
 

Verksamhetsberättelse 2020 - 2021 för Åkulla Skidallians 

_______________________________________________________ 

 

Inledning 

Säsongen 2020 - 2021 var annorlunda på många sätt. Coronapandemin medförde 

restriktioner som starkt påverkade verksamheten. Vintern dröjde en bra bit in på 2021 och 

det var tveksamt om det skulle bli spår över huvud taget. När så vintern kom blev 

förhållandena perfekta med fantastiska spår under 65 åkdagar. Trots corona och den sena 

starten har aldrig så många besökt anläggningen. Inte mindre än drygt 11 000 dagskort och 

172 säsongskort köptes. Med alla ungdomar och skolor har uppskattningsvis 25 000 besök 

gjorts under säsongen. Coronarestriktionerna har säkert spelat en roll då behovet av 

aktiviteter utomhus har varit rekordstort. Antalet betalande skiduthyrningar har också slagit 

alla rekord, 2 200 betalande är en fördubbling jämfört tidigare. Mycket talar för att väldigt 

många har varit förstagångsbesökare som njutit av skidåkningen och återkommer nästa 

säsong. 

Bygget av den Nya Alliansstugan har pågått hela vintern helt enligt planerna och kommer att 

vara klar under juni månad. Den kommer att vara ett mycket efterlängtat tillskott med tanke 

på rekordantalet besökare.   

Årsmöte 2019/2020 

Årsmötet hölls den 28 september efter att ha blivit uppskjutet flera gånger på grund av 

smittläget och restriktionerna. Mötet leddes av Jonny Anderson, Hallands Skidförbund, och 

deltagandet begränsades till 11 personer. Styrelsens verksamhetsberättelse och 

förvaltningsberättelser presenterades och godkändes av årsmötet.  

Anders Thorild informerade om bygget av nya Alliansstugan som startat och löper enligt 

plan. Olof Fröberg kunde också meddela att Varbergs Sparbanksstiftelse beviljat ett bidrag 

på 4,3 miljoner.   

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och godkände verksamhetsplan och budget för 

verksamhetsåret 2020-2021. 

Olof fröberg omvaldes som ordförande och Anders Thorild, Jonatan Henning och Göran 

Andersson omvaldes på 2 år. Ulrika Broms från FK Friskus Varberg nyvaldes in på två år och 

Irene Hedenbjörk valdes in på 1 år som ersättare för Jan Erik Persson. 



Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 9 sammanträden. Den pågående pandemin har bland annat påverkat 

arbetet genom att de flesta sammanträden har fått genomföras som videomöten.  

Tidigt beslöts att genomföra ett antal åtgärder för att minska smittorisken (se nedan) och 

styrelsen har vid så gott som alla sammanträden behandlat åtgärder för detta.  En stående 

punkt har också varit byggandet av den nya Alliansstugan. 

Styrelsen har också tagit ett antal beslut om åtgärder i det löpande arbetet med 

snötillverkning, spårvård och besöksverksamheten. 

Samverkan med Åkulla Outdoor Resort har behandlats och bland annat resulterat i att - mot 

ersättning - tillhandahålla vallade skidor för deras besökare. 

Corona åtgärder  

Tidigt togs beslut att ställa in World Snow Day och Åkulla Ski Maraton på grund av 

restriktionerna för antalet besökare. Barnens Vasalopp ändrades till att genomföras under 3 

dagar (måndag, onsdag, fredag) och att ålägga föräldrarna att ansvara för barnen. Beslut 

togs också att stänga värmestugorna och damernas omklädningsrum men att hålla 

toaletterna öppna med utökad städning. För att klara städningen tecknades avtal med en 

städfirma som städade tre gånger i veckan. 

Utrymmet för skidutlåningen begränsades till att endast 1 familj/grupp fick vistas i utrymmet 

samtidigt. Köp av åkbiljetter flyttades till en kur utomhus där betalningen skedde med Swish. 

