Sommaren lider mot sitt slut och vi är inne i
september. Nu ökar tempot på förberedelser
inför vintern och allt som händer då. Från
styrelsens sida kommer vi att jobba med
strukturen för klubbens arbete. Mer tydlighet
och ansvarsfördelning är ett måste för oss.
Utbildning av ansvariga för snötillverkning har
påbörjats. SM förberedelser pågår för fullt.
/ Håkan Axelsson - ordförande

Styrelsen
Vi har även idrott.se och vi har vår sida i
idrottonline.se. Den sida vi har på
idrottonline.se (ligger under RF) måste vi ha i
bakgrunden, där finns medlemsregister,
bidragsansökningar, arrangemang och därifrån
sköter vi rapportering av olika slag. Idrott.se
administrerar medlemsavgifter, läger-avgifter
och aktiviteter. Mycket att hålla reda på och
viktigt att allt hålls igång och fungerar.

Vi kommer att sitta ett antal kvällar och slipa
på en organisation med beskrivningar på
uppgifter och ansvariga. Förhoppningen är att vi
skaffar oss en tydligare struktur på de olika
områden som vi har. En linjeorganisation som
grund är tanken. Här finns styrelsen högst upp
och de olika verksamheterna listade under
styrelsen. Måndag 7 september var första
tillfället vi samlades för att jobba fram ett
förslag.
Linda Wall kommer att ha det övergripande
ansvaret för kommunikation i klubben. Vi har
just nu alla olika hemsidor med boråssk.se som
huvudsida. Vi har även separata sidor för Borås
Ski maraton, XC-games, Scandic Cup Idre, SM
och Borås Trail Run Sedan har vi alla FB sidor
och Instagram.
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SM 2021
Vi har nu kommit en bit i förberedelser inför
SM. Som det ser ut nu kommer Borås SK att
inneha
alla
ledande
poster
och
medarrangörsklubbarna bidrar med personal
där det behövs. Gastronomi11 kommer att
finnas med som partner när det gäller servering
under veckan. Banorna börjar bli klara och vi
har på ett planeringsmöte börjat dra upp
riktlinjer för hur vi hanterar snötillverkning och
utläggning för att vara så effektiva som möjligt.
Den 9 sep kommer SVT och RF på rek på
anläggningen. Då tittar vi på kamerapositioner
mm. Den 10 september blir ett SM möte med
Borås Stad. Då är alla sporter som skall ha SM
med. SSF kommer att närvara på reket och
mötet. Håkan Axelsson har varit i Falun för
möte med Svenska Skidspelens IF och den
sammanslutning som planerar ideella arbeten på
VC i Falun. Bra med en kontakt för att ha plan
B helt klar i god tid.

Per Johansson jobbar med bemanningslistor och
varje funktion måste fundera på vilka resurser
de behöver. När det gäller fördelning mellan
klubbarna kommer ett poängsystem att
användas. Det är ett system som man hade vid
O-ringen och det visade sig vara bra. Vi
kommer från slutet av september skicka ut
nyhetsbrev som bara berör SM-21. Vi kommer
även att presentera en logga för SM-21 och en
hemsida är under uppbyggnad. Här kommer all
information till tävlande och publik att finnas.

Det är viktigt att varje funktion börjar jobba
med sin egen verksamhet nu. Håkan Axelsson
kommer att träffa varje funktion för att gå
igenom de olika delarna. Viktigt att vi får en
helhetssyn. Vi kommer även att genomföra
utbildningar under hösten. En viktig del är
Scandic cup i Idre då vi får en bra repetition på
vad som krävs när vi arrangerar en FIS-tävling.

Tävlingar:
Förutom SM kommer vi att arrangera XCgames och Borås Ski Maraton. Västergötlands
skidförbund har ännu inte fastställt vinterns
tävlingsprogram. Det ser inte ut som vi får det
datum vi sökt för Ski Maraton. Här får vi
fundera på ett nytt datum. Scandic cup i Idre är
också ett viktigt arrangemang. Sedan har vi
barnens Vasalopp under sportlovet. Den 9 maj
kör vi Borås Trail Run för första gången. Vi
hoppas att vi kan köra alla tävlingar som
planerat men med reservation för utvecklingen
av Coronaviruset.
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Visste du att:
När man arrangerar en FIS-tävling som cupen i Idre och SM är måste man ha en Teknisk delegat utsedd
av Svenska Skidförbundet. Tilldelning sker under hösten och första gången man träffas är på en
arrangörskonferens arrangerad av Svenska skidförbundet. Den ligger för det mesta sista helgen i
oktober. Den hålls oftast på den ort som skall ha SM. Borås är alltså den ort där konferensen arrangeras
i höst. På grund av Corona kommer den i år vara digital. Konferensen är obligatorisk för cup-arrangörer
och SM-arrangör.
När man träffar sina TD första gången presenterar vi vårt arrangemang och den anläggning det skall
genomföras på. TD kan redan då komma med olika frågor och förslag på tävlingsgenomförande. Vi
har en regelbok som måste följas och TD har till uppgift att tillrättavisa men framför allt att stödja
arrangören. För oss är det viktigt att alla huvudansvariga på de olika funktionerna kan sina regler. TD
kontrollerar startlistor, resultatlistor och rapporterar till internationella skidförbundet (FIS). Det finns
en jury bestående av två eller tre TD samt tävlingsledaren. Jury fattar de beslut som kan behövas vid
olika situationer. Lagledarmöten hålls kvällen före tävling och här presenteras det som berör tävlingen.
Lagledarmötet har ingen beslutande makt utan bara förslag som juryn tar med och sen meddelas beslut.
Som sagt när vi arrangerar FIS-tävling finns mycket som vi styrs av.

