
Skidårsberättelse vintern 2012 
 
Nu ska vi inte låta skrytsamma men efter några sagolika säsonger verkar vi igen ha 
överträffat oss själva! Vi får klappa oss på ryggarna och säga att vi är störst, vackrast 
och bäst! Alltid i Västerbotten och ibland i Sverige. 
 
Störst:  
 
91 egna åkare startade på Laxspelen!  7 åkare till Kalle Anka och 4 åkare till Folksam 
finalerna, 4 individuella åkare på ungdoms SM och 3 stafettlag, 6 åkare på junior SM och 
2 stafettlag, 93 deltagare på AC cupen vilket motsvarar 19 % av alla Västerbottensåkare. 
Antagligen sveriges största skidskola med 128 deltagande åkare. 19 åkare på säsongs 
finalen i Bruksvallarna. Vi har genom vårt idoga tävlande bidragit med drygt 50 tusen kr i 
startavgifter till andra arrangerande klubbar! Täfteå Skidor är mjölkkon i Västerbottens 
skidåkning just nu. 
 
Vackrast 
 
Även om detta är något av en bedömningsport så får åkarna i röda dräkter massor med 
beröm för bländande teknik varthän vi än far och tävlar. Också har vi skidsnygga tränare 
tycker vi själva i alla fall! 
 
Bäst: 
 
Som enda klubb i landet har vi för tredje året i rad en alldeles egen Kalle Anka mästare! 
Årets Svenska mästare för 14 åringar blev Moa Lundgren som dessutom lyckades med 
vad ingen Kalla eller Hellner någonsin gjort – att vinna samtliga distanser under sina två 
Kalla Anka år!  
 
Täfteås ”Gammjuniorer” David Nordström, Johan Byström och Alexander Eriksson tog 
hem lag Junior SM bronset i skiathlon!  
 
Danne Adolfsson, Marcus Grate, Carl Schogster och Erik Björkmans många 
topplaceringar bidrog till ett fint Västerbottensbrons i Folksam Cup.   
 
Bruksvallarnas 3 medaljer är bäst i Sverige, endast Röros ( Norge ) hade 3 medaljer 
förutom TIK, 7 täfteåkare topp 10,  bäst av alla. 7 åkare kvalade in från störtloppet, flest 
av alla klubbar. 
 
Övriga Resultat 
5 st Västerbottensmästare samt 17 pallplaceringar i AC-Cupen  
 
Kalle Anka Cup 

Lucas Adolfsson total 5:a  
 
Folksam 

Daniel Adolfsson 9:a, Marcus Grate 12:a ( H16 )  
Carl Schogster 14:e och Erik Björkman 27:a ( H15 ) 
 
Scandic Cup 

Björn Sandström två topp10 placeringar och David Nordström en topp10 i Scandic Cup 
för Juniorer 
 
JSM 

6:a JSM stafett, David Nordström semifinal i sprint, Björn Sandström 10:a 10km och 
11:a Skiathlon. William Strömberg 14:e sprint 
 



USM 

Marcus Grate 13:e distansen och i stafetten blev Täfteå IK 5:a 
 
Skidskolan 
Barmarksträningen startade vi i september och vi provade på orientering och friidrott på 
Täfteborg. I Innertavle tränade vi löpning och stavgång i backar. Vid tre tillfällen hade vi 
en löparinstruktör från SISU med som visade oss olika övningar. 
Den 12 januari började vi att åka skidor på Täfteborg. Liksom tidigare år så har vi haft 
skidskola på torsdagskvällar. På onsdagskvällar har det varit träning enbart för tjejer. 
Intresset att vara med i skidskolan har fortsatt att öka och sammanlagt har 128 barn och 
ungdomar i åldern 2-15 år varit med vid olika tillfällen. Vi har varit 6-9 ledare som med 
hjälp av föräldrar genomfört träningarna. 
 Upptagningsområdet under den här säsongen har varit Täfteå, Täfteböle, Sävar, 
Tavelskäret, Tavlefjärden, Innertavle, Yttertavle, Tomtebo, Sofiehem och Ålidhöjd. 
 Många av deltagarna var med i hemmatävlingen Laxspelen och även i några andra lopp 
främst i Umeåtrakten. Under fettisdagsveckan hade vi som vanligt ett marschallopp. Vi 
var även med arrangörer till Täfteå skolas Lilla Vasalopp. Under säsongen har vi även 
haft ett märkeslopp där åkarna får åka på tid för att försöka erövra olika skidmärken. I 
slutet av mars hade vi klubbmästerskap och vid det näst sista träningstillfället provade vi 
på en enkel form av skidskytte. 
  
Den12 april hade vi den sista skidskole kvällen för säsongen och då hade vi 
skidorientering. 
 
Utbildning 
Per Sandström och Micke Byström är nu SSF elittränare 


