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1. Sammanfattning av verksamheten
Säsongen 2020/202varit en hyggligt bra säsong trots att pandemin har satt sina spår i vår verksamhet även under
denna säsong. Inga finaler i vare sig LVC eller USM har kunnat genomföras. Vi har dock haft en bra
hemmasäsong, träningsmässigt, även om den i år blev lite kortare än vad vi hade hoppats.
Försäsongen var utmanande då snö saknades under november och in i december i Härjedalen. Detta tillsammans
med att Covid19 pandemin omöjliggjorde resor till fjällen under några veckor i november/december medförde at
att träningen under försäsongen blev senarelagd. Fr o m mitten av december har dock samtliga fjällanläggningar
varit öppna och vi tog tillbaka en del av den missade träningen under jul och nyår. Kylan kom till slut till
Stockholm i mitten av januari och det blev rejält kallt. I slutet av januari kunde vi öppna vår egen hemmabacke,
Bruket. Backen har varit öppen från slutet av januari till slutet av mars (10 veckor).
Klubben består idag av följande antal medlemmar

Kvinnor
Män

2019/2020
45%
55%

2020/2021
44%
56%

Totalt antal medlemmar
Enskilda medlemmar
Familjemedlemskap
Stödmedlemmar
Hedersmedlemmar

673
9
104
22
6

651
8
102
25
6

Klubben har denna säsong haft något färre medlemmar än föregående säsong, men minskningen från föregående
år är liten och vi bedömer att vi nu stabiliserar oss på denna nivå, med mål att återigen växa.. Marknadsföring av
klubben för att öka antalet medlemmar igen blir därmed en viktig del inför kommande säsong.
Säsongen startade med träningsupptakt för alla ungdomsgrupper i augusti i Bruket i samband med årsmötet.
Grupper tränade barmarksträning utomhus fram till vecka 44 då de flesta fortsatte med sin träning i
inomhushallar i Järfälla. Från och med mitten av november förlades helgträning till Härjedalen, men då snön
saknades på flera orter i Härjedalen så blev försäsongen något lidande. Vi begränsade också resandet under några
veckor pga Covid19 och följde de rekommendationer som myndigheter, Skidförbundet och skidorterna hade.
Vi genomförde inget Klubblägret i Björnrike i december. Andra året i rad som detta evenemang inte har blivit
av. Fartlägret vecka51 genomfördes med begränsningar.
Klubben fortsätter att ha stora grupper framför allt i de äldre grupperna. I U8 gruppen har vi i år dock haft färre
barn än tidigare år. Gäller att framåt marknadsföra oss bättre.
I år kommer 5 stycken åkare att börja på skidgymnasier i Gällivare, Sveg, Tärnaby och Östersund. Lycka till
med fortsatt skidåkande!
Vi har gjort en hel del bra resultat på våra tävlingar och generellt många startande i de tävlingar som har kunnat
genomföras. Vi ska inte peka på enskilda insatser men det är värt att notera att Jonathan Andersson kommit med
i landslaget för Speedski och placerat sig som bästa svensk i en Worldcup tävling. I sammanhanget ska också
U14 åkarnas framfart i tävlingar noteras. Massor med riktigt bra insatser och placeringar. Det bådar gått inför
kommande säsong.
Mer om verksamhet och resultat kan ni läsa om under respektive grupp.
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Vi har arrangerat 4 tävlingar under säsongen, U16 genomförde en U16 tävling i Björnrike.U10, U12 och U14 har
alla arrangerat tävlingar i Bruket. Arrangemangen var mycket bra. Dessutom genererades bra med intäkter under
dessa tävlingar.
Vi har ett fortsatt bra samarbete men Järfälla Kommun vilket är mycket viktig för att vi ska kunna bedriva bra
verksamhet.
Klubben har även i år varit engagerade i Alla på Snö i Bruket, som var något begränsad pga Covid19.
Styrelsen har jobbat aktivt i de arbetsgrupper de har ansvarat för – cafégrupp, backgrupp och evenemangsgrupp.
Sponsorgruppen har ej kunnat arbeta enligt de planer som fanns då säsongen inleddes, främst beroende på
beroende på svårigheter med Covid19. Styrelsen har haft 10 st protokollförda möten.
Styrelsens har under året fokuserat på ekonomi och att säkerställa bra kvalitet i alla träniningsgrupper.
Ekonomiskt har året gått bra med ett överskott om ca 250 000 kronor. Det är bra att vi återigen har ett positivt
resultat efter fjolårets negativa resultat. Skälet till resultatet är främst att vi har haft bra intäkter från egna
tävlingar och vårt café. Dryga 100 000 kronor mer i intäkter än budgetarat. På kostnadssidan har vi haft lägre
kostnader för tävlingar, då en mängd tävlingar, bla LVC och USM finalerna blev inställda. Kostnaderna för
startavgifter mm var ca 200 000 kronor lägre än budgeterat.
Kort summering av säsongen är: Trots Covid19 en bra säsong. En hel del bra resultat. Engagerade grupper och
medlemmar. Ett bra avstamp för kommande säsong.
I grupperna finns många engagerade föräldrar som antar roller som tränare, lagledare, mm. Tack alla för ert stora
engagemang och intresse.

