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Faktura för medlemsavgiften kommer att skickas ut via mail under januari, med sista betaldatum 

slutet av februari. Nya medlemskap inbetalda efter 1 september 2022 gäller även för 2023. 

VILL DU EJ LÄNGRE VARA MEDLEM I FÖRENINGEN, VÄNLIGEN MAILA TILL MEDLEMSANSVARIGE 

INNAN SISTA DECEMBER, FÖR ATT TAS BORT UR MEDLEMSREGISTRET OCH SLIPPA FÅ EN FAKTURA.   

Se även till att ha dina uppgifter i IdrottOnline uppdaterade, då all kommunikation sker via e-post. 

På sista sidan i detta dokument finner du en kort instruktion, behöver du hjälp kontaktar du 

styrelsen@skidkamraterna.se 

 
 

Genom att betala medlemsavgift kan du förutom att stötta klubben ta del av dessa förmåner: 

Fjällstugor 

Klubben äger fem andelsveckor i Funäsfjällen, som kan hyras av medlemmar till mycket förmånligt 

pris. Mer info 

Hyra klubbstugan 

Vår fina klubbstuga kan hyras för exempelvis kalas m.m. Som medlem betalar du endast halva priset. 

Team Sportia 

Vår samarbetspartner Team Sportia Gävle ger alla medlemmar 20% rabatt på längdskidrelaterade 

produkter1. 

För mer information och nya erbjudande, håll koll på hemsidan! 

  

mailto:styrelsen@skidkamraterna.se
https://skidkamraterna.se/vara-stugor
https://skidkamraterna.se/formaner
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Ordförande har ordet 
2022 närmar sig sitt slut. Ett händelserikt år i klubben. Vi har till stora delar en helt ny styrelse, 

inklusive jag själv som ny ordförande. Jag känner att den nya styrelsen har gett bra energi och nya 

idéer och tankar, men vi har också en lite längre läroperiod då vi är oerfarna på våra positioner. Jag 

vill passa på att ännu en gång tacka Totte och Dag för deras långa och viktiga arbete för klubben, 

något vi i styrelsen vill visa vår uppskattning för genom att utnämna de båda till hedersmedlemmar. 

Vi ser fram emot ert fortsatta engagemang ytterligare många år utanför styrelsen. 

Vår satsning på barn och unga har varit fantastiskt att följa, och i skrivande stund har vi över 50 barn 

mellan fem och 14 år med i träning. En bidragande orsak är självfallet vår fantastiska spårgrupp som 

såg till att vi kunde träna på snö från december till april. Likaså är alla våra duktiga tränare som tar 

hand om alla våra barn. Utan deras engagemang och glädje skulle inget av detta vara möjligt.  

En gemensam värdegrund att ha som grund och visa utåt vad vi står för, ser jag som essentiellt i en 

förening som vill utvecklas och växa. Därför har vi under hösten startat en satsning på att verkligen 

nå ut med våra värdeord; Trygghet, Utveckling, Glädje och Gemenskap. Detta är inte bara ord utan 

ska vara en röd tråd genom hela föreningen och ligga som grund för alla beslut. Ni kan läsa mer om 

detta arbete några sidor fram. 

2023 närmar sig, vilket bland annat innebär att föreningen fyller 50 år! Detta skall uppmärksammas! 

Vi har även en hel del andra idéer och satsningar som vi kommer att presentera fortlöpande. För att 

kunna jobba vidare med detta så behöver vi din hjälp! En förening är inte starkare än dess 

medlemmar och för att det ska vara hållbart är det viktigt att det är många som är med och delar på 

arbetet. Det finns något att göra för alla! Min önskan är att vi ska få en bättre dialog med alla våra 

medlemmar och därför uppmanar jag er alla att fylla i enkäten som kommer att skickas ut i december. 

Detta för att vi ska veta lite bättre vilka ni är och vad ni vill och även vad ni kan hjälpa till med i 

arbetet framåt.  

Jag ser oerhört positivt på framtiden både för Gävle Skidkamrater och Skidstavallen och ser med 

glädje fram emot att kunna presentera våra kommande satsningar.  

