Verksamhetsberättelse 2017 skidor
Skidverksamheten för IFK Kiruna och övriga skidklubbar har under 2017 påverkats, framför
allt under den senare delen av året, av de förändringar som pågår gällande spår och
nybyggnation av uppehållsbyggnad på stadionområdet.
Arrangemang under senhösten har fått genomföras under något enklare omständigheter pga
avsaknad av nödvändig utrustning som vatten, högtalare och stor uppehållslokal. Även
träningsverksamheten har påverkats då vi beslutade att inte starta upp någon träning för de
yngsta barnen pga avsaknad av toalett och möjlighet till varm saft efter träningen.

Träningsverksamhet
Organiserad skidträning har bedrivits tisdagar och torsdagar kl. 18.00 på Matojärvi.
Verksamheten har pågått hela året, med undantag av ett kort sommaruppehåll. Under hösten
har även möjlighet till styrketräning i Luossaskolans idrottshall erbjudits.
Ett lyckat
samarbete med Jukkasjärvi IF med öppna träningar har pågått under senare del av
verksamhetsåret. Samarbetet har bestått i att inbjuda alla, oavsett föreningstillhörighet, till
deltagande i de träningstillfällen som ges av respektive klubb under veckan. Detta för att
möjliggöra fler träningstillfällen och socialt uppmuntra ungdomarna att umgås kring delat
intresse.
Antalet aktiva är ca 20 yngre barn, 12 tävlingsaktiva ungdomar och 4 juniorer.

Ansvariga
Sektionsansvarig har Anna Karin Niva varit. Ansvarig för träningsverksamheten har Fredrik
och Elenor Söderlind varit. De aktiva tillsammans med sina ledare har ansvarat för att
träningsverksamheten blivit väl genomförd. Ledarna, i samråd med de aktiva, har ansvarat för
tävlingsprogram, anmälningar, resor och logi.

Tävlingsverksamhet
Ungdomar och juniorer har deltagit på ett antal tävlingar i, framför allt, Norrbotten. Juniorer
har även deltagit i Scandic Cup med deltävlingar runt om i skidsverige. IFK hade även
representanter på JSM i Kalix.
Lilla VM i
Malmberget genomfördes som en klubbresa, där ungdomarna åt och bodde tillsammans under
helgen.
Vid Kirunaspelen på hemmaplan fanns IFK representerade i såväl senior, junior och
ungdomsklasserna med sammanlagt 40 deltagare.

Arrangemang
IFK Kiruna har under året varit en flitig arrangörsförening. Ett gott samarbete med
Jukkasjärvi IF har möjliggjort att funktionärsuppdragen kunnat fördelas på ett smidigt sätt.

Året inleddes med seedningstävlingen Camp Ripanloppet och följdes av Snöfestivalssprinten i
centrum. Båda tävlingarna i samarbete med Jukkasjärvi IF.
Skidkul genomfördes som planerat vid 4 tillfällen i januari och februari med sammanlagt ca
500 starter. Arrangemanget uppmärksammades mycket positivt i Nyhetsartikel på Svenska
Skidförbundets hemsida, skrivet av Elisabeth Hansson 2017-02-28.
Kommunmästerskap för skolorna genomfördes tillsammans med Jukkasjärvi i mars med 725
deltagande.
Kirunaspelen genomfördes i år, som de senaste åren, som ett samarrangemang med
Jukkasjärvi IF, en 3-dagars tävling som även lockade många deltagare från Norge och
Finland.
Året avslutades i december med 2-dagars tävlingen Vinterpremiären, även den
samarrangerades med Jukkasjärvi IF. Tävlingen räknades som 2 deltävlingar för Folksamcup.

Läger
IFK har haft deltagare på sommarskidskola i Älvsbyn Vinterskidskola i Gällivare och även
arrangerat eget försäsongsläger i Muonio.

Övrigt
Under året har IFK erbjudit teknikkurser till företag och några sådana kurser genomfördes
under vintern med lyckat resultat.
Klubben har haft intressanta och givande besök under året. Anna Norman från Skidförbundet
har träffat skidledarna vid ett flertal tillfällen, dels föreläst och dels hållit inspirationspass.
Landslagets vallachef Urban Nilsson höll en intressant föreläsning i samband med IFKs 110års jubileum i september.
Aktiva och ledare har representerat klubben på ett sportsligt och respektfullt sätt i och
utanför spåren. Verksamheten har bedrivits på en ekonomisk rimlig nivå. Skidsektionen
har under året följt den framarbetade policyn beträffande ekonomi och verksamhet som
varje aktiv bör känna till.
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