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Inledning

Säsongen 2018 – 2019 har inte varit den bästa på grund av att vintern nästan uteblev. Trots

det blev det 77 dagar med åkbara spår och alla arrangemang gick att genomföra på ett lyckat

sätt. Antalet besökare blev något lägre både totalt och på World Snow Day samt på

sportlovsveckan med barnens vasalopp. Däremot blev det rekorddeltagande i Åkulla Ski

maraton. Totalt uppskattas antalet besökare till mellan 15 000 och 20 000. Alla tillgängliga

dagar var skolor på besök och pulkabacken med snölekplatsen var väl utnyttjad främst på

helgerna. Besökarna var överlag mycket nöjda.

Även denna säsong var många på besök för första gången och blev positivt överraskade över

att det fanns vinter med skidåkning och snölek.

Åkulla Skidallians har tillsatt en grupp som skall ta fram underlag till en ny ”Alliansstuga”. Den

gamla har blivit alldeles för liten för det stora antalet besökare. Målsättningen är ett nytt hus

som kan vara till nytta under hela året. Lyckas planerna kan det stå på plats redan säsongen

2020/2021.

Intresset för vintersport är mycket stort och växande i denna vinterfattiga del av Sverige. Det

är glädjande och inspirerar till att fortsätta utveckla verksamheten och anläggningen.

Årsmöte 2017/2018

Årsmötet hölls den 7 juni 2018 och 24 personer deltog. Mötet leddes av Håkan Edvardsson,

Hallands Skidförbund. De sedvanliga ärendena behandlades. Alliansens ordförande Olof

Fröberg presenterade styrelsens verksamhetsberättelse. Ekonomiansvariga Anders Thorild

presenterade förvaltningsberättelsen för Åkulla Skidspår AB och Åkulla Skidallians. Mötet

beviljade styrelsen ansvarsfrihet och godkände verksamhetsplan och budget för säsongen

2018-2019.

Olof Fröberg omvaldes som ordförande för styrelsen och Anders Thorild, Jonatan Henning

och Anki Rudberg omvaldes på två år. Göran Molin valdes som ny medlem efter avgående

Stig Carlsson på två år och Jan Erik Persson valdes på ett år efter avgående Henrik Johansson.

Bägge de avgående avtackades av Olof Fröberg och speciellt Stig Carlsson

uppmärksammades för mycket lång och aktiv medverkan i styrelsen.



Möte beslöt att ändra stadgarna så att en representant från varje förening skall justera

protokollet.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft 8 möten. En ny organisation, där arbetet fördelas på 9 sektioner

med en ansvarig, har beslutats och genomförts. Den ansvarige bemannar sin sektion efter

behov och ser till att arbetet genomförs. Styrelsen har beslutat att inrätta en sektion

"Personal" med uppgift att arbeta med rekrytering tillsammans med sektionerna. Styrelsen

har också beslutat att tillsätta en grupp för att arbeta med en ny "Alliansstuga".

För att underlätta "skateåkning" och förbättra åkmöjligheterna när det är många besökare,

beslöt styrelsen att om möjligt bredda snöbädden till 4 m. Det möjliggör antingen tre  spår

eller två spår och en "skate"bana.

Samverkan med Varbergs kommun och andra intressenter

Stödet för Åkulla Skidallians är fortfarande mycket stort från flera intressenter. Kommunen

har via Varbergs Fastighets AB engagerat sig stort för att utveckla Åkulla till ett "året runt"

fritidscenter. Bland annat har nya stugor köpts in och under år 2019-20 kommer en ny

hotelldel byggas i anslutning till fritidsgården. Alliansens verksamhet är mycket viktig i denna

strävan. Varbergs Fastighets AB har köpt stora markområden vilket underlättar framtida

utveckling av verksamheten.

Varbergs kommun har stöttat verksamheten genom att bland annat låta bussen gå under

sportlovsveckan, bidragit till snötillverkningen och genom NoD kontoret medverkat i

marknadsföringen av arrangemang.

Sparbanksstiftelsen är välvilligt inställd till Alliansens verksamhet men under året har

Alliansen inte haft anledning att ansöka om stöd.

