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Våren har till skillnad från vintern varit ovanligt 

kall. Skidåkning bedrivs fortfarande med god 

kvalitet i fjällvärlden trots att vi är i slutet av 

maj. Känns som vintern förskjuts.  

Vid tidigare information nämndes 

tävlingsansökningar inför vintern 20/21. Vi har 

korrigerat XC games och ansökt om att 

arrangera den 6 januari. När det gäller olika 

datum har vi konkurrens med andra arrangörer 

som under lång tid har fasta datum. Vi kommer 

säkert att ligga på samma som Tranemo loppet 

och därför har vi en notering på att 3 jan kan 

fungera för oss. Skulle det vara dåligt med snö 

kan vi flytta tävlingen in i mars.  

 

 

 

 

 

SM-veckan Borås 2021 

 Det pågår en diskussion i FIS (Internationella 

skidförbundet) om VC-programmet. Ni kanske 

läste i tidningen att det diskuteras att köra utan 

publik och även att arrangörer kan tvingas byta 

datum. Vi jobbar vidare som vanligt med vårt 

SM-arrangemang. När det gäller SM så var SVT 

på stadion och rekade området. SVT var 

förtjusta över stadion och terräng samt det 

arbete vi utförts och kommer utföra. Vi har som 

dom säger ett gigantiskt stadionområde. De vill 

under SM minska ner ytan för att få mer 

närkontakt mellan publik och åkare. De hade 

även förslag på Vinterstudioplacering. Här var 

deras uppfattning att bättre placering av studio 

sällan funnits. SVT kommer att återkomma ett 

antal gånger med planering och fastställande av 

kamerapositioner.  

 

Skidförbundet tilldelade inte Skandinavisk Cup 

till Borås/Idre/Särna. Däremot erbjöds vi 

Scandic Cup den 18-20 december. Vi har tackat 

jag och därmed är vi medarrangörer på en stor 

juniorcup i vinter. Vi har fått en redovisning 

från de tävlingar vi var med och arrangerade i 

dec 19. Det gav 105 000 kr till klubben. Tror att 

utfallet blir något liknande även i år. Det kräver 

att vi åker upp med ett gäng på onsdagen för de 

första förberedelserna. Det blir JVM-test på 

fredag och Scandic Cup lördag söndag. 

Troligen söker vi även FIS-status på 

seniorklasser.  

Här har vi ett bra tillfälle att slipa organisation 

inför SM. 

              / Håkan Axelsson - ordförande 

 

 

 

 

Vi kommer även att få besök av Per Åke 

Yttergård som ansvarar för godkännande av SM 

banan. Den har mätts både på längden och 

höjden, sen ska det skickas till FIS för 

godkännande. Vi får sedan ett registrerings-

nummer på banan, anläggningen som skall 

anges när vi söker FIS-godkända tävlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

orås 
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Fastigheten och stadion 

 

Vi börjar efterhand bo in oss i de nya lokalerna. 

Det återstår dock en del arbete. Vi kommer 

bilda en interiörgrupp där Susanne Björk och 

Lotta Lundberg kommer att vara styrelsens 

representanter. 

Vi måste även lista personer som skall ha 

tillträde till lokalerna. Alla som behöver komma 

in i olika delar skall ges den möjligheten. Borås 

SK äger Borås Skidarena AB som äger 

fastigheten. Det innebär att våra medlemmar är 

ägare av fastigheten och har ansvar för att hålla 

den i gott skick 

En förändring av avtalet med Borås Stad pågår 

just nu. Borås Stad Fof är tydliga med att Borås 

SK är driftansvariga till vår hjälp har vi 

möjlighet att ha 2 anställda under vintern. Vi 

ska inrätta en driftgrupp som ansvarar för 

snötillverkning och 

preparering. 

Gruppen sätter upp 

riktlinjer för 

snötillverkning och 

spårdragning. Vi 

måste den här 

vintern ta hänsyn till 

SM-arrangemanget 

och arbetet måste i 

första hand 

säkerställa att vi kan  

 

 

 

 

arrangera tävlingarna här i Borås. 

Det ideella arbete som utförs på Borås 

Skidstadion ger klubben en inkomst på 350 tkr 

per år. Det är en god anledning till att vi kan ha 

en billig idrott för våra medlemmar. . 

