Verksamhetsberättelse
2018

Tomas Eriksson, svensk veteranmästare i marathon M55
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ÅRSMÖTE MED JALLES TC UMEÅ

Måndagen den 25 mars 2019 kl 18.30 Öbackavägen 7A
Dagordning

§1. Årsmötets öppnande
§2. Upprop av ombud
§3. Val av ordförande och sekreterare för möte
§4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera mötets protokoll
§5. Fråga om mötets behöriga utlysande
§6. Föredragning av verksamhetsberättelse
§7. Föredragning av förvaltningsberättelse
a) revisionsberättelse
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen förutom ordförande (under 2018 minst åtta
ledamöter + ordförande, samt minst två suppleanter)
§10.Val av klubbordförande på ett år (under 2018 Jarl Kollberg)
§11.Val av ytterligare styrelseledamöter på ett år
(under 2018 ingick som övriga ledamöter Ingela Johansson, Moa Eirell, Leif Stening, Roland
Lindberg, Lars Idhult, Ivan Forsgren, Anders Olsson, Bengt Näsholm, Gudrun Eirell, Lena
Olsson. Suppleanter var Andreas Olofsson, Jonas Utterström.)
§12.Val av revisor jämte suppleant på ett år
(under 2018 Kjell-Göran Holmberg med Urban Bengtson som suppleant)
§13.Val av valberedningskommitté (under 2018 Birgitta Lanhede och Johnny Sandström)
§14. Val av medlemmar som äger var för sig teckningsrätt för Jalles TC Umeå. (under 2018
Ivan Forsgren 471102-8730, Roland Lindberg 421107-8599 och Jarl Kollberg 401117-0174)
§15.Fastställande av arbetsplan och budget för tiden fram till nästkommande ordinarie
årsmöte.
§16.Förslag väckta av styrelsen
§17.Övriga frågor
§18.Avslutning
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Gudrun Eirell i Team Trion, Olles Spår.
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JALLES TRAINING CAMP UMEÅ

V E R K S A M H E T S B E R Ä TT E L S E 2018

Styrelsen hade under 2018 följande sammansättning

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga styrelseledamöter:

Jarl Kollberg
Roland Lindberg
Leif Stening
Ivan Forsgren
Ingela Johansson
Lars Idhult
Moa Eirell
Bengt Näsholm
Anders Olsson
Gudrun Eirell
Lena Olsson

Suppleanter:
Andreas Olofsson
Jonas Utterström
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsesammanträden, därutöver har
ett flertal arbetsgrupper sammanträtt inför planeringen av klubbens tävlingsarrangemang.
Verkställande utskottet har bestått av Jarl Kollberg, Leif Stening och Ivan Forsgren. Klubben har haft
en god medlemstillströmning även under året. Idag finns mellan 135-145 (ca 40 procent kvinnor) i
medlemsregistret. Omkring 70 deltar regelbundet i tävlingar, främst landsvägslopp eller långlopp på
skidor. De flesta medlemmar befinner sig i ”yngre” veteranåldrarna, dvs 40-75 år.

Målsättning
Jalles TC är en kamratförening där vi tränar och tävlar för att ha nöje och glädje av vår idrott och där
resultaten för de flesta kommer i andra hand. ”Hellre än bäst” är en ledstjärna. En viktig uppgift är att
få andra att följa vårt exempel genom att propagera för idrottens sociala sida och för nyttan av
motion. En viktig målsättning är att föra ut information om att regelbunden och riktigt upplagd
motion förebygger rygg- och ledbesvär, ökar möjligheterna att klara hjärt- och kärlsjukdomar,
förebygger och minskar övervikt, minskar sannolikt rökbehovet och är avkopplande i dagens stressiga
samhälle!
Egna arrangemang