Åke Wernelind
Ordförande Järfälla Alpina Klubb
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2. Masters (Veteran)
Som vanligt körde vi försäsongen individuellt. För att komma igång på skidor innan vi hade snö i Bruket
samordnade några Stockholmsklubbar ett påar helgresor till Gopshusbacken. Samordningen mellan
Mastersgrupperna i de olika Stockholmsklubbarna fungerar riktigt bra.
Vi fick två riktigt bra träningsmånader under februari och mars i vår hemmabacke. Som vanligt träning onsdagar
samt några extrapass under ett par helger. Inga Masterstävlingar genomfördes under säsongen.
Vi är mycket tacksamma att vi ibland får vara med de yngre grupperna i klubben (U16-U14) då vi springer på
varandra i fjällen. Föräldrar och tränare i klubben är varmt välkomna att vara med hos oss och köra.
Peter Oldeen, ansvarig Masters.

3. Juniorer U 17 - FIS
Som för alla andra en underlig säsong där pandemin ställde till det med maxantal på tävlingar där delade
tävlingar fick ha 70 startande i varje klass vilket gjort att om man inte innan säsong var rankad bland de 70 bästa
så kunde man inte förbättra sina FISpunkter i någon större utsträckning, då framförallt killarna var förvisade till
att köra ENL.
Skidgymnasiumen har haft en mycket varierad träning där vissa gymnasium knappt haft någon träning alls
medans en del kört på som om inget hänt.
Vår stora stjärna Emilie Henning råkade tyvärr utför en knäskada på försäsong i Kåbdalis och håller fortfarande
på med rehab efter den efterföljande operationen. Även Evelina Skeppmark blev skadad på försäsong och
genomgår Rehab.
Några resultat som våra åkare gjort under säsongen
Olivia Sellstedt ENL GS i Sunne en 1:a och en 3:e plats, Almåsa FIS GS 5 och 6:a Duved FIS SL 7:a Nolby FIS
SL 9 ch 10:a
Louise Sellstedt Sunne FIS eENL GS 5:a Hassela FIS GS 9:a Tärnaby FIS GS 10:a
Olivia Kamph Tärnaby FIS Gs 9:a
Thea Håkansson Tärnaby FIS SL 8:a Luleå FIS SL 2x10:a
Felix Andersson ENL SL Kungsberget 2 segrar
Dessutom har vår fartfantom Jonathan Andersson avancerat upp till S1 klassen i Speedski och är med i
landslaget och kört Worldcuptävlingar , han placerade sig som bästa svensk och kom 9 i totala
sammanställningen WC. Jonathans topphastighet var dryga 171 kilometer i Idre och Chocken.
Världsmästerskapen i VARS Frankrike blev tyvärr inställt.
Mats Andersson, Lagledare Juniorer och FIS

