Röbäcks Skidklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

Röbäcks skidklubb har under verksamhetsåret bedrivit tränings- och tävlingsverksamhet i
längdskidåkning och terränglöpning, samt arrangerat tre tävlingar i dessa idrotter.
STYRELSE
Styrelsen bestod fram till årsmötet 2008 av ordförande Lennart Jakobsson, sekreterare Roger
Adolfsson, kassör Kent Ericsson samt ledamöterna Anders Innala, Anders Forsberg och
Mikael Lundgren. Suppleanter var Ingrid Almqvist och Mats Lundström. Vid årsmötet avgick
Mats Lundström som suppleant och ersattes av Fredrik Milton. Styrelsens sammansättning
förändrades inte för övrigt.
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året.
Informationen och kontakten med medlemmarna sker i första hand via hemsidan,
www.rsk.nu, och med e-post.
TRÄNINGSVERKSAMHET
Klubben har ett antal ungdomar som studerar på Skidgymnasiet i Lycksele, tre st. under våren
2008 och en under hösten 2008. Senioren Andreas Forsberg studerar vid Skidakademien i
Lycksele. Dessa ungdomar bedriver sin träning i Lycksele under skolterminerna och deltar
som regel inte i klubbens träningar.
Skidträning under våren 2008
Under våren bedrevs skidträning i två träningsgrupper på måndag- och torsdagskvällar,
klassisk åkning på måndagar och skate på torsdagar. Till en början bedrevs träningen på
Nydala konstsnöspår, senare i den tuffare hemmaterrängen på Umåker. Tränare för
ungdomarna var Malin Eklund, Mikael Forsberg och Andreas Kvarnbrink. Mikael Lundgren
har varit sammanhållande för träningsverksamheten.
Skidskolan och Skidkul som startade sin verksamhet januari hade cirka 20 deltagande barn.
Intresset från nyblivna skidåkare är mycket positivt då klubben behöver påfyllning med nya
yngre medlemmar. Ledare för skidskolan var Ingrid Almqvist och Stefan Kärrlander.
Barmarksträning under hösten 2008
Det traditionella barmarkslägret uteblev detta år. Det blev i viss mån ersatt av att ungdomarna
i tävlingsgrupperna tränade i samband med att barnen i Skidskola och Skidkul samlades för
att prova på rullskidåkning. För övrigt genomfördes barmarksträningen individuellt.
Snölägret
Då många ungdomar har slutat åka skidor och lämnat klubben under senare år och vi behöver
göra vår verksamhet attraktiv, beslutade styrelsen att ordna ett snöläger med låg egenavgift på
förvintern. Lägret genomfördes i Hemavan i slutet på november under mycket bra
förhållanden och med väl arrangerad träning. Antalet deltagare på lägret var 27 varav 18 var
aktiva åkare eller barn i Skidskola/Skidkul. Ledare för lägret var Malin Eklund, Ingrid
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Almqvist och Stefan Kärrlander. Egenavgiften för lägret var 100 kr/dygn för aktiva och 200
kr/dygn för övriga deltagare.
Snöträning på hemmafronten
Skidåkningen på konstsnöspåret på Nydala kom igång vid månadsskiftet november/december
då kortare slingor på spåret var åkbara. Det var dock först i början på januari som spåret var
färdigpreparerat. Träning på Röbäcks IP och Umåker kom igång först en bit in på 2009.
TÄVLINGSVERKSAMHET
Några av åkarna i klubben deltog under försäsongen 08/09 i tävlingar i Skellefteå, Lycksele
och Agnäs. Den större delen av tävlingarna under 2008 genomfördes dock som vanligt under
våren.
Kalle Anka Cup
Klubben hade detta år inga deltagare i Kalle Anka Cup.
Folksam Cup
Riksfinalen i Folksam Cup genomfördes i Örnsköldsvik. Emil och Oskar Lundgren deltog i
jaktstartstävlingen och den långa stafetten. Johan Jakobsson var uttagen som reserv.
