
 

Verksamhetsberättelse 2011-2012, alpint och längd Östergötland 

Alpint 

Sex LVC-kval genomfördes i Norrköping och Kisa, dock genomfördes det första kvalet 

i Spökbacken – Katrineholm och det andra kvalet genomfördes i samarbete med 

Smålands Skidförbund. I finalen representerades ÖSF av ca.30 åkare.  ÖSF tog fram 

jackor till alla åkarna. 

Två USM-kval genomfördes i Norrköping. Från Östergötland kvalificerade sig 3 åkare 

till USM finalen. 

Fartläger genomfördes i Kisa för andra året i rad under ledning av Björn Lison 

Almkvist, det var mycket lyckat och planeras även att genomföras kommande år.  

Utbildning:  

Från ÖSF:s klubbar har ett antal ledare deltagit i SATU-utbildningar 

Två personer har deltagit i tävlingsledarutbildning 

ÖSF deltog även i förbundsmötet 

Alla på snö: ÖSF sponsrar projektet Alla på snö i Östergötland. I Norrköping har 

projektet genomförts för tredje året i rad. I år var även funktionshindrade med i alla 

på snö. Totalt har över 4000 fjärdeklassare deltagit under tre år. Alla 

klassföreståndare fick en heldagsutbildning och alla klasser fick ett besök av 

projektgruppen innan genomförandet. Även i Ödeshög genomfördes samma projekt.  

Avslutning: Antalet aktiva ökar för varje år och fler är välkomna både som tränare 

och åkare. Att välja alpinsport på våra breddgrader kräver engagemang och resurser. 

Våra föreningar gör ett fantastiskt arbete med att få det hela att fungera både på snö 

och på barmark.  

Längd 

Styrelsen saknar en ledamot med ansvar för tävlingsverksamheten. En person har 

adjungerats för denna uppgift. 



Tävlingarna har i stort sätt genomförts som planerat. DM flyttades pga. av snöbrist 

vilket säkert bidrog till det relativa låga deltagarantalet.  

Våra ungdomar har deltagit i flera nationella tävlingar. Stora framgångar på flicksidan 

på USM och Folksam Cup. 

Intresset för längd har ökat de senaste två åren.  ”INTERSPORT  Tour de ski 

Östergötland”  kan vara en bidragande orsak, en annan kan vara ett aktivt 

förbundsarbete i distriktet. I Tour de ski har det genomförts fyra deltävlingar av totalt 

6 (2 utgick pga. av snöbrist) och avslutades med Final Climb i Yxbacken samtidigt som 

de alpina klubbarna i distriktet arrangerade sina KM. Totalt deltog ca.140 åkare varav 

70  från längd. Denna gemensamma aktivitet mellan alpint och längd slog väl ut med 

många nya kontakter mellan åkarna. 

Gemensamt distriktsläger arrangerades i december vid Långberget i Värmland, 42 

ungdomar +ca 40 ledare och övriga aktiva deltog på lägret . 

Visionen är konstsnö i alla kommuner i Östergötland!!!  

 

Östergötlands Skidförbund 


