
Årsberättelse 2015 Täfteå IK Skidor 
 
Vi börjar årsberättelsen från det fantastiska skidåret 2015 med ett axplock från 
vinterns löpsedlar: ”Marcus Grate tar Täfteås första historiska JSM silver i sprint”; 
”Björn Sandström är med i juniorlandslaget under hela 2014-15 och for representera 
Sverige på JVM i Kazakstan”; ”Moa Lundgren uttagen till Ungdoms-OS i Lichtenstein 
och Nordisk Juniorlandskap”; ”Moa spurtar hem stafettsegern till Sverige i 
juniorlandskampen”; ”Täfteå IKs rekordstora (10 pers.) juniortrupp tar ett antal 
pallplatser (Moa, Marcus, Björn) ytterligare ett antal topp 15 placeringar (Erik 
Björkman, Carl Schogster, William Strömberg) i den nationella juniorcupen”; ”Täfteås 
skidskola är med sina 130 deltagare bland de största i landet”; ”Täfteå har 91 
startande på Laxspelen”.  
 
Verksamheten: 
Vi har haft tre stora grupper i åldrarna 8-15 år som har tränat på spåren i Umeå 
under vintern, flera nytillskott, både från vår egen skidskola och från andra håll. Vi har 
nio ledare fördelade på dessa tre grupper. Vi har haft startande i nästan alla dam- 
och herrklasser i alla länets ungdomstävlingar med många fina placeringar.  
 
Årets DM gick i Järvsjöby, TIK vann totalt 12 individuella medaljer, 5 lagguld och 
totalt 8 medaljer i Team sprinten. Vi har också ungdomar som deltagit i tävlingar 
utom länet i bla Tour de Fyrfasen (Jämtland/Härjedalen), ICA cup (Ulricehamn), USM 
(Filipsstad), Kalixspelen och Tornedalens skidcup (finska Tornedalen) samt 
säsongsupptakt och säsongsavslutningen i Bruksvallarna.   
 
Efter två, förhållandevis, snöfattiga och varma vintrar fortsätter Skidskolan locka 
deltagare. Inför säsongen infördes föranmälan via Sportadmin. Detta för att stå bättre 
förberedda vid premiär. Till årets Skidskola anmälde sig inte mindre än 114 barn. Vi 
lyckades få ihop 17 föräldrar och ledare för att hålla ihop verksamheten under 
säsongen.  
 
Åldersspridningen bland barnen har varit från barn födda 2011 till barn födda 2004. 
Den största åldersgruppen har varit barn födda 2008 som har bidragit med hela 26 
barn. 19/2 var det säsongens höjdpunkt med 92 barn på plats på Täfteborg. 
 
Vi har under denna snöfattiga vinter fått ihop tio tillfällen, inklusive Marschalloppet. 
Det tre sista på Nydala, vilket var ett uppskattat inslag.. 
 
I vinter har vi arrangerat ett dagläger för ungdomar på Täfteborg och en 
skidskolehelg för vuxna som fick högt betyg. 
 
Laxspelen hade drygt 200 anmälda och var i år en av deltävlingarna tillsammans 
med Byskes Frankelopp och Vindelns Lilla 7-mila i Västerbottenstouren 2015. 
Arbetet i Umeå skidallians styrelse fortsätter, tillsammans med Röbäcks SK och IFK 
Umeå arbetar vi för fler stora arrangemang till Umeå och förbättringar för hela 
skidUmeå. Vi fortsätter att arrangera Salomon Trail Tour som växer både i antal 
deltagare och antal lopp. Vi hjälper också Umeå tidning och Gå-löpkliniken att 
arrangera Dryga milen 2015.  
 



Täfteå Skidor har också varit representerade på den internationella löpararenan. Sofi 
Sandström sprang och vann det 57 km långa Sweden Sky Race i Björkliden och 
Richard Bindler sprang Ultra Marathon VM i Chamonix och VANN 50-55 års-klassen.   
 
 


