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Verksamhetsberättelse för Grava Skidklubbs styrelse, verksamhetsåret 2021/2022 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Annika Dahlman 

Ordförande, Anna Hallqvist Sekreterare, Jessica Johansson Kassör, Sofia Rolén Ekström 

Ledamot, Thomas Hörnström Ledamot, Tobias Öström Ledamot, Lena Osbrink Suppleant 

och Anna Enström Suppleant.  

 

Vi har haft 6 st. protokollförda styrelsemöten. Föreningen har ca. 700 medlemmar.  

 

Vintern 2022 har varit mycket bra för Grava SK! Vi kunde tidigt börja producera snö och 

hade preparerade spår i början av december fram till mitten av mars.  

 

Våra ungdomar och juniorer har deltagit på många tävlingar. De har gjort en mängd fina 

prestationer. Höjdpunkten kom på JSM i Åsarna med en bronsmedalj i stafett och 2 lagsilver. 

 

Vi har haft 6 träningsgrupper i gång under året. Alla grupper har genomfört många 

gemensamma träningspass och olika aktiviteter.  

 

Besök vår facebooksida www.facebook.com/gravask för att se vilken glädje och aktivitet som 

våra ungdomar och ledare har genomfört.  

 

 

 

Tack alla som har bidragit med engagemang, glädje och arbete!   

 
 

Annika Dahlman, Ordförande 

Karlstad 2022-10-31 
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Orange grupp 

I början på november, 2021, startade Orange grupp upp sin verksamhet för barn födda 2014. 

Träningen bedrevs måndagar 18.00-19.00 vid Grava SK klubbstuga, samt i omkringliggande 

skog och motionsspår. Gruppen bestod av ca 25 barn och 4-5 ledare. 

Under barmarkssäsongen jobbade vi med motorik, lekar och rörelseglädje. Vi tränade på olika 

sätt att ta sig uppför och nedför backar, skogslöpning, hinderbanor samt reflexbanelöpning. 

Hösten avslutades med korta reflexbanan 2 km samt efterföljande utomhusfika. Vi blev också 

bjudna på spöklöpning av de äldre grupperna, det var läskigt! 

I slutet av 2022 kom snön och skidträningen kunde påbörjas. Vi höll då till mestadels på 

stadion och tränade grunderna i skidåkning. Fokus var på att bli smidig på skidor, kunna 

diagonala med och utan stavar, åka säkert uppför och utför backar samt ta sig upp om man 

ramlade. Säsongen avslutades i mars med ett internt skidlopp där barnen fick åka med 

nummerlapp och speaker. Loppet gick ut i spåret samt avslutades med teknik på stadion med 

kullar, zig zack och tunnlar. En mycket bra säsong med bra uppslutning av barn, trots 

covidrestriktioner. 

/Anna  

 

Gul grupp 

Under verksamhetsåret 2021/2022 startade verksamheten i gul grupp upp för barn födda 2015. 

Totalt har 34 barn och 7 ledare deltagit i gruppens verksamheten under året. Gruppens 

träningar inleddes i oktober 2021 med lekar och övningar på barmark. Gruppen deltog också i 

den gemensamma utflykten på reflexbanan i samband med Halloween. När snön kom 

introducerades skidorna för barnen som alla hade olika erfarenheter sedan tidigare. Fokus har 

varit på lek och att hitta balansen och glädjen i skidåkningen. Särskilt uppskattat har den 

gemensamma fikan efter träningen varit av barnen. Detta är något som våra barn ser fram 

emot varje gång.   

Gul grupp har under våren och hösten 2022 varit ansvariga för att anordna serieterrängen. 

Arrangemanget har haft över 150 deltagare och det har varit mycket glädje ute i spåret när 

barnen sprungit vid de 4 deltävlingarna.   

/Maria  

 

 

 



Grön grupp 

Säsongen 2021-2022 var vi ca 40 flickor och pojkar födda 2012-2013 som tränade 

tillsammans på måndagskvällarna. 

Under oktober och november körde vi barmarksträning som innehöll mycket lek, stafetter 

samarbetsövningar och vi började även testa på lite cirkelträning med den egna kroppen som 

vikt.  