Jalles TC har under 2018 arrangerat följande friidrottstävlingar:
Brorundan, 25 april, deltävling 2
41:e Gammliaterrängen SDM-VDM GP 13 maj
46:e Umemaran SDM-VDM GP, Veteran-SM 13 oktober
För tredje gången delade fyra klubbar ansvaret för Brorundan, 5 km och 2,8 km med drop-in starter
nere vid Väven. Andra omgången av Brorundan arrangerades av Jalles TC. Snöslasket hade töat bort,
men inte kylan och en tilltagande vind efter älven. I år fick vi fler löpare till start – ca 125 betalande
deltagare.
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Gammliaterrängen kördes för 41:a året. Gammliaterrängen fick rekorddeltagande, nära 100 anmälda
(2017 76). Kvällen inleddes med premiären på Unga Gammlia 1 km. Det blev ett härligt lopp med en
åldersspridning från 3 år och upp till 10 år.
I Gammliaterrängen tog först David Nordström, TTGU IF initiativet. Efter ca 3 km gick Jonathan
Björnberg, Skellefteå AIK upp i spets, tätt följd av Jonathan Edman, Umedalens IF och Thomas
Edström, Jalles TC. Så blev ordningsföljden också i mål med Björnberg som klar segrare på goda tiden
27.09. De två senaste årens segrare David Nordström, bröt på andra hälften av loppet.
I kvinnliga klassen var det inget snack om saken. Malin Skoog, IFK Umeå, mycket överlägsen segrare
på 31.50. Näst snabbast var Pia Westlund, IFK Umeå (K45) på 35.24.
Jalles fick två vinnare i VDM; M40 Thomas Edström och M60 Bengt Näsholm.
46.e upplagan av Umemaran och Veteran-SM bjöd på brittsommar och ca 13 grader. Vi räknade in
hela 214 anmälda från sju olika nationer på de två distanserna 42 km och 21 km. Dessutom hade vi
en prolog med Unga Umemaran, 9,2 km för elever vid Tegs Centralskola, där ett 25-tal ungdomar
deltog. Så många har vi aldrig haft i loppets historia!
I marathonloppet kom 104 löpare till start. Johan Stenberg, tävlandes för Lerum Friidrott vann
manliga loppet. I mål klockades han på 2.36.42 - segrare och samtidigt veteranmästare i M40. En
mycket trött Per Liv, IFK Umeå lyckades hålla andra platsen i loppet och blev guldmedaljör i M35 på
2.40.52. Samtidigt blev umelöparen DM-mästare i M23. På andra varvet hade Bill Lindman en positiv
utveckling och avancerade till en tredje plats - 2.44.13 och tvåa i M23, strax för Mats Reikkola,
2.44.25 och segrare i M45. Övriga manliga Veteranmästare blev; Johan Sandberg, IFK Umeå M50,
Tomas Eriksson, Jalles TC M55, Dan Nilsson, Växjö LK M60, Bo Andersson, Genarps IF M65 och Dan
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Vinblad, Team Esplanad Umeå M70.
Jenny Rutström, Öbacka LK Härnösand segrade på 3.06.29. Hon blev totalvinnare och segrare i K40.
Karin Schön avancerade upp till andra plats och i mål på 3.11.54 och vinnare i K55. Maja Gren Skog
blev totalt trea på 3.13.40 och vinnare i K35. Som dubbelanmäld blev hon samtidigt segrare i DM
K23. Från Jalles uppmärksammade vi Jenny-Ann Danells silver i K45 på den fina tiden 3.37.13.
Distansen 21 km samlade 98 fullföljande löpare. Snabbast var Patrik Wikström, IFK Umeå på fina
1.12.35. Tomas Pekkari från Jalles löpte i mål som sjua. I kvinnliga klassen segrade unga Klara Hofer
Mattsson på 1.24.58. Umemaran fick god publicitet i media och mycket beröm för sitt arrangemang.

Jenny-Ann Danell på väg mot sitt silver på Veteran-SM.

Pär Markstedt
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Jalles TC var inbjudna till 30:e Residenzlauf i vår vänort Würzburg, Tyskland. Vi deltog i
aprilvärmen på distansen 10 km. Loppet var samtidigt en lagtävling mellan sex olika vänorter från
olika länder. Vårt lag placerade sig på femte plats. Individuellt vann Bertil Wennström M60 och
Lars Idhult M70. Utöver tävlingen deltog vi i en rad sociala event och storståtliga kamratmiddagar.
Klubben hade sommarträff i juni i Lotta Svärds stuga i Stenviken med träning, havsbad av
vickning.
Ytterligare en ny aktivitet har Jalles medverkat i under 2018. Det är friidrottsträning för 65+ i
Noliahallen. Det är ett samarbete med Korpen och några umeklubbar. Varje tisdag har det varit en
timmes öppen träning för äldre i friidrottshallen.