Borås Stad har också tecknat ett muntligt avtal 

med Falu kommun som reservort. De avtalar att 

Borås kan nyttja skidstadion i Falun och vi som 

arrangör kommer också att avtala med Falu 

kommun samt Skidspelen AB. Det blir alltså 

Falun som kommer fungera so reservort. Vi 

måste jobba på en hållbar plan B. Då sover vi 

lite bättre när regnet smattrar mot rutan under 

julhelgen. 

Vi måste även fortsätta utbildning av våra 

snötillverkare. Vår strävan är att starta redan i 

augusti för att kunna jobba i ljus och hyfsad 

värme. Syftet är att lära sig så mycket som 

möjligt av den 

teknik som finns. Vi 

har även mätt 

snöhögen som vi 

trodde var ca 10 000 

kbm. Det var 5500 

kbm så vi hade nog 

varit lite väl 

optimistiska. Men 

det är bra att få en 

mera exakt siffra. 

Rivning av gamla klubbhuset 

 

Rivning pågår för fullt och det har varit en bra 

uppslutning på tisdagar. På onsdagar har 

sedan pensionärsgruppen m.fl. tagit vid och 

fortsatt med rivningsarbetet. Vi hoppas att vi 

kan ha hela huset borta före midsommar. Vi 

har tagit vara på så mycket vi kunnat. Bra att 

ha när vi ev. behöver byggmaterial i 

framtiden. Stort Tack till alla medhjälpare! 
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Barn/ungdom 

Träningsgrupperna körde de sista träningarna 

på snö i april. Sedan har vi gått över till 

rullskidor, MTB och löpning för de ungdomar 

som vill träna ihop även under våren. Vi kör 

torsdagar och lördagar fram till 11 juni.  

Första tillfället med skidskytte har genomförts 

och tack till er ledare som såg till att vi kommer 

i gång. Asfaltering är på gång och då kan vi göra 

en permanent skyttevall som vi kan börja 

använda. Borås Stad har lovat att starta ett 

projekt med 50 meters skjutvall. Vi måste ligga 

på och stötta kommunen i den frågan.    

 

Den snöfattiga vintern gjorde att det bara blev 

några få tillfällen i skidskolans grupper, men nu 

planerar vi för barmarksträningen som startar i 

både skidskolan och träningsgrupperna i slutet 

av augusti. I skidskolan kommer inbjudan och 

anmälan till barmarksträningen skickas ut under 

sommaren. För träningsgrupperna kommer 

träningsschemat ut i augusti.  

Vi arbetar på att Barn och ungdoms-

verksamhetens årliga uppstartsläger på 

Lassalyckan sista helgen i augusti ska kunna bli 

av i någon form trots Corona. 

 

 

 

 

 

Vi brukar ju vara betydligt fler deltagare 

på lägret än de för tillfället tillåtna 

folksamlingarna på 50 personer. 

Vi kommer sannolikt behöva vara flexibla och 

komma på lite nya idéer. Inbjudan och anmälan 

skickas ut i slutet av juni. 

Vi vill säga tack till alla ledare som arbetat 

ideellt för våra barn och ungdomar under året. 

Och ett stort tack till alla föräldrar som skjutsar, 

vallar och lagar mat så att de kan träna! 

 

Visste du att: 

När vi vill arrangera en skidtävling måste det följa ett visst mönster. Alla ansökningar skall göras på 

vår hemsida före sista april. Vi anger då datum som vi önskar. Alla lämnar in sina önskemål på 

tävling; både internationella, nationella, samt distriktstävlingar skall in då. Vi söker ofta en på 

distriktsnivå men då skall egentligen bara distriktets åkare delta. 

Västergötlands Skidförbund administrerar distriktstävlingar och svenska skidförbundet nationella 

tävlingar. Vill man ha en FIS-tävling ska Internationella skidförbundet godkänna tävlingen. Då ställs 

betydligt större krav. Man måste då även ha en TD (teknisk delegat). SM-tävlingarna som vi ska 

arrangera är på FIS-nivå, även Scandic cup som vi arrangerar i Idre är på den nivån.  

När man ansöker på hemsidan ska tävlingens nivå, typ av tävling, tävlingsplats, alla klasser, 

anmälningsfrister, avgifter och distanser anges. Vissa delar kommer vi inte åt när tävlingen godkänns 

och syns i tävlingskalender. Vill vi ändra på de låsta delarna måste VSF eller SSF ge oss den 

möjligheten. Vi lägger även in länk till inbjudan och hemsida. När hela processen verkställts så finns 

den i tävlingskalendern. Det sista vi gör är att öppna anmälan, det kan vi själva.  

