Ronneby 20180905

Motion från Ronneby OK till Blekinge skidförbunds årsmöte 20181017
Reservera medel i Blekinge Skidförbunds snöfond till Ronneby OK för ökade kostnader i
samband med snötillverkning och dylikt för att säkerställa Götalandsmästerskapen 2021

Bakgrund
Ronneby OK har blivit tillfrågade av Blekinge skidförbund att arrangera Götalandsmästerskap
(GM) i Längdskidåkning 2021 på Karlsnäs skidarena, vilket föreningen har accepterat och ser
fram emot med stor entusiasm. Arrangemanget kommer troligen att bli det största som har
hänt Blekingsk skidåkning i modern tid med god möjlighet till PR och publicitet. Som
indikation på storleken så var det i vintras 450 åkare på den individuella tävlingen och 135
stafettlag. En värdetävling på hemmaplan kan även vara en morot för Blekinges egna
skidåkare, ung som gammal.

Ronneby OKs planerade investeringar inför GM
Vår önskan är självklart att vi har tillräckligt med natursnö för att kunna köra den individuella
tävlingen på den befintliga elitfemman, men vi inser att så troligen inte kommer vara fallet.
Föreningen kommer därför under tiden fram till arrangemanget att arbeta för att förbättra
Karlsnäs skidarena så att vi skall klara av att genomföra GM på hemmaplan även om
natursnön uteblir.
Bland annat är Ronneby OKs ambition att inför GM:
1. Öka kapaciteten för att producera konstsnö med cirka 50 % jämfört med idag.
2. Förlänga det ordinarie konstsnöspåret från 2 000m till 2 500m.
3. Eventuell anpassning av stadionområdet för att klara ett så stort arrangemang och
även titta på möjlighet till en mer publikvänlig sprintbana.
4. Investera i elektroniskt tidtagningssystem godkänt för längdskidåkning (Emit).
Dessa åtgärder kommer självklart inte bara att förbättra Ronneby OKs möjlighet att
arrangera GM på hemmaplan utan även vara till stort gagn för all längdverksamhet i Blekinge
under lång tid framöver.

Extrakostnader avseende snötillverkning för att genomföra GM
Under vintern 2021 kommer Ronneby OK troligen att ha ett stort behov av att producera
mer snö än en vanlig vinter. Detta för att kunna fylla stadionområde, ha snö i reserv samt
förhoppningsvis kunna lägga ut konstsnö på ytterligare någon slinga utöver det ordinarie
konstsnöspåret.

Förslag
Ronneby OK föreslår att det till vintern 2021 reserveras minst de medel som redan finns i
Blekinge Skidförbunds snöfond. Detta till de ökade kostnader som Ronneby OK troligen
kommer att ha i samband med snötillverkning, utkörning och bearbetning av konstsnön för
att kunna genomföra GM eller för nödåtgärden att flytta arrangemanget till reservort.
Ronneby OK anser att detta är av sådan vikt och till gagn för hela Blekinges längdverksamhet
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att det måste garanteras att det fortfarande finns medel i Blekinge Skidförbunds snöfond när
vår ansökan inkommer efter GM.

Ronneby OK yrkar därför att
Blekinge Skidförbunds årsmöte beslutar att till vintern 2021 reservera minst de medel som
redan finns i Blekinge Skidförbunds snöfond. Detta så att möjlighet finns för Ronneby OK att
efter genomfört Götalandsmästerskap (GM) ansöka till snöfonden för de fördyrande
kostnader som föreningen har haft för att kunna genomföra GM i samband med exempelvis
snötillverkning, utkörning och bearbetning av konstsnön, eller för nödåtgärden att flytta
arrangemanget till reservort.

För Ronneby OK

Ingemar Ericsson, Styrelseledamot och sammankallande i Skidkommittén