På området sattes skyltar upp som uppmanade till att hålla avstånd och på hemsidan 

informerades om åtgärderna. Skolverksamheten fick fortsätta men lärarna uppmanades att 

ansvara för skidutprovningen. Skidor och stavar placerades utomhus så att besök i utrymmet 

begränsades till skoprovning. Styrelsen kontaktade också smittskyddsläkaren som godkände 

åtgärderna. 

Det stora trycket på skidutlåningen gjorde att beslut togs om utöka antalet skidvärdar - 

förutom under skolbesök -  också på helger och under hela vecka 8. De var mycket 

uppskattade och bidrog till att verksamheten flöt på ett bra sätt. 

Trots rekordstort antal besökare och timslånga köer till skidutlåningen har åtgärderna för att 

reducera smittspridningen fungerat klanderfritt. 

Samverkan med intressenter 

Stödet och intresset för Åkulla Skidallians är stort. Varbergs Sparbanksstiftelses stora bidrag 

till den nya Alliansstugan är ett av exemplen på den stora uppskattningen. I slutet av 

säsongen beslöt Varbergs kommun att deras idrotts- och fritidsstipendium i år tilldelas "den 

ideella föreningen Åkulla Skidallians med en summa om 10.000 kronor". 



Motivering:" I många år har Åkulla Skidallians ideella, hängivet, engagerat och ofta nattetid, 

ställt upp med att producera konstsnö, skidspår och erbjuda gratis utrusning för barn och 

unga. Föreningen arbetar hela tiden med utveckling mot att på bästa sätt kunna ge 

allmänheten en skidupplevelse av högsta kvalitet". 

Varbergs Sparbank har också gjort en utmärkt film om verksamheten som nu finns på deras 

hemsida. Varbergs Rotaryklubb har också visat sitt intresse och gjort en videoinspelning som 

distribuerats till medlemmarna.   

Visit Varberg tog tidigt kontakt för att marknadsföra Varberg som en "skidort" och där finns 

skidspåren i Åkulla som en attraktion på deras hemsida. 

Samverkan med Åkulla Outdoor Resort har bland annat resulterat i ömsesidig 

marknadsföring på sociala medier. 

Sponsorerna ser medverkan med Åkulla Skidallians som en viktig del i deras marknadsföring 

och alla utom en finns kvar trots den mycket korta förra säsongen. 

Åkulla Skidspår AB   

Åkulla Skidspår AB:s bolagsstämma genomfördes i samband med Årsmötet. Stämman beslöt 

att ge styrelsen ansvarsfrihet. Verksamheten har fungerat väl under året 

Utveckling av anläggningen 

 

Ny Alliansstuga 

Med den stora tillströmningen av besökare har den gamla Alliansstugan blivit alltför liten och 

sliten. Allt fler väljer att hyra skidor så utrymmet för skiduthyrning har blivit alldeles för litet 

för mängden besökare. Efter att Varbergssparbanksstiftelse beviljat ett bidrag på 4,3 

miljoner togs beslut på ett extra årsmöte om att bygga Nya Alliansstugan. Efter en del 

fördröjningar på grund av strandskydd och krav på arkeologiska undersökningar kom bygget 

i gång på sensommaren förra året. 

Byggnaden som har två våningar på vardera ca 100 m2 innehåller plats för skidutrustning i 

bottenvåningen och en stor värmestuga på övervåningen som också kan utnyttjas till 

konferenslokal. Huset har förhöjd takhöjd som gör att det känns rymligt. Arbetet har pågått 



hela vintern och huset kommer att vara klart under juni månad. Byggverksamheten har 

fungerat mycket bra i samverkan med alla besökare under säsongen. Många av dessa har 

varit mycket positiva till den nya stugan. Under sommaren återstår markarbeten och 

inflyttning. Den gamla Allianstugan har tagits bort och den gamla skiduthyrningsdelen har 

temporärt flyttats till en plats nära den nya Alliansstugan. Den nya stugan kommer att bli ett 

mycket värdefullt tillskott till verksamheten både för besökare och för alla dem som arbetar 

med skiduthyrning. Den speciella situationen den här säsongen med covidåtgärder och 

mängder med besökare som hyrde skidor har visat hur efterlängtad stugan varit. 