3. U16
Säsongen 2019/2020 slutade lika fort som säsong 2021 startade. På grund av Covid19 ställdes USM in 2020.
Säsongen 2021 startades således med förförsäsong på snö redan v.12 i Duved. Även under Påsklov fanns chans
till träning. Barmarksträning tog vid direkt efter Påsk med träningspass fram till o med juni. Mycket uppskattat
från åkare var crossfit och lyftteknik hos 162 Crossfit West i Vinsta.
Augusti kickade igång med barmarksträning 2-3 gånger i veckan. I september anordnades sedvanlig
äventyrshelg, detta år i Tyresta nationalpark. Se nedan sammanfattning av vår äventyrsgeneral Gustav.Vi
lämnade Järfälla för sydligare breddgrader, mer exakt sjön Tyresö-Flaten i Norra Tyresta Nationalpark. Där
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anordnades för 4:e året Gudö Run Of Hope. Ett terränglopp till förmån för Barncancerfonden. Vi utmanade
gänget att springa 10 km i kuperad terräng i ös-regn vilket lyckades. En prestation! Barmarksträningen fortgår
hela höstterminen. En heldag på Bosön med tester och lyftträning genomfördes. Mycket inspirerande miljö.
Första snökontakt erbjöds på sparad snö i Idre helgen v.42. sen följde ytterligare en helg i Idre första delen av
höstlovet. Då Sölden inte var ett alternativ på grund av pandemin. Förutsättningarna i Idre var riktigt bra. På
torsdag mitt i Höstlovet omgruppering till Hamra. Även tillskott av ytterligare några åkare. Nedre delen av
Headstråket är varken utmanande eller särskilt spännande. Under 3 veckor kunde vi ej träna i fjällen pga
restriktioner som myndigheterna och Skidförbundet satte. V49 snön har nått Björnrike. Vi premiärtränar i nedre
Kodiak. Nu är vi nästan fullt gäng på snö. V50 Klubbläger i lite ny form utan lucia och middagsmys. JAKs årliga
fartläger blev på grund av snöbrist och lite avsaknad av GS förvandlat till teknikläger. Till Jul kom äntligen snö
så att storslalombacken kunde öppna från ”tolvan”. Vi JAK höll i taktpinnen under lovträningen. Mycket
effektivt och uppskattat av JAKare och övriga klubbar.
Tävlingssäsongen startade med FWO, Funäsdalen Winter Opening, en ny tävling arrangerad av 10k. Vi ställde
upp med 6 startande. Efterföljande helg Skistar Winter Games Vemdalen tillkom ytterligare några startande
JAKare. Damernas GS i Klövsjö var en blåsig historia med först nedflyttad start i första och inställt andra
åk…tjusningen med utomhussport. Efter Skistar Winter Games omgruppering till Funäs för Reg-4 Fart vecka
med avslutande USM-kval i SG o DH. Bruket öppnar i slutet av januari och vi tränar i Bruket tre kvällar /vecka.
I januari genomfördes en Gymnasiehelg för 05or där det gavs möjlighet att besöka sitt första hands val. Fem
stycken sökande Robin, Wilmer, Alice, Elina, Matilda. Där på följde USM kval GS i Björnrike. SL i Stockholm
(Hemmahelg) Only16 i Åre v7.
Därefter börjar laddning för Storklinten USM final för 05or. 06orna drog ju vinstlotten med lilla USM i Åre.
Andravågen av nyss nämnda Covid satte stopp för USM-finaler. Täby/Lidingö passade på att ordna fartträning i
Duved. Tack. Dock blev alla vårens tävlingar inställda, vilket ger oss mer chans till träning. Vi får till bra
träningshelger i Björnrike v 11 o 12. Efter Påsk efter och officiell stängning har vi träning i Björnrike på årets
bästa underlag.
Väntan på antagningsbesked var lång o utdragen men när korten var blandade, givna, blandade igen hade de 5
sökande alla kommit in. Alla nöjda.
Vi 05 coacher som hängt ihop i denna konstellation i alla fall 6 år, några i 11 år kommer känna stor saknad av
”gänget”. De flesta av tränarna dyker upp igen nästa säsong i olika grupper.
Johan Stenvi, huvudtränare U16