Andra aktiviteter som våra ungdomar var med på var bla, Energiruset som gick av stapeln den 

12 november  

 

Den 20 november är det dags för en av gruppens höjdpunkter nämligen en heldag i 

skidtunneln, det är 25 barn från Grön grupp på plats och det blir en utmaning för oss ledare att 

hålla ordning på alla men allt flöt på väl.  

När dagen var slut hade samtliga 25 gjort sig förtjänta av att ta emot skidförbundets 

skidmärke Guldstjärnan där det bland annat ingår att testa på skejt, göra en stoppsladd, 

balansera på en skida, åka 500 meter utan stavar och åka ett varv 1,5 km i tunneln mm 



 

Eftersom vädrets makter var med oss den här säsongen så kunde vi börja våra skidträningar 

redan i början av december vilket var väldigt uppskattat bland barnen. 

Vi började introducera skejt och vi ägnade ganska mycket tid åt skidåkning utan stavar och 

lek i vår fantastiska skidlekplats. Vi försöker att få barnen att prova på tävling och några 

nappar på detta och deltar i tävlingar runt om i Värmland men även på tävlingar i Dalarna och 

Örebro. 

I samband med att klubben anordnade DM på hemmaplan så fick även H/D10 en 

tävlingsklass och vi hade 19 st anmälda från gruppen vilket är jättekul 

Säsongen på snö avslutas i slutet på mars med en skicrosstävling på hemmaplan som innehöll 

allt från hopp, slalom och andra tekniska utmaningar. Efter målgång fick man välförtjänt fika 

och kexchoklad. 

Under våren och sommaren så börjar det arrangeras löpartävlingar igen efter år av inställda 

lopp, naturligtvis hade Grön grupp ungdomar som deltog på dessa. Några av dessa lopp var 

SISU-terrängen i Forshaga, Karlstad Minilopp, Kil helaveckanloppet och avslutningsvis 

Kalvruset där vi för övrigt bärgade en silverplats i lagtävlingen 

I september sker säsongens sista aktivitet som egentligen kanske är en uppstart på 

nästkommande säsong men det var i alla fall ett dagläger ute på Skutberget där vi startade 

dagen med MTB-cykling i skogen runt Skutberget. När vi kom åter till vår bas vid 

motionscentralen så hade föräldrarna lagat hamburgare och korv. 

Efter lite lunchrast så var det dags att testa på något nytt, vi börjar med rullskidor och det är så 

roligt att se dessa unga som lär sig så fort från att många aldrig stått på rullskidor och så en 



timme senare åker de runt som om de inte gjort annat i sitt liv. Dagen avslutas med lekar och 

bad för de som vågade trotsa den lite kylslagna väderleken 

Avslutningsvis måste vi tacka alla som hjälper till runt omkring med allt från snötillverkning, 

spårdragning till föräldrar som skjutsar och stöttar utan er hade vi inte haft den verksamheten 

vi har idag 

//Ledarna i Grön grupp 

Sofia, Anders, Jonas, Matias, Amanda och Thomas 

 

 

 

 



 

 

 



Blå grupp 
 

Under hösten och vintern har mellan 10-15 barn regelbundet varit med på träningarna. Blå 

grupp har under året tränat både måndagar och torsdagar.  

 

Tack vare den tidiga konstsnön så har barnen fått åka mycket skidor under vintern och alla har 

utvecklat sin skidteknik mycket, både i skate och klassiskt. Några av ungdomarna har tävlat 

flitigt under vintern med fina resultat, främst i Värmland, men även utanför distriktet.  

 

Blå grupp deltog med två lag i LPG-stafetten som anordnades av Filipstads SF, vilket var 

mycket uppskattat, eftersom det inte erbjuds så många andra tillfällen att få åka tillsammans i 

lag. 
 

 
 

Röd grupp 2021-2022 

Vi startade höstens träning i slutet av september och höll på till mitten av mars och hoppades 

under tiden att vi skulle få chansen till mer skidåkning än förra året. När väl snön kom och 

snökanonerna fick jobba så fick vi till många bra skidpass. Vi har varit mellan15-20 barn på 

våra träningar som under hösten varit förlagda till Tuggelite och Bryngfjordens slalombacke. 



