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SKIDSEKTIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR PERIODEN 1.11.2018 – 31.10.2019
Så många som möjligt så länge som möjligt
Skidsektionen har som uppgift att främja skidåkningen för alla åkare i alla åldrar och med
olika behov och mål med sin skidåkning. Vi strävar till mångsidig verksamhet där man kan
delta oberoende vilka ambitioner man har på tävlingsnivå. Vi erbjuder en bred verksamhet
med låg tröskel att delta. Genom att aktivera föräldrar och få dem att delta i verksamheten
strävar vi till att skidsporten blir ett gemensamt intresse inom familjen.
Tävlings- och träningsverksamheten för senior- och veteranåkarna är också viktig och vårt
mål är att kunna stöda denna genom att erbjuda goda träningsmöjligheter och stöd till lägerverksamhet och tävlingsresor.
Skidsektionen informerar om sin verksamhet via nimenhuuto.com, Vörå IF:s hemsida, på
facebook-gruppen, Instagram samt via WhatsApp-grupper för alla träningsgrupper samt epost. Större evenemang och skidskolor synliggörs även med anslag på allmänna platser
och information till skolorna.

Sektionens sammansättning
Sektionen har bestått av: Tor-Leif Häggman ordförande, Päivi Torrkulla viceordförande,
Anna-Lena Blusi kassör och anmälningsansvarig, Anna-Lena Berglund sekreterare, Carola
Källbacka materialansvarig, Mats Tuomela skidskytteansvarig samt Jessica Strandholm
som de aktivas representant och ansvarig för tävlingsresultat till hemsidan. Utanför sektionen finns Johanna Häggman som webuppdaterare och översättare samt Ricky Berglund
som tävlingsansvarig.
Sektionen sammankom under verksamhetsåret till 5 protokollförda möten. Därutöver diskuterades många praktiska saker via sektionens Whatsapp-grupp och per e-post samt i samband med träningar och tävlingar.

Verksamheten
Skid-cup:
Skidcupen ”Tour de Vörå” ordnades i samarbete med OIF. Själva utförandet betonade variation i tävlingarna; masstart, discoskidning, sprint och Final Climb utöver de vanliga tidsintervalltävlingarna. I Touren ingick 5 deltävlingar varav tre ordnades av VIF skidsektion. Touren ordnas för årsklasserna 6-16 år och 6- samt 8-årsklasserna är utan tidtagning. Även i
äldre klasser kan den som vill köra tidlöst. Deltagarantalet var totalt 59 från Vörå IF. I touren
fick alla något ätbart (saft och bulle, grillkorv, mm) efter varje deltävling och belönades sedan med pokal vid skidavslutningen.
Träning och skidskolor samt tävlingar:
Muminskidskolan fungerar som skidskola för de allra yngsta, den ordnades under 4 lördagar i februari med Päivi Torrkulla samt äldre aktiva som ledare. För lite äldre barn ordnades
Skidkul på onsdagar i samband med de ordinarie träningarna.
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Vintertid ordnades även Teknikintensiven på tävlingsfria lördagar och gemensamma långlänkar under veckosluten.
Under sommaren har det ordnats träningar med lite olika tema, främst rullskidning, cykling,
sandskidåkning och löpning. Torsdagarna har erbjudit gemensamma träningar med Femman och OIF, oftast på rullskidbanan.

Sommarträningen kom i gång på allvar med läger Örnsköldsvik i juni, tillsammans med
några från IF Femman. Denna gång samarbetade vi också med Hägglunds SKi i Övik och
åkte tillsammans med dom en träningstävling vid Skyttis rullskidbana.
Cirkelträningar på måndagar under hösten har samlat femtiotalet deltagare, både äldre och
yngre och onsdagssamträningarna har under hösten pågått som normalt. I oktober ordnades ett hemmaläger benämnt enligt den meny som stod till buds: Köttbullsläger.
I slutet av sommaren ordnades för första gången Skicamp under en veckas tid, sista veckan innan skolorna startade. På Skicampen fick lågstadiebarn röra på sig och ha kul under
ledning av våra duktiga Hopeasompaåkare. Konceptet var lyckat och kan fungera som inkörsport för nya aktiva.
De yngre skidjuniorerna har representerat föreningen i FSS satsning ”Skidtalangen” med
några läger på Norrvalla. VIF har också deltagare i Framtidsgruppens skidläger samt FSSgruppen. Sektionen har understött dessa åkare med bidrag till lägeravgifterna.
DM ordnades i Malax med hela 24 deltagare individuellt och 5 stafettlag. FSSM gick av stapeln i mitten av februari i Pargas 15 VIF-deltagare. Även i Hopeasompa i Hollola och KLL
Kemi fanns VIF-skidare på plats. Resultaten som bilaga.
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Skidskytte:
Skidskyttet har för närvarande cirka 8 aktiva. Under året har ordnats träningar både i skytte,
skidskytte, löpskytte och rullskidskytte. Aktiva har varit till Åland på FSSM i löpskytte med
goda framgångar samt deltagit i olika skidskyttetävlingar. Frida Achrén knep en medalj i FM
i rullskidskytte.

