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Styrelsen har under verksamhetsåret 2016/2017 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Stefan Eriksson
Sofia Palmér
Lasse Höög
Curth Modin
Kenneth Karlsson
Kjell Jonsson
Robert Oscarsson
Sofia Lindström
Erika Berg

Suppleant

Per Winblad
Johan Ståhlbom

Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelsesammanträden.
Vid verksamhetsårets ingång hade föreningen 685 medlemmar och vid utgången 523 medlemmar, en
minskning med 162 medlemmar.

Verksamhet
Under verksamhetsåret har styrelsen tagit fram en ny logga för föreningen, se första sidan.
Skidanläggningen öppnade lördagen den 14 januari. Sedan var det en kamp för att hålla backen igång. Vid en
helg valde vi att hålla backen stängd då vi behövde spara på snön för skolor och för kommande
sportlovsaktiviteter. Stora skidbacken öppnades aldrig bland annat på grund av att viktiga snöläggningstimmar
gick förlorade när en kompressor strulade.
Lilla skidbacken öppnade för ungdoms träning den 9 januari. Sista träningspasset i backen genomfördes den 5
mars. Ungdomsverksamheten startade upp med ett träningsläger i Sälen, totalt deltog 9 barn och unga.
Under säsongen var skidanläggningen uthyrd 12 gånger till skolor i länet.
Föreningen har under vår, sommar och höst haft ett avtal med Konst på hög och Kumla kommun.
Vårt åtagande har varit att hålla vår värmestuga, toaletter och duschar öppna för allmänheten och de som
besökt området.

Skidanläggningen
Under hösten genomfördes flera arbetsdagar vid skidbackarna med service och reparationer av material och
inventarier, för att anläggningen skall vara i god kondition när vintern anländer.
Ny luftledning lades ut i stora skidbacken på höger sida längs med staketet för att underlätta snösprutningen
och minska behovet av vattenslang för att förse snökanonerna med luft.
I jul- och nyårshelgen var värmestugan öppen för allmänheten. Det gick att åka pulka och snowracer i
pulkabacken men snön och kylan räckte inte för att kunna få snö i skidbackarna.
Grillarna var tända och många passade på att njuta i området under lovet.
Vi kunde spruta snö i början av januari.
I väntan på att snön skulle schaktas ut i lilla skidbacken passade många lediga barn, ungdomar och vuxna på att
leka i de snövallar som blivit i lilla backen efter snösprutningen, se första sidan.
Slalomträningen började den 9 januari. Träningen bedrevs varje måndag och torsdag.
Lilla skidbacken öppnade den 14 januari.
Det var en kamp för att hålla backen igång. Vid ett tillfälle valde vi att hålla lilla skidbacken stängd då vi
behövde spara på snön för skolor och för kommande sportlovsaktiviteter.
Stora skidbacken öppnades aldrig bland annat på grund av brist av längre sammanhållande kyla.
Skidanläggningen var öppen på lördagar och söndagar för allmänheten.
Föreningen har haft uthyrning av slalom- och längdutrustning.
Skidanläggningen var öppen alla dagar under sportlovet.
Söndag vecka 7 arrangerades ICA-maxi dagen vid skidbacken. ICA Maxi i Kumla bjöd alla besökare på gratis
liftkort och de bjöd även alla besökare på grillad korv.
Under året har den ”blå”-boden renoverats. Panel och tak har bytts ut.
Ett tak har byggts vid grillplatsen för att grillarna skall stå väderskyddat.
Under säsongen har, förutom träningsvilliga ungdomar och ledare, cirka 4000 personer åkt slalom eller
snowboard i anläggningen.

Uthyrning av anläggningen
Under vintersäsongen var skidanläggningen uthyrd 12 gånger till skolor i länet.
När skolorna hyrt anläggningen, har föreningen lånat ut skidutrustning, framför allt till nybörjare som vill prova
på att åka både utför och på längden, vilket det var stor efterfrågan på.
Föreningen har ansvarig personal på plats som i samarbete med skolans personal bemannar liftarna.
Cirka 1800 elever och lärare har på detta sätt besökt anläggningen denna vinter.

