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ÖREGRUND IK SKIDOR 
  

Styrelsen har haft elva protokollförda möten. Styrelsen har haft följande utseende: 

Ordförande:             Hans-Olov Claesson  

Sekreterare:            Håkan Pettersson 

Kassör:             Lisa Adill 

Ord. ledamöter:      Bo Jonsson  

             Patrik Åkerlöf 

                                    Ulf Bergström 

             Ola Östling 

Suppleanter:             Fredrik Sandberg 

             Fredrik Stahring 

Träningsansvarig:    Anders Adill 

Skotergrupp:            Bo Jonsson 

Hemsida              Ulf Bergström 

Kläder:                        Lisa Adill 

Sponsringsansvarig: Anders Adill 

Träning: Inledningen av 2014 var mycket mild och snöfattig vilket gjorde det omöjligt att 
bedriva träningar med skidor i Öregrund. I stället genomfördes träningar med bland annat 
löpning, stadsorientering i Öregrund och styrkepass i sporthallen. I slutet av januari kom 
vintern tillbaka och skidträningarna kunde köras som vanligt. Träningarna genomfördes två 
gånger i veckan (tisdagar och torsdagar) under resten av vintern. När snöförhållandena blev 
sämre i elljusspåret kördes vissa träningar på andra anläggningar eller på ängsmark där snön 
låg kvar. Skidsäsongen 2013/2014 avslutades i Tallparken den 27 mars med orienterings-
tipsrunda och korvgrillning. Många glada miner! 

Under säsongen deltog Öregrund IK skidor i Skidförbundets satsning Stjärna-på-skidor 
Uppladdningen, som syftade till att inspirera ungdomars skidintresse och höja intresset inför 
OS i Sotji och VM 2015 på hemmaplan i Falun. Projektet bestod i att ungdomar i 
skidklubbarna bland annat skulle utföra olika utmaningar, genomföra olika moment på 



träningarna och ta chansen att ställa frågor till våra svenska längdvärldsstjärnor. Detta 
projekt blev en succé för både svenska Skidförbundet och för Öregrunds IK. Över 30 klubbar 
deltog i projektet och Öregrund IK skidor knep en av de sex finalplatserna. Övriga finalister 
var bland annat storklubbarna Åsarna IK och Hudiksvalls IF. Finalpriset bestod av en vistelse i 
Falun under helgen i samband med världscupsavslutningen, tillika för-VM i längdskidåkning. 
Under helgen fick barnen och ledarna bland annat chansen att gå in i Sveriges och Norges 
vallalastbilar, träffa världsstjärnorna inne på åkarnas område, få autografer och kika på 
mediacentret. På söndagen kördes även en stafett mellan klubbarna inne på skidstadion och 
Öregrunds IK tog en meriterande fjärdeplats framför ögonen på bland annat speakern 
Roberto Vacchi, tävlingarnas prisutdelare Anna Haag och kung Karl den XVI Gustaf. 

Efter ett kort uppehåll från de gemensamma träningarna inleddes den nya säsongen den 29 
april med löpserien Gå-lunka-löp på tisdagar och uppbyggnadsträning på torsdagar. Under 
vårens omgång av Gå-lunka-löp deltog totalt 116 barn och vuxna som samanlagt gjorde 325 
starter. När vårens Gå-lunka-löp var avslutat fortsatte skidsektionens träningar två gånger i veckan 
fram till slutet av juni, tisdagar med löpning plus styrka, spänst och koordination och torsdagar med 
rullskidskidåkning. 

Öregrunds IK stod som värd för det traditionella sommarlägret för Upplands skidungdomar. I 
år deltog drygt 80 stycken barn och vuxna (ungefär 20 stycken fler än året innan) från nio 
olika klubbar. Ytterligare en omgång om fem tillfällen Gå-lunka-löp startade 26 augusti och 
avslutades med ett klubbmästerskap i terränglöpning den 23 september. Gå-lunka-löp-
omgången samlade 112 deltagare som tillsammans gjorde 323 starter. Det anordnades ett 
barmarksläger för klubben den 19-21 september med boende i Uppskedika bygdegård där 
cirka 25 barn och ledare deltog. Till lägret bjöds även aktiva från Gimo IF in som deltog med 
fyra ungdomar. Den 18 oktober deltog fem ungdomar och en ledare från Öregrunds IK på 
träningsdag vid Sunnerstabacken Uppsala. Första träningspasset på snö genomfördes i 
samband med Uppland skidförbunds träningsläger i Orsa 20-23 november. Från klubben 
deltog tolv ungdomar, sju ledare och föräldrar. Den 4-7 december genomfördes klubbens 
snöläger i Orsa och 33 barn, juniorer, seniorer, ledare och föräldrar deltog. 

Den 18 december genomfördes en julavslutning med prisutdelning för klubbmästerskapet i 
terränglöpning, information till föräldrarna om skidverksamheten och en välbehövlig fika.  

Alla aktiviteter har präglats av glädje, kamratskap, utveckling och aktivering. 

Tävling: Den snöfattiga vintern i Uppland bjöd på ett relativt magert tävlingsprogram i 
distriktet, många av de planerade tävlingarna var tvungen att ställas in. I ungdomsklasserna 
hade Öregrunds IK sammanlagt 83 starter fördelat på 18 åkare. 

Av det tävlingar som kunde genomföras i Uppland var majoriteten distriktsmästerskap. Mest 
framgångsrik från Öregrunds IK i DM var Lisa Åkerlöf och Hanna Rydén i D 11-12. Lisa tog 
sammanlagt tre guldmedaljer i D11-12 (DM-kort, -medel och -sprint) och Hanna två 
bronsmedaljer (DM-kort och -sprint). I seniorklasserna tog Öregrunds IK två guld i DM-kort 



genom Susanne Jansson i D 55 och Björn Lindberg i H 55. Distriktsmästerskapet över lång 
distans (femmil herrar och tremil damer) kunde inte genomföras under 2014. 

