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Verksamhetsåret
Säsongen 2019–2020 lägger vi nu bakom oss och konstaterar att det är ett av de märkligaste
åren i klubbens historia. Vi har hanterat både en grön vinter (det vill säga ingen snö i
Stockholm) och en pandemi.
Trots det finns flera positiva händelser. Klubben har återigen gett sju åkare möjlighet att
fortsätta sin skidkarriär på skidgymnasium och vår träningsverksamhet går att utövas i
kombination med idrottsgymnasium hemma i Stockholm.
Vidare hade vi en mycket lyckad försäsong och vi genomförde klubblägret i Vemdalen, trots
flera utmaningar som att vi ett par månader innan lägret fick beskedet att inte ha någon
stans att äta. Här visade klubben vilken anda och drivkraft som finns att alltid vara
lösningsorienterade och i samarbete med Skistar och lokala förmågor (Vemdalen Catering)
lyckades erbjuda mat i ett tält.
Flottsbro öppnade aldrig denna säsong. Men då vi jämför antal genomförda träningar under
försäsongen så erbjuder klubben mer träning 2019/2020 än föregående år.
Då pandemin (Covid -19) bröt ut och folkhälsomyndighetens riktlinjer tydligt
kommunicerades, upplevde vi i styrelsen att det inte finns upparbetade rutiner för hur
förbunden kan stötta klubbar i denna typ av situation. Som Sveriges största alpina klubb tog
vi beslutet att följa FHM och RF till fullo. Vi fattade beslutet att all träning, tävling och läger
ställs in.
Klubbens ekonomiska resultat slutade även detta år på plus. Vi har också en stabil
ekonomisk grund att stå på, så vi har alla förutsättningar att fortsätta satsa på klubbens
utveckling.
Klubbens vision är att vara en alpin skidklubb som genom att förbättra och utveckla det sätt
på vilket vi utbildar och tränar alpina skidåkare skapar prestationer i världsklass.
Avslutningsvis - ett stort tack till alla som ställer upp och gör Huddinge Skidklubb till Sveriges
största alpina klubb. Ett extra tack till mina kollegor i styrelsen. Ni gör en otrolig insats för
klubbens utveckling.
Joachim Carlsson
Ordförande
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Träning
Målformulering över tid
Träning under försäsong och vintersäsong skall erbjudas i så stor volym och med så hög
kvalitet att ingen åkare/förälder med hög ambitionsnivå skall känna sig tvingad att köpa
träningstjänster externt i någon betydande omfattning.
Antal lägerdagar på snö anordnade av Huddinge Skidklubb innan tävlingssäsongen för
ungdomar skall vara på relevant nivå för respektive åldersgrupp.
Huddinge Skidklubb ska erbjuda träning med maximalt utnyttjande av Flottsbros anläggning
enligt den tillgänglighet som överenskommits med anläggningen.
Dagliga träningspass i bana, s.k. ”racecamp”, skall erbjudas genom vår samarbetspartner
Skistars anläggningar under jullov, sportlov och påsklov.
En betydande mängd träningspass i bana, ”racecamp”, skall – i mån av snö - erbjudas i
Flottsbro under jullov, sportlov och påsklov.
Huddinge Skidklubb tränar med en kvalitet under försäsong och snösäsong som leder till låg
skaderisk och på ett sätt så att barnen/ungdomarna har roligt och vill fortsätta i Huddinge.
Huddinge tränar under snösäsong med en variation av träningsmoment (svåra/lätta,
branta/flacka, GS/SL/fart/hopp etc.) så att åkarna maximerar sina färdigheter och kan nå sin
fulla potential.
Huddinge Skidklubb använder i huvudsak föräldratränare för att hålla nere kostnaden för