4. U14
Tränare: Johan Hermansson (HT), Julie Améen, Johan Lindberg, Anders Byttner, Gustav Karlman och Sandra
Broms. Lagledare: Caisa Ramqvist och Anna Björnstad. Totalt antal åkare = 20 st varav 12 st 08:or och 8 st
07:or.
Skidsäsongen 2019/20 avslutades redan vid påsk så vi fick köra igång barmarken redan i slutet av april då vi
egentligen hade velat åka skidor ytterligare ett antal veckor. Men det positiva var att vi kunde börja bygga den
nya U14 gruppen, bestående av 07:or och 08:or, tidigare än vanligt. Beroende på pandemin så utgick X-fit under
våren men vi kunde blanda kondition med styrka/smidighet på vardagarna och komplettera med MTB på
lördagarna. Liksom tidigare år skickade vi även med en ”Träningsdagbok” över sommaren för att fortsätta att
uppmuntra och motivera till egen träning. Då pandemin lugnande sig lite över sommaren 2020 så kunde vi gå
igång med X-fit under hösten och blev då första gången för 08:orna att testa på denna träningsform. Som vanligt
ett positiv inslag i barmarksträningen och vi samlade de flesta i gruppen under de 10 tillfällena vi körde. Vi
tycker det är mycket bra att man har andra idrotter men för gruppens skull är det väldigt bra om man kan försöka
prioritera åtminstone en barmarksträning/vecka och X-fit hjälper till att göra just detta. Tyvärr kunde vi inte ha
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ett barmarksläger med övernattning detta år då det kändes onödigt med tanke på pandemin. Men vi kunde köra
ett dagläger i Bruket där Johan L återigen körde en U14 variant på ”Mästarnas mästare” och med tanke på hur de
alpina stjärnorna dominerar i förlagan så har våra åkare redan ett försprång när det är deras tur att var med på
riktigt 😊.
Det blev inget Österrike under höstlovet utan istället blev det sparad snö i Idre vilket iaf undertecknad tyckte var
bättre än förväntat. Visserligen blir det uppkört med gropar och vallar men väljer man att köra uppe på övre
”flacken” samt att man startar efter branten så ger det ändå bra träning med många svängar. Vecka 46 kunde vi
kliva på mer på riktigt med ett första läger i Hamra och vi kände då att vi äntligen skulle kunna komma igång
med en bra försäsong. Tyvärr så satte både Skidförbundet och snötillgång stopp för de planerade lägren v.47,
v.48 och v.49 (reserv) samt att vi fick köra första dagarna på Klubblägret i Hamra.
På grund av dålig snötillgång fick vi ställa in fartlägret för att istället köra teknik dessa dagar vilket ju bara var
bra då vi som sagt inte kunnat bedriva ordentlig träningsverksamhet helgerna innan.
Tävlingssäsongen inleddes med ”Funäs Winter Opening” där munskydd var ett krav innanför avspärrat område,
vilket i sig blev en speciell upplevelse. Med flera topp 10 placeringar i både GS och SL för både killarna och
tjejerna började man redan under dessa dagar ana att JAK U14 var väl förberedda inför den tävlingssäsong som
ändå till största del sen blev av. Denna föraning bekräftades redan helgen efter då regionen hade fartläger i
Funäs med tillhörande LVC kval i Super-G-. Här sopade killarna hem båda tävlingarna, dessutom med 3 st topp
10 i den första tävlingen och en härlig dubbelseger i den andra.
I nästföljande Vemdalsslalom fortsatte det med härlig åkning från både tjejerna och killarna, vi hade bl.a. 4 st
killar topp-20 i det erkänt tuffa GS-hanget i Klövsjö. När det sen var dags för LVC-kval i teknikgrenarna gick
proppen definitivt ur med massor av topp-20 och topp-10 placeringar från flera olika åkare (räknade till 9 åkare
som någon gång under säsongen varit topp 20). Vi kunde också krydda anrättningen med 5 vinster - med SG
inräknat stod det alltså en JAK:are högst upp på pallen hela 7 ggr av de totalt 14 LVC kvalen (killar + tjejer) som
kördes 2021 - därtill ett flertal pallplatser från flera olika åkare. Med detta i åtanke var det lite synd att det inte
blev någon Mälarcup, LVC-finaler, Ski Funtastic, etc. Det hade blivit kul att följa! Istället för tävlingar kunde vi
fortsätta med ett antal träningshelger i Björnrike och där vi avslutade v.16 med (att tillsammans med HSK) ha
hela anläggningen för oss själva. Nya längder och radier är därmed till stor del inkörda inför kommande säsong
och då träning nästan alltid är bättre än tävling så fick vi ändå en mycket bra säsongsavslutning!
JAK U14 fick under säsongen också fick tilldelat en tävling under namnet ”Team Event” och skulle efter de
förutsättningarna komma upp med ett nytt tävlingskoncept på kort tid. Det hela slutade i succé där vi som vanligt
kunde erbjuda nästintill perfekta förutsättningar i Bruket och där åkarna istället för två åk fick fyra åk för att
tillsammans försöka samla så många placeringspoäng till sin klubb som möjligt. Mindre allvar och mer
skidåkning än under en ”vanlig” tävling gav också fler leenden och hejarop från åkarna. Vi får hoppas att detta är
något som blir ett stående event som JAK kan anordna under säsong då det också rimmar väl med vår
grundfilosofi.
Johan Hermansson, Huvudtränare U14

