Verksamhetsberättelse
SK Leksand
Säsongen 2015-2016
Källan och Granberget har som vanligt haft fantastiska spår, även om hösten hängde i
länge. Det dröjde till mitten/slutet av december innan kylan kom och det gick att
konstsnöbelägga en slinga på Granberget. Den riktiga vintern infann sig inte förrän i början
av januari och då erbjöds mycket fina spår som höll sig ända in i mars och på vissa platser
till april. Detta tack vare fint preparerings- och spårarbete av Olle Axelsson och Åke
Danielsson på kommunen. Den sista skidträningen för säsongen genomfördes på Granberget
den 5 april då vi även hade fint besök av ungdomar från Dala-Järna.
Kickoff blev det i Idre även detta år. Helgen 11-13 september åkte ca 25 personer upp till
Idre fjäll och fick uppleva en variationsrik träningshelg med massor av aktiviteter:
rullskidåkning, vandring/löpning upp till Städjan, myrfotboll, bad m.m. Det blev en riktigt
trevlig och lyckad familjehelg som förhoppningsvis kan genomföras fler gånger.

Barn- och ungdomsverksamheten har även denna säsong haft många deltagare, särskilt i
de yngre grupperna. Jätteroligt att så många vill vara med! Skidskolan, med Bodil Wilén
och Anna Karlsson som ledare, hade under några tisdagskvällar fullt upp med lekar och

grunderna i skidåkning. Skidskolan riktade sig till 5-6 åringar och i gruppen fanns ca 25
barn. Skidskoj vände sig till lite äldre barn och leddes av Ola och Karin Jäderberg. De såg
till att ca 25 barn i åldern 7-9 år fick vara med på skidträning med mycket lek och fullt av
roliga inslag. Gemensamt för de båda grupperna var att intresset var större än antalet platser,
vilket klubben inför nästa säsong vill lösa genom att försöka få fram fler ledare.
Ungdomarna körde ivrigt igång med barmarksträning redan 15 september. Gemensamt för
alla träningar, barmark likväl som snö, har varit riktigt bra träningar med många roliga
inslag, viktig teknikträning och rejält med flås. Träningspassen har varit mycket uppskattade
och de har haft ett varierat innehåll. Jeanette Oskarsson och Mattias Rapp har haft
huvudansvaret för ungdomarnas träning, med hjälp av andra personer vid några tillfällen.
Tisdagsfikat i Källans lokaler har även denna säsong varit uppskattat och välbesökt.

Lekfull träning

Klubbens önskemål om fortsatt utveckling av arenor och anläggningar för
längdåkning har lämnats över till kommunen och klubben har fått återkoppling med svar
och kommentarer. I stort kommer nästan samtliga förslag att jobbas vidare med på kort eller
lång sikt i samarbete med SK Leksand, vilket är roligt att se.
En serietävling anordnades av SK Leksand vid Källan den 3 februari. Det var roligt att se
att det även kom många från t.ex. Siljansnäs och Rättvik. Tävlingen flöt på bra och klubben
ser fram emot att anordna en serietävling även nästa år.
Barnens Vasalopp vid Källan anordnades den 24 februari. 72 barn kom till start!
Fantastiskt, det visar vilket stort intresse det finns för skidåkning bland barn och deras
familjer runt om i kommunen. Åkglädjen var på topp och många körde varv på varv. Samma
arrangemang som tidigare med startpip, utstakad Vasaloppsbana och målrapportering i
högtalarna. Saft och medalj till alla deltagare.