 

Fredric Lagerström 

Ordförande 
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Valberedningen har ordet 
Hej 

Roine Lindgren och jag, Ulf Uddbäck, är klubbens valberedning. Vår uppgift är att hitta 

klubbmedlemmar som vill engagera sig i klubbens styrelse. Vi hoppas att du under vintern och fram 

till årsmötet nästa år tar steget och blir en kugge styrelsen och i verksamheten. 

Vi kommer efter jul och nyårshelgen att kontakta dig via mejl och SMS som vi gjort tidigare år. Vi 

hoppas också att träffa dig i skidspåren. 

För att du ska kunna ta ställning till ditt engagemang vill vi beskriva lite kort om vad verksamheten i 

klubben består av. Den nya styrelsen har organiserat klubbens verksamhet i olika grupper 

(rollfördelning). I alla dessa grupper behövs det medlemmar  

• Styrelsen 

• Anläggningen 

• Intäktsarbetet, t.ex. Samarbeten, sponsorer, bidrag m.m. 

• Värdegrundsarbetet 

• Marknadsföring 

• Barn och ungdom 

• Klubben i stort 

• Klubbkläder 

• Tävlingar 

• Projekt, t.ex. klubbens 50 års jubileum  

Inom varje grupp finns olika uppgifter. Fundera på i vilken grupp du skulle kunna engagera dig i tills 

du hör ifrån oss eller ännu hellre tag kontakt med någon i styrelsen eller oss i valberedningen så ska 

vi försöka förklara vad som görs och behövs i varje grupp.  Har du ett kontaktnät utanför föreningen 

som skulle gynna verksamheten? 

Idag saknar vi någon som kan ta hand inventering och kontroll av klubbstugan. En uppgift som du 

skulle kunna tänka dig? 

Vad vi vill uppnå med verksamheten hittar du i klubbens verksamhetsidé: 

- Erbjuda barn och ungdomsverksamhet.  Träning hela året utom sommarlov. Komplettering 

behövs när ungdomarna blir äldre och så småningom juniorer.  

- Vara aktiva i distriktet och arrangera tävlingar 

- En förutsättning är bra skidspår och ytor för träning 

- Erbjuda skidspår till vuxna, vi har Gävles bästa skatespår. 

 

För att nå målen: 

- Arrenderar vi målområde och runt våra byggnader 
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- Samarbetar med kommunen om naturreservatet 

- Samarbetar med Gävle CA som har cykelspår och ungdomsverksamhet sommartid 

Du får gärna skicka ett mejl eller ringa till mig eller till Roine. Hör av dig till 

Ulf  070–6181005 ulf.uddback@bredband.net 

Roine 070–6539418 roine0215@gmail.com 

Vill du nå någon i styrelsen så hittar du deras kontaktuppgifter på senare i detta dokument eller på 

vår webbsida skidkamraterna.se. 

      Ulf och Roine 

Värdegrund 
En värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig 

uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Vi vill att alla medlemmar i föreningen använder 

värdegrunden som riktmärke när vi diskuterar och enas om den verksamhet vi vill bedriva. När alla 

lever och leder enligt värdegrunden mår vi bra tillsammans och kan attrahera fler att vilja vara en del 

av vår verksamhet.  

Under 2022 har vi gjort en satsning på vår värdegrund och kommer att fortsätta med det under 2023.  

 

mailto:ulf.uddback@bredband.net
mailto:roine0215@gmail.com
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För att alla skall känna till och veta om vår värdegrund har vi under året dragit i gång något vi kallar 

Positivt TUGG.  Projektet kommer att drivas i flera olika riktningar, några exempel är: 

• Ungdomsviljan – Våra barn och unga är vår framtid och därför är det av största vikt att de är 

med och påverkar vår riktning framåt. Varannan vecka samlas alla barn och ungdomar som 

vill i klubbstugan för att fika diskutera olika ämnen. Målet med Ungdomsviljan är att stärka 

gemenskapen, glädjen, jobba med värdegrunden, och ge ungdomarna chansen att komma 

med idéer och känna att de kan påverka. Vi har en fin klubbstuga som utnyttjas alltför sällan. 

Med Ungdomsviljan kommer klubbstugan att bli en levande, trygg plats för barnen att vara 

på även vid sidan av spåren. 