5. U12
Tränare: Anna-Ida Bergström, Erik Thor, Jonas Håkansson, Max Wernelind.
Lagledare: Gabriel Vimberg och Johan Bergengren
Totalt 26 åkare (10 åkare födda 2010 och 12 åkare födda 2009, 1 åkare född 2008)
Barmarksträningen startade i slutet av augusti, v34, och bedrevs utomhus i Bruket till och med november med
två träningstillfällen per vecka. Barmarksträningen fokuserade på allsidig träning med löpning, stationsträning
och cirkelträning (tisdagar) ett MTB-pass (lördagar). Grunden i barmarksträningen var rörelsemönster,
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koordination och balans samt att lära känna varandra i gruppen. Till följd av Covid-19 bedrevs ingen
inomhusträning för U12 under säsongen 20/21.
I början av oktober hade vi ett mycket uppskattat dagläger vid Ängsjö friluftsområde där vi verkligen fick en
chans att lära känna varandra.
Då snön och kylan lät vänta på sig ställdes planerade läger in vecka 46 och 48. Vecka 50 anordnades fem
lägerdagar i Lofsdalen. Vecka 3 anordnades läger i Björnrike fredag – söndag.
När snön och kylan kom till Stockholm tränade U12 två gånger i veckan i Bruket. Det anordnades även extra
träning vid tre fredagstillfällen.
Tävlingssäsongen i Stockholm blev kort men intensiv. Utöver Funäsdalens Winter Opening anordnades tävlingar
för U12 inom Region Stockholm där flera JAK-åkare stod för många fina prestationer.
Anna-Ida Bergström, huvudtränare U12

