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ORDFO RANDE SUMMERAR 
Glädje, kamratskap och lika värde, är tre ord el-
ler begrepp som arbetats fram att fungera som 
hörnstenar i ÖSK:s nya policy och därmed bidra 
till en öppen, stark och positiv värdegrund i klub-
ben. Dessa riktningsvisare ska hjälpa oss att agera 
på ett sätt som gör att vi alla kan se oss i spegeln 
och känna stolthet över de vi är och det vi gör. 
Oavsett var eller när vi är födda, hur vi ser ut, vil-
ken placering vi nått eller hur fort vi åkt. Det gäller 
oavsett vilka vi är eller var vi är! De effekter vi 
önskar är naturligtvis att vi även fortsättningsvis 
ska lyckas glädja och attrahera våra barn och ung-
domar, ledare, funktionärer, motionärer och sam-
arbetspartners. 

Att sammanfatta det gångna året är absolut inte 
lätt men väldigt roligt. Kort sagt – vi har haft ett 
väldigt bra 2015-2016 och det är med stolthet vi 
kan göra bokslut på säsongen i år! 

Vi har en barn- och ungdomsverksamhet som får 
otroligt mycket beröm från alla inblandade, inte 
minst våra barn och föräldrar och det är en fröjd 
för ögat att vistas på stadion och se alla små och 
stora barn leka runt på sina skidor, dressade i 
ÖSK:s kläder och mössor. Vi har genomfört ett 
flertal fina tävlingar med Skandinavisk cup som 
kronan på verket där vi fick toppbetyg av FIS ut-
sända representanter. Vårt Elit-Team har varit 
väldigt lyckosamma i år och tagit segrar och pall-
platser i SM och olika nationella och internation-
ella tävlingar, deltagit i världscuper, Tour de ski, 
Visma SkiClassics långloppscup och slogs om se-
gern i Vasaloppet ända in på målrakan. ÖSK-
motion är lika populärt som tidigare och utvecklar 
hela tiden konceptet med inriktning på vuxna 
motionärer. Samarbetet mellan våra Elit och 
motionssektioner är unikt i skidsverige och det är 
fantastiskt roligt att få erbjuda våra motionärer 
att varje vecka få träna och lära av våra elitåkare 

Vi har genom ett hårt och målmedvetet arbete 
sedan flera år tillbaka lyckats styra vår ekonomi 
från ett kraftigt minusresultat föregående år till 
ett plusresultat på 74 281 kr i år. Vi har nu även 
betalat av vår skuld till bank.  Ett sådant överskott  
känns bra när vi nu gör budget för nästkommande 
säsonger.  

 

På gång nu det kommande verksamhetsåret är 
den sista delen av försäljningen av ÖSK-stugan. 
2007 överläts 90 % av aktierna till Camp Söder-
gren för att då klara klubben ur en finansiell kris. 
Det känns såklart sorgligt och ledsamt för många 
ÖSK:are som har sin historik och som förknippar 
mycket av verksamheten och klubben till ÖSK-
stugan och dess omgivning. Vi har fortfarande ett 
år hyresfritt kvar i stugan och får nu ett viktigt ar-
bete framför oss att finna en lösning på lokalfrå-
gan. 

Lagom till årsmötet i år har vi instiftat ett nytt pris, 
Bengt Brügges hederspris, som skall tilldelas en 
person i klubben som har utmärkt sig. Vi tycker 
det känns roligt och rätt på alla sätt att kunna visa 
Bengt den uppskattning han är värd för alla år 
som ledare och ordförande för klubben och inte 
minst för den historielektion han ger oss i styrel-
sen varje gång vi träffas! 

Inför säsongen valde vi att göra en ordentlig le-
darsatsning för vår elitverksamhet i syfte att lyfta 
och säkra kvaliteten. Med facit i hand kan vi bara 
säga att vi lyckades! Elisabeth och Jonatan med  
Magnar som bollplank och skid/vallaskidspecialist 
har gjort ett fantastiskt jobb och fått ihop alla 
åkare och ledare till ett lag med samarbete och en 
teamkänsla och som gjort att allt fungerat otroligt 
bra! Nu går vi vidare i planeringen för nästa sä-
song. Nya  mål och utmaningar väntar men med 
årets verksamhet och resultat i backspegeln är 
det med största optimism. Nu kör vi!!  

Ove Nesterud                 
Ordförande 



 

 

Antal medlemmar i föreningen 

 TEAM ÖSK 22 

Ungdom 85 

Barn 141 

ÖSK Motion 134 

Familjer m fl 208 

TOTAL 590 

  

Medelålder 27 år 

Könsfördelning Män 59 % 

 Kvinnor 41 % 

Övergripande beskrivning av arbetet 

Skapa bra förutsättningar för alla sektioner för 

träning och tävling. 

