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Nyhetsbrev 
Hallå alla skidvänner i Östergötland. 

Nu är vi inne i december månad och säsongen 2017/18 har varit igång ett tag nu. För att vi skall hålla alla klubbar 
uppdaterade om vad som händer inom länet både på alpint, längd och grässlalom, har styrelsen beslutat att ge ut 
ett nyhetsbrev 4 ggr/år. Nyhetsbrevet kommer att mailas ut till samtliga 39 medlemsklubbar, läggas ut på hemsidan 
och vår Facebook-sida, gärna att ni mailar ut detta till era medlemmar också. Vi tar tacksamt emot bilder med 
info från era event, tävlingar, träningsläger mm som anordnas av er ute i klubbarna som vi kan marknadsföra på 
Facebook, hemsidan och i nyhetsbrevet.

På Facebook hittar ni oss under namnet   Östergötlands Skidförbund och på Instagram heter vi 
  ostergotlandsskidforbund.

Skidting Umeå 20-21 september 
ÖSF representerades av Fredrik Söderlund och Kjell Johansson, intressanta och givande diskussioner under  
2 dagar med bla fokus på alpina VM 2019 i Åre och SSF’s Strategiska plan.

Breddidrottspriset 2017 
Vi gratulerar Kimstad GoIF till vinsten av Länsförsäkringar 
Östgötas Breddidrottspris 2017 och 25 000 kr som till-
faller föreningen. Stort grattis till er från Östergötlands 
Skidförbund.



2 / 3

POSTADRESS
Östergötlands Skidförbund
Fastes gata 4
582 78 Linköping

BESÖKSADRESS
Idrottens Hus Linköpings Arena
582 78 Linköping

KONTAKT
Tel: 010-476 50 05 
E-post: ostergotland@skidor.com 

Längd 
Många av länets klubbar har redan varit iväg på sina första träningsläger på snö, bla var hela 65 åkare från 
Boxholm i Trysil under v 44.

I Norrköping har kommunen beslutat att satsa 7,5 miljoner på 
konstsnöanläggningar på 2 st ställen. Summan delas mellan  
Kimstad GoIF och OK Kolmården. Vi är övertygade om att dessa 
nya konstsnöanläggningar tillsammans med de befintliga skall 
gynna längdsporten i Östergötland både på bredd, motion och 
elitnivå inom kort.
 Arbetet är redan igång i Kimstad och just nu pågår avverkning 
och markarbeten för fullt. Nästa säsong kommer arbeten att på-
börjas för de fasta installationerna.

ICA och Folksamungdomarna har haft en träningsträff i Sya den 12 nov som var välbesökt och uppskattad. ÖSF 
har fortsatt diskussionerna med SSF’s längdkonsulent Fredrik Finnskog kring strategiska frågor inom bla utbild-
ning för ledare med SSF och just nu jobbas det med flera olika utbildningsalternativ som hoppas kunna presentera 
snart på vår hemsida och via klubbutskick. Björn Westerström Kimstad GoIF är numera nationellt utbildad TD.

Vidare så kommer snart en vallapolicy för barn och ungdom enligt beslut på längdmöte i samband med ÖSF:s 
årsmöte att läggas upp på hemsidan. 



3 / 3

POSTADRESS
Östergötlands Skidförbund
Fastes gata 4
582 78 Linköping

BESÖKSADRESS
Idrottens Hus Linköpings Arena
582 78 Linköping

KONTAKT
Tel: 010-476 50 05 
E-post: ostergotland@skidor.com 

Alpint 
Våra alpina åkare har varit på 2 läger där vi i ÖSF varit medarrangör. Vecka 44 var man på glaciär i Österrikiska 
Sölden och v 47 i Björnrike, innan jul är det dags för läger nr 2 i Björnrike. Det är bra uppslutning av aktiva åkare 
på dessa läger och man har en bra tillväxt i de alpina klubbarna.

Våra alpina anläggningar är redo för vintern, i Tolvmannabacken Kisa har 
man sparat snö sedan förra säsongen på prov för att se hur resultatet 
skulle bli.
 Då vi hade en kort period med kyla i mitten av november och i Yx-
backen tog man chansen och provkörde snökanonsystemet för att vara 
väl förberedd till nästa köldperiod, tyvärr stämde ej prognosen som 
SMHI lämnat.

Den 19-21 januari står ÖSF som arrangör av region 5’s fartläger för 
LVC-åkare i Fjätervålen.
Som vanligt kommer ÖSF även i år vara med och stötta de klubbar som 
kommer att arrangera Alla på Snö i distriktet. I Norrköping under vecka 
6 kommer vi vara på plats när SSF firar 10 års-jubileum för detta unika 
projekt i skidsverige, där över 13 000 barn deltagit i Yxbacken hittils. 

ÖSF’s styrelse kommer att vara representerade den 19 dec när Öster-
götlands Idrottsförbund och övriga SDF har träff med RF’s ordförande 
Björn Eriksson där temat är Idrottens strategi 2025.
Vi kommer under den kommande vintern försöka att vara på plats ute 
hos er föreningar för att komma nära verksamheten. 

Har ni frågor och funderingar tveka inte att höra av er till oss. ÖSF styrelse för kommande verksamhetsår hittar 
ni på  www.ostergotland.skidor.com/ostergotlandssf/styrelsen . Vårt kansli är öppet måndag-torsdag kl 8-13 
och bemannas av Ewa Norlin (010-476 50 05, ostergotland@skidor.com).

Med förhoppning om en kall vinter så ses vi i spåren och backarna.

Styrelsen
Östergötlands Skidförbund