Svenska Skidförbundet har återigen uppmärksammat skidverksamheten i Åkulla. En

representant medverkade under World Snow Day.

Även i år nominerades Åkulla Skidspår till "Årets Skidspår" vilket är mycket hedrande för alla

som arbetar med snötillverkning och spåren. Dock gick utmärkelsen till en förening i

mellersta Sverige. Men förhoppningen lever att Åkulla Skidspår skall kunna tilldelas

utmärkelsen ett annat år.

Länsstyrelsen skall ta över ansvaret för Skogsstyrelsens marker och göra delar av området till

naturreservat. Under året har därför ett antal möten hållits för att säkerställa Alliansens

verksamhet även när området blir naturreservat. Länsstyrelsen har varit mycket

tillmötesgående och positiv.



Gruppen av sponsorer har haft ett 2 möten och deras engagemang och medverkan vid

Alliansens verksamheter har varit mycket värdefullt.

Åkulla Skidspår AB

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

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamheten har under året fungerat väl.

Utveckling av anläggningen

Anläggningen har fungerat utan större problem under året och ett antal förbättringar har

genomförts. I servicehuset har ett uppehållsrum inretts för alla som stannar vid pulkabacken

och teknikområdet. Där finns också möjligheter att ställa in väskor och hänga kläder mm.

Rummet har varit mycket uppskattat och väl nyttjat.

Hela området och byggnaderna har fått kompletterande skyltar för att underlätta för alla

besökare.

Varbergs Fastigheter AB har skänkt två bodar som ställts upp på området vid servicehuset.

Den ena har inretts till ny vallabod och den andra har inretts till skyltförråd.

Pulkabacken har fått ett uppskattad starthus vid Krillestarten och belysningen där och på

tillverkningsplatsen har förbättrats.

Länsstyrelsen och markansvariga har haft möten och gjort en gemensam vandring runt hela

området för att klarställa vilka åtgärder som kan genomföras. Länsstyrelsen har gett sitt

medgivande bland annat till att rensa bäckar på stadionområdet, att bredda spårbädden till 5

- 6 m (vilket är överenskommet med Skogsstyrelsen) för att förbättra skatemöjligheterna och

att lägga kompletterande bärlager på eller vid spåret. Under vinterns töande svämmade

bäcken vid infarten till servicehuset över och förstörde spåret. Länsstyrelsen godkände att

bron kan kompletteras med betongelement (Strängbetong med hål). Det har varit viktigt att

få dessa godkännanden innan området blir naturreservat.

Alliansstugan är mycket sliten och utrymmena för skidutlåning och värmestuga är för små.

Därför har idéerna om en ny alliansstuga kommit upp. En grupp har bildats för att ta fram

förslag till ett nytt ändamålsenligt hus. Tanken är ett hus som förutom utrymmen för

skidförråd och värmestuga också skall kunna fungera året om för olika aktiviteter i Åkulla.

Samverkan sker därför med flera intressenter men främst med Varbergs Fastighets AB.

Målsättningen är att ett eventuellt nytt hus skall stå klart säsongen 20/21.

Säkerheten är mycket viktig då så många besöker anläggningen och så många aktiviteter

pågår samtidigt. Under året har säkerhetssektionen bildats med representanter från flera

andra sektioner. Gruppen har bland annat sett till att hastigheten på vägen sänkts från 70 till



50 km/h. Den har också tagit fram varningsskyltar på flera olika ställen. På varje

styrelsesammanträde tas också säkerhetsläget upp som en stående punkt

Det har varit ful fart på skidutlåningen. Inför säsongen köptes skidutrustning för 25 000 kr

vilket var välbehövligt. Under säsongen har en hel del utrustning reparerats. Antalet betalade

utlåningar uppgår till nästa 1 100 och till detta kommer utlåningar till alla skolor och

ungdomar under 18 år

Skidvärdarna har som alltid gjort ett mycket uppskattat jobb. Inte mindre än 16 personer har

varit engagerade. Det har funnits värdar på plats vid alla arrangemang, vid alla skolbesök och

under hela sportlovsveckan.