 

• Skidor till alla – För att överbrygga ekonomiska hinder att börja med längdskidor har vi i år 

gjort en rejäl satsning på låneutrustning. Genom bidrag från bland andra Gästriklands 

Skidförbund och Svenska Skidförbundet kan vi framöver erbjuda utlåning av utrustning på 

våra träningar för både klassisk, skate och rullskidor. Vi erbjuder även våra barn- och 

ungdomar att hyra utrustning säsongsvis för att öka möjligheterna för dem att spontanåka 

även utanför klubbens träningar, utan att behöva köpa själva. I samband med vår 

Medlemsdag så anordnade vi även en bytesmarknad för att urväxt utrustning skulle hitta nya 

ägare. 

 

• Aktivitetsdagar – Vi planerar att genomföra aktivitets- och familjedagar med vår värdegrund i 

fokus, där man kan prova på att åka skidor på ett lättsamt sätt. Dessa dagar skall vara öppna 

för alla oavsett om man är medlem i föreningen eller ej med huvudsyfte att lära känna 

sporten, föreningen och vad vi står för.  

 

• Utbildning – En viktig del för att kunna ta emot fler barn är att vi har kunniga ledare. Därför 

satsar vi på utbildningar, både interna och externa, dels för att visa våra ledare uppskattning, 

dels för att på bästa sätt kunna ta hand om barnen.  
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Barn- och ungdom 
Hej alla skidföräldrar! 

Härligt att se att det är så många barn och ungdomar som vill vara med och träna skidor med oss. 

Efter en ovanligt kort barmarkssäsong fick vi sätta på oss skidorna redan den 21 november! Vi 

hoppas snön får ligga kvar i många månader framåt. 

Det är riktigt roligt att se att grupperna med aktiva barn 

fortsätter att växa. Under hösten har det varit runt ca 50 

aktiva barn födda 2008–18, vilka är fyllda av energi och 

glädje under träningarna. Vårt fokus på träningarna är på 

rörelseglädje, lek, aktivitet och gemenskap, det ska vara 

roligt att träna. 

I takt med att vi blir fler och fler aktiva i föreningen spelar 

vår värdegrund en viktigare roll, vilken ska vara en grund 

för hela föreningen. Ett arbete som kommer märkas av i 

flera kommande aktiviteter. En aktivitet som vi redan 

startat upp är ungdomsviljan varannan vecka där barnen 

bjuds in till klubbstugan för att fika smörgås och yoghurt 

efter träningen. Där gemenskap byggs och de får tid att 

umgås utan skidor och mössa på. Vilket verkar vara 

väldigt uppskattat bland de aktiva barnen. En aktivitet som kommer utvecklas framöver, främst bland 

de äldre barnen med bland annat olika diskussionsämnen. 

Vi hoppas på att få en snörik vinter så vi kan åka mycket skidor och kanske ha möjlighet att ta några 

skidmärken. Dessa aktiviteter utförs av barnen i deras egen takt. Mer information om skidmärkena: 

Skidmärken - Längdåkning - Svenska Skidförbundet (skidor.com) 

Vi har även i år anmält de som är födda 2011–14 till stjärnjakten. Stjärnjakten går ut på att 

föreningen ska samla olika stjärnor, vilka består av olika aktiviteter som ska utföras och redovisas. En 

aktivitet kan vara allt från att hoppa på ett ben till att tillsammans med skidkamraterna komma på en 

egen hejaramsa. Vi ser fram emot att kämpa för fler stjärnor tillsammans med era barn och har vi lite 

tur kanske vi får besöka Falun i mars. 

Det går att läsa mer om stjärnjakten på www.stjarnapaskidor.se samt följa vilka aktiviteter som har 

utförts. 

För de äldre ungdomarna i gruppen är det Volkswagen Cup som hägrar för de som vill tävla (vilket 

självklart är frivilligt). Volkswagen Ungdomscup (startade som Kalle Anka Cup) är en rikstäckande 

tävling som årligen korar Sveriges bästa skiddistrikt för 13–14 år. Tävlingen är uppdelad i tvåsteg, en 

kvalificering i respektive distrikt och en riksfinal, denna säsong Örnsköldsvik, 10–12 mars.  

Det kommer även arrangeras ett antal tävlingar i distriktet under säsongen, för barn i alla åldrar. Det 

brukar bli trevliga dagar med mycket gemenskap, glädje men även spänning kring själva tävlingen. 