 

Anläggningen 

 

Efter förra säsongens stora arbeten med att vidga spårområdet mm har årets utveckling 

handlat om nya Alliansstugan (se ovan), covidåtgärder och underhåll av anläggningen. För 

att minska risken för smittspridning byggdes "en Coronakur" utanför betalrummet där åkkort 

kunde köpas utomhus. Vid skiduthyrningen ordnades kösystemet upp med nya rutiner. 

Efterfrågan på skiduthyrning har slagit alla rekord. Inte mindre än 2200 har betalt skidhyra 

och till detta kommer alla ungdomar och skolelever. För att minska köerna placerades skidor 

och stavar utomhus så att tillträde till lokalen begränsades till skoutprovning men kötiden 

kunde ändå vara upp till 2 timmar. PÅ grund av detta fanns skidvärdar på plats både i 

veckorna och på helgerna. Trots de långa köerna var alla glada över att få hyra utrustning 

och stämningen i kön var mycket god. 

Inför säsongen köptes skidutrustning för drygt 10 000 kr. Den stora efterfrågan har slitit 

mycket på skidutrustningen så reparationerna har varit omfattande och kompletteringar för 

32 000 har gjorts inför kommande säsong.    

Snötillverkning, snöutkörning och spårvård 

Snötillverkning 

Juldagsmorgon vid 8-tiden startades den första snötillverkningen.  Under den närmaste 

månaden gjordes upprepade försök – korta och längre – att tillverka snö med klent resultat 

på grund av det milda vädret.  

I slutet av månaden kom kylan och därmed längre sammanhängande körningar med 

kanonerna. Den sista starten gjordes den 10 februari. Den sista snön användes till att 

toppdressa skidlekplatsen. I övrigt bedömdes att det fanns tillräckligt med snö för att klara 

säsongen. Då hade cirka 16 000 m3 snö tillverkats. 

 

All utrustning har fungerat utan problem. Dock förekom ett sabotage vid ett tillfälle. Trots 

att samtliga kanoner kontrollerades den 12 januari, lossnade luft och vattenslangar på Kanon 

2 vid start 14 jan. Även lilla kanonen vid brunn 12 var saboterad genom att kopplingarna var 

till hälften lossade. Ingen kom lyckligtvis till skada, men det visar att kanonerna måste 



övervakas i samband med start.   

 

På grund av många besökare i samband med vintervädret i februari, stoppades kanonerna 

dagtid. Vi fick ändå tillräckligt mycket snö nattetid.  

Vid något tillfälle riktades Kanon 1 medvetet mot servicehuset så att en hög bildades 

nedanför Stigaren. Det  underlättade snöläggning framför servicehus och i Stigaren.. 

De olika moderklubbarna har på ett föredömligt sätt ställt upp med bemanning för 

snökanonerna. Totalt har 44 olika personer hjälpt till att bemanna kanonerna. Ambitionen 

att gå runt med ett fåtal välutbildade kanonförare lever dock kvar. Intresset att vara med 

och tillverka snö är stort. Ett antal nya förmågor har hört av sig i år och knutits till gänget. En 

av dem var Rasmus 13 år. Han bor under helgerna i en stuga nära spåret. Han deltog i både 

snötillverkning och andra uppgifter. Mycket duktig kille med ”split vision”. 

Första snön som tillverkades användes till pulkabacke och snölekplats. Snöhögarna under 

kanonerna liksom pulkabacken är väldigt uppskattade. 

Spårning 

 

Årets säsong har varit väldigt bra med fina förhållanden och med väldigt många gäster. 

Totalt blev det 65 dagar med spår där avgift krävdes. 

Mestadels har det varit tre spår på stadionslingan och ett spår plus skatebädd på 

skogsslingorna. 

 

Natten till Annandagen tillverkades snö och det blev så pass mycket att en kort rundslinga      

( ca 200 m) på tillverkningsplatsen kunde spåras samt en fin pulkabacke till stor glädje för de 

yngre och inte minst deras föräldrar. 

 

Den 4 januari tillverkades ytterligare lite snö under några morgontimmar med gynnsamt 

väder. Ett tunt snötäcke över hela tillverkningsplatsen gav nu de mindre barnen möjlighet att 

pröva på skidåkning, dock utan spår. 