Snötillverkning, snöutkörning och spårvård

Snötillverkning julafton.

Vintern har varit besvärlig för tillverkning av snö och vård av skidspåren. Höga temperaturer,

vind och hög luftfuktighet har kännetecknat större delen av säsongen. Men redan i

november kom några kalla dagar och då tillverkades den första snön, ca 2000 m3. Den

lagrades under plast och lades ut på stadionområdet vid jul. Den 21/12 fanns 700 m spår att

åka på och sen fanns det åkbara spår ända till den 8 mars, totalt 77 dagar.

Snötillverkningen fortsatte så fort det blev acceptabla förhållanden och tillverkningen skedde

vid totalt 14 tillfällen ända fram till den 12 februari. Totalt var 41 personer engagerade i

snötillverkningen. Tyvärr stördes den av att kompressorn obefogat stoppade.

Inför säsongen har dels en 10e lans och en flyttbar lans köpts in vilket dels ökat kapaciteten

och bland annat underlättat att förse pulkabacken och "Stigaren" med snö.

Den 17 december var det dags att köra ut den snö som fanns på stadionslingan och redan

den 21 december fanns att fint spår på stadionområdet för alla skidintresserade under

julledigheten. Det varma vädret medförde att delar av spåret måste kompletteras.

Den 21 januari fanns det tillräckligt med snö för att börja lägga ut den på hela slingan. I år var

spårbädden 4 meter för att tillåta fler spår alternativt en skatebädd bredvid spåren. Den 31

januari fanns spår på hela 3,2 km slingorna.



I slutet av januari kom också natursnö och med hjälp av en nytillverkad vält gjordes fina spår

på banvallen mot Skinnarlyngen. En period på en och en halv vecka var det vacker vinter i

Åkulla med tillgång till spår, pulkabacke och snölekplats med tillverkad snö och natursnö med

fina spår.

Under säsongen har spåren skötts fantastiskt bra. Så gott som varje kväll har det spårats och

då det behövts även under dagen då slitaget varit stort. En ung lokalboende man har tagit på

sig ansvaret att spåra varje kväll. De väldigt många tacksamma kommentarerna på facebook

visar hur uppskattat alla insatser varit.

I februari kom varmt väder med regn och blåst som gav kraftig snösmältning. Det medförde

hårt slitage på spåren och att bäcken vid servicehuset svämmade över och tog med sig

spåren. Det löstes genom att en provisorisk kompletterande bro byggdes av lastpallar och

slingan kunde återställas.

För de yngre åkarna och nybörjare har spåren på stadionområdet varit reserverade för dem

under helger och lov. Det har gett många nybörjare en chans att pröva på i en lite lugnare

miljö. För de som valt lek i stället har pulkabacken och snölekplatsen varit mycket väl

utnyttjade. De flesta helger har det varit fullt i backarna.

Arrangemang och tävlingar

World Snow Day

World Snow Day firades den 21 januari i riktigt hyggligt väder. Tillströmningen var stor och ca

1500 barn och vuxna åkte skidor, roade sig i pulkabacken eller på snölekplatsen. En snöborg

på området var riktigt spännande och till snökarusellen var det kö så gott som hela dagen.

Häst och vagn till friluftsgården var också mycket uppskattat. Nytt för året var att tre

sponsorer ställde upp med fika, korvservering och olika erbjudanden vilket förhöjde

feststämningen. Supersprintloppen var i år något kortare på grund av snöbrist men

deltagarna kämpade med stor entusiasm. Skidåkningen var gratis men trots detta valde flera

att betala. Totalt såldes åkbiljetter för 3000 kr till nöjda skidåkare.

Svenska Skidförbundet medverkade i år med en representant som var mycket nöjd med

arrangemangen. Han påpekade att det närmaste stället där World Snow Day firades var i

Stockholm så Åkulla Skidallians bjuder på ett ganska unikt arrangemang i södra Sverige.