Den 23 januari deltog fem lag (fyra kom i mål) från Öregrunds IK vid senior DM-stafetterna i 
Häverödal, ett lag i H 21, tre i H 35 och ett i D 35. I D 35 tog Öregrunds IK silver genom Lisa 
Adill, Anna-Karin Herre och Susanne Jansson. Öregrunds IK var bland de klubbar som hade 
flest deltagare.  

I tävlingarna utanför DM-programmet gjorde Öregrundsåkarna många fina prestationer. 
Bland annat segrade Alva Adill (D 9-10) och Lisa Åkerlöf (D 11-12) i hemmatävlingarna 
Öregrundssprinten och Öregrundscrossen. I samma tävlingar tog Öregrunds IK flera 
pallplatser genom Simon Claesson i H 9-10, Frida Jansson och Fannie Sjölander i D 9-10 och 
Hanna Rydén i D 11-12. Vid Lindmansloppet i Gimo placerade sig Öregrunds IK på pallen 
genom Alva Adill, Lisa Åkerlöf, Hanna Rydén och Axel Bergström (H 13-14). 

Genom de fina framgångarna i tävlingsspåren kvalificerade sig Axel Bergström, Amanda 
Eriksson och Hampus Claesson till Upplandstruppen för riksfinalen för H/D 13-14 i 
Ulricehamn (ICA-cup). Dessa tre medverkade till att Uppland placerade sig på en fin tionde 
plats bland Sveriges skiddistrikt. 

Under Vasaloppsveckan hade Öregrunds IK 24 stycken starter i de olika loppen varav åtta var 
i söndagens huvudtävling.  

I upptakten av säsongen 2014-15 fanns ingen snö i Uppland och samtliga planerade tävlingar 
ställdes in eller flyttades fram i tiden. 

Egna arrangemang: Öregrundsloppet 2014 kunde inte köras på grund av snöbrist. 
Öregrundscrossen och Öregrundssprinten, distriktsfinalen för ICA-cup, kunde genomföras 
med mycket hjälp av stora insatser från ledare och föräldrar. Tävlingarna blev fartfyllda 
tillställningar och mycket uppskattad av alla deltagande klubbar. Antal starter i de två loppen 
var nästan 90 stycken. 

Under året genomfördes inget klubbmästerskap i längdskidor eller Lilla Vasaloppet, däremot 
arrangerades ett kommunmästerskap tillsammans med Gimo IF. 

Skidsäsongen avslutades med orienterings-tipsrunda och korvgrillning i Tallparken. 

Motionsserien Gå-lunka-löp genomfördes med fem tillfällen på våren och fem på hösten. 
Evenemanget hade en fantastisk uppslutning med 116 deltagare på våren och 112 på 
hösten. 

Sista omgången av Gå-lunka-löp på hösten var tillika klubbmästerskap i terränglöpning och 
lockade totalt 65 deltagare varav 36 tävlande med tidtagning. 

Samtliga arrangemang som genomförts i skidsektionen har genomsyrats av stor 
hjälpsamhet, glädje och gemenskap! 



Anläggningar: Skidsektionen har under 2014 fortsatt arbetet med att utveckla 
skidanläggningen. Med medel från Föreningslyftet (avtal mellan kommunen och SKB) och 
Idrottslyftet har sprintbanan och övriga elljusspåret förbättras genom bland annat 
breddning, dränering och påfyllning av träflis.  

Projektet med breddning av elljusspåret och omdragning runt villatomten har fortsatt. 
Skidsektionen (Anders, Bosse och H-O) har träffat kommunen och SISU i en s.k. 
föreningstimme för att diskutera målsättningar och finansieringsvägar för projektet. Möte 
har genomförts med personal från Skogsstyrelsen (Patrik Olander) för att inventera vilka 
delar av elljusspårsområdet som berörs av biotopskydd och var den nya spårdragningen får 
ske. En träff med villaägaren (Anders Fäldt Lagerros), kommunen (Peter Jansson) och 
skidsektionen (Anders) har genomförts för att diskutera frågor angående omdragning av 
spåret, belysning m.m. En offert har hämtats in från ett åkeriföretag för att genomföra de 
åtgärder som krävs för att bredda elljusspåret. En inventering av belysningen (stolpar och 
armaturer) i elljusspåret har genomförts. Uppdrag har lämnats till Mats Ingemarsson för att 
göra kostnadsberäkningar för byte av stolpar och armaturer i elljusspåret samt 
nyinstallationer av stolpar och armaturer i spåromdragningen plus delar av sprintbanan.  

Spårskötseln under 2014 har bedrivits av skotergruppen där cirka tio personer har ingått. 
Under barmarkssäsongen underhålls spåren genom klippning av gräs och röjning av sly och 
under vintern preparerades klassiska spår samt fristilsspår i sprintbanan och planen. 

Kläder m.m: Under 2014 har Öregrund IK skidor utökat sin kollektion och designat samt tagit 
fram skidhållare med klubbmärket och föreningens värdegrunder. 

Utbildning: Anders Adill har genomfört stora delar av Skidförbundets junior- och 
seniorledarutbildning under 2014. Utbildningen beräknas vara avslutad hösten 2015. 

Utmärkelser: Öregrunds IK skidor var mottagare av Uppsala Oldboys stipendium för 
ledarutveckling. 

Representation. Anders Adill deltog vid Upplands skidförbunds skidting i Hallstavik. 

Öregrund 17/3 2015 

Styrelsen Öregrunds IK skidor 

 

 