Klubbens ekonomi är fortsatt stabil genom att vi på ett aktivt sätt fått in pengar genom våra
tävlingsarrangemang, även om utgiftssidan tenderat att öka. Kassören Ivan Forsgren har god uppsikt
över klubbens virtuella kassakista!
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Gemensam löpträning
Gemensam löpningsträning för klubbens medlemmar har regelbundet genomförts på tisdagskvällar
från Tegs Centralskola. Vid varje träningstillfälle har det varit mellan 5 och 10 personer som deltagit.
Efter träningen, ofta första tisdagen i varje månad har vi gått ut tillsammans på nya stamstället på
Teg, Mimo, och ätit pizza och umgåtts.

Lucia firades traditionsenligt på Teg Centralskola efter tisdagsträning i december.

Gemensam skidträning
Den gemensamma skidträningen har varit igång och med god intensitet. Träning har skett från
Gammliahallen på torsdagar både under barmarkssäsongen och när snön kommit. Under
vintersäsongen har klubbens skidåkare också kunnat sammanstråla till gemensamma långpass på
Olles Spår/Nydala på lördag och söndagsförmiddagar.
En skidkurskväll anordnades i klubben i stakteknik på Nydala, som leddes av Robin Norum, IFK Umeå.
Konstsnöspåret på Nydala ( 3 nov) och Olles Spår blev åkbara senare i november 2018.
Första veckoslutet i december arrangerades på nytt ett gemensamt skidläger i Saxnäs. Jonas
Utterström höll i trådarna. Tolv personer deltog och fick åka i tuffa spår i svagt decemberljus.

Marie Omgren redo för ännu ett pass på fjället.
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Tävlingsverksamhet - Längdåkning på skidor
Skidintresset inom Jalles TC har fortsatt varit stort. Det har varit nästan omöjligt att inte möta någon
klubbkompis i spåren. Vid de allra flesta långlopp i Västerbotten har Jalles varit bland de enskilt
största klubbarna deltagarmässigt under 2018.
Efter Team Trion väntande första tävlingen. Öppna Klubbmästerskapet (27 km) blev en stor
uppvisning av Robin Norum, IFK Umeå. Han segrade på 1.15.05. För Jalles del startade Christian
Skanderby offensivt på första varvet, en taktik som gick hem. På slutet hade han en holmgång med
Teamarna Olof Stenlund och Tomas Wallin. Skanderby åtta på 1.20.53. På 17:e plats hittar vi Jonas
Utterström, 1.25.53, 20:e Andreas Olofsson, 1.29,02, Rune Söderman sekunden efter, På 27:e plats
kom Patrik Skoglund, 1.32.34 och Robert Eriksson 35:a på 1.38.02. Gudrun Eirell gjorde som vanligt
ett gediget lopp. Hon klockades för 1.55.35 på de tre varven. I veteranklassen 60+ på 18 km skidade
Åke Johansson in på sjätte plats, 1.07.08 och Lars Hansson åtta på 1.11.48.
I vårt interna klubbmästerskap innebär det att Andreas Olofsson var snabbast i klassen -39 år.
Christian Skanderby vann 40-59 år och Åke Johansson 60+ (2 varv). Gudrun Eirell vann kvinnliga
klassen.

Vildmannaloppet blev en tuff utmaning för de flesta åkare och äntligen på en fyravarasbana.
Petter Hedman tog hem totalsegerna efter spurtduell sista 100 meterna.
För Jalles del blev det många pallplaceringar. Christian Skanderbys lopp sticker ut allra mest.
Seger i H45 och totalt 19:e man i mål - 2.04.32 Strax före sig hade han en stor klunga som
han ensam jagade mest hela loppet. Trea i H45 Jonas Utterström, 2.11.21. I D40 debuterade
Maria Grönlund med en andra plats. I H35 tröttnade Andreas Olofsson på slutet och i mål
som 19:e. I H50 åkte Patrik Skoglund in på 2.28.09 och femma.
I D55 blev det en dubbel genom Gudrun Eirell och Monica Hansson. Snabbast tjej i klubben
var Anna Örmin med 2.42.24 och femma i D21. Rune Söderman, som dagen innan, var
snabbast på Team Trion, vann H60 på 2.19..43. I H65 var Åke Johansson fyra på 2.48.22.
Fredrik Lönneborg valde 20 km och blev 24:a.
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Christian Skaderby i Vildmannaloppet 2018
Bert-Allan och co hade fått till ett mycket bra spår i Umeloppet och bjöd samtidigt på ett ganska lätt
före. Hela 14 åkare från Jalle kom till start. På 40 km var det Jonas Utterström, som visade bästa form
- 2.02.05 och 3/H45. Inte långt efter kom Rune Söderman i mål på 2.04.53 2/H60. I samma
åldersklass klockades Fredrik Lönneborg på 2.34.52. I H35 blev Andreas Olofsson tia på 2.07.39. I
klassen H40 skidade Robert Eriksson in på 2.19.31. Patrik Skoglund 5/H50 på 2.11.39. Åke Johansson
5/H70 2.32.34. Gudrun Eirell var snabbast av våra damer 1/D60 på 2.47.47. Monika Hansson 3/D50
på 3.04.24 och i motionsklassen 40 km Maria Omgren, 3.31.33. Vi hade även en manlig motionär i
Gunnar Tiger - 3.09.53. Några blåbär valde 20 km. Leif Hultman, 1.32.13 och Leif och Emelia Stening
dött lopp på 1.43.53.