Även i år var många av besökarna förstagångsbesökare. Deras förvåning och uppskattning av

anläggningen är mycket glädjande. I en familj, med invandrarbakgrund, som prövade skidor

för första gången sa mannen glädjestrålande "nu har jag åkt ett varv och jag ramlade 8

gånger men nu skall jag åka minst 6 varv till och det är härligt", och barnen var lika förtjusta.

Åkulla Ski Maraton

Åkulla Ski Maraton.

Helgen innan tävlingen öppnade sig himlens portar och regnet vräkte ner. All natursnö smälte
med översvämning i bäcken som följd. Ca 15 meter av banan spolades bort och på
skidstadion var snötäcket oroande tunt. Ett heroiskt arbete startade och en frostnatt gjorde
att spåren kunde återställas och tävlingen genomföras.

Antalet anmälningar var rekordstort, 259 st, och till start kom 232 deltagare. En del valde att
inte komma troligen på grund av det milda vädret i veckan vilket betydde att alla
efteranmälda fick plats.

Deltagare från Sverige och Danmark gjorde upp om segern som även detta år hamnade även
i Gnosjö. Segrare i herrklassen blev Henrik Alm från Gnosjö FK på tiden 2:02:43, nästan 5
minuter långsammare än förra året. Även i damklassen gick priset till Gnosjö FK genom
Linnéa Park Lindahl som vann på tiden 2:54:59. Åkulla Tjej Skimaraton vanns av Mira
Göransson Äspereds IF på tiden 1:02:36. Totalt deltog 5 tjejer i Tjej Skimaraton.
Loppet genomfördes i plusgrader och mycket tunga spår. Noterbart är att vinnaren Henrik
Alm startade i elitledet på Vasaloppet och gick i mål som 40e man.

Deltagarna var trots vädret mycket nöjda med arrangemanget. I ett av de många tackmailen
skrev Martin Sange IF Rigor:

"Jag ville bara återkomma och tacka er för ett bra arrangemang och framförallt framföra hur imponerad jag är
på er att kunna få till ett lopp under de förutsättningar ni satts inför med regn och massa plusgrader både under
loppet men framförallt veckan/veckorna innan. Ni är fantastiska !! och det är alltid lika kul att se allt
engagemang ni har därute i “skogen“. Tror många “storstads organisationer” har massor att lära av er och hur
ni får till det. Verkligen stort tack!!"



Sportlovsveckan och Barnens Vasalopp

Barnens vasalopp.

Sportlovsveckan, v 8, satsade Skidalliansen och Varbergs kommun extra på att erbjuda alla

lediga, vinterupplevelser och skidåkning. Kommunen satsade på buss till Åkulla hela veckan

och på program på torsdagen. Skidalliansen bjöd på bemanning i skidutlåningen och inte

minst på Barnens Vasalopp som avslutning på lördagen. Tyvärr var vädret inte lika givmilt.

Regn, många plusgrader och blåst bjöd inte in till besök i veckan. Trots detta kom hyggligt

många besökare som var mycket nöjda. Arrangemanget "Det snöar på månen" som var tänkt

som en utomhusaktivitet flyttade in i servicehuset och blev uppskattat.

På lördagen gick Barnens vasalopp av stapeln i sol och riktigt bra väder. Veckans töväder hade

gjort att slingan på stadionområdet inte gick att använda utan en 400 m slinga ordnades på

tillverkningsplatsen och det mesta koncentrerades dit. Sponsorernas engagemang med bland

annat vinterkampen, friluftsgården med barnens "after ski" och i övrigt perfekta

arrangemang gjorde att dagen blev en publiksuccé. Ca 1000 personer kom under dagen och

njöt av stämningen och barnens vasalopp. Totalt fick 262 barn medaljer. Antalet barn och

besökare var något färre än tidigare år beroende på det dåliga vädret tidigare i veckan men

de som var där och medverkande sponsorer var mycket nöjda med dagen.

