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Täfteå IK Skidor Svenska mästare i stafett för 15-16 åringar!
Individuella guld på distans, skicross och sammanlagt i Kalle Anka Cup (SM för 13-14 åringar)!
Två individuella medaljer samt första totalsegern i distriktskampen någonsin i Folksam Cup (SM
för 15-16 åringar)!
USM brons i Sprint
I kamp mot den skandinaviska eliten - 4 medaljer, 4 Sverigebästa åkare och 7 åkare till sprintfinal
på Fjälltoppsloppet – på Sveriges efter Vasaloppet största längdtävling.
Största klubben på alla Västerbottens längdtävlingar!
Västerbottens största skidskola!
8 sammanlagda Västerbottenmästare och 11 på pallen!
14 DM guld och 25 pallplatser!

Bara skryt och ljug ? NEJ, så ser en kort sammanfattning ut efter en fantastisk skidsäsong för en av
Sveriges absolut mest framgångsrika ungdoms och junior skidklubbar. Men mer än alla dessa
toppresultat så är det bredden av åkare, och tekniken på åkarna som imponerar mest. Små och stora,
tekniskt duktiga åkare i röd dräkt har härjat friskt runt om i landet under den gångna vintern. Täfteå har
blivit lite av en mjölkko för Västerbottens skidarrangörer då vi betalar ut mellan 2000 och 6000 kr per
tävling bara i anmälningsavgifter av alla Täfteås åkare.
Att bredd och lag är vårt signum symboliseras kanske bättre än något annat av vårt SM guld i stafett på
Östersunds VM stadion. För Täfteås första SM guldlag körde Björn Sandström startsträckan, William
Strömberg andra sträckan och den urtuffe Daniel Adolfsson slutsträckan där han spurtslog den ett år
äldre svenska mästaren på distans med några centimeter ! Vilken pärs och vilket lopp! Marcus Grate
ingick också i laget som vår fjärdeman. Innan stafett guldet hann Danne också med att ta SM-brons i
sprint och bli femma på distansen där Marcus Grate också tog en finfin 13 plats.
Samma helg som vi vann på USM skickade Täfteå fantastiska 8 åkare – Alfred Nilsson, William och Simon
Eriksson, Lukas Adolfsson, Viktor Strömberg, Carl Schogster, Erik Björkman och Moa Lundgren - till Kalle
Anka Cup riksfinalen i Sveg. Massor med storfina resultat av alla åkare! Men! Inget slår vår Moa!
Överlägsen dubbelsegrare på distans och skicross och därigenom givetvis också Svensk Mästarinna
sammanlagt! Hon bara sopar banan med alla! Killar och tjejer, äldre och yngre, ingen går säker mot
denna mästarnas mästare!
Daniel Adolfsson och Björn Sandström representerade Västerbottens 15-16 års trupp till Folksam Cups
riksfinal I Junsele vilket också är årskullens andra SM helg. Här knep Björn ett SM-brons i individuell
jaktstart efter en mycket stark klassisk del då han avancerade till tredje platsen från en 11 plats efter
prologen. Danne blev spelens meste pallbesökare med pallplaceringar både på den individuella
jaktstarten och på sprint stafetten. Dessa kanonresultat la grunden för Västerbottens första totalseger i
distriktskampen någonsin, efter alltför många års Daladominans.

