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 Linköping 2018-06-30 Nyhetsbrev 
Hallå alla skidvänner i Östergötland. 

Ännu en säsong har nu passerat, efter en tveksam start med mild väder ända in i januari kan vi ändå se tillbaks på 
en lång säsong med fi na förhållanden både i spår och backar. Snön är nu borta och förberedelser för nästa säsong 
är redan i gång med fysträning, rullskidor och barmarksträning för våra åkare i länet. För våra grässlalomåkare har 
säsongen precis börjat.

Nyhetsbrevet kommer att mailas ut till samtliga 39 medlemsklubbar, läggas ut på hemsidan och vår Facebook-sida, gärna 
att ni mailar ut detta till era medlemmar också. Vi tar tacksamt emot bilder med info från era event, tävlingar, träningsläger 
mm som anordnas av er ute i klubbarna som vi kan marknadsföra på Facebook, hemsidan och i nyhetsbrevet.

På Facebook hittar ni oss under namnet   Östergötlands Skidförbund och på Instagram heter vi 
  ostergotlandsskidforbund.

Nationaldagssprinten i Mjölby
En strålande varm dag den 6 juni när Sya Skidklubb anordnade den 
traditionella nationaldagssprinten. ÖSF var på plats och åkte tillsammans med landshövdingen och 
vår fd ordf Lars Grenberger. Ett välbesökt och proff sigt arrangemang av Sya.
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Vrinnevibacken i Norrköping genomförde Norrköpings Skidklubb FIS- 
tävling på gräs under 3 dagar med några av världens bästa skidåkare på 
gräs som gjorde upp om medaljerna i den fartfyllda grenen sprintslalom. 
Åkare från Tjeckien, Slovakien, Österrike, Italien, Tyskland och Sverige del-
tog. De svenska åkarna Edvard Nord åkte hem en 5:e plats och Carl 
Söderlund en 8:e plats.

Götalandsting april - 18 Ulricehamn.

FIS-race Grässlalom 1-3 juni Norrköping

Vid årets skidting deltog Magnus Hansson, längd, Kjell Johansson alpint 
och Fredrik Söderlund ordf. Som vanligt givande diskussioner inom res-
pektive gren, protokoll från tinget är sedan tidigare utskickat till samtliga 
klubbar i distriktet.
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Längd 
Vintern började lite knackigt men 
kom i gång på allvar i februari. Det 
blev en del fl yttar av våra distrikts-
tävlingar men de fl esta lyckades 
genomföras. Tyvärr ser vi en vikande 
trend på tävlandet i distriktet vad 
gäller ungdomar vilket vi hoppas 
kunna råda bot på till nästa säsong. 
En tävling återstår ju också, natio-
naldagssprinten i Mjölby som an-
ordnas av Sya SK. Vi hoppas det blir 
lika lyckat som tidigare år. Vad gäller 
våra ungdomar i ICA och Folksam 
åldern så var det i år ett minskat 
antal åkare i Folksam cup men det 
blir troligen bättre redan komman-
de säsong. Flera klubbledare har 
tagit ett stort ansvar för åkarna på 

distriktsnivå och kommer redan i juli 
att ha nästa samling.

En annan kul grej att notera är att vi 
återigen hade ett juniorlag på 
distriktsnivå som deltog i distrikt-
stafetten vilket är kul och bådar gått 
för den Östgötska längdåkningen.
Andra roliga nyheter under 
säsongen är att Norrköpings kom-
mun beslutade att äntligen stödja 
konstsnöanläggningar för längd-
åkning i kommunen och först ut att 
få till en detta är Kimstad GoIF som 
testkörde denna säsong och nästa 
säsong kommer köra fullt ut. Även 
Motala AIF kämpar för att få till en 
konstsnöanläggning i Fålehagen 

vilket förhoppningsvis också går i lås 
till kommande säsong. Och sist men 
inte minst SSF:s Utbildningshelg 
den 5-7 oktober. En unik chans att 
på nära håll kunna fortbilda sig som 
ledare inom skidsporten. 

Alpint 
Östergötlands SF och Svenska Skid-
förbundet genomförde en två dagars 
barntränarutbildning i Yxbacken med 
ett femtontal deltagare från alla länets 
klubbar. En uppföljning planeras till 
nästa säsong. Från Kinda AK har 
Tobias Wilhelmsson genomfört 
Svensk Alpin tränarutbildning steg 
3 med gott resultat, och Björn Lison 
Almkvist har genomfört en tredagars 
kurs i Olympiska lyft med Olympic 
lifting school i Helsingborg.

Här kan ni läsa mer om den helgenhttp://www.skidor.com/globa-lassets/langdakning/dokument/utbildning/kurser-semina-rier/180201-utbildningshelg-lin-koping_a3.pdf
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Alpint
Den gångna alpina säsongen kom igång ganska sent, men sträckte sig å andra gott och väl över sportlovet. 
Tolvmannabacken hade en av de längsta säsongerna på länge, då de med hjälp av sparad snö kunde öppna 
anläggningen redan i mitten av december. Övriga anläggningar i länet öppnade sedan i januari, och höll öppet till 
slutet av mars.Det sjuder av verksamhet ute i de östgötska klubbarna, och speciellt kul är det att se att Kinda AK 
har fått igång en fi n verksamhet med många duktiga åkare och ledare.

På Lilla Världscupfi nalen i Högheden var Östergötland representerat av ett trettiotal åkare från Norrköping, Kinda 
och Ödeshög. Många fi na resultat bjöds det på, där framförallt Beppe Lison Almkvist, Norrköpings SK, hade en bra 
helg i H 14. Han vann slalomen , kom tvåa i Super g och trea i storslalom.

USM fl yttades med kort varsel till Kiruna, och Östergötland representerades av fyra åkare, alla från Norrköpings 
SK. Bäst gick det för Manne Kemhagen som var topp fem i alla discipliner, och som belöning för dessa resultat 
blev uttagen att reprentera Sverige på de Internationella ungdomstävlingarna i Tärnaby. Även där gjorde Manne bra 
ifrån och placerade sig topp 5 i både Slalom och Storslalom.

Av våra äldre åkare, är det främst Tilda Nord, Norrköpings SK, som har utmärkt sig resultatmässigt. Tilda gåt första 
året på Riksskidgymnasiet i Järpen, och tävlar numera både nationellt och internationellt. Hon har gjort en stark 
säsong, och placerade sig bla topp 15 på junior SM.

Glädjande är att Östergötland nog aldrig tidigare har haft så många åkare ute på olika skidgymnasier, vilket måste 
ses som ett tecken på ett bra gjort arbete i klubbarna. Östergötlands Skidförbund arrangerade i februari Internatio-
nella tävlingar i Störtlopp och Super G. Dessa var förlagda till Nationalarenan i Åre, och kan enbart betecknas som 
en succe. Mycket beröm kom från både deltagare, ledare och förbundsrepresentanter.

Har ni frågor och funderingar tveka inte att höra av er till oss. 
ÖSF styrelse hittar ni på  www.ostergotland.skidor.com/ostergotlandssf/styrelsen. 
Vårt kansli är öppet måndag-torsdag kl 8-13 och bemannas av Ewa Norlin (010-476 50 05, ostergotland@skidor.com).

Med förhoppning om en kall vinter så ses vi i spåren och backarna.

Styrelsen
Östergötlands Skidförbund