deltagande åkare. Dessa tränare behöver internutbildning från de mest erfarna
föräldratränarna samt extern utbildning i form av klubbens externa träningsmentor/coach,
samt skidförbundets tränarutbildning SATU.
Väl fungerande Team Freeski (hopp/friåkning) och Team Total (funktionshindrade) skall
finnas och vara inkluderande och upprätthålla och utveckla bredden i verksamheten.
Säsongen 2019–2020
Som vanligt genomfördes säsongsstarten på sista söndagen i augusti med sedvanligt tal från
ordförande Joachim Carlsson. Denna dag startade vi vårt nya Team 14. Självklart hade
flertalet team redan tjuvstartat sin barmarksträng.
Under hösten arrangerades flera snöläger, framför allt i de äldre teamen, medan de yngre
fokuserade på träning utan snö. Från och med med höstlovet vecka 44 erbjöds väldigt
många och teamöverskridande läger i Juvashytta, Hintertux och självfallet i
Vemdalsområdet.
Vecka49 genomfördes som vanligt vårt klubbläger i Vemdalen, med som alltid härlig
gemenskap och utomordentlig träning med fantastisk stöttning av Skistar.
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Vårt numera återkommande fartläger i Björnrike genomfördes för våra U12- och U14-team
under vecka 50. Under jul- och nyårshelgen erbjuds mycket träning i Vemdalen, Klövsjö,
Sälen, Åre och Tänndalen.
Tyvärr lyste kyla och snö med sin frånvaro i Stockholmsområdet, vilket ledde till att vår
hemmaback inte kunde öppna. Detta ledde till att vi tyvärr inte kunde erbjuda träning på
hemmaplan mer än till U8, som kunde genomföra några få träningspass i barnbacken. I
stället anordnades dock träning i fjällen där snö och kyla fanns i mängder. Den minskade
mängden träning i hemmabacken medförde att mängden träning i fjällen ökade jämfört med
tidigare år.
Precis som under jul och nyår arrangerades många träningspass under sportlovet i
Vemdalen, Klövsjö, Sälen, Åre och Tänndalen. Under veckorna efter sportlovet drabbades
dock landet av en pandemi och styrelsen beslutade den 16 mars att klubben ej fick arrangera
gemensam träning varken i Stockholm eller på annan ort, då resor utan för sin region
undanbedes av Folkhälsomyndigheten. Någon vecka senare stängde alla större skidorter sina
anläggningar Vi kunde således inte heller arrangera vårt avslutningsläger i Björnrike och
säsongen fick ett surt avslut. I stället för att resa för träning på snö så arrangerade de flesta
team emellertid barmarksträning på hemmaplan - här syns en tydlig ökning från tidigare år,
vilket kommer att ge starka och väl förberedda åkare inför säsongen 2020–2021.
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Tävling
Målformuleringar över tid
Huddinge Skidklubbs övergripande mål med tävlingsverksamheten är att ha förmågan att
självständigt eller tillsammans med andra arrangera tävlingar i de klasser som klubbens
åkare tävlar i. Tävlingarna skall kännetecknas av ett korrekt genomförande med ett
bibehållet moment för en effektiv tävling.
Det enskilt viktigaste för att en tävling ska upplevas som lyckad är att tävlingen inte drar ut
på tiden. Hur når man då dit? Vi tror att tydliga roller och välbemannade organisationer och
framförallt skickliga tidtagare och bansättare skapar förutsättningar för väl genomförda
tävlingar. Vi tycker att vi har lyckats bra med detta under säsongen, med hänsyn till hur
denna utvecklade sig.
Strategi – hur vi tagit oss mot de mål vi formulerat