Rekordtidig premiär på Skidstavallen 21 november 

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/barnungdom/skidmarken/
http://www.stjarnapaskidor.se/
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Det är självklart frivilligt att vara med på distriktstävlingarna också, men alla är välkomna att följa 

med och heja fram sina kamrater. Alla får vara med i gemenskapen under tävlingsdagen oavsett om 

man tävlar eller hejar på. 

Har ni några funderingar är det bara att höra av er till oss. Ser fram emot en energirik och glädjefylld 

vinter tillsammans med era barn! 

 

Tack å adjö, vi vill ha snö ! 

 

SKIDLEKA  SKIDLÄRA SKIDTRÄNA  

Emma, Olof, Fredrik Mattias, Maria Fredric, Per, Sandra, Sofie 

 

Gavleskejten 
Förra säsongen tvingades vi ställa in Gavleskejten då vi saknade snö längs spåren. Vi gjorde ett försök 

med att skjuta fram tävlingen till ett senare datum, men lyckades inte heller då ha vädret med oss. 

Till vintern tar vi nya tag och planerar att genomföra Gavleskejten den 5 februari på Skidstavallen. Se 

inbjudan 

Till tävlingen behöver vi medlemmar som vill hjälpa till. Nummerlappsutdelning, start, tidtagning, 

banvakt ute på spåren, kafeteria, skyltning med mera. De flesta är enkla uppgifter men kul att vara 

med och se alla glada åkare. Prisbordet är också något som behöver fyllas, så har du ett bidrag eller 

kontakter hör av er till styrelsen@skidkamraterna.se 

 

Vasaloppet 
I dagsläget har vi 64 medlemmar som är anmälda till Vasaloppsveckan 2023. 53 av dessa är anmälda 

till Vasaloppet 90. Loppen är fortfarande inte fullbokade så chansen finns fortfarande! 

Vasaloppsresan 2023 
Vi planerar en resa till Vasaloppet som tidigare år. I skrivande stund har inte bokningen av logi i 

Sälenskolan öppnat. Bussen är bokad för att ta oss till Vasaloppet på lördagsmorgonen. Avresa 08.30 

och hemkomst ca 23.00 på söndagen. Vi sover i stora salar med madrasser och frukost finns i 

närheten. På vägen upp stannar vi i Mora för att hämta nummerlappar och känna på stämningen. Ett 

stopp i Sälen hinner vi också med för de som vill hämta nummerlapp där. När bokningen är klar 

lägger vi ut fullständig inbjudan på webben.  

  

mailto:styrelsen@skidkamraterna.se
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65+ 
Till vintern kommer vi även att starta upp en satsning för våra äldre medlemmar. Som ett led i 

Skidförbundets ”Alla på snö” görs en satsning i 65+ projektet där vi är en av de antagna klubbarna. 

Vi kommer att starta upp en veterangrupp som träffas, tränar, åker skidor och umgås. Hur och vad vi 

gör är tanken att vi ska komma fram till den 9 januari.  Beroende på intresset och färdighet så 

behöver vi kanske bilda grupper. Tanken är att vi efter träningen avslutar tillsammans med gofika. 

För klubbmedlemmar är det gratis så länge vi kan vara på Skidstavallen.  

Vi kommer att gå ut till PRO och SPF och välkomna deras medlemmar i + 65 gruppen. De som inte är 

medlemmar och som inte vill bli det kommer att få betala 75 kr per gång upp till vad det kostar att bli 

medlem. 

Inresserad? Du behöver anmäla dig till den 9 januari. Hör av dig till: 

Ulf Uddbäck 

ulf.uddback@bredband.net 

O70 618 10 05 

Anläggning 
Under året har klubben investerat i ny klipputrustning för att kunna underhålla spåren bättre 

sommartid. Dels för att öka tillgängligheten sommartid, men främst för att hålla nere mängden sly 

och högt gräs inför snösäsongen. Detta har resulterat i att vi 

nu i vinter har väldigt fina förutsättningar att lägga breda 

och fina spår utan sly i som sticker upp i nästan hela 

spårsystemet. Även ett flertal insatser har gjorts med 

trädfällning och gallring av träd och överhängande grenar 

längs samtliga spår, detta kommer minska mängden smuts 

och nedfall och höja spårkvaliteten avsevärt.  