Så går det till vid ansökan.  
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Sommarskidläger 

Vecka 25 och 26 anordnar juniorerna i klubben 

ungdomsläger för alla ungdomar födda 2005-

2010. Totalt sett är det 35 anmälda deltagare 

från Borås SK, Borås GIF och Hestra IF. Detta 

är andra året lägret genomförs och förra året var 

det mycket uppskattat. Vi fick då besök av 

skidförbundet som filmade och har använt vårt 

läger för att marknadsföra liknande läger. För de 

yngre fokuserar vi på lek tillsammans med 

träning och för de äldre ligger fokuset på träning 

med roliga inslag. Vi ser fram emot två roliga 

veckor med träning och lek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior 

Lite annorlunda vardag för juniorerna nu då 

även skidgymnasierna är stängda pga corona 

viruset. Träningen pågår för fullt och de har 

kontakt med sina tränare digitalt.  

Våra juniorer på hemmaplan har även några 

gemensamma träningar inbokade på helger. I 

sommar hoppas vi på en lägervecka i Idre för 

juniorerna och seniorer, om restriktionerna för 

resor tillåter detta, och även en vecka i Borås. 

 

Vi har även ett nyförvärv i juniorteamet Erik 

Franzén som kommer ifrån Duved IF. Närmare 

presentation kommer senare. 
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Senior 
 

I nuläget har vi 5 aktiva senioråkare i 

klubben som bor på olika ställen runt om i 

Sverige. Dessa är Jonatan Engström, 

Simon Hallström, Gustav Nordström, 

Maria Nordström och Karl-Johan 

Westberg.  

Jonatan som tog stora kliv framåt förra 

säsongen pluggar vid sidan av sin 

elitsatsning på mittuniversitetet i 

Östersund. I Östersund bor även Simon 

som vid sidan av skidåkningen driver ett 

eget företag, Min Prestation som erbjuder 

träningsupplägg, gruppträningar mm. 

 

Ungefär 35 mil söderut i Falun bor 

Maria och Karl-Johan som är sambos. 

För tillfället är skidåkningen deras 

enda sysselsättning. Både Maria och 

Karl-Johan blev i dagarna uttagna till 

skidförbundets träningsgrupp, Team 

Svenska Spel.  

Längst upp i norr hittar vi Gustav som bor 

i Piteå där han gör sitt examensarbete 

på Lindbäcks bygg. När det är klart 

har han en ingenjörsutbildning i 

Industriell ekonomi.  

  

För tillfället är alla igång för fullt 

med träningen mot nästa säsong. 

Simon, Jonatan och Gustav har 

kunnat åka skidor under i stort sett 

hela maj då snötillgången i norr har 

varit god. Maria och Karl-Johan har 

fått köra igång barmarksträningen 

med mer löpning och rullskidor. 

Förhoppningen framöver är att 

seniorerna och juniorerna ska kunna 

köra några läger ihop i sommar, 

bland annat i Borås och på Idre fjäll, 

men allt är inte spikat där med tanke 

på Coronaläget. De flesta av 

seniorerna hade även tänkt köra några 

rullskidtävlingar i sommar men även där 

får man avvakta läget och se om det blir 

några tävlingar. Annars är SM på 

hemmaplan till vintern ett stort mål för 

alla åkare. Där är vi många som hoppas på 

medaljer och personliga rekordlopp! 
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Pensionärsgruppen 

Klubbens pensionärsgrupp är ett härligt gäng på 

8-10 personer som träffas på skidstadion varje 

onsdag Vi hoppas att några nya vill vara med 

och förstärka gruppen under säsongen 20-21. 

Vi är otroligt glada för allt det jobb de lägger 

ned på Borås skidstadion. Under hösten och 

vintern har de bland annat arbetat med att gallra 

vid Borgstenabackarna och förberett och arbetat 

med Snötillverkningen. De har också hjälpt oss 

med uthyrning av skidutrustning och i 

cafeterian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren har de flyttat material från gamla 

till nya klubbhuset, de har tillverkat och målat 

50 fina staket och gjutit tyngder till dem. De har 

deltagit i rivningen av gamla klubbstugan och 

iordningsställt det nya skidförrådet med skidor, 

pjäxor och stavar. 

Vi säger tack till Ingemar Börjesson som har 

agerat arbetsledare under vårens rivnings-

arbete. 

  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, Lotta Lundberg, Jennie Isaksson,                

Emilia Österlund, Karl-Johan Westberg, Linda Wall 

 

Nu önskar vi er alla 

en trevlig sommar! 

 