Friluftsdagar

Inför säsongen hade bokningssystemet för skolor uppdaterats och förbättrats liksom

informationen på hemsidan. Bokningarna och verksamheten har fungerat bra och med

betydligt mindre krångel än tidigare. Bokningen började redan den 1/11 och det blev ett

lugnt flöde. Avgiften för skolorna har inte märkbart påverkat intresset på annat sätt än att

grupperna har blivit något mindre i år. Det har varit skolor på besök alla tillgängliga dagar och

några har inte kunnat få plats. Tyvärr fick besök ställas in sista bokade veckan då

förhållandena blev för dåliga.

Totalt har 1469 elever tagits emot vilket är 500 färre än förra säsongen. 200 ytterligare var

inbokade den sista inställda veckan. Vädret har säkert bidragit till minskningen liksom den

betydligt kortare säsongen.



Skolorna är mycket nöjda med möjligheterna att kunna bjuda eleverna på skidåkning och

snölek och ingen ifrågasätter avgiften. Skidvärdar och spårvårdare har gjort ett fantastiskt

jobb för att kunna erbjuda besökarna en fin upplevelse.

Övriga arrangemang

Den 3 februari arrangerade FK Friskus Varberg DM på skidor, 30 km för herrar och 10 km för

damer.

Ungdomsträning

Behövs underlag

Klassisk sport

Klassisk sport har upplevt sin bästa säsong någonsin. Tack vare att det fanns spår vid jul

vaknade intresset hos många. Ca 50 har deltagit i kurser, 70 har tagit privatlektioner och ca

10 företag har haft ledda träningar och arrangemang.

Arrangemang utanför säsongen

Åkulla Outdoor genomfördes under hösten och vid jul genomfördes den traditionella

tomteparaden med viss medverkan från Alliansen. Till våren genomförs "Jakthundens dag"

också med medverkan från Alliansen.

Sponsring och marknadsföring

Förstasida i HN 19/1

Intresset från media för Åkulla Skidallians verksamhet är stort. Tidningar, radio och TV har

rapporterat från verksamheten och arrangemang på ett mycket omfattande sätt. Hallands

Nyheter har haft inte mindre än tre nästan fulla uppslag om arrangemang, snötillverkning

och inte minst familjeaktiviteter på snölekplatsen. Radio Halland har haft flera långa inslag

direkt från Åkulla och TV Halland har följt verksamheten på sin hemsida. Årets upplaga av

"Varbergsidrotten" innehåller en fin artikel om Alliansens verksamhet med rubriken

"Vasaloppet - från Åkulla till Mora". Totalt har 5 pressmeddelanden sänts ut, alla med god

respons. Visit Varbergs hemsida har haft omfattande information alla aktiviteter i Åkulla

liksom flera av sponsorernas hemsidor.



Antalet sponsorer ökar hela tiden. Totalt finns nu 12 huvudsponsorer och 9 övriga. Glädjande

är också att sponsorerna mycket aktivt vill medverka vid arrangemangen. Deras medverkan

gör dessa ännu mera attraktiva. Sponsorernas grupp har fortsatt att utvecklas och blivit ett

forum för samverkan, förutom om Skidalliansen, även i övriga frågor. Gruppen har haft 2

möten under året.

Sponsors och Marknadsföring gruppen har under året medverkat till att komplettera skyltar

och informationsmaterial.

Hemsida och Facebook

Hemsidan

Under året genomfördes en modernisering och förbättring av hemsidan. Detta efter att ha

undersökt vad besökarna helst vill se och på vilket sätt. Hemsidan är numera även mer

lätthanterlig via mobiltelefon. Februari blev rekordmånad för antal besök på hemsidan med

ca 7 700st. Det är fortsatt webbkameran och spårstatus som flest tittar på.

Sociala medier

Spårstatus har uppdaterats på skidspår.se oftast direkt av personen som spårat men har även

delats på Facebook. Vinterns mest delade och gillade inlägg blev ett som handlade om

skadegörelse. Detta nådde ut till 15 000 personer genom 520st reaktioner. I dags dato har

Åkullas Facebook-sida 4 242 följare. En siffra som måste ses som mycket bra om man t.ex.

tittar på Ätrans med ca 1300 följare och Lugnets i Falun med ca 6000 följare. Åkulla

skidallians var under säsongen bland de bästa i Sverige på att rapportera spårstatus. Åkulla

låg flera gånger överst i veckorapportlistan på vilka som rapporterat in till skidspår.se.