Det system som utgör en alpin tävling består av både människor med kunskap och
erfarenhet samt material. Grundstrukturen är att varje åldersgrupp har en tävlingsledare
som i sin tur försäkrar sig om att nyckelfunktioner finns i föräldragruppen. Tävlingar
arrangeras av två åldersgrupper tillsammans, där den äldre bär huvudansvaret men även en
mentorsroll som syftar till att introducera och förmedla kunskap till den yngre gruppen som
nästkommande säsong har ”äldregruppsansvaret”.
Under året har flera tidtagare utbildats genom Stockholms Skidförbunds försorg. Ingen
utbildning och träning av tidtagare har genomförts i klubbens egen regi, mycket kopplat till
att skidverksamheten i Flottsbro låg nere under säsongen.
Eftersom inga tävlingar gick att genomföra i Flottsbro på grund av avsaknad av snö och de
tävlingar som genomfördes flyttades till annan ort, där vi köpte in tidtagning och i vissa fall
delar av tävlingsorganisationen, har vi inte ”tränat tävling” i den omfattning vi normalt
brukar. Vi går därför ur säsongen med en tävlingsorganisation som kan ha kompetensgap att
fylla och där kontinuerlig utbildning och träning av tidtagare och tävlingsledare är högt
prioriterat.
Under året har vi investerat i nytt kablage och anslutningskontakter samt kabelvindor mellan
start och målhuset, för att säkra hög tillgänglighet i tidtagning och även möta krav på FIStävlingar.
Tidigare gjorda investeringar i skyddsnät innebär att vi har möjlighet att erbjuda säkra
tävlingar.
Genomförda tävlingar
Ambitionen är att de olika tävlingsklasserna (U10, U12 och U14) vardera ska arrangera en
intern HSK-tävling. För U16 är ambitionen att arrangera minst en tävling ensam eller
tillsammans med annan Stockholmsklubb i Flottsbro och/eller på annan ort.
På klubblägret vecka 49 genomfördes den årliga lagparallellen, ”Sven Karlemyrs pokal”, vars
uttalade syfte är att skapa sammanhållning mellan åldersgrupper, att äldre åkare skapar
trygghet och band till de yngre vid ett tävlingsgenomförande. Tre lag gick segrande ut då det
inte gick att skilja dom åt.
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I slutet av januari var det planerat att arrangera första tävlingen för säsongen i Flottsbro av
U10 - Stockholm Race (GS) men på grund av barmark fick denna tävling ställas in. U14 skulle
ha genomfört en storslalomtävling i Flottsbro, men denna tävling flyttades till Funäsdalen på
grund av barmark. Samma helg genomförde U16 planenligt tillsammans med Sollentuna
USM-kvaltävlingar (GS och SL) i Supersvängen i Klövsjö. I början av mars precis innan Covid19 stängde ner all skidverksamhet i Sverige, genomfördes en storslalomtävling för U12 i
Sundsvall, också detta på grund av barmark i Flottsbro. Detta innebär att samtliga U:n utom
U10 arrangerat tävling under säsongen, men eftersom tävlingarna flyttats till annan ort där
vi köpt in vissa funktionärssupport (tex tidtagning) har vi inte tränat tävlingsorganisation som
planerat.
Tyvärr fick Huddinge Skidklubbs FIS-tävling Stockholm Capital Race (SL) - en tvådagarstävling
tillsammans med MASK i Ekebyhovsbacken och Flottsbro - ställas in på grund av snöbrist och
Covid-19. Även KM fick ställas in - dels på grund av barmark i Flottsbro (SL), dels på grund av
Covid-19 (GS i Björnrike).
De tävlingar som ändå genomfördes i vår regi har fått beröm för att hålla hög kvalité och för
att vara effektiva utan väntan.