Måndagarnas barmarkspass som utgått från Tuggelite har bestått av löpning, styrketräning 

och en del rullskidpass. Torsdagarnas pass som utgått från Bryngfjorden har mestadels varit 

träning med stavar i olika former, löpning och styrketräning. Skidpassen har alltid utgått från 

Tuggelite. Sammanlagt har det varit ca 20 barn med under året. Vi fick till många bra pass 

under säsongen tack vare att vi hade snö relativt tidigt och vi ser tydliga framsteg från barnen 

både vad gäller teknik-, kondition och styrkemässigt.  Vi ser också många skratt under våra 

pass vilket väl är det viktigaste av allt 

Vi har haft ett dagsläger i Torsby skidtunnel och ett skidläger i Orsa Grönklitt på fyra dagar. 

Torsbylägret avverkades med två pass där vi körde båda disciplinerna. Grönklittslägret var en 

rolig helg med dubbla pass alla dagar utom sista dagen då vi nöjde oss med ett pass. 

Höjdarpassen var nog de pass som vi körde på sjön med skateskidor på fötterna då vi kunde 

träna bra på teknik, snabbhet och där vi kunde leka en hel del.  Flera har tävlat och vi hoppas 

på att än fler starter under nästa säsong 

Vi ledare vill tacka alla barn för en skön inställning till våra träningspass där ni ger oss många 

roliga stunder. Vi hoppas att ni hänger med oss kommande höst och vinter igen. 

/Malin Jonsson, Claes Erixon, och Ulf Johansson 

 

Svart grupp 

Svart grupp (födda 2005-2007) har under året varit en grupp på totalt ca 10 stycken. Under 

säsongen kunde vi så smått återgå till en normal tränings- och tävlingssituation efter 

pandemin.  

Gruppen består både av ungsomar som tävlar frekvent och av de som inte tävlar. Flera av 

ungdomarna är aktiva i andra idrotter både under sommar- och vinterhalvåret, vilket är 

positivt för allsidigheten i träningen och det lyfter gruppen.  

Hösten inleddes med en blandning av löpning, rullskidor och stavgång ofta med inslag av 

styrka, rörlighet och teknik. Vi har även fokuserat på intervaller där alla kan röra sig på 

mindre yta. Extra trevligt i år var den tidiga köldknäppen i slutet av november och det otroliga 

arbete som alla ”snögubbar” och ”snögummor” la ner för att åstadkomma konstsnö. Det 

gjorde så att vi kunde vara på snö från början av december till slutet av mars. 

Vi kunde återigen genomföra ett snöläger i Orsa första helgen i december. Vi hade dock inget 

gemensamt boende på grund av de restriktioner som fortfarande var aktuella på grund av 

pandemin. Det var ett lyckat läger där vi också hade en gemensam kvällsaktivitet utomhus 

med röd grupp.  



 

I maj hade vi en träningshelg med övernattning på Brandstationen i Karlstad. Där bjöd vi även 

in motsvarande åldrar från Filipstad. Lägret inleddes med rörlighetsövningar följt av 

intervaller i hinderban och vi genomförde del av brandmanstestet. Eftermiddagen ägnade vi åt 

brandsmanslekar och avslutade kvällen med att öva HLR. 

  
 

På söndagen genomförde vi den nu traditionella ”Trekommunersturen”. Cykling från 

brandstationen till Kil, löpning från Kil till Sisugården och slutligen rullskidor från Forshaga 

till Kroppkärsbaden där vi avslutade med pizza.  

I maj anordnade vi även en provapå-kväll med paddling. Kanoter fick vi låna av Karlstad 

paddlarklubb och vi fick även en hel del tips och instruktioner av deras ledare och ungdomar. 

Tanken är att de ska komma till oss i höst och delta på vår träning vid något tillfälle. 



 

Fem av våra ungdomar deltog på USM i Kalix. Enbart den långa resan till Kalix var ett 

äventyr i sig. All fem presterade på toppen av sin förmåga och vi hade ett eget Gravalag i 

flickornas stafett och ett lag i mixstafetten. Vid hemkomsten samlade vi hela gruppen och 

bjöd på tårta för att fira alla fem deltagares framgångar.  