 

Frivillig åkavgift den togs ut den 7 januari. (Åkavgift kan tas  ut när vi har över 500 m åkbara 

spår) 

 

Den 8 januari spårades tre spår upp (60 m) på tillverkningsplatsen för yngre skidåkare. 

Pulkabacken var fortsatt mycket attraktiv för både barn och vuxna. 

I mitten av månaden kom vinterkylan till slut och tillverkning av snö kunde ske i större 

omfattning. Den började köras ut på stadionslingan (700 m) den 17e. Dagen därpå var det 

spårat runt stadionslingan med två spår på 700 m och då togs åkavgift ut. Arbetet fortsatte 

med att lägga ut snö på den nedre skogsslingan och tisdagen den 19e fanns en runda på 



totalt ca 1700 m och från den 26 januari var spåren perfekta  - tre parallella spår runt stadion 

och ett spår plus skate på nedre skogsslingan. 

 

Måndagen den 1 februari stängdes den nedre skogsslingan av för att kunna köra upp snön 

via banvallen till den övre slingan. Ett mycket gott arbete av vår maskinentreprenör 

medförde att, några dagar senare, tre parallella spår på 700 m och ett spår plus skatebädd 

på 2300 meter kunde erbjudas. Dessutom skapades ett kort ”barnspår” vid grillplatsen 

framför Alliansstugan. 

Lagom till sportlovsveckan kom så vårvärmen med upp till 13 graders värme.  

Natten mot 5 mars kompletterades spåren med snö från tillverkningsplatsen. Dessutom 

skrapade Stig bort barr och annat skräp på ytorna runt stadion. Det var kallt på natten och 

de nylagda spåren blev perfekta - bland de bästa på hela säsongen. 

Ytterligare fem Vasaåkare nyttjade anläggningen på lördagen den 6 mars. 

 

Tisdagen den 23 mars, spårades stadion-slingan för sista gången denna säsong. Spåren var 

isiga med mycket löv och skräp. Det hade varit milt på dagarna och kallt på nätterna en tid 

och väderprognosen framöver pekade på regn och milt väder. Det blev också sista dagen 

med åkavgift. 

 

Arrangemang och tävlingar 

World Snow Day 

Den pågående pandemin medförde att arrangemanget inte kunde genomföras på grund av 

begränsningarna i antalet deltagare. 

Åkulla Ski Maraton 

Även detta arrangemang fick ställas in på grund av smittspridningsrisken. Styrelsen 

undersökte olika alternativa lösningar men fann inga. Det hindrade  inte att en kvinnlig 

skidåkare och 6 manliga genomförde "Vasalopp-90" genom att åka 30 varv på slingan. 

Sportlovsveckan och Barnens Vasalopp  

Sportlovsveckan bjöd på bra väder och fina förhållanden. Under hela veckan fanns 

skidvärdar på plats vilket var mycket uppskattat. 

Barnens Vasalopp genomfördes under tre dagar i stället för som tidigare genomföras på 

lördagen i sportlovsveckan. Detta för att förhindra för många deltagare på en gång. 

Föräldrarna fick ansvara för barnen och hjälpa dem med skidor och vid start. Barnen fick sen 

själva hämta sina medaljer. Arrangemanget blev mycket lyckat och uppskattat med perfekt 

väder. Det var mycket bra spår trots 13 grader varmt. Totalt 386 barn deltog så medaljerna 

tog tyvärr slut men det fanns nya att hämta efter någon vecka. Som vanligt deltog Varbergs 

Sparbank, COOP och Bildepån med förtäring och "Give Aways". Efter att ha lyssnat på 



sponsorerna kommer dock nästa års Barnens Vasalopp att genomföras på lördagen i 

sportlovsveckan. 

Friluftsdagar   

Skolornas friluftsdagar genomfördes även i år med vissa förändringar. Skidvärdarna på plats 

stannade utomhus och lärarna fick hjälpa eleverna med skidutrustning. Som alltid är detta 

mycket uppskattat av elever och skolor. Bokningarna var mycket omfattande tidigt men den 

sena starten på säsongen och många avbokningar på grund av Corona gjorde att bara 759 

elever kunde deltaga. Det var ca hälften mot det normala antalet. 