Äntligen var snötillgången tillräcklig för att genomföra Röbäck Skimarathon på hemmaplan.
Morgontemperaturen balanserade på köldgränsen tävlingsdagen, men när solen började
värma blev det omkring 15 grader. Från Jalles TC deltog sex åkare på den relativt kuperade
varvbanan. Jonas Utterström var inte oväntat snabbast på de 42 km - 2H45 och 2.15.31.
Rune Söderman vann klassen H60 på 2.23.25. Inte långt efter kom Andreas Olofsson i mål på
2.24.44 i H35. Gudrun Eirell vann K60 på 3.06.00 och hade en annan klassegrare i H70 Åke
Johansson strax före sig (3.05.06). I motionsklassen kämpade Marie Omgren runt de två
varven på 3.52.19.
Vår Christian Skanderby valde Marcialonga före Umeloppet! Han blev totalt 439:a på 3.41.58! Näst
bäste umeåkare var Olof Stenlund, Team Esplanad på 3.46.49 och 512:a
Konstvägenloppet tillbaka till ursprunget, visserligen nu 50 km ; Fredrika-Balsjö. Nio från Jalles
fullföljde loppet. Nysnö i luften gjorde säkert turen rätt sträv för många. Snabbast den här gången var
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Rune Söderman, som vann H60 på 3.09.21, bara kvarten efter totalsegraren Björn Rydvall, LIF. I
samma klass blev Fredrik Lönneborg fyra på 3.58.24. I H35 blev Andreas Olofsson sexa på 3.19.40. I
H40 fick vi ytterligare en pallplats genom Robert Eriksson, trea och 3.29.59. I H45 årscomebackande
Fredrik Ragnarsson med också en tredje plats på 3.14.40. I H50 belade också klubben bronsplats
genom Patrik Skoglund - 3.18.13. Monica Hansson vann K55 på 4.27.37. Gudrun Eirell vann K60 på
4.00.36. Segerraden fullbordades med Åke Johanssons imponerande åkning i H70 - 3.35.45.
Jonas Utterström prövade på nytt Medelpad Classic Ski. Loppet på 42 km vanns av Jörgen Brink och
Jonas hamnade på 24:e plats på 2.26.22
.
År 2018´s upplaga av 7-mila bjöd på goda förhållanden, några minusgrader, mulet och bra spår. Ett
lätt snöfall i starten höjde nog pulsen lite, men det visade sig snabbt övergående. Nio åkare från
Jalles valde hela distansen 75 km. För den som inte åkt de senaste åren var spårdragningen kring
Botsmark och Åkullsjön en ny upplevelse. Kan tycka att stupet från elljusspåret i Botsmark och ner till
kontrollen var i det brutalare slaget. Däremot den nya placeringen av kontrollen vid fotbollsplanen i
Åkullsjön ett klart plus.
Snabbast i klubben blev en uppgörelse mellan Christian Skanderby och Rune Söderman. Skanderby
slutade 35:a (4.26.13) och hade Söderman mindre än minuten efter sig i Robertsfors. Andreas
Olofsson och Fredrik Ragnarsson gick också en relativt jämn kamp sinsemellan; Andreas 46:a och
Fredrik 47:a. Robert Eriksson skidade i mål strax över fem timmar.
Bengt Näsholm gjorde "sitt skidlopp" för året i motionsklassen och avverkade de 75 km på 4.58. I
motionsklassen åkte också Kenneth Höglander och Emelia och Leif Stening.
På distansen över 40 km gjorde slutligen Mathias Blomberg sen strong insats - fyra på 2.11.12.