Pernilla och Peders bulletin.
(Bulletin, från italienskans bullettino, 'liten
bulla', från bulla, som betyder ett officiellt,
regelbundet meddelande eller rapport)
Vi vill sprida fakta och kunskap om vad som
händer och görs på anläggningen med
utgångspunkt i Maskinhallen på Borås
Skidstadion.
Headligths
•
•
•
•

Uppstart av byggnation nya Målhuset
Snöutbildning nivå 2 genomfört 2x3
timmar med totalt 13 st deltagare ur
föreningen.
ATASS rummet iordningställt samt
pågående flytt av datamodem
Slangvagnar levererade och tagna i
bruk.

Peder har halvtid på Stadion och Pernilla två
dagar i veckan, fram till oktober.
Utöver ovanstående jobbar vi med arbete kring
SM veckan som plockar tid i form av möten,
skapa begärda underlag samt skapa
infrastrukturen- få vatten, kanoner m.m. att
fungera som tänkt.
Inventering av vatten- & lufthydranter, el och
fundament pågår i området för att uppdatera
Stadionkartan- skapa ett bra underlag för
snötillverkningen.
Ställa iordning i Vagnhallen- få undan pallar
och utrustning efter flytt, så var sak får sin
plats. I ett senare skede sker uppmärkning.
Vad händer i närtid?
•
•
•
•
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Byggnation
av målhus.
Sommarskidläger
SG maskin arbetar med att flytta
belysningsstolpar nedre slingan samt
flytta automatbrunn parkeringen.
Service på Skotern och 6-hjulingen
Färdigställande av PB 300- efter
omlackering.

Ungdom:
I år blev vårt upptaktsläger för barn/ungdom ett
dagläger på hemmaplan. Vi har fantastiska
möjligheter på vår nya anläggning och alla
verkade vara mycket nöjda med de två
träningsdagarna. Vi var runt 70 deltagare -barn
ungdomar och vuxna. Tack till alla som på
något sätt hjälpte till under lägerdagarna!
Barn/ungdomsträningen är igång för fullt. Vi
har fyra träningsgrupper och en grupp med
skidskolebarn som tränar. Torsdagar är
gemensam träningsdag för alla och sedan har vi
träning för de äldre även måndagar, tisdagar
och lördagar.
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Junior
Nu har skolorna öppnat upp och våra juniorer
är åter på plats på deras respektive
skidgymnasium. Vi har dem utspridda i
Ulricehamn, Åre och Mora.
Sommaren har inneburit mycket träning på
hemmaplan, kombinerat med två läger i Idre
och Borås tillsammans med seniorerna. Jesper
Arnesson stod för träningsupplägget på lägren
och deltagarna var trötta men nöjda efteråt.
Det har även genomförts ett antal
rullskidtävlingar. På SM i fristil gjorde Tuva
en imponerade insats och fick med sig en
guldmedalj!

Landslagsläger i Borås
med Team Svenska Spel

Vi hann även med att testa alla tre
rullskidbanorna som finns i stan (skidstadion,
kransmossen och GIF) och med tanke på att
Falun just fick klart sin första var det många
som inte kunde förstå att det fanns tre stycken i
Borås.

För fösta gången någonsin, eller iallafall för
första gången på väldigt länge valde en av
skidförbundets grupper att köra ett träningsläger
i den fina terrängen kring Borås. Tanken var att
träna söndag-onsdag i Borås för att sedan hoppa
in i minibusssen och åka upp till Trollhättan och
avsluta lägret med Alliansloppet som i år, pga.
Corona
blev
två
inbjudningstävlingar
(distanslopp + sprint) där hela skidlandslaget
deltog.

Vi bodde på Lages motell och efter träningarna
åt vi lunch och middag uppe på skidstadion
samtidigt som kommande SM-tävlingar
diskuterades flitigt!
Träningen flöt på bra och vädret var helt ok,
många blev imponerade av hur fint det var att
träna i Borås och jag tror inte att det var sista
gången skidförbundet valde att lägga
träningsläger här.

Träningen i Borås bjöd på fina löprundor runt
skidstadion och ett antal vändor upp och ner i
backarna kring Knektås på rullskidorna.

/Karl-Johan
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Pensionärsgruppen
Pensionärsgruppens jobb på skidstadion fram
tills det blir kallt och klart för snötillverkning
är att:
•
•
•

Färdigställa de tre barackerna för
lager av material.
Bygga upp ett staket runt barackerna
(3 sidor)
Sätta upp staket för reklamskyltar.

Borås SK:s junior/seniorteam 20-21

www.borassk.se

borasskidloparklubb@gmail.com

Info om klubben: Håkan Axelsson 0707-559812 eller Per Johansson 0706-762606.
Text och material av: Håkan Axelsson, Per Johansson, Pernilla Bertilsson,
Karl-Johan Westberg, Lotta Lundberg, Linda Wall
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