Träningsarrangemang 

Under säsongen har moderklubbarna genomfört ett antal olika träningsarrangemang för sina 

medlemmar. 

Sponsring och marknadsföring 

Intresset från media för verksamheten i Åkulla Skidallians har varit ganska stort även detta 

år. Inslag i radio och artiklar i HN och Varbergsposten har varit flera och positiva. Totalt har 

två pressmeddelanden sänts ut med bra resultat. Sabotaget mot snökanonerna och 

efterföljande polisanmälan resulterade i ganska stor medieuppmärksamhet. Det resulterade 

också i den största uppmärksamheten på hemsida och Facebook med 59 000 besökare. 

Varbergs Sparbank  har gjort en fin film om verksamheten och den har funnits på 

sparbankens hemsida hela säsongen. Varbergs Rotaryföreningar har haft information om 

verksamheten på ett av sina möten via nätet och det blev så uppskattat att föreningarna 

gjorde en film som också fanns tillgänglig via nätet.  

 Trots det speciella läget med pandemin har intresset från sponsorerna varit oförändrat stort 

2020/2021. Ett planerat möte med den speciella "sponsorgruppen" fick ställas in på grund av 

smittoläget. Trots det nya upplägget för Barnens Vasalopp ställde sponsorerna upp med 

värdefulla insatser. Bildepån lät till exempel sin utställningsbil stå kvar eftersom de ansåg att 

det var rätt plats att visa upp den. 

Alla sponsorer utom en har fortsatt sitt engagemang och tre nya samarbetspartners har till 

kommit. Falkenbergsföretaget Engelssons Postorder, Systeminstallation Varberg och Arnes 

Skor hälsas välkomna. Totalt samarbetar nu tjugotre företag inom olika branscher med 

Åkulla Skidallians. Deras engagemang är mycket viktigt både för den löpande verksamheten 

och för nya investeringar. 

Hemsida och Facebook 

Hemsidan har uppdaterats inför säsongen och löpande. I år har mer fokus lagts på att ha 

hemsidan uppdaterad med den senaste informationen eftersom covidåtgärderna ändrats 

efter hand men också att många nya besökare behövt tydlig information. Enligt statistiken är 



det fortfarande webbkameran som de flesta ser på, följt av spårstatus och aktiviteter. Det är 

även dessa sidor som är lättast åtkomliga på hemsidan via tydliga symboler.  Under perioden 

januari till och med mars besökte ca 25 000 hemsidan.  

Spårstatus har uppdaterats på skidspår.se och på Facebook. Under säsongen har 

överenskommit med Åkulla Outdoor Resort om marknadsföring av varandras verksamheter. 

Till dags dato har Åkullas Skidallians facebooksida 5 760 medlemmar vilket är en höjning 

med 1159 personer sedan förra året. Under högsäsongen låg Åkulla Skidallians på 1a plats i 

antal inlämnade rapporter på skidspår.se vilket är en bra portal för marknadsföring.  

Övrigt 

Under hösten genomfördes ett utbildningstillfälle i arkiveringssystemet för förtroendevalda. 

Tyvärr fick de två ytterligare planerade tillfällena ställas in p.g.a. ökad smittspridning. 

Rekrytering 

Åkulla Skidallians har ett stort behov av fler nya medarbetare. Verksamheten växer samtidigt 

som många av de nuvarande blir äldre. Positivt är att flera nya personer har rekryterats 

under denna säsong. I huvudsak har detta skett genom personliga kontakter via redan 

alliansaktiva. I några fall har intresserade hört av sig spontant. Dessa personer blir viktiga 

inför kommande säsong 

Den nya aktiviteten, helgvärdskap, har visat sig vara ett bra sätt att rekrytera nya 

medarbetare eftersom helgvärdarna kommer i kontakt med massor av besökare som är 

mycket positiva och tacksamma. 