  
Fyra ungdomar deltog också vid Folksam cup i Järpen, men då tävlandes för distriktet 

Värmland.  

Ungdomar från gruppen tävlade på de tävlingar som Värmland erbjöd som t.ex. DM (som 

Grava arrangerade) och serietävlingarna i Filipstad. Vi hade även deltagare på de större 

ungdomstävlingarna utanför distriktet som Björnjakten (Älvdalen), Morapinglan, Tour de 

Mösseberg (Falköping), Lilla Skidspelen (Falun) och Grönklittsjakten (Orsa). 

Fyra av våra ungdomar har i höst gått till idrottsgymnasium. Två till skidgymnasium i Torsby, 

en till orientering i Hallsberg och en till MTB-cykel i Jönköping. 

Vi vill även lyfta alla föräldrar som stöttar gruppen och hjälper till i olika sammahang. Både 

med skjutsar till alla olika ställen och för att de hjälpsamt följer med på de tävlingar och 

aktiviteter där det behöver vara fler vuxna runt ungdomarna. Sammanfattningsvis så är det en 

härligt aktiv och positiv grupp som alltid glatt hänger med på det som föreslås.  

/Ledare för svart grupp är Ida Nilsson, Sofia Ekström, Daniel Rudström och Fredrik Ekström 



Elevens val – 2021/2022 

Grava SK erbjöd under läsåret 2021/2022 en möjlighet att delta i elevens val längdskidor för 

de elever som gick i åk 7 -9 på Ilandaskolan.  

Under ca en timme på tisdag eftermiddag deltog under höstterminen sex ungdomar och under 

vårterminen fem ungdomar i elevens val, alla från Grava SK.  

Aktiviteterna varierade från löpning, orientering, MTB cykling, styrketräning, rullskidor och 

givetvis skidor. Första passet på snö hade vi redan 30 november där vi åkte på snökullarna 

från våra snökanoner uppe vid Tuggelite.  

 

Sista gången på snö på elevens val var den 29 mars när vi åkte skidor i strålande solsken på 

det lilla som var kvar av spåret upp mot Bryngfjordsbacken. 

 

Ett inslag i träningen har varit att varje elev fick planera och genomföra en varsin träning. På 

så sätt förbereds de för ”skidor hela livet”. Eleverna fick även planera bansträckningen för 



Grava Skicross i mitten av mars. En träning med nummerlapp där samtliga grupper i Grava 

deltog. 

Till sist kan nämnas att alla i ”elevens val”-gruppen som gick ut 9:an i våras har börjat på 

idrottsgymnasium. Två i Torsby (skidor), en i Halsberg (orientering) och en i Jönköping 

(MTB).  Även en elev som deltog 2019/2020 har börjat vid friidrottsgymnasiet i Karlstad.  

Ledare för elevens val 2021/2022 var Thomas Hörnström och Fredrik Ekström 

 

Juniorgruppen 

Grava SK har under denna säsong haft sex elitsatsande juniorer som hävdat sig väl under 

tävlingssäsongen. Linnea Carlsson, Måns Olsen och Kasper Olsen gick år 2, 3 resp. 4 på 

Stjerneskolan i Torsby. Filip Sundin, Axel Erixon och Seth Gustafsson gick även de år 2, 3 

och 4, fast då på Härjedalens gymnasium i Sveg. De har alla tävlat flitigt under säsongen med 

bra resultat.  

Säsongen har bestått av tävlingar i bland annat Idre, Älvdalen, Matfors, Lofsdalen, Östersund, 

Hedemora, Skellefteå, Torsby, Ulricehamn, Skövde, Falun, Mora, Sollefteå, Åsarna och 

Bruksvallarna.  

På Bauhaus Cup i Idre kom Seth på en 9:e plats. Axel tog samma placering på Bauhaus Cup-

tävlingen i Sollefteå. Filip åkte riktigt bra i Faluns ”Lilla SS”, där han kom på en tredje plats i 

H17-18. Axel kom 2:a och Kasper 5:a i samma tävling, fast då i åldersklassen H19-20. 

När Grava SK arrangerade DM på Tuggelite tog Linnea guld i D18 och Måns silver i klassen 

H19. 

