
Årsberättelse Täfteå IK skidor  

Säsongen 2016/2017 har vi tränat med 4 grupper på Nydala och i Gammliaskogen. 

Totalt har vi 50 åkare och 2-4 ledare i alla grupper. Tisdagar och torsdagar är det 

väldigt rött i Umeås skogar.  

Vi har haft startande i nästan alla dam- och herrklasser i alla länets ungdomstävlingar 

med många fina placeringar. Våra ungdomar har deltagit i tävlingar utom länet i bla 

ICA cup (13-14 åringar) i Bollnäs och Folksam Cup (15-16 åringar) i Torsby för 

Västerbotten med många fina placeringar. USM arrangerades i Borås och TIK 

representerades av 3 åkare. Fina reultat på alla distanser och en 7:e plats i stafett. 

TIK har också haft flera åkare på Tornedalscupen, Bruksvallarna, Tour de Fyrfasen 

och Kirunaspelen med fina resultat.  

Erik Björkman har som sista års junior gjort fantastiskt fina resultat i de nationella 

juniortävlingarna och JSM i Kalix 

Våra gammtäftingar, Moa Lundgren och Björn Sandström var uttagna till juniorVM 

respektive U23VM i salt Lake City. Björn blev i år första TIKare att åka den klassiska  

5-milen i Holmekollen. 

I slutet av säsongen har Täfteå IK skidor i samarbete med Umeå skidallians 

arrangerat SkidSM och Scandic cup avslutning i Gamliaskogen, en publikfest med 

mycket fina recensioner . 

Laxspelen var i år en sprint, 150 startande, solen sken och spåren var fantastiska, 

skidpropagande av bästa slag.  

Vi fortsätter med vår tidigare målsättning att underlätta övergången från skidskola till 

träningsgrupp och har fått både nya barn, ungdomar och ledare.  

Alla ledare har gått olika nivåer av Svenska skidförbundets ledarutbildning.  

I september arrangerade vi vår terrängtävling som 2016 bytte namn till Umeå Trail, 2 

lyckade tävlingsdagar i Gammliaskogen och efter Tavelsjöleden med löpare i alla 

kategorier, hockeyspelare och fotbollslag. Som vanligt ordnade vi förlöpningar med 

”After stig” några tillfällen före tävlingshelgen med många deltagare. Vi startade med 

barmarksträningen i samband med förlöpningarna inför Umeå trail i slutet på augusti 

och hade även ett läger på Täfteborg med övernattning för våra äldre grupper. Vi 

tillbringade första advent som vanligt med snöläger i Saxnäs, i år var vi 76 

deltagande barn/ungdomar/ledare och föräldrar. Hösten var som vanligt varm och vi 

fick vänta på snön, det blev många mil på ett trångt konstsnöspår på Nydala men 

sedan kom snön och kylan och det har blivit en hel del pass i Gamliaskogen och på 

Täfteborg.   

Skidskolan för de yngsta har även i år varit mycket uppskattad. Till årets skidskola 

hade vi 45 föranmälda barn i åldrar från födda 2013 upp till 2009. Dessa delades in i 

tre grupper. Det var svårt att få tag på ledare till grupperna, men vi fick ihop det och 

de som ställt upp har haft ett jättebra engagemang. 

 

Skidskolan kunde köra igång den 19/1. Säsongens väder var minst sagt blandat, och 

efter töväder i februari fick vi tyvärr ställa in en gång 16/2. Men efter det blev det 

riktigt fina förhållanden igen fram till 23/3 då vi avslutade. Vi lyckades trots en inställd 

gång och sportlovsuppehåll hinna med 8 tillfällen inklusive Marschalloppet, som 

precis som vanligt är spännande och uppskattat.  

 



Flera av skidskolans barn deltog med stort engagemang i Laxspelen och 

Klubbmästerskapet. Klubbmästerskapet gick i fri stil, hade i år 90 anmälda i nästan 

alla klasser och gick av stapeln samtidigt som A-laget spelade träningsmatch, 

Täfteborg var väl utnyttjat den kvällen! 
 


