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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Örebro Läns Skidförbund, 875700-7169, med säte i Örebro får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.

Verksamheten
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsberättelse
För verksamhetsåret 2019-2020 lämnar Örebro läns skidförbund följande verksamhetsberättelse:
Vi lägger ännu ett skidår bakom oss som inneburit glädjeämnen, men framförallt överskuggats av
Coronapandemin som slog till med kraft i mars 2020.
Den 27 mars i år meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar, såsom idrottstävlingar, med fler än 50 deltagare
<https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sa
mmankomster-och-offentliga-tillstallningar/>. Syftet var att minska smittspridningen.
Den 29 september meddelade regeringen att man planerade ge idrotten undantag att --höja gränsen
för publik på ett smittsäkert sätt till 500 personer från den 15 oktober
<https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/publikgransenhojstill500personerforsittandepublik/>. Den 8
oktober meddelade dock regeringen att beslutet skjuts fram på grund av ökad smittspridning
<https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/beslutomhojdgransforpublikskjutsfram/>.
När detta skrivs är det alltså osäkert om och när större nationella tävlingar som t ex Vasaloppet
kommer att kunna genomföras. Det innebär även för oss att all form av tävlingsarrangemang noga
måste avvägas mot aktuellt läge.
De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni
2020 är:
· Om möjligt vara utomhus
· Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
Även om detta rimmar bra med vår sportutövning, råder det stor osäkerhet om vad framtiden bär med
sig. Då är det bra att blicka tillbaka på det som varit och påminna sig om allt det goda som sker i våra
led.
Intresset under året för att utöva skididrott i distriktet har fortsatt varit gott och skidåkning som
motionsform visar stadigt positiva tillväxttal, regionalt som nationellt.
Distriktets skidverksamhet bygger i all väsentlighet på ideella verksamhetsledare. Så
styrelsemedlemmar, tränare och funktionärer ute i våra 30-tal medlemsföreningar, utgör
grunden. Utan dessa krafter vore distriktet ingenting. I vår största gren längdskidor - arrangerar dessa
krafter återkommande ett tiotal lokala tävlingar, där Karlslunds IF skidor ligger i topp med
Wadköpingsloppet, samt Hällefors SK som arrangerar 3-4 lokala tävlingar.
Vintern 2019/2020 bjöd på stora utmaningar vad gäller tillgången på snö. Alla tre vintermånaderna var
milda och i januari slogs flera temperaturrekord. På grund av mildluften som dominerade var det
ovanligt snöfattigt i södra Sverige.
Distriktets störta lopp, Wadköpingsloppet, flyttades till exempel med kort varsel till Långberget på
toppen av Värmland, där arrangerande Karlslunds IF kunde genomföra arrangemanget i vackert
vinterväder, med närmast perfekta spår trots mildluften.
Men trots att vi en tid befunnit oss i en positiv trend i antalet utövare som vill åka skidor, är det
dessvärre fortsatt låga volymer på antalet åkare i många distriktstävlingar, med undantag för nyss
nämnda Wadköpingsloppet.
Däremot är det fortsatt ett stort antal ungdomar i klubbarna som tränar skidor i någon form kopplat till
klubbar i distriktet, vilket är glädjande. Det är även högt tryck på skidspåren i Ånnaboda. Dock
försenaste sägongen på snö kraftigt. Den milda vintern i kombination med en trasig pump till
snökanonerna, satte allas tålamod på prov.
I flera år har förbundet följt utvecklingen kring alpinisternas största backe, den i Storstenshöjden. I
övergången till förra verksamhetsåret kom besked om att backens ägarkonstellation gjorts om. Efter
det har diskussionerna om backens framtid och drift fortsatt under året, både internt och i dialog med
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kommunen. I skrivande stund är ägaren till Storstenshöjden satt under hård ekonomisk press, vilket
tyvärr inte gör att läget ser ljust ut för fortsatt alpin verksamhet i Storstenshöjden.
Den offensiva nationella satsningen Alla på snö eller som den numer heter Skidor hela livet har fortsatt
under året och förbundet vill gärna fortsätta stötta föreningar som på olika vis jobbar med att få fler
medlemmar och fler skidåkare till sin verksamhet. Dock visar siffrorna för 2019 att det ser ungefär lika
ut som föregående år. Det finns många vita fläckar på länets skidkarta och många skidåkare deltar
som klubblösa i de större motionsarrangemangen. Här är dock Berber IS en mycket positiv
uppstickare som tar hand om de skidåkare som kravlöst vill motionera på skidor och som inte vill ingå i
en traditionell föreningsverksamhet. Då det allmänna intresset för skidåkningen fortsatt är god, finns all
anledning att fortsätta diskussionen i våra föreningar och distriktsförbund om hur vi ska kunna
paketera medlemskapet i klubb, så att det blir attraktivt och vi kan locka fler medlemmar till det
föreningsliv som klubbarna bedriver.
Tack vare att förbundets ekonomi är stabil, har vi fortsatt med strategiska satsningar för att stötta
föreningar och deras verksamheter. Exempel på detta är en utökad ekonomisk satsning på
ungdomarna i ICA och Folksam cup. ÖLSF utmaningen är att synliggöra dessa satsningar, samt se
över och effektivisera den administrativa processen för fler liknande satsningar. Likt året som gått
kommer ÖLSF fortsätta lägga resurser på att medverka i flera klubb-initierade projekt som gynnar
distriktets verksamhet.
Verksamheten i de alpina grenarna har i huvudsak organiserats i respektive förening.
Distriktsförbundets alpina kommitté har brist på folk, men har trots det fungerat med minimala
resurser. De motgångar som möter den alpina verksamheten i länet är stora, varför man stadigt
efterlyser nya krafter som vill engagera sig.
Trots alla utmaningar för skidsporten som finns i vårt län, finns även ljusglimtar. En sådan är
förbundets samarrarrangemang med SISU Idrottsutbildarna och Berber IS. Den 11 september 2019
gästades vi av ingen mindre än OS-medaljören och VM-medaljören Johan Olsson! Arrangemanget
gick av stapeln i Citykyrkan och lockade ca 200 åskådare som fick ta del av en timmes föreläsning om
utmaningar och tips för att komma vidare i att nå sina mål. Ett lyckat arrangemang som gav mersmak
för att arrangera fler inspirationsföreläsningar i framtiden.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sara Eidevald (ordf.), Per Dudal (vice ordf.), Annsofie
Andersson (sekr.), Åsa Wern (ekonomi), Robert Erixon ,Johan Ånger, Johan Johansson, Peter
Åslund, (ledamöter), Tomas Bennet, Emelie Oscarson (suppleant), Magnus Palmer (lekmannarevisor).
Ett stort tack även till Lars Lundberg som fungerat som extra revisor.
Avslutningsvis vill vi tacka alla som engagerat sig i vår verksamhet under året. Utan engagerade
ledare - ingen verksamhet.
Styrelsen, Örebro den 22 oktober 2020