Den kanske största förändringen har vi fått hjälp från Gävle 

Kommun då vi har breddat spårgatan för 1,5km-spåret med 

planen att skapa ett brett och flackt spår för skate och 

klassiskt till våra ungdomar. En del arbete med fyllning av 

spårbädd och belysning kvarstår dock till nästa säsong. 

Utmed spåren har även belysning lagats och vilobänkar 

rustats upp. Även själva Skidstavallen har fått ett bra lyft 

med ny stadionbelysning, nya skyltar, ommålning av husen 

och en ordentlig urstädning. 

 1,5an efter avverkning 

mailto:ulf.uddback@bredband.net
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Jag vill tacka alla engagerade medlemmar 

som varit med och ställt upp på de arbets- 

och medlemsdagar vi haft och som gjort 

detta möjligt.  

För framtiden för anläggningen tittar vi och 

planerar för asfaltbanor men även konstsnö, 

detta är ett långsiktigt arbete men också en 

förutsättning för att även i framtiden kunna 

bedriva skidåkning på våra breddgrader. 

   

 Staffan Hemström 

Anläggningsansvarig 

 

Draghund 
Draghundssektorn har varit lite vilande under de senaste pandemiåren men är på gång igen. Under 

vintern kan det bli både någon mindre tävling samt en Grönt-kort kurs. Håll utkik på hemsidan. 

Är du intresserad att träna drag med din hund? 

Vi kommer att ha draghundsträning varje vecka under vintern, när snö finns. Dag och tid anslås på 

hemsidan. 

Är du intresserad eller har frågor, tveka inte att höra av dig till: 

Petter Hillborg 

 petter.hillborg@telia.com 

070-173 34 41 

 

Samarbeten 
Det kostar pengar både att driva och utveckla föreningen och detsamma gällande anläggningen. Med 

stigande elpriser har våra kostnader ökat rejält. Vi vill ha en levande anläggning och försöker 

fortsätta med att ha tänt måndag till fredag, 18–22, men det kostar på. Vi ber alla medlemmar tänka 

till om ni har kontakter som kan tänkas sponsra eller på annat sätt samarbeta med oss. Hör av er till 

samarbete@skidkamraterna.se. 

 

Likaså uppmuntrar vi alla att komma med förslag på annat inkomstarbete. Under hösten startade vi 

upp en försäljning av Ullmax, vilket har gett ett bra tillskott till kassan med relativt små insatser. Det 

finns ingen undre gräns på försäljning, oavsett om ni köper ett par strumpor själva eller lägger en 

katalog i fikarummet på jobbet så är det till hjälp! Hör av er om ni vill veta mer,  

Medlemsdag 22/11/12 

mailto:petter.hillborg@telia.com
mailto:samarbete@skidkamraterna.se
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styrelsen@skidkamraterna.se. 

Under hösten har vi utökat vårt samarbete med Team Sportia i Gävle. De har bland annat stöttat oss 

med reflexvästar till barngrupperna, priser till tävlingar och klubben har hjälpt till vid rullskiddagen i 

butiken. Team Sportia erbjuder även alla Skidkamrater 20% rabatt på skidrelaterade produkter1.  

Ica Supermarket Strömsbro är ett annat samarbete som vi är mycket glada för. Tack vare Ica har vi 

haft korv till arbetsdagar, priser på tävlingar och kvällsfika till våra ungdomar i samband med 

Ungdomsviljan.    

Hawet Produktionsbyrå och Sundells måleri har även de bidragit med hjälp under hösten för 

utvecklandet av vår förening. 

Vi har under hösten även blivit beviljade en rad 

bidrag: 

Svenska Skidförbundet – låneskidor + Positivt TUGG 

Gästriklands Skidförbund – låneskidor 

Länsförsäkringars samhällsfond – låneskidor 

Gävle Energis Kraftfond – armaturer stadion 

RF-SISU Gävleborg – Positivt TUGG 

 

 

Hjälpa oss att utöka denna lista! 

      Olof Höglin 

Samarbeten & sponsring 

 

Skidkamraterna fyller år 
1973 grundades Skidkamraterna Gävle vilka sedermera bytte namn till Gävle Skidkamrater (läs mer 

om klubbens historia på hemsidan). 2023 fyller alltså förening 50 år och detta skall vi självfallet fira!  