Tävlingsresultat
Målformulering över tid
1. Öka antalet top10-placeringar vid finaler (LVC regionfinal U11/U12, LVC Svealandsfinal
U13/U14 och USM-final U15/U16)
2. Största deltagande klubb vid USM (U15/U16)
3. Ha åkare som vinner finaler (U10-U16)
4. Ha många juniorer och seniorer som fortsätter att tävla, även bland dem som inte går
skidgymnasium.
5. Ha framskjutna tävlingsplaceringar inom Team Freeski och Team Total (tävlingsklasser
för funktionshindrade).
Säsongen 2019-2020
•
•
•

Många fina placeringar, och stort deltagande, i de två Stockholm Race U10-tävlingarna.
Tyvärr kunde några finaler (LVC regionfinal U11/U12, LVC Svealandsfinal U13/U14 och
USM-final U15/U16) på grund av Covid-19 inte genomföras.
Inga SM-tävlingar genomfördes på grund av Covid-19

Team Total och Team Freeski
Team Total
Gruppen har växt och med tillkommande åkare har verksamheten breddats.
Vi åker skidor på förhållandevis hög nivå på söndagskvällar. Banåkning största delen av träningen och
friåkning resten av tiden. Flera i gruppen har visat på stor utveckling när det gäller att ”ta käppen” på
rätt sätt. Vi samarbetar aktivt med de andra grupperna genom att vi åker i varandras banor. På detta
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sätt ökar de naturliga kontaktytorna mellan åkarna och det är positivt ur alla perspektiv. Vi är tydliga
med att TT-åkarna har förtur i våra banor med anledning av behovet av struktur, tydlighet och
koncentration. Alla har varit positiva!
Försäsongsträningarna baseras på kondition, motorik och spänst samt socialt samspel. Flottsbro,
klättring, Bounce m.m. Ungdomarna lär känna varandra inför vintersäsongen! Eftersäsongsträningen
bedrivs på liknande sätt.
Genomförda läger:
Vemdalen i samarbete med Borlänge Alpina
Team total hade med deltagare i precamp tillika uttagningstävlingarna inför Special Olympics 2021
där många nationer var representerade. Team Total tog två guld och ett silver. I dagsläget ser det
inte ut som att Åre och Sverige kan genomföra Special Olympics men resultaten tyder på att Sverige,
HSK och Team Total skulle prestera på en mycket hög nivå.
Målet med Team Total:
• Skapa gemenskap och social kontakt mellan åkarna och andra i klubben
• Vi ska arbeta både med bredd och spets.
• Vi riktar oss både till para- och specialåkare.
• Huddinge Skidklubb och Team Total ska bli ett centrum för alpina åkare med
funktionsnedsättningar i Stockholm. Rom byggdes inte på en dag… Vi prioriterar kvalitet och
skyndar därför långsamt i vårt arbete för att nå målen.
Under verksamhetsåret har vi också haft en dialog mellan Team Total och klubbens ordförande om
planer på hur vi kan bredda Team Totals verksamhet. Här dryftades idéer kring möjligheter att locka
till oss fler åkare med funktionsvariation, para, special - barn, unga, vuxna från Stockholmsområdet
m.m. Dessutom diskuterades möjligheten att genomföra en tävling i egen regi i Flottsbro med
inriktning att utveckla bredd och spets. Slutligen planerar Team Total för att kunna få med deltagare
till Special Olympics 2021 i Åre. Uttagningen kommer ske under kommande säsong.
Det finns också visioner om att få ett antal ungdomstränare knutna till vår grupp.
Team Freeski
Grundtanken bakom verksamheten med Team Freeski inom Huddinge Skidklubb är att erbjuda dels
ett alternativ för de skidåkare i klubben som har tröttnat på portåkning, dels ett lite mer friare
alternativ som erbjuder kul skidåkning med tekniska utmaningar. När sjunde säsongen inleddes hade
freeskiteamet minskat från ett tjugotal åkare till ca femton som mest.
Gruppen består av ett antal av klubbens aktiva, eller före detta, racingåkare, några syskon, vissa
rekryterade kompisar och ett gäng som hittat till gruppen på egen hand. Gemensamt för alla är
intresset för freeskiing, det vill säga hopp och trick i park samt offpist-, puder- och skogsåkning,
klippdropp, puckel och skicross. I freeskigruppen tränar barn i alla åldrar tillsammans.
Säsongen 2019/2020 bestod tränargruppen av Daniel Weiland, Max Rooth, Rikard Stridh och Karin
Stridh. Ny lagledare kom till under säsongen i form av Victoria Larsson tillsammans med maken
Daniel.
Säsongen inleddes med klubblägret i Vemdalen v49 där ett litet gäng åkte friåkning park och mycket
skog. Ytterligare ett läger genomfördes i Järvsö då tillsammans med proffscoachen James med
meriter från freeski i USA.
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Då den sedvanliga avslutningen med BluePark vart inställd på grund av Corona och det inte fanns
någon snö i Flottsbro blev det ingen mer träning under säsongen 2019/2020. Detta medförde att
Team Freeski har tappat ytterligare åkare.
Inför kommande säsong råder en viss osäkerhet gällande antalet aktiva. Detsamma gäller antalet
tränare, då de tränare som har äldre barn är osäkra på hur prioriteringen ska ske mellan skolarbete
och skidåkning.

Skidförbundet
Representanter från Huddinge Skidklubb har deltagit i sammankomster som Stockholms
Skidförbund arrangerat under säsongen. Återkommande möten är ordförandemöten,
träningsansvarigmöten och sammankomster med tävlingsgruppen i Alpina Kommittén.
Klubben representeras i Alpina Kommittén (AK) genom Pelle Sahlgren (regionstränare).