Tävlingsarrangemang
Vöråspelen ordnades tradtitionsenligt i januari med 220 deltagare. Nallestafetten och juniorernas parsprint i mars lockade rekordantal lag, hela 78 st. Final Climb-tävlingen, där man
som avslut tar sig uppför slalombacken deltog 177 skidåkare som avslutning på sin säsong.

Vi medverkade också till arrangemangen vid Botniaskidningen, Botniacyklingen och BotniaMTB.
Avslutningen
Skidavslutningen hölls i maj vid skidstugan för alla åldrar samtidigt. Deltagarna i vinterns
cup premierades med pokaler och huvudattraktionen i år var den fantastiska tårtbuffé vi
tillsammans dukade upp. Medaljörer i värdetävlingar premierades och extra utmärkelser för
Årets kompis, Träningsflit, Goda Framsteg, Gott humör och Årets prestation utdelades. Under avslutningen diskuterades också sommarens och höstens verksamhet.

Tårt buffé!
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Seniorverksamhet

Knattarnas och juniorernas träningsverksamhet finns redogjord för ovan. Seniorerna sköter
långt sin egen träning och har även deltagit i den gemensamma cirkelträningen samt Vörå
Ifs trailträningar under vår och höst. Det traditionella höstlovslägret i Vuokatti i oktober lockade både seniorer och juniorer med föräldrar, tillsammans var det 50 personer från VIF som
tränade i Vuokatti.
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Marie Sippus deltog i FM i Äänekoski på 10 km fri stil och blev 51:a samt FM i Ylitornio på
30 km fri stil med placeringen 29. I Suomen Cup i Vanda blev hon 24:e på 5 km fri stil.
I veteranernas FM på långa sträckor, som arrangerades i samband med Botniavasan, placerade sig Thomas Granholm sig som 5:a och Mikael Eklund som 9:a i H40.
Per-Anders Forsman blev bronsmedaljör på 5 km i fri stil i Veteranförbundets FM-tävlingar i
Tammerfors.
Resultaten i FSSM och DM i bilaga.

Utbildningstillfällen
Tor-Leif Häggman har under året avklarat yrkestränarutbildningen, vilket ger föreningen
höjd profil. Alla som ställer upp som tränare i föreningens erbjuds att i mån av tid delta i
olika tränarskolningar och –föreläsningar för att öka sin kompetens.

Medelanskaffning
Skidarna är duktiga på att ställa upp på talkotillfällen för att skaffa medel för verksamheten.
Detta har gjort att vi kunnat hålla deltagaravgifterna extremt låga och också bidra till lägerkostnader, tävlingar och tävlingsresor för aktiva.

Under året har vi också fått in en del pengar via sponsorer till våra dräkter.
Största delen av utgifterna för utrustning och tävlingsresor har dock täckts med hjälp av
skidåkarnas egen finansiering.
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Övrigt:
Verksamheten fortsätter och vi jobbar vidare för att våra barn och alla skid- och skidskytteintresserade ska kunna utöva sin sport enligt lågtröskelprincipen. Det är viktigt att vi kan
rekrytera nya tränare och andra resurspersoner inom föreningen för att säkerställa en livlig
verksamhet. Skidsektionen ser med tillförsikt framåt och tackar alla som bidragit till verksamheten under det gångna året. Sektionens medlemmar och föräldrar samt de resurspersoner som finns i övriga intresserade bidrar till vår fina verksamhet på ett ovärderligt sätt.

Vörå 31.10.2019
Vörå IF skidsektionen

Tor-Leif Häggman

Päivi Torrkulla

Carola Källbacka

Anna-Lena Berglund

Jessica Strandholm

Mats Tuomela

Bilaga:Placeringar i värdetävlingar 2019

Anna-Lena Blusi