6. U10
Tränare: Anders Söderberg (Huvudtränare), Carina Erlandsson, Thomas Bjällås, Håkan Svanberg, Livia
Lundqvist (Ungdomstränare), Mathilde Olesen (Ungdomstränare)
Lagledare: Tobias Andersson, Jakob Gustafsson
Aktiva åkare: 29 (13 födda 2011, 16 födda 2012)
Barmarksträningen startades upp i samband med skolstarten v.34 och avslutades v.49. Som en följd av Covid19-situationen bedrevs all träning utomhus i Bruket. Gruppen tränade två gånger i veckan med ett pass fokuserat på
allsidig träning med stations- och cirkelupplägg samt ett MTB-pass. Eftersom flera av åkarna även håller på med
andra idrotter, så var deltagandet varierande med cirka 15 åkare per pass. Gruppen anordnade även ett dagläger
på Bosön helgen v.41 där 24 åkare deltog. Daglägret innebar förutom träning även att hela gruppen fick umgås
och lära känna varandra bättre inför vintern.
Covid19-restriktioner och snöbrist i fjällvärlden gjorde att de planerade försäsongslägren blev inställda. I stället
inleddes snösäsongen med ett läger i Björnrike helgen v.3 där 26 åkare deltog. Därefter tränade gruppen hemma i
Bruket två kvällar i veckan fram tills backen stängd v.12.
Efter fjolårets gröna vinter blev det här den första tävlingssäsongen för samtliga åkare i gruppen. De hann delta
vid 4 tävlingar (3 GS, 1 SL) i Stockholmsområdet innan tävlingssäsongen avbröts på grund av skärpta
restriktioner. SL-tävlingen arrangerades av gruppen hemma i Bruket och blev en lyckad tävling som
uppskattades av de deltagande klubbarna. Även KM SL hann genomföras i Bruket innan tävlingssäsongen
avbröts.
Eftersom det inte blev någon gemensam gruppbytardag avslutades säsongen med en brännbollskväll med
grillning i Bruket v.16.
Anders Söderberg, huvudtränare U10

7. U8
Tränare: Mathias Falk, Ida Dahlgren, Magnus Loo, Tasja Berg och Peter Ahlgren.
Utbildningar: Ida Dahlgren, Tasja Berg och Peter Ahlgren har utfört barntränarutbildning 15-16 februari i
Ekebyhovsbacken
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Åkare: Under säsongen har vi haft totalt 21 st aktiva åkare varav 11st födda 2013, 9 st födda 2014 och 1 född
2015.
Barmarksträningen startade 22:a augusti och bedrevs utomhus på lördagar vid Bruket fram till höstlovet.
Träningen har syftat till att, på ett lekfullt sätt utveckla rörlighet, balans samt att skapa en bra gemenskap i
gruppen. Under utomhussäsongen har grunden i träningen varit enkel cykelträning samt hinderbanor och olika
lekar. Pga av rådande pandemi så fortsatte vi med utomhusträning även efter höstlovet med samma upplägg som
ovan fram t.o.m lördag v49.
Den 12:e september genomfördes ett dagläger i Bruket där åkarnas familjer var med. Dagen innehöll två
träningspass, föräldramöte samt gemensam lunch med avslutande tipspromenad på eftermiddagen. Dagen gick ut
på att vi skulle lära känna varandra ännu bättre och ha riktigt kul tillsammans.
U8 arrangerade under säsongen möjlighet till träning på annan ort i Björnrike helgen vecka 3, 2021. Åkarna
delades in i mindre grupper med två tränare per grupp. Träningen under lägret fokuserade på grunderna i
skidåkning samt skidglädje. Det var styrd friåkning till största delen av tiden men även viss banåkning
genomfördes. På lägret vecka 3 så hade vi sammanlagt 19st utövare.
Vintern 20/21 fick vi massor av fin träning i Bruket på onsdagskvällar och lördag förmiddagar. Fokus har varit
på skidglädje, gemenskap och att vara en bra skidkompis. Vi hann även med att arrangera fredagsmys i Bruket
vid 2 tillfällen då vi körde gemensam grillning för alla barn och föräldrar som var på plats.
Lördag vecka 10 höll vi i U8 klubbmästerskap. Vi delade upp tävlingen i två delar med en teknik/äventyrsbana
och dels en renodlad slalombana. Det hela avslutades med ett godisregn som blev mycket uppskattat.
Från mitten av april till mitten av juni har vi även erbjudit alla som inte har andra aktiviteter, möjligheten att
cykla på lördagar. Vi har cyklat i Ängsjö, Lövsta och vid Bruket och i de flesta fallen samordnat det med de
äldre grupperna från JAK.
Mathias Falk, huvudtränare U8