Utbildning
Målformuleringar över tid
Huddinge Skidklubb ska jobba aktivt med att utveckla vår kompetens genom både extern och intern
utbildning av tränarkåren. Detta är en grundsten i att skapa bra träningsförhållande för våra åkare på
ett roligt, utvecklande och hållbart sätt.
Under säsongen genomfördes internutbildningar med Nordlund Sports och tränare och ledare inom
klubben; ”on the job” coachning under 10 dagar.
Helgen vecka 47 samlades tränare från U8; Team 12, 13 och 14, i Vemdalen för en tränarutbildning
med Nordlund Sports (Jörgen Nordlund och Fredrik Litzén). Förutom att ge en grundkompetens i
åkteknik och Huddingemodellen så är dessa dagar likvärdiga med Skidförbundets utbildning ”Svensk
alpin barntränarutbildning”.
Vi gjorde också en insats under hösten 2019 för att utbilda tränare och föräldrar till de äldre åkarna i
skadeförebyggande kunskap om ryggen i samband med Åsa Bocke, utbildningsansvarig Stockholm
Skidförbund.
Vi hade även två deltagare på freeskiledarutbildning i Kungsberget i januari.

Ekonomi
Huddinge Skidklubb omsatte 1 539 451 kr för verksamhetsåret 2019/2020.
Klubbens huvudsakliga intäkter utgörs av medlems- och träningsavgifter samt statligt och
kommunalt aktivitetsstöd. Vi har intäkter från tävlingsverksamhet och liftkort. Klubbens
huvudsakliga kostnader utgörs av startavgifter samt kostnader för träning, inköp av material
och liftkort (Skistar och Flottsbro).
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Intäkter och kostnader från lägerverksamheten samt liftkort är ett nollsummespel där
intäkterna motsvaras av utgifterna för själva lägret.
Inga liftkorten gällande Skistar All har hanterats från klubben utan det är mellan
medlemmarna och Skistar.
Kostnaden för material (käpp, borrmaskiner mm) uppgår till 156 219 kr.
Startavgiftskostnaden minskade markant detta år pga Covid-19. Intäkterna från startavgifter
i samband med arrangerade tävlingar minskade även de pga Covid-19. Även detta år hade vi
ett samarrangemang med Sollentuna för USM-kval i Klövsjö som gjorde att vi minskade ned
våra tävlingsintäkter.
Sponsorintäkterna uppgick till 0 kr.
Kassan är 1 417 625 kr, vilket är mycket mer än förra året. Förklaringen är att vi har haft
mindre kostnader än beräknat.
Årets resultat (vinst) är 186 383 kr (jämför med förra årets vinst 194 817 kr). Det positiva
resultatet beror bland annat på att vi hade lägre kostnader för säsongen på grund av Covid19.
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RESULTATRAPPORT
2019-07-01
2020-06-30

2018-07-01
2019-06-30

464 855,00
725 455,00
0,00
6 680,00
83 200,00
0
2 143,00
2 955,00
3 100,00
1 288 388,00

0,00
764 450,00
298 100,00
15 195,00
153 267,00
0,00
4 852,00
2 513,00
4 700,00
1 243 077,00

162 150,00
88 912,80
0,00
251 062,80

168 800,00
118 987,40
0
287 787,40

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

1 539 451

1 530 864

RÖRELSENS KOSTNADER
4020 Materialkostnader
4022 Tävling Inköp, Priser, Medaljer
4023 Tävling, liftkortskostnad
4024 Tävlingskostnader
4027 Startavgifter
4030 Träningsläger
4031 Liftkort
4050 Träningskostnader
4060 Material till tidtagningsgruppen / Tävlingskostnader
4120 Materialkostnader Sjukvård
4128 Förbundsavgifter
4149 Övriga kostnader
4150 Träningsavgifter vid Läger med SSF
4160 Kläder
4322 Administrationsavgift
4358 Medlemsavgifter Förbund
4500 Utbildning tränare
4501 Utbildning Föräldrar
4540 Inköp av idrottskläder/material
4550 Utbetalda Prispengar
4895 Årsmöteskostnader
4950 Förändring av lager

-156 219,00
-7 034,00
0,00
-10 000,00
-231 885,53
-426 351,80
0,00
-222 654,00
-10 196,00
-6 008,00
-1 491,00
0,00
-41 385,00
-28 829,00
-1 000,00
-3 650,00
-63 031,00
0,00
0,00
-3 100,00
0,00
0,00