USM
Johan Jakobsson, Emil och Oskar Lundgren deltog i USM som genomfördes i Ulricehamn.
Alla tre gick till final i sprinttävlingen där placeringarna till slut blev 17, 21 och 26 för Johan,
Oskar och Emil.
Vattenfall Cup
Klubben hade detta år 7 juniorer. Av dessa deltog dock endast ett fåtal i deltävlingarna i
Vattenfall Cup. Linn Sömskar hade stora framgångar i klassen D19-20 där hon sammanlagt
fick en åttonde plats.
Intersport Cup
Andreas Forsberg deltog som nybliven senior i deltävlingar i Intersport Cup. I tävlingarna i
Åsarna kom Andreas på en 20:e plats i sprint.
JSM/SM
JSM och SM genomfördes i Falun/Borlänge. Klubbens deltagare i tävlingarna var juniorerna
Linn Sömskar och Olle Ericsson samt senioren Andreas Forsberg. Jenny Lundström hade
tänkt delta i JSM-tävlingarna men föll olyckligt då hon tränade i tävlingsspåren och blev
tvungen att ställa in tävlandet. Klubbens bästa resultat i tävlingarna uppnåddes av Linn som
blev 3:a i sprint.
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Övriga tävlingar
Klubbens ungdomar deltog i ett antal långlopp under året. Följande kan nämnas:
Röbäcks Ski Marathon:
Julia Lundgren 2:a i Damer 20 km, Frida Eklund 3:a, Olle Ericsson 1:a i H 20 km, Björn
Kjellstrand 2:a.
Konstvägenloppet:
Julia Lundgren 1:a i D 20 km, Hanna Eriksson 2:a, Olle Ericsson 2:a i H 20 km, Andreas
Forsberg 4:a i H21.
Tjejvasan:
Hanna Eriksson 62:a, Julia Lundgren 157:a.
TÄVLINGSARRANGEMANG
Ski Marathon
Tävlingen genomfördes på grund av snöbrist i hemmaterrängen som ett varvlopp på Nydalas
10 km-spår. Det var 128 åkare som fullföljde tävlingen som det här året genomfördes under
gynnsamt väder. Vinnare i D21-klassen blev Therese Bäckström, H21 vanns av Mattias
Westman.
Red Creek Sprinten
Tävlingen fick ställas på grund av snöbrist.
KM
Något klubbmästerskap genomfördes inte detta år.
Spring en mil Vinn en bil
Tävlingen arrangerades i samarbete med Bilbolaget för fjärde året i rad. I år kom 397 löpare
till start vilket var något färre än 2007. Herrklassen vanns av Oskar Käck medan Ida
Holmlund. Bilen vanns av Karolina Enström.
Röbäckskneget
Tävlingen genomfördes detta år på Röbäck IP och hade som tidigare år GP-status. 104 löpare
kom till start. Vinnare i H21-klassen blev Joel Bodén, D21 vanns av Helena Jansson.
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ÖVRIGT
RSK-stipendiet
Inget stipendium utdelades detta år.
Sponsorer
Klubbens sponsorer för 2007 har varit ICA Supermarket Teg, Swedbank, Bilbolaget, Hertz,
EIAB, SkiGo, Intersport, Podiet samt e2t Ekonomi & Teknik. Vi har tack vare sponsringen
fått värdefulla bidrag till klubbens ekonomi och verksamhet.
Ekonomi
Klubbens verksamhet har under året gett ett ekonomiskt överskott. En ej planerad aktivitet
med hamburgerförsäljning på Bilbolaget gav en välkommen extraintäkt. För detaljer om
ekonomin hänvisar vi till klubbens årsredovisning.
Tack!
Styrelsen ber att få tacka för förtroendet under verksamhetsåret. Vi vill rikta ett tack till
klubbens alla barn, ungdomar, tränare och föräldrar för alla fina insatser under året.
Röbäck i maj 2009
Styrelsen för Röbäcks SK
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