Fortsätta skapa en enhetlig klubbkänsla över alla 

sektioner 

Bygga en buffert i ekonomin 

Synliggöra alla sektioners verksamhet 

Utöka arbetet inom marknad och kommuni-

kation 

 

 

 

 

STYRELSEN 

Ordförande Ove Nesterud  

Vice ordförande Tommie Jirhed  

Sekreterare Elisabeth Juudas  

Ledamot Per Claréus  

Ledamot Erik Hellberg 

Meschaks 

 

Kassör Gunilla Mellgren Jan 2016—  

Hedersledamot Bengt Brügge  

Adjungerad Magnus Redman  

Adjungerad Peter Berglöf  

Adjungerad Carina Modén 

Aronsson 

 

Adjungerad Markus Flinkberg  

Styrelsens sammansättning under året: 

 

Viktiga händelser under året 

Tillsammans med Leif Danielsson på SISU har ett-

värdegrunds- och policyarbete gjorts för ÖSK och 

dess sektioner 

Styrelsen har funnit en kassör till styrelsearbetet 

Arbetat för att skapa en organisering och struktu-

rering av sektioner och arbetsgrupper (ex mark-

nadsgruppen) 

Möte med konsult om hur föreningar kan söka 

pengar till sin verksamhet 

Styrelsedeltagare har gått två SISU-utbildningar: 

Träningsläger för styrelse och Mediautbildning  



 

 

O SK I MEDIA 
Urklipp från Östersundsposten (op.se) 



 

 

Forts. 
Urklipp från Östersundsposten (op.se) 



 

 

SAMARBETSPARTNERS UNDER SA SONGEN 

Huvudpartner 

Guldpartner 

Silverpartner 

Bronspartner 

Övriga partners 



 

 

TEAM O SK 
Efter två år som  huvudansvarig ledare i Team 
ÖSK valde Per Clareus att inför säsongen att kliva 
av som huvudansvarig. Jonatan Thoresson och 
Elisabeth Juudas blev tillfrågade i september och 
tog då över som huvudansvariga. Jonatan har va-
rit med i ÖSK i över 15 år som åkare, senaste 8 
åren som elitåkare. Elisabeth har en bakgrund 
inom längdåkning och skidskytte på elitnivå. Mag-
nar Dalen har varit med som mentor och ett vär-
defullt stöd. Under säsongen har vi haft 22 st kon-
trakterade åkare, 10 st juniorer och 12 st senio-
rer. Sjukdom, skador och motivationsbrist hos 
vissa har gjort att vi har varit färre som varit ute 
på tävlingar.        

Vi summerar trots bortfallen en väldigt bra säsong 
där flera av våra åkare tagit stora kliv framåt. Sara 
Lindborg, som efter ett par år i Falun är tillbaka i 
Östersund och ÖSK, satsar numera främst på 
långlopp men visade i premiären i Bruksvallarna 
att hon  fortfarande också tillhör eliten i tradition-
ell åkning. Hon slutade 5a på 5 km klassiskt i ett 
väldigt starkt startfält. Sara har sedan varit stabil 
som topp 5 i de flesta Ski Classics lopp i vinter och 
slutade 4a i den totala cupen. Carl Quicklund, vi-
sade efter en strulig säsongsstart med magpro-
blem att han håller hög internationell nivå. Han 
blev uttagen till Tour de Ski där han bla slog till 
med en 19e plats i en sprintetapp och en 28e 
plats på ett distanslopp. Formen var fortsatt bra 
över SM där han vann ett SM-brons i sprinten 
efter en stark avslutning i finalen. Oskar Kardin 
som länge varit lovande blommade ut i vinter. 
Vann 3 km klassiskt på Intersport Cup tävlingen i 
Idre i före jul. Blev bäste svensk på hemmaplan i 
Östersund när ÖSK stod som värd för skandina-
viska cupen i januari. Han spurtade ner flertalet 
toppnamn ur långloppseliten på Åre Swix Open 
och stakade hem ytterligare en seger i  

 

Sverigecupen på 5 km klassisk i Hudiksvall och slu-
tade 3a i totalcupen. Petter Engdahl, som gjorde 
sitt andra år som senior, tog ytterligare ett kliv 
ifrån fjolåret och åkte på en stabilt hög nivå. 
Toppresultatet var en 10e plats på 5 -milen under 
SM  i Gällivare och en andra plats i Volkswagen 
Ski Tour, endast slagen av Marcus Hellner. Junio-
rerna visade även de upp starka resultat, bla blev 
Maria Jonasson 6a på 5 km klassiskt på Sve-
rigecup Åsarna och Jakob Jansson, ny för i år i 
ÖSK, visade att han är tillbaka efter några struliga 
säsonger och gick bla till semifinal i flera sprintar.   

 På Vasaloppet, där ÖSK hade 7 st åkare i Elitle-
det, slogs Oskar Kardin om segern ända in på upp-
loppet, där han slutade 10a, 3 sekunder från se-
gern. Erik Melin Söderström som fram till Vasa-
loppet gjort flera starka lopp i Ski Classics var 
länge med i tätklungan och slutade 36a. I länets 
egna långloppscup Jemtland Ski tour, var teamets 
åkare med högt upp. Jennie Jirhed vann totalen i 
damklassen och Patrik Tallbom blev delad 2a i 
herrklassen.         