-30 907,00
-43 871,00
-57549
-7 803,50
-394 333,15
0,00
-290 201,00
-291 731,00
0
0,00
-900,00
165 036,93
-87 390,00
0,00
-1 000,00
-3250
-30 730,00
0,00
-110208
-4700
-1795
0,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3011 Lägerverksamhet
3015 Träningsavgifter
3016 Liftkort Flottsbro
3099 Övriga intäkter
3110 Tävlingar startavgifter + liftkort
3210 Sponsorintäkter
3320 Bingolotto
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial
3560 Prispengar fakturerade
Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3900 Medlemsavgifter
3985 Statliga bidrag
3986 Idrottslyftet
Summa övriga rörelseintäkter
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-1 212
834,33

-1 191 331,72

326 616

339 533

-67 494,00
0
0,00
-593,00
-22 031,00
0,00
-16 129,00
-1 434,00
-11 461,00
0,00
-20 319,36
-766,00
-140 227,36

-66 234,00
-22547
0,00
-3870
-16418,96
0,00
-10 507,00
-4 346,50
-12798
0,00
-6 626,82
-1 298,50
-144 646,78

-5,82
0
-5,82

0,00
-69
-69,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-1 353 068

-1 336 048

BERÄKNAT RESULTAT

186 383

194 817

Summa verksamhetskostnader

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5020 El för belysning
5060 Städning och renhållning
5090 Övriga lokalkostnader
5420 Programvaror
5500 Reparation och underhåll
6230 Datakommunikation
6250 Postbefordran
6310 Försäkringar
6460 Sammanträdeskostnader
6570 Bankkostnader
6571 Swish avgift
Summa övriga externa kostnader

Finansiella poster
8410 Räntekostnader
8422 Påminnelse kostnad
Summa finansiella poster
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Balansräkning

2019-07-01 - 2018-07-01 2020-06-30 2019-06-30

Tillgångar
Varulager
Material och Kläder

0

0

19 750
5 668

35 200
5 581

-13 260

57 464

Kassa och bank

1 417 626

823 261

Summa omsättningstillgångar

1 429 784

921 506

Summa tillgångar

1 429 784

921 506

-785 334
-186 384
-785 334

-590 517
-197 217
-590 517

-1 255

285
0

-456 811
-458 066

-134 057
-133 772

-1 429 784

-921 506

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Sida 13 av 18

Budget för 2020/2021
INTÄKTER
3011 Lägerverksamhet
3015 Träningsavgifter
3016 Liftkort Flottsbro
3110 Tävlingar startavgifter + liftkort
3210 Sponsorintäkter
Summa

100 000
800 000
0
150 000
180 000
1 230 000

Övriga rörelseintäkter
3810 Kommunala bidrag
3900 Medlemsavgifter
3985 Statliga bidrag
Summa övriga rörelseintäkter

45 000
165 000
65 000
275 000

SUMMA INTÄKTER

1 505 000

KOSTNADER
4020 Materialkostnader
4022 Tävling Inköp, Priser, Medaljer
4023 Tävling, liftkortskostnad
4027 Startavgifter
4031 Liftkort
4050 Träningskostnader
4060 Tävlingskostnader
4120 Sjukvård och läkarkostnad
4128 Förbundsavgifter
4149 Övriga kostnader
4150 Träningsavgifter vid Läger med SSF
4358 Medlemsavgifter Förbund
4500 Utbildning
Summa

-150 000
-20 000
-65 000
-350 000
-190 000
-400 000
-38 000
-6 000
-5 000
-50 000
-40 000
-3 000
-20 000
-1 357 000

BRUTTOVINST

167 000

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5020 El för belysning
5060 Städning och renhållning
5420 Programvaror

-70 000
-25 000
-5 000
-22 000
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5500 Reparation och underhåll
6230 Datakommunikation
6310 Försäkringar
6460 Sammanträdeskostnader
6570 Bankkostnader
Summa övriga externa kostnader