Granberget Top Classic-KM, det planerade motionsloppet mellan Västanvik och
Granbergstoppen, var ursprungligen tänkt att gå av stapeln den 6 januari (2016). P.g.a.
snöbrist ställdes dock loppet in och arrangörerna Brudpiga RK tillsammans med SK
Leksand beslutade att flytta fram det till den 30 januari istället. Tävlingen fick åter ställas in
p.g.a. dåliga snöförhållanden, vilket var synd. Istället för att släppa det helt, genomfördes
dock en lite enklare variant den 12 mars, som fick tjänstgöra som ett testlopp samt ett öppet
KM för Brudpiga RK och SK Leksand. Det blev mycket lyckat, många deltagare kom och
det blir förhoppningsvis en utveckling av arrangemanget till nästa säsong. Klubbmästare
blev August Spik och Johanna Sarenmark
Länken mellan Källan och Granberget har även denna säsong visat sig från sin allra bästa
sida under ett antal vinterveckor. Det är många som har upptäckt Länken, vilket inte minst
syns på de trånga parkeringarna och så klart i spåret. Den fina skidåkningen på Länken har
varit väldigt uppskattad av allt från Vasaloppsåkare till turåkare och barnfamiljer. Ortsbor
såväl som besökare har njutit av riktigt fina spår den här vintern.

Länken mars 2016

Under året som gått, har det gjorts många arbetstimmar för att få till ett så bra underlag som
möjligt för att komma igång tidigt med minimalt med snö. Det har också satts upp ett stort
antal skyltar och informationstavlor, vilka har underlättat väsentligt för skidåkarna. Med
facit i hand, och med alla lyriska skidåkare i åtanke, har det varit värt all möda.
Dalarnas Skidförbunds alläger i Grönklitt gick av stapeln den 10-11 oktober med ett antal
deltagare från klubben. Det blev en helg fylld med övningar, lekar och bra träning med
gemensamt boende i stugor.

Många ungdomar har varit ute på tävlingar den gångna vintern. Även detta år var det ett
stort antal av klubbens barn och ungdomar som ställde upp i t.ex. Ungdoms Vasan.

Alfred Hedlund tävlar i Morapinglan

Klubben har varit representerad vid de två stora riksfinalerna av Folksam cup och Ica
cup, genom Samuel Oskarsson, Emil Rapp (Folksam) Kajsa Rapp, Eskil Nääs och Emma
Lindberg(ICA) vilkas prestationer var högst bidragande till att Dalarna fortsatt försvarar sin
position som ett ledande skiddistrikt.
Vid USM i Boden deltog Emil rapp, i sprintloppet blev det en mycket fin silvermedalj!
Fyra juniorer Sofie Oskarsson, Ellen Sarenmark, Agust Spik och Stefania Corradini har
gått på skidgymnasiet i Mora säsongen 2015-16.
Flertalet av juniorerna har även flitigt deltagit i de nationella juniorcuptävlingarna runt om i
landet med fina resultat.
Mattias Rapp och Mattias Nääs har gått skidförbundets ungdomsledarutbildning under
säsongen.
Vallningen inför Tjejvasan var i år tillbaka efter förra årets VM uppehåll, 17 personer
vallade ca 130 skidpar under ett par kvällar.

Årets avslutning för skidungdomarna blev en härlig tillställning i Granbergets slalombacke
den 22 mars. Kvällen bestod av ett antal övningar och lekar i såväl lilla som stora backen
och för att fylla på med energi bjöd klubben på pizza. Uppskattat och roligt, men ivern var
större över att få åka i backen, t.o.m. uppför, än att sitta inne och avnjuta pizzan någon
längre stund. Det blev således ett ganska kort uppehåll för att äta för de flesta, innan nya
strapatser och övningar väntade i backen.
Styrelsen vill slutligen tacka alla som har bidragit till den fina säsongen, för fantastiskt
engagemang – ledare, frivilliga, funktionärer och övriga.
Medlemsantalet har under säsongen varit ca 160 st.
Styrelsens sammansättning under året:
Ordförande: Lars-Olof Sarenmark
Vice ordförande: Jörgen Dyvik
Sekreterare: Anette Nygren
Kassör: Torbjörn Söderlund
Ledamot 1: Mattias Nääs
Ledamot 2: Jeanette Oskarsson
Suppleant 1: Mattias Rapp
Suppleant 2: Mats Hedlund
Revisor: Johan Enges
Valberedning: Britt-Marie Dyvik (sammankallande) och Magnus Knuts

Välkomna på SK Leksands årsmöte:
Måndag 2 maj kl. 19.00 i nya värmestugan vid Källan!

