Täfteå Skidor 2013-2014
Täfteå IK som Senior SM arrangör!
Året då Täfteås lilla skidsektion klev rakt in i SVT Vinterstudio! Femton timmars direktsändning där
Täfteå Skidor och våra systerklubbar IFK Umeå och Röbäcks SK höll i spakarna. Ett enormt prestigefyllt
åtagande som uppskattades av alla åkare för våra fina banor och den enorma och entusiastiska publiken
längs spåren. Frågan är om vi inte redan satt 2014 års publikrekord på T3 arena långt innan
”storsporten” fotboll ens kommit igång. Våra seniortävlande juniorer fick också sin beskärda del av TV
tid genom att ligga med OS åkarna i den absoluta täten under den första halvan av SM stafetten. Täfteås
första historiska senior(junior)lag med Björn Sandström, Marcus Grate och William Strömberg kom till
slut på en mycket hedrande 16 plats bland 38 seniorlag! SM blev med andra ord en riktig succé både
arrangörsmässigt och idrottsligt!
Täfteå IK bland Sveriges skidelit!
Listan över resultat på högsta nationella nivå kan göras lång med åkare i landslag och läns lag och ett
antal Svenska och Nordiska mästerskapsmedaljer.
Team Täfteå har hunnit utmärka sig som mycket starkt skid lag vid ett antal tillfällen. På senior SM i
Team Sprint chockerade våra unga juniorer Björn Sandström och Markus Grate skid-sverige med att som
enda juniorlag kvala in till A final och där knipa en hedersam 9de plats bland många världscup åkare!
Lägger man till detta 16:e (se ovan) plats på den långa stafetten så platsar Täfteå i skidornas Elitserie
redan 2 år innan våra äldsta juniorer fyllt senior. På JSM hade vi 2 stafettlag som skidade in som 10:a
(Sandström, Grate, Erik Björkman, lag 1) och 32:a (Lukas Adolfsson, Viktor Strömberg, Simon Eriksson,
lag 2). Lag 2 är alla sista års ungdoms åkare och utgjorde tillsammans med William Eriksson,
Västerbottens samlade H16 Folksam trupp. Adolfsson och Moa Lundgren skidade också hem ett guld för
Västerbotten på Folksam Cuppens långa stafett. Vi önskar detta unga gäng lycka till nästa år när de dels
fyller juniorålder och 4 av de drar iväg på skidgymnasium.
Skid sverige fortsätter att njuta över Moa Lundgrens framgångar! Hon vann alla distanser på Folksam
cup samt den prestigefyllda långa stafetten. Efter ett oturligt fall i klar ledning på Ungdoms SM sprinten
hann hon också med ett USM silver på distansen och sedan tog hon sin ”vanliga” seger på den stora
säsongsavslutningen i Bruksvallarna. Vi ser med spänning på när Moa träder in i junior ålder!
Markus Grate sprintade hem Täfteå IK:s första historiska juniorcup seger i Idre i januari. Den enormt
startsnabba Markus har varit given i alla A finaler på alla junior cuppens tävlingar. Markus fick också trä
på sig den åtråvärda vita landslagsdräkten på juniorlandskampen i Rovaniemi där han också åkte till sig
ett silver i sprinten före Norrmän, Finländare, Estländare och Amerikaner! Yttersta Sverigeelit alltså!
Prestige!
Björn Sandström visade sin förmåga med ett Junior SM brons på distans och ett koppel av topp 10
placeringar på junior cuper och JSM. Han fick också mäta sig mot senioreliten vid ett antal tillfällen bl.a.
med en 20 plats och bästa junior på skiathlon SM. Vilken upplevelse att tampas med OS åkare på TV på
hemmaspåren ständigt påhejad av en het Umeåpublik!

Våra urstarka och ur många 2000/01 gjorde Kalla Anka (nu ICA) cup (SM för 13-14 åringar) debut med
bravur. Ida Lundgren hann knipa några pallplatser där 8 andra Täfteå åkare fick prova Västerbottens blåa
dräkter. Sveriges mest välrepresenterade klubb på ICA cup!
Täfteå som Västerbottens dominerande skidklubb:
Riktigt god återväxt 01 och yngre står vi för halva startlistorna på länets tävlingar. Vid DM i Norsjö så
skidade Täfteå IK till sig 7 segrar. Laxspelen flyttades till Nydala, där klubben hade 89 startande åkare.

Täfteå med Västerbottens största skidskola:
Helt klart fick skidskola verksamheten lida mest av den dåliga vintern men vi hade ändå 75 barn igång
på Täfteborg.

Täfteå IK och Salomon TT
Klubbens egna löp/trail tävling lockade hösten 2013, 550 löpare fördelat på 2 dagar. Folkfest vid
bräntbergets fot.