-10 000
-5 000
-13 000
-2 000
-15 000
-167 000

RÖRELSERESULTAT

-167 000

BERÄKNAT RESULTAT 2020

0

Marknad
Policy och ramverk för samarbeten
Styrelsens inriktning för sponsring och samarbeten inom marknad och försäljning styrs av policyn för
marknadsföring och samarbeten. Policyn skall verka för kontinuitet och en enhetlig kommunikation
hur Huddinge Skidklubb samverkar med företag och organisationer till gagn för klubbens medlemmar
och verksamhet. Våra partners erbjuder sponsring, priser till tävlingar samt rabatter och får för sina
bidrag tillgång till klubbens kontaktyta.
Syfte
Syftet skall vara att långsiktigt utveckla Huddinge Skidklubb som framgångsrik och ledande alpin
skidklubb och samarbetspartners/sponsorer skall ha en tydlig koppling till alpin skidåkning eller ett
tydligt engagemang i vår verksamhet.
Mål
Under verksamhetsåret 2019/2020 har arbetet bedrivits i en marknadsgrupp som fördelar
arbetsinsatserna.
Samarbetspartners
Marknadsgruppens arbete resulterade i ett par nya samarbeten och ett stärkt samarbete med Craft,
samt aktiviteter tillsammans med Bounce i Kungens Kurva.
Under året har våra trogna samarbetspartners Beyond X och Alpingaraget stått redo att bidra med
sin starka kompetens och raceprofil både material och tjänster.
När snön uteblev i Stockholm och ingen verksamhet var möjlig att bedriva i Flottsbro sattes ingångna
avtal och samarbeten på paus och återupptas kommande säsong.
Skistar/Vemdalen
Samarbetet med Skistar/Vemdalen har pågått även denna säsong. Framförallt är vår klubbrabatt på
plats hos Concept Store till stor hjälp för våra medlemmar. Säsongens klubbläger var en utmaning då
möjligheten att äta (frukost, lunch och middag) försvann efter att Fjällhotellet efter flera års
samarbete valde att inte fortsätta. Vi vill tacka Skistar och Vemdalen Catering för sitt engagemang
som gjorde det möjligt att hålla klubbläger med alla måltider i ett tält.
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Administration
Arbetsgrupperna
Under säsongen 2018/2019 inrättades ett antal arbetsgrupper, i syfte att avlasta styrelsen och
förbättra och effektivisera arbetet med olika funktioner. Grupperna var nio stycken till antalet:
Administration, Medlemsadministration, Ekonomi, Träning, Tävling, Marknad, Läger, Kommunikation
och Klubbhus. Initialt var tanken att varje arbetsgrupp skulle bestå av en representant från varje
team. Det har visat sig att detta inte varit helt nödvändigt och i praktiken har arbetet utförts av ett
mindre antal personer. I vissa fall, som beträffande Kommunikation, har det visat sig räcka eller vara
mest effektivt med endast en person. Arbetet kan förfinas ytterligare.
För att klubben ska kunna utvecklas ytterligare är det uppenbart att fler personer behöver engageras
i olika arbetsuppgifter. Ett exempel är medlemsrekrytering. Klubben har sett ett vikande antal åkare i
de yngsta teamen. En mängd förslag på åtgärder och olika rekryteringsaktiviteter har identifierats
men en ansvarig saknas. Styrelsen har under säsongen – utan att lyckas – efterlyst någon som vill ta
på sig denna roll. Detta arbete får fortsätta under kommande säsong. Det står också klart att
valberedningen behöver breddas och få en bättre representation från hela klubben.
Säsongskort i Flottsbro
Eftersom avgiften för liftkortet i Flottsbro är ett obligatoriskt tillägg till träningsavgiften, betalades
dessa av de aktiva medlemmarna till klubben redan under hösten. Eftersom Flottsbro aldrig
öppnade, har klubben dock inte behövt erlägga några medel till Flottsbro. Dessa avgifter skulle därför
ha kunnat återbetalas. Mot bakgrund av den omfattande administration detta skulle medföra
beslutade dock styrelsen att i stället hantera dessa som en förskottsinbetalning för liftkorten säsong
2020–2021 och endast återbetala avgiften till de åkare som meddelat att de inte kommer att
fortsätta under kommande säsong. Beslutet har överlag mottagits med förståelse bland
medlemmarna.
Belastningsregisterutdrag
Sedan den 1 januari 2020 krävs enligt ett beslut av Riksidrottsförbundet att alla föreningar som är
medlemmar i RF regelbundet ska begära uppvisande av begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret av alla som har uppdrag som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.
Mot bakgrund därav beslutade styrelsen att samtliga tränare och lagledare samt samtliga
styrelseledamöter årligen måste uppvisa ett sådant registerutdrag utan några noteringar för att
kunna fortsätta sitt uppdrag i klubben. Eftersom inga utdrag ska lagras av klubben och för att
minimera antalet inblandade personer beslutade styrelsen att uppvisandet ska ske “Irl”. Bland annat
på grund av snöbrist, Covid-19 och det stora antalet ledare i klubben har det varit svårare än
förväntat att få till stånd tillfällen för uppvisande och flera ledare har trots påstötningar inte visat upp
sina registerutdrag. Styrelsen har beslutat att hellre fria än fälla och göra en omstart vid
säsongsupptakten och då begära nya utdrag från samtliga ledare och styrelseledamöter.
Värderingsarbete
Ett arbete med att ”fylla” klubbens värdeord Glädje, Trygghet, Stolthet och Gemenskap med innehåll
har påbörjats under säsongen och bland har en workshop för styrelseledamöter och lagledare hållits.
Arbetet kommer att fortsätta under kommande säsong, med avsikt att ta det ut i samtliga team.