8. Special Olympics
Parasport/Special Olympics är en nystartad gren inom JAK och detta är den tredje säsongen vi har en etablerad
satsning. Vi har just nu två aktiva medlemmar, Filippa Améen och Jina Backlund. Jina kom till oss från Täby
Parasport inför säsongen 2020/2021 och Filippa har varit med sedan U8.
Filippa och Jina har under säsongen tränat med U16 och vi har fortsatt med det inkluderade upplägget med
övriga åkare som bevisligen har gett bra effekt på kamratskap, tävlingsresultat och åkarutveckling. Pga Covid
blev det inga tävlingar i deras klass under året men tjejerna blev inbjudna till alla U16-tävlingarna och fick bra
tävlingsträning och möjlighet till att vässa tekniken. Samarbetet med landets klubbar fungerar fint med att hitta
lösningar som ligger utanför ordinarie reglemente
JAKs inkluderande upplägg visar att vi hjälper ungdomarna att utvecklas till duktiga skidåkare med högsta
internationella klass. Detta tack vare klubbens vilja att hitta lösningar och varje tränares investeringar i att kunna
möta åkare med funktionsnedsättningar.
Nu är vi taggade för nästa säsong och klubbens starka stöd betyder väldigt mycket för båda tjejerna. Att känna
sig som en del av laget och få det enormt fina stöd som alla ger, bådeklubbkompisar och föräldrar, betyder
oerhört mycket, inte bara sportsligt
Marknadsvärdet för klubben är också väldigt stort då vi flera gånger under säsongen har fått spontana
kommentarer från föräldrar/tränare från andra klubbar från hela Sverige ” klubbar på loven. Vår satsning på
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bredden skapar ringar på vattnet som bevisar att ”JAK-andan” gör skillnad, oavsett förutsättningar eller
målsättning med träningen
Jonas Améen, Julie Améen – projektledare för Special Olympics inom JAK

9. Arrangerade tävlingar
Vi har i år arrangerat fyra tävlingar







U16 genomförde en GS tävling i Björnrike (USM kval).
U10 en tävling (SL) i Bruket (Sth Race), där vi också hade live sändning av tävlingen.
U14 en specialtävling som genomfördes pga att Mälarcupen blev inställd. Vi kallade den
”Team Event” och var en lagtävling i parallellslalom, med GS portar med SL skidor. Eventet
var mycket uppskattat och vi hoppas det kan bli en bestående tävling för oss.
U12 genomförde en SL tävling (LVC kval)

Alla tävlingar genomfördes säkert och mycket professionellt och vi har fått bra feedback från övriga klubbar.
Det var länge sedan vi hade fyra genomförda tävlingar som har varit så stora. Det har inneburit en bra intäkt för
klubben och vi har dragit in xxx kronor mer än vad som var budgeterat för tävlingar. Till detta kommer också
serveringens intäkter, som normalt är stora vid tävlingar.

10. Brukets Backe
Under säsongen har ny utrustning installerats för snösprutning. Vi har också inlett ett bra samarbete med Järfälla
Skidklubb. Klubbarna har gemensamt ansvarat för snösprutning under kvällar, nätter och helger under januari
månad. Efter en del intrimningsproblem av den nya utrustningen har vi nu en bra anläggning och ska kunna
spruta upp en back på några få dagar om det är kallt.
Samarbetet med kommunens driftpersonal har varit bra och kontinuerliga möten och avstämningar har gjorts
under hela säsongen.

11. Serveringen
Serveringen har varit öppen under flera helger under hösten och från mitten av januari till dess backen stängdes.
Detta är betydligt mer öppet än normalt, men beror på att många människor rör sig i området under helger. Tack
vare att vi har haft öppet har vi kunna tjänat mer pengar än vi normalt gör under en säsong.
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