Vasaloppet bjöd på nysnö och inte mycket gratis glid. Jalles TC fick ett rätt decimerat lag till start.
Jonas Utterström, Andreas Olofsson, Mathias Blomberg, Eilert Lantto mfl fick avstå start.
Snabbaste Jallesåkare för dagen blev Fredrik Ragnarsson på 5.41.00. Patrik Skoglund, 6.29.04, Robert
Eriksson, 6.35.40 och Anders Olsson 6.36.34 klarade medaljtiden. Anders hade bara 20 sekunders
marginal! Åke Johansson gjorde debut i loppet och klockades för 7.10.51. Fredrik Lönneborg in på
7.31.28. Gunnar Tiger skidade in på 9.01.41 och Robin Sjöberg på 10.57.39. Harald Svärd tog sig till
Oxberg, men bröt loppet där. På kvinnliga sidan blev det jämn kamp mellan Gudrun Eirell, 8.00.37
och Lena Olsson, 8.01.12. Monica Hansson i mål på 8.24.09, Maria Grönlund, 8.58.35 och Malin
Grönlund på 10.30.24.
I kampen om vandringspriset är det bara att gratulera Team Esplanad till en första inteckning.
En av säsongens sista lopp var Nasaloppet från Glommersträsk till Jörn Rune Söderman, Gunnar
Tiger, Leif och Emelia Stening fanns på plats. Rune var snabbast och två i H60.
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Nasalöpare inför starten i Glommersträsk.
7-milarullen för andra gången i Åmsele på rullskidor. Tre tappra från klubben utmanade nu den
utsträckta banan på 50 km på flygplatsen i Åmsele. Jonas Utterström och Fredrik Ragnarsson hängde
längst med i det hårda tempot. Jonas i mål på 2.20.23, Fredrik 2.28.38 och Christian 2.32.54.

Tävlingsverksamhet – friidrott
Tävlingsåret 2018 utmärkte sig Jalles TC som vanligt främst i långlöpning.
Bertil Wennström inledde löparsäsongen med att springa Rotterdam marathon 8 april. Han blev
3M65 på 3.15.36.
På hemmaplan var Umeå Halvmarathon det första stora loppet 5 maj. Här vann Thomas Edström,
Jalles TC på 1.12.28. Tomas Pekkari 15:e, Bengt Näsholm 41:a, Magnus Torrkulla 45:a och blivande
jalleslöparen Leif Sundberg 81:a.
Den 41:a upplagan av Gammliaterrängen fick rekorddeltagane. Kvällen Thomas Edström tog DMbrons även VDM-mästare. Bengt Näsholm tog hem VDM M60..
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Stockholm Marathon lockade 11 Jalleslöpare till start på den nya banan. Det mest iögonfallande
resutlatet stod Anna Örmin för. Hon blev 50:e på fina 3.18.26. Snabbaste manliga kollega från
klubben var Robert Forsgren, 3.23.56. Övriga som fullföljde var Jenny-Ann Danell (4.14.36), Robert
Eriksson (3.33.15), Martin Erlanson (3,54.43), Jon Fällström (3.43.50), Ann-Katrin Lindberg (5.42.20),
Bengt Näsholm (3.46.32), Andreas Olofsson (3.51,56), Marek Perlinski (5.22.13) och Stefan Sjöström
(3.51.58).
I Skellefteå Midnight Marathon 21 km deltog Ulf Wiklund och blev 12:a (1.35.43)
I Örträsksjön Runt deltog också Ulf Wiklund med en tolvte placering.
I Orrböle Runt 14 km blev Robert Eriksson sexa.
Thomas Edström vann Tavelsjön Halvmarathon på 1.14.40. Jon Fällström 28:a, Bengt Näsholm 44:a
och Gudrun Eirell 115:e, tätt följd av Robin Sjöberg.
Röbäckskneget 7 km blev ännu en seger för Thomas Edström, Robert Eriksson blev här tolva. I
kvinnliga klassen sprang Jenny-Ann Danell in som sjua.