Ulf Uddbäck leder planeringen för 50-årsfirandet, har du idéer, förslag eller vill hjälpa till så hör du av 

dig till Ulf eller styrelsen. 

 

  

 
1 Gäller på ordinarie priser. Till skidrelaterade produkter räknas längdskidor, längdpjäxor, längdstavar och 
tillbehör. Även träningstextil, löparskor och pannlampor. Rabatten erhålles mot uppvisande av medlemsbevis i 
IdrottOnline, se sista sidan för instruktion. 

mailto:styrelsen@skidkamraterna.se
https://gavle.teamsportia.se/
https://icastromsbro.se/
https://hawet.se/
https://sundellsmaleri.se/
https://skidkamraterna.se/klubbinformation
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Kontakter 
Styrelsen 2022–23  styrelsen@skidkamraterna.se 

Ordförande  Fredric Lagerström 070 753 61 74 

Vice ordförande Olof Höglin  073 057 20 74 

Kassör Helny Sjöström  070 377 97 97 

Sekreterare Emma Nilsson 

Ledamöter Staffan Hemström 

 Petter Hillborg 

 Mathias Svärd  

 Sandra Voest Bjermert 

Suppleant Stig Rune 

Samarbeten och sponsring samarbete@skidkamraterna.se 

 Olof Höglin 073 057 20 74 

Barn och ungdom ungdom@skidkamraterna.se 

Draghund petter.hillborg@telia.com 070 173 34 41 

Valberedningen 

Roine Lindgren roine0215@gmail.com  070 653 94 18 

Ulf Uddbäck ulf.uddback@bredband.net 070 618 10 05 

Vasaloppsresan 

Olof Gustafsson olof.e.gustafsson@gmail.com  070 424 62 89 

Torsten Svärd totte.svard@lm.se  070 685 74 47 

Fler kontakter finner du på skidkamraterna.se 

Följ även klubben på Facebook och Instagram 

 

 

  

mailto:styrelsen@skidkamraterna.se
mailto:samarbete@skidkamraterna.se
mailto:ungdom@skidkamraterna.se
mailto:petter.hillborg@telia.com
mailto:roine0215@gmail.com
mailto:ulf.uddback@bredband.net
mailto:olof.e.gustafsson@gmail.com
mailto:totte.svard@lm.se
https://skidkamraterna.se/styrelsen
https://www.facebook.com/GavleSkidkamraterSkidor/
https://www.instagram.com/skidkamraterna/
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Gavleskejten 2023 
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Skidstavallen och dess skidspår sköts helt ideellt av Gävle Skidkamrater och vi gör vårt 

bästa för att Du ska kunna få en fantastisk upplevelse i spårsystemet.  

Belysningen som fram tills snön anländer är igång måndag till fredag fram till 18-22, är 

även den helt bekostad av Skidkamraterna. 

Känner du att du vill vara med och stötta denna verksamhet ekonomiskt så tar vi tacksamt 

emot ditt bidrag via Swish eller BankGiro. 

 

 

Swish: 123 302 24 15, alt. BankGiro: 5297-2908 

 

Rapportera gärna in din spårupplevelse på  

www.skidspår.se  
  

http://www.skidspår.se/


 
 

2022-11-25  Styrelsen Gävle Skidkamrater 

Logga in i IdrottOnline 
 

 

Gå till https://idrottonline.se/ och klicka på Logga in 

 

Användarnamnet är ditt personnummer. Om 

du inte minns ditt lösenord så kan du beställa 

ett nytt genom att klicka på Glömt lösenordet? 

då skickas en återställningslänk till e-

postadressen som du har registrerad. Om du 

saknar registrerad e-postadress eller har bytt 

så kan du maila styrelsen@skidkamraterna.se 

så hjälper vi till. 

 

 

 

Om du har medlemskap i flera klubbar 

så väljer du Gävle Skidkamrater i 

rullistan. 

 

 

 

 

 

 

 

Visa detta i kassan för att erhålla klubbrabatten på Team Sportia XL Gävle. 

Passa även på att gå in på Min sida och se över så att dina uppgifter är 

korrekta.  

https://idrottonline.se/
mailto:styrelsen@skidkamraterna.se