Alpina kommitténs årsberättelse 2019-2020
Vi blickar tillbaka på en oerhört tuff vinter som började med avsaknaden av snö i så gott som hela
Sverige. Sent in på försäsongen kom det tack och lov snö i fjällen. Men i Storstenshöjden uteblev den
hela säsongen.
Coronapandemin slog till i mars och all tävling- och träningsverksamhet avslutades för säsongen då
alla backar stängde. Även sommarens träning på snö, som oftast bedrivs på Norges glaciärer, uteblev
då Norges gränser stängdes. Detta sammantaget har naturligtvis inte gynnat rekryteringen av nya
alpina åkare i Örebro.
I nuläget står vi också utan möjlighet att träna i Storstenshöjden. Enligt Branäsgruppens VD, kommer
backen förmodligen inte öppna alls i vinter. Med anledningen av detta tittar vi på andra lösningar t ex.
att åter flytta träningen till Arboga. Vi får annars hoppas att det blir riktigt kallt, så att Kumla alpina
förening kan öppna Kvarntorpshögen och att viss skidverksamhet kan bedrivas där.
Tyvärr har vi förra året och i år inte i år haft möjligheter att arrangera egna tävlingar. Distriktet har
samarbetat med Dalarnas och Värmlands skidförbund för att få till några tävlingstillfällen som behövs
för LVC. Distriktet har även haft ett antal åkare med på nationella tävlingar med goda resultat. Vi har
också haft möjlighet att erbjuda kvalitativ träning i Sälen under helgerna och loven. /Ulf Pragnert
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Längdkommitténs årsberättelse 2019-2020
Länets ungdomar 13- 16 år som representerar Örebro län i ungdomscuperna VW och Folksam cup
har under verksamhetsåret genomför:
12/10 2019 En resa till Torsby skidtunnel.
15/2 2020 Zinkgruvan samling med träningstävling. (Genomfördes en av få dagar det fanns snö att
åka på).
29/2 - 2/3 2020 Folksam cup Järpen.
Deltagare från länet D15 Nelly Mårtensson, Emelie Behr H15 Måns Bergqvist, Karl Bennet D16 Vilma
Larsson, Signe Scangerström H16 Alfons Wedin, Alexander Larsson. Ledare: Tom Forsberg,
Thomas Bennet och Johan Johansson.
6-8/3 2020 VW-cup i Bollnäs - vi blev tyvärr förhindrade att delta på grund av Covid -19.
11/7 2020 Samlades vi i Godegård för en mycket uppskattat träningsdag för att ta nya tag efter alla
bedrövelser med pandemi.
29/7 2020 ÖLSF arrangerade en resa till Torsby skidtunnel och genomförde en träningsdag på snö för
ungdomar.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2019/2020
179 307
37 598
106

2018/2019
193 690
27 298
102

2017/2018
229 526
-81 046
100

Belopp i kr
2016/2017
153 006
11 887
100

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor disponeras enligt följande
balanserat resultat

29 598

balanseras i ny räkning
Summa

29 598

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