Ungdomsverksamheten
I slutet av sommaren anordnade föreningen tillsammans med Örebro Slalomförening ett upptaktsmöte med
gemensam träning.
Måndagen den 21 november anordnades en upptaktsträff i klubblokalen inför vinterns träning i skidbacken.
De som närvarade fick information om vår verksamhet m.m.
I en del av klubblokalen erbjöds medlemmar att sälja och köpa utrustning.
Inför vintern tog föreningen fram två olika klubbjackor som barn, ungdomar och vuxna i föreningen erbjöds att
beställa under upptaktsträffen.
Den 9-11 december arrangerades ett träningsläger i Tandådalen. 9 av föreningens ungdomar och tränare
deltog på lägret. På programmet stod friåkningsövningar, slalom, stughäng, badtunnebad och annat skoj.
Den 9 januari genomfördes den första träningen på snö i lilla skidbacke.
Då stora backen inte kunde öppnas kunde ingen träning genomföras i backen.
Den 5 mars genomfördes den sista träningen i skidbacken.
Träningen bedrevs på måndagar och torsdagar.
Ungdomstränare:
Johan Ståhlbom
Fredrik Lindström
Erika Berg
Magnus Palmér
Robert Oscarsson
Sofia Palmér
Sofia Lindström

I år arrangerades dessvärre inget klubbmästerskap då snötillgången var allt för dålig.
Tanken var att FP-cupen skulle arrangeras i vår skidbacke den 30 januari men p.g.a. mildväder och snöbrist
flyttades tävlingen till Norberg och Klackbergsbacken.
Albin Palmér har deltagit i regionslaget och därmed deltagit i regionsträningsläger, bland annat i Juvass (Norge)
och i Arvika (barmarksläger).
Filip Lindström har deltagit i YJSM i Fjätervålen.
Filip Lindström har påbörjat sitt andra år på skidgymnasium i Falun.

Klubbmästerskap
Kunde dessvärre inte genomföras i år.

Ungdomar som tävlat
Ungdomar i träningsverksamheten har under säsongen deltagit i ett antal tävlingar i distriktet och angränsande
distrikt. De har bland annat deltagit i Dala-cupen. De har deltagit i kvalen till Lilla Världscupen med finaler i
Stöten samt i USM med finaler i Funäsdalen.

Längd
Föreningen har kört upp längdåkningsspår på golfbanan, Sjöparken och Viaspåret.
I slutet av december fanns det ett längdspår på golfbanan. Spåren preparerades kontinuerligt under säsongen
och de var åkbara till i slutet av februari.
Tisdag den 17 januari genomfördes en vallakurs för längdskidåkare vid klubbstugan.
I år genomfördes Barnens Vasalopp den 19 februari.
Det var 30 stycken som deltog och åkte det 900 meter långa spåret.

Friidrott
Långlöparna i föreningen har som vanligt de senaste åren varit ute och deltagit i olika långlopp, framför allt i de
olika loppen som arrangerats i länet.
Åsa Höög vann veteran-SM i halvmaraton i klassen K45 i Mariestad.
Även detta år deltog föreningen med ett lag i Vasastafetten.
Laget tävlade i mixklassen och sprang in på plats 69.

Cykel
I början av december påbörjades ett arbete med att göra ett cykelområde vid parkeringen vid skidbacken.
En teknikbana och en pumptrack-bana iordningsställdes.
Den 7 maj arrangerades för andra året en friluftsdag i Kvarntorps friluftsområde.
Dagen började med invigning av de nya teknikbanorna för cykling.
Föreningar i området visade upp sin verksamhet. Skidföreningen presenterade de olika delarna i vår
verksamhet.
Ingen organiserad cykelträning har bedrivits, men under friluftsdagen invigdes en teknikbana som nyttjats
frekvent. Flera barncyklar har skänkts och kunnat nyttjas av de som kommer utan cykel.
Många nyttjar de mountainbikeleder som finns runt högen.

Tävlingar och arrangemang
Kumla Stadslopp arrangerades lördagen den 29 april med 282 fullföljande tävlande i de olika klasserna.
Glädjande för i år var att deltagarantalet ökade i ungdomsklasserna, först och främst i pojkar och flickor 11.
Tyvärr minskade antalet deltagare i 10-kilometersloppet men det beror nog till stor del på tuff konkurrens av
andra tävlingar i länet som arrangerades samma dag.
Erik Anfält och Mikaela Kempi, både från Örebro AIK vann 10-km loppet.
I år var det 27 året som loppet genomfördes.
I Knatteloppet deltog 330 knattar som sprang ett varv runt Kumlasjön. Det var drygt 20 stycken fler än förra
året.

Naturgym vid trappan
Under året har föreningen skött underhållet av naturgymmet.

Anställning
Under året har Håkan Widstrand varit anställd av föreningen på 50 %.
Lars Gellin har varit anställd av föreningen på 75 %.
De har i huvudsak arbetat med iordningsställande av klubblokalen och skötsel av anläggningen.