Säsongens stora evenemang, JSM i klassiska Åsarna, blev en riktig 

succé för de röda åkarna. Seth Gustafsson knep två 7:e platser. 

Den ena i 20 km klassisk stil och den andra i 10 km fri stil. Axel 

Erixon kom på 8:e plats i 10 km fri stil och Måns Olsen tog hand 

om 8:e platsen på sprinten, som gick i klassisk stil.  

En stor framgång blev det på söndagens stafett i fri stil! Grava SK 

ställde upp med två lag, varav det ena med Måns, Filip och Linnea 

var tävlingens enda mixlag. Det andra laget bestående av Kasper, 

Seth och Axel fick kliva upp på pallen för att ta emot 

bronsmedaljen!  

Dessutom tilldelades Grava SK två silvermedaljer i lagtävling på 

de två individuella loppen i H 19–20, över 10 resp. 20 km. 

 



Säsongen avslutades, för en del av 

åkarna, i ett soligt Bruksvallarna veckan 

efter påsk. Seth gjorde ett fantastiskt 

lopp och kom trea i Fjälltoppsloppet, 30 

km. Måns kvalade vidare i Supersprinten 

(100m), där otroligt snabba juniorer och 

seniorer deltog. Kasper och Måns 

representerade även i denna tävling 

Grava SK i SM i Teamsprint. 

 

 

 

 

 

 

 



Snö och spår 2021-2022 

14 november kunde vi äntligen träffas igen i snöläggargruppen efter ett par år i pandemi. 

Ett 10-tal nya och gamla snöläggare träffades och fick en teoretisk och praktisk genomgång 

av vår anläggning. Vi kunde också denna säsong glädjas åt ett inköp av ytterligare en 

fläktkanon som skulle göra att vår snöläggning blir ännu effektivare. 

Den 25 november var vi startklara och inväntade den förutspådda kylan 

 

26 november kom kylan och vi kunde starta upp med två kanoner 

 



Snötillverkningen flöt på bra under första dagarna och den 30 november hade våra ungdomar 

från Elevens val sin första träning på snö. 

 

Därefter sjönk temperaturen ytterligare och vi fick lite problem att köra två kanoner samtidigt 

eftersom våra huvudsäkringar inte höll. Vi fattade då beslut om att endast köra en kanon åt 

gången när vi ägnade oss åt sprintbanan och skidlekplatsen vilket också funkar bra men tar 

lite längre tid än vi planerat med 

 

 

Den 5 december kunde sedan vår ordförande 

Annika Dahlman premiäråka våra spår som 

sedan pistades ända fram till slutet på mars 

2022, en riktigt lång och fin skidsäsong. 

 



Vi märker att när vi har fina förhållanden och vädret är bra så är det ett stort tryck på 

anläggningen och under en veckas mätningar så hade vi ca 12.000 passeringar ute i spåret 

vilket är nästan ett helt Vasalopp som åkt förbi och då kan man har överinseende med att 

spåren kan vara lite sladdriga någon dag 

På juldagen fick vi åter starta upp en snökanon på den nedre parkeringen då kommunens 

pump skurit och de inte var klara med spåret till Bryngfjordsbacken bestämde vi oss för att 

hjälpa till. Vi producerade snö under några dygn och kommunen transporterade sedan bort 

snön till Pistvägen med lastbil. 

Ett återkommande problem vi hade den gångna säsongen var blåsten som ställde till med både 

massor av barr och grenar i spåren och även vår anrika målportal fick vika ner sig för vinden. 

Men massor av frivilliga arbetstimmar med räfsor och sopkvastar gjorde att vi lyckades städa 

banan varje gång och leverera spår som höll god kvalitet 

 

Under den gångna säsongen anordnade skidförbundet en utbildning för pistmaskinförare i 

Vålådalen och dit skickade vi Thomas och Ola som fick lära sig mer om att schakta och dra 

spår, det är en konst att bemästra spakarna och hålla vår anläggning igång så det känns 

jättebra att dem gick den utbildningen 

När det gäller natursnö den gångna säsongen så blev det inte så många dagar med preparerade 

spår, men vi märker att så fort det kommer lite snö så ökar aktiviteten och åkare uppe på 

Tuggelite och I2-skogen.   

//Thomas Hörnström 
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