Rekrytering av nya medarbetare

Rekrytering av nya funktionärer/medarbetare är en avgörande fråga för att Skidalliansen 
ska kunna fortsätta att utveckla den uppskattade verksamheten i Åkulla.
Behovet av fler aktiva för bemanning under veckodagar och helger, i olika arrangemang och
uppdrag har vuxit och fördes fram under våren 2018, bl.a. genom samtal i verksamheten,
motioner och årsmötets diskussion.

Styrelsen har tagit tag i frågan om ”långsiktig resurs- och kompetensförsörjning” i anslutning
till arbetet med den nya organisationsmodellen med sektionsuppdelning. Vid årsskiftet
utsågs en arbetsgrupp att utreda och komma med idéer/förslag till utveckling av rekrytering
mm inom området.
 
Arbetsgruppen har utarbetat en processinriktad plan med konkreta åtgärder riktade till
näraliggande målgrupper och för introduktion av nya intresserade. Arbetsplanen har
presenterats för styrelsen och övriga aktiva medlemmar. En av åtgärderna har redan
genomförts i form av produktion av ett kontaktkort med information om Åkulla Skidallians
samt vem som kan kontaktas för närmare information. Premiärdistribution skedde vid



Skimaraton då kortet delades ut till alla deltagare och funktionärer, ca 500 st. Kontakt har
också tagits med medlemsföreningarna för möten inför nästa säsong. Syftet är att diskutera
hur föreningarna kan bidra med stöd i rekryteringsarbetet.

Besökare

Intresset för skidåkning och snölek är stort. Redan den 21 december när de första spåren

öppnade var parkeringen nästa full. Tyvärr har vädret gjort att antalet besökare varit

betydligt färre än förra årets rekordsäsong. Säsongen blev också kortare, 77 dagar mot 90

dagar 2017/18. Bidragande har nog också varit att det dröjde ända till den 31 januari innan

det fanns spår på hela slingan. Många har inte trott att det fanns snö och spår i Åkulla när

gräset var grönt och temperaturen långt över nollstrecket i Varberg. " Vi blev så förvånade att

här fanns snö och skidspår" var ett vanligt utrop när besökare kom till Åkulla. De flesta helger

har pulkabacken och snölekplatsen varit fulla av barnfamiljer. Påfallande många var

förstagångsbesökare som provade på skidor för första gången. Tack vare tillgången på skidor

och i många fall med hjälp av skidvärdar var de flesta mycket nöjda med första skidturen och

återkom flera gånger. Det vittnar de många fantastiska kommentarerna och tacken på

Facebook om.

Totalt såldes drygt 4700 dagskort och 260 säsongskort. Totalt beräknas mellan 15 000 och 20

000 ha besökt anläggningen inklusive alla skolbarn, alla under 18 år som åker gratis och alla

barn och besökare till arrangemangen. Det är en bit under förra säsongens antal (25 000)

men med tanke på vädret den gångna vintern är det en mycket bra siffra.

Slutord

”Västkustens bästa skidanläggning” är en målsättning för Åkulla Skidallians. Återigen har

anläggningen nominerats till ”Årets Skidspår” som visar att verksamheten håller en mycket

hög klass. Årets säsong blev inte en rekordsäsong men med skidspår från 21 december till 8

mars har alla i vår del av Sverige haft tillgång till vinterförhållanden. Många har utnyttjat

detta och varit både nöjda och mycket förvånade över att det fanns vinter på så nära håll.

Det stora intresset har också avspeglats i den positiva bevakningen från media och alla

intressenter.

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 som hjälper till. Ni gör ett fantastiskt arbete med

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

sponsorer, Varbergs Kommun, Sparbanksstiftelsen och Svenska Skidförbundet



som på ett helhjärtat sätt stöder vår verksamhet att utveckla skidåkningen

möjligheter till glädje, motion, träning och tävling, hälsa och gemenskap.