Umemilen utgjorde som vanligt KM i löpning för Jalles TC. Thomas Edström blev totalt tvåa i tävlingen
på goda 33.28 och därmed klubbmästare i 40-59 år. I yngsta klassen -39 år vann Tomas Pekkari och i
60+ blev det Bengt Näsholm som var snabbaste. Inga kvinnor från Jalles TC deltog.
Tomas Eriksson pressade ner sitt personrekord till 3.03 i Berlin Marathon i september!
I Lidingöloppet deltog fyra löpare från klubben. Bengt Näsholm blev 7M60 på 43.23, Lars Hansson
10M70 på 52.50. Distansen var 10 km. På 15 km löpte Ulf Wiklund, 1.08.35 och Josef Sunna, 1.51.24.
När 2018 summerades stod åter Thomas Edström som segrare i Grand Prix i Västerbotten.
I kampen om Curt Thylins vandringspris för klubbar i Västerbotten, baserat på DM-poäng tog Jalles
TC 18 poäng och blev fjärde bästa klubb för året. Totalt sedan 1961 innehar Jalles TC en sjundeplats.
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Övriga gemensamma aktiviteter

Jalles TC:s hemsida www.jallestc.se har flitigt besökts under året. I skrivande stund är besökssiffran
797535 dvs omkring 10000 har under ett år tittat in på sidan. Leif Stening har fungerat som
webbmaster med stort tekniskt stöd av Anders Olsson. Drop-box har snabbar upp bildhanteringen.
Hemsidan är ett viktigt språkrör både externt och internt i klubben. Glädjande är att flera har börjat
sända in bidrag till vår hemsida. Många nya medlemmar har också hittat vägen till Jalles på detta sätt
eller upptäckt våra evenemang. I augusti 2012 skapades en mailgrupp (googlegruppen) för Jalles TC´s
medlemmar. Sedan augusti 2012 är Jalles med i Facebook för att nå ut till nya målgrupper och öka
den interna kommunikationen i klubben.
Jalles TC har också en sida på Idrottonline, där vi främst försöker ha ett uppdaterat medlemsregister
och som möjliggör direktanmälningar till vissa lopp.

Slutord
Jalles TC:s styrelse vill till slut varmt tacka ledare, tävlingsfunktionärer och aktiva för all
medverkan och allt stöd till föreningens verksamhet under året! Ett stort tack till alla våra
samarbetspartner som stöttat våra arrangemang.

Umeå i mars 2019
STYRELSEN I JALLES TC UMEÅ
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Lars Idhult & Tommy Jonsson efter Residenzlauf i Würzburg.
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Fredrik Lönneborg i Vildmannaloppet

Jon Fjällström i Blodomloppet
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Bengt Näsholm spurtar i Gammliaterrängen i M60.

Kung Bore - Rune Söderman vinnarmaskinen i M60
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Förslag till verksamhetsplan för 2019
Egna tävlingsarrangemang





Ons 1 maj Brorundan 2
Sön 12 maj 42:e Gammliaterrängen (GP – DM/VDM)
Lör 14 september 47:e Umemaran (GP -DM/VDM)
Arrangör för deltävling i Vintercupen i löpning 19/20








Gemensam löpträning från Tegsskolan tisdagskvällar
Gemensam löpträning en gång i veckan under vinterhalvåret i Noliahallen
Gemensam löpträning under vinterhalvåret på söndagsförmiddagar
Gemensam rullskidträning söndag fm barmarkssäsongen
Gemensam skidträning på tisdagar, torsdagar Gammlia och söndag Olles
Gemensamma veckoslutsläger på skidor i nov/dec



Minst fyra styrelsemöten under 2019-20




Gemensam pizza efter träningen första tisdagen varje månad
Årsmöte i mars/april 2020




Träffar för skidteknik/vallning
Skadeförebyggande träning












Deltagande på VSM och VVM på skidor
Deltagande i Vasaloppet och kamp om vandringspriset
Deltagande i Botniavasan
Deltagande i andra långlopp på skidor
Deltagande i VSM i friidrott (arena, terräng, landsväg)
Deltagande i SDM och VDM i friidrott
Deltagande i Grand Prix i långlöpning
Deltagande i Personliga Rekorden Kvällar på arena
Deltagande i Stockholm Marathon, Lidingöloppet
Deltagande i Stafesten lagtävling femmanna

Träning

Styrelsemöten
Klubbträffar

Utbildning

Tävlingar

Klubbmästerskap




Klubbmästerskap på arena -3000 meter
Klubbmästerskap på landsväg - Umemilen
Klubbmästerskap på skidor – Öppna KM 27 och 18 km

Övriga aktiviteter



Hemsida
Facebook

19