Helgvärdskapet är också en utmärkt arbetsuppgift för nya personer. Att vara behjälplig med 

utrustning, visa på spår mm  klarar de flesta. 

 

Besökare   

 

Den gångna säsongen har varit exceptionell på flera sätt. Pandemin har betytt omfattande 

åtgärder för att minska smittrisken men framför allt att mängder av människor har sökt sig 

till anläggningen. Restriktionerna har bidragit till allt fler har sökt sig till naturen och till 

Åkulla. Säsongen har blivit "All Time High" vad gäller antalet besökare med drygt 11 000 

sålda dagskort och 172 säsongskort. Uppskattningsvis har 25 000 besök gjorts på 

anläggningen för att åka skidor. Till detta kommer alla familjer med barn som utnyttjat 

pulkabacken och snölekområdet med snökarusellen. Tillströmningen av besökare har varit 

stor hela säsongen. Noterbart är att under Göteborgs sportlov vecka 7 var antalet besökare 

mycket stort, till och med större än under sportlovsveckan i Halland. Det är glädjande att 

även Göteborgsområdet söker sig till Åkulla skidspår.  



 Speciellt i år är också den mycket stora tillströmningen till skiduthyrningen. Totalt har 

nästan 2 200 betalt skidhyra vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år. Till detta 

kommer alla skolbesök och ungdomar under 18 år som lånar skidor gratis.  

Coronarestriktionerna gjorde att endast en familj/grupp tilläts gå in i skidförrådet per gång 

vilket medförde långa köer. När trycket blev för hårt flyttades skidor och stavar ut för att 

korta ner besöken i lokalen. Dessutom infördes skidvärdar på helgerna som hjälpte till med 

köerna. Dessa var mycket uppskattade av besökarna då många var där för första gången och 

ett antal stod på skidor för första gången. Under veckorna fanns skidvärdar på plats för att 

hjälpa skolorna och besökare.  

Vissa tillfällen var köerna långa, upp till två timmar. Två damer hade bilat upp från Malmö 

för att kunna åka skidor. De fick vänta i två timmar innan de fick sina skidor, skidade en stor 

del av dagen och åkte sen hem till Malmö igen. Allt med mycket gott humör och med stor 

beundran av anläggningen. Skidvärdarna har fått ta emot mycken tacksamhet för 

verksamheten.  

Eftersom Vasaloppet  begränsades på grund av Corona genomförde en kvinna och 6 män 

"Vasaåket - 90". De körde 30 varv i varmt väder under vecka 8 och 9 vilket nog var ett 

utmärkt alternativ till att åka Sälen Mora med alla Covidrestriktioner.    

 

Slutord  

  

Säsongen 2020 - 2021 blev "all time high" när det gäller antalet besökare och kvalitén på 

spåren. Aldrig har så många besökt anläggningen, hyrt skidor och njutit av skidåkning och 

snölek. Den pågående pandemin har gjort att många sökt upplevelser på hemmaplan och 

utomhus. Verksamheten som Åkulla Skidallians bedriver har varit ett utmärkt alternativ för 

väldigt många. En bekräftelse, av många, på detta är att Alliansen i år tilldelades Varberg 

Kommuns "idrotts och Fritidsstipendium".  

Verksamheten i Åkulla bygger på frivilliga som lägger ner massvis med dagar för att sköta 

anläggningen, sköta spår och pulkabacke, vara skidvärdar och medverka i alla arrangemang. 

De gör ett fantastiskt arbete som verkligen uppskattas av besökarna. 

Styrelsen vill tacka alla er från våra medlemsföreningar, FK Friskus Varberg, Ringhals IF, OK 

Löftan och OK Nackhe samt alla andra som hjälper till. Ni gör ett fantastiskt arbete med 

stort engagemang på ideell grund. Styrelsen vill också tacka alla våra sponsorer, Varbergs 

Kommun, Varbergs Sparbanksstiftelse och Svenska Skidförbundet som på ett helhjärtat 

sätt stöder vår verksamhet för att utveckla skidåkningens möjligheter till glädje, motion, 

träning och tävling, hälsa och gemenskap. 

     

 

     