Vår tuffa juniorkvartett – Johan Byström, David Adolfsson, David Nordström och Alexander Eriksson –
har tävlat på den nationella junior cupen i Piteå, Åsarna, Torsby, Boden och Falun. Individuellt har
speciellt David Nordström utmärks sig genom att komma kring 20 på alla distanslopp och genom att
alltid gå till sprintfinal. Här tävlas det på absolut toppnivå mot elitsatsande landslagsåkare och
juniorvärldsmästare, ofta med mer än 80 startande i varje klass. Täfteå luftade också sitt första juniorSM stafettlag på många år, där David, David och Johan kom på en fin 14:e plats! Nu väntar många fler år
med Junior-SM stafettlag från Täfteå.
Hemma på Västerbottenstävlingarna har det varit mycket rött på pallen. Vår alltmer växande ”Mygg”
svärm med 9-12 åringar har väl i princip alltid vunnit sina klasser allt från DM i Lycksele till alla andra
distriktstävlingar. Speciellt Ida Lundgren, Linn Schogster, Emmi Eriksson, Simon Strömberg och Wilmer
Wiklund har prenumererat på pallplatser vart dom än tävlat. Glädjande är också att vi har nya åkare i vår
enastående myggrupp!
I den sammanlagde Västerbotten Cuppen hade Täfteå enorma 8 första placerade och 11 pallplatser. På
DM i Lycksele blev det 6 guld på distans och 8 guld i sprint.
Den numera för Täfteå klassiska säsongsavslutningen - Fjälltoppshelgen i Bruksvallarna där inte bara
Sverige eliten i varje ålderklass ställer upp utan också en stor del av den norska ungdoms och
junioreliten. Här knep Moa Lundgren ännu en storseger då hon bl.a. slog Norges bästa i sin åldersklass
som enligt rykten aldrig missat förstaplatsen i en skidtävling förut. Vidare slog Lucas Adolfsson igenom
stort med en andraplats på distansen endast slagen av en norsk gutt. Daniel Adolfsson kom som vanligt
på pallen och givetvis gjorde Ida Lundgren samma sak. Med 4 pallplatser dag 1 var det bara Rörös
skidklubb som varit på pallen oftare. Vi hade dessutom 4 åkare som var bästa svensk i sin klass. Under
söndagens KnalleCross störtlopp fick Täfteå enorma 7 åkare vidare till sprint finalen, med Rörös näst
bäst med 5 åkare. Lilla Täfteå i den absoluta Skandinaviska eliten!!!

Skidskoleverksamheten
Barmarksträningen började med att vi redan i juni tränade några gånger på Täfteborg. Träningen bestod
då av löpning, skidgång och stafetter. 9 september startade vi upp efter sommaruppehållet med
friidrottsträning som inriktning. Vi hade även träning med löpning och skidgång vid ett par tillfällen i
Innertavle. Under barmarkssäsongen hade vi en aktivitet, Hälsorundan i Täfteå 21 oktober
Den tidiga snön gjorde att barmarksträningen ändrades till träningar på snö redan torsdagen den 11
november. Vi tränade på torsdagarna fram till den 16 december då juluppehållet började. Under ett
ledarmöte bestämde vi oss för att prova anordna gemensam skidåkning på måndagar och detta inleddes
28 november. Den här säsongen har vi delat in barnen i grupper utifrån kunskaper, orange grupp för
nybörjare, grön grupp för steget bättre än nybörjare, röd grupp och blå grupp för de som närmat sig att
kunna ta steget till myggen. Vi har hållit isär grupperna med västar i olika färger. Vi startade upp
vårsäsongen med ett dagläger på Täfteborg, då Hade vi tre träningspass med lunch, fika och filmvisning

mellan passen. Efter juluppehållet hade vi ett dagläger på Täfteborg 9 januari som start av vårsäsongen.
Vi har haft skidskola och måndags träningar till i mitten av april.
Upptagningsområdet under den här säsongen har varit Täfteå, Tavlefjärden, Täfteböle, Anumark,
Innertavle, Yttertavle, Ålidhöjd, Sävar och Tomtebo. Vi har varit åtta ledare som med hjälp av föräldrar
har genomfört skidskolan. De aktiviteter som skidskolan har haft under säsongen är; Luciatåg med
Luciasprint den 13 december, Tomten kom på besök med julklappar 16 december, Tjugondagknut sprint
med julgransplundring 13 januari, Valla träff med Ski-Go 2 februari, Medarrangör av Laxspelen 5 februari,
Träningstävling 2 mars, Marschallopp 3 mars, Medarrangör till Täfteå skolas Lilla Vasalopp 16 mars,
Märkeslopp 24 mars, Klubbmästerskap 30 mars och Skidorientering i samarbete med Umåe OK 7 och
11april. Många skidskolebarn har deltagit i olika skidtävlingar, Lilla Vildmannaloppet, Laxspelen på
hemmaplan, Röbäcksspelen, Gammtjännaskidan, Tavelsjörännet, Skellefteåspelen, Anundsjöloppet, Lilla
Karlavagnen, Tannbergsloppet och Lilla Tannbergsloppet som var ungdoms DM, Lappmarksloppet och
Luspenloppet. Rasmus Eriksson från Yttertavle som är med i skidskolan och tävlar för Täfteå IK blev AC
cup mästare i Västerbotten i längdskidor i klassen H8.
Under säsongen har totalt 94 barn deltagit i skidskoleverksamheten och under den långa säsongen har
utvecklingen gått stadigt framåt. Säsongen avslutas den 28 april med prisutdelning för
Klubbmästerskapet och diplomutdelning.