Hållbarhet
Frågan om hållbarhet har fått större fokus i klubben, liksom i samhället i övrigt, och diskussioner förs
om hur vi kan göra vår sport mer hållbar.
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Ett arrangemang initierat av Svenska skidförbundet, Klimatbacken, genomfördes med framgångsrikt
resultat i september. Syftet var att samla in pengar till klubben och teamen att användas till något
klimatsmart genom att skaffa sponsorer och sedan samla så många höjdmeter som möjligt genom att
springa upp och ner för träningsbacken. Tillsammans samlade vi på detta sätt, inklusive de medel
som skidförbundet sköt till, in 36 480 kr. Förutom att vara ett arrangemang för hållbarhet blev det en
bra träningsdag där de ivrigaste sprang imponerande 500 fallhöjdsmeter - fem gånger upp och ner
för Tävlingsbacken.

Kommunikation
Allmänt
Mycket av arbetet har bestått i att renodla klubbens fyra olika kommunikationskanaler och rensa
bort gammal information. Arbetet med det pågår fortlöpande, framför allt på hemsidan.
Hemsidan
Målet är en hemsida med samlad information som både eventuella blivande medlemmar och
nuvarande medlemmar kan ta del av och få nytta av. Allt man MÅSTE veta ska finnas här.
Under året har mycket gammal information uppdaterats och en “uppfräschning” har påbörjats.
Mail
Mycket information behöver spridas via mail eftersom allt inte kan ligga öppet på hemsidan och våra
medlemmar verkar i dagsläget ta till sig informationen bäst via mail. Målet är att minst 1 gång i
månaden informera vad som är på gång i klubben. Under hösten och början av vintern skickades mail
ca 1 gång / månad med information.
Arbetet med att påbörja en presentation av styrelsen och andra ledande roller i klubben påbörjades.
Sedan kom Covid-19 och arbetet avstannade. Mail har under resten av säsongen bara skickats ut
med information om hur klubben ställer sig i olika situationer kopplade till Covid-19.
Facebook-sidan
Huddinge Skidklubbs sida på Facebook ska andas gemenskap, glädje, trygghet och stolthet. Här finns
mycket arbete kvar att göra, men målet är att alla medlemmar ska känna just våra värdeord när de
kommer till sidan. Nya medlemmar ska förstås lockas till oss av just det här.
Vilken typ av inlägg som ska ligga på Facebook och hur de ska produceras med tanke på bland annat
GDPR har arbetats med under året.
Huddingeskidklubbsenastenytt
Huddingeskidklubbsenastenytt är våra medlemmars Facebookgrupp. Här kan vi också dela
information som BARA är till våra medlemmar och det är en kanal för snabb information. Här har vi
delat information under läger, om träningsstarter osv.

Slutord
Styrelsen för Huddinge Skidklubb vill tacka alla fantastiska åkare för den gångna säsongen.
Tack också till alla tränare, ledare och föräldrar som gör det möjligt att driva vår verksamhet.
Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla samarbetspartners för en annorlunda och
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minst sagt utmanande säsong med pandemi och ingen snö i Flottsbro. Vi ser fram emot en
ny och spännande säsong tillsammans.
Huddinge Skidklubb Alpina förening, 2020-10-14

Joachim Carlsson
Magnus Måhlgren
Peter Dahl
Susann Ferngren Wadelid
Josefin Grauers
Henrik Åkerblom
Jonas Malmgren
Maria Yregård
Helene Åberg
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