Hela säsongen har kantats av en positivism och 
åkarna har visat upp en stor proffsighet och mål-
medvetenhet. Vi har inför nästa säsong ett lo-
vande juniorgäng och ett starkt seniorgäng som 
etablerat sig i eliten. Ett stort tack till alla föräld-
rar/anhöriga som ställt upp som vallare, matla-
gare, ledare och funktionärer. Ni har gjort ett 
grymt jobb.  

Jonatan Thoresson och Elisabeth Juudas 
Sektionsansvariga 



 

 

UNGDOM 
Ungdomsverksamheten inom ÖSK har varit orga-
niserad i olika träningsgrupper, indelade dels 
efter ålder och dels i viss mån efter skidfärdighet. 
De olika grupperna har kallats Orange, Vit, Grön, 
Blå, Röd och Svart. Gemensamt för äldre grupper-
na är att både barmarksträning och skidträning 
genomförts på tisdagar och torsdagar. De yngsta 
grupperna har endast tränat tisdagar. Samman-
lagt har så många som 85 ungdomar deltagit i sä-
songens verksamhet. 
 
Ledarna för de olika grupperna har varit: 
Vit grupp: Peter Eklöv, Ulf Bernhardsson och 
Börje Samuelsson 
Orange grupp: Cecilia Bång, Clas Lindquist, Mar-
kus Åsberg och Tommy Anjevall. 
Grön grupp: Linda Redman, Peter Eklöv och Patrik 
Hakonen,  
Blå grupp: Kinna G. Wistman, Peter Berglöf och 
Lars Ragnvaldsson 
Röd grupp: Carina Modén Aronsson och Jörgen 
Torgrimsson 
Svart grupp: Berth Jönsson, Christina Forss, Mag-
nus Redman och Malin Bragner 
 
Ungdomssektionen har varit aktiva genom att 
både arrangera tävlingar samt sköta servering un-
der klubbens egna tävlingar.  Lilla Östersundsspe-
len hade en fantastisk uppslutning av föräldrar 
som funktionärer vilket medverkade till genomfö-
randet. Ledarna har under säsongen haft regel-
bundna träffar, där bl.a. egna arrangemang och 
verksamheten stämts av. Tre av ledarna blev i 
början av säsongen färdiga ”steg 2-ledare”, utbil-
dade av JH Skidförbund. Ytterligare tre ledare har 
gått halva Ungdomstränarutbildningen. En ledare 
har gått Barnskidledarutbildningen 
 
Ungdomarna har tävlat både inom distriktet och 
utanför samt deltagit i JH Skidförbunds olika läger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2 barmark, 1 snö). Ungdomsledare från ÖSK har 
deltagit i dessa läger som ledare.  
 
Ett hemmaläger anordnades under en dag i sep-
tember och uppslutningen var god. Vädret var 
dock inte lika gott, men det tränades med glatt 
humör. Årets lyckade snöläger genomfördes i 
Vålådalen där 50 ungdomar och ledare under en 
helg, tränade, skrattade och utmanades i grupp-
träningar och lekar. Helgens träningar och lekar 
skedde både på snö och i Vålådalens sporthall. 
Som en grande finale arrangerades en resa  till 
Fjälltopphelgen. Knappa 50 barn och föräldrar 
deltog. Efter en härlig dag med Stora och Lilla 
Fjälltopploppet begav vi oss till Fjällmuseet i 
Funäsdalen där vi fick en mycket uppskattad ”Natt 
på museet” med övernattning inne på museet. 
Fjällmuseets personal öser beröm över ÖSK:s 
Ungdomssektion och hade precis som vi en både 
rolig och givande kväll och natt. Fjälltopphelgen 
avslutades med söndagens Knallcross där några 
åkare i olika åldrar tog sig till final. Helgen blev en 
succé upplevelser som bidrar till klubbkänslan och 
planer för nästa år är redan igång. 
 
Årets avslutning genomfördes den 12 april. En 
bildorientering anordnades och alla träningsgrup-
per blandades med varandra. Vi hade prisutdel-
ning för Klubbmästerskapet och vandringspriser 
för de äldsta delades ut. Lina Hennings (D13) och 
Simon Eriksson (H16) belönades för sina strålande 
resultat under säsongen. Kvällen avslutades med 
att ungdomarna bjöds på varm korv med bröd.  
 
Ungdomssektionen  säkerställer att ungdomarna 
får möjligheten att fortsätta träna, utvecklas och 
tillsammans finna glädjen i skidåkning.  
 
Peter Berglöf och Magnus Redman 
Sektionsansvariga 



 

 

BARNSKIDSKOLAN 
Barnskidskolan inom Östersunds SK har lockat 
141 entusiastiska barn att delta i 6 olika tränings-
grupper på tisdagar och torsdagar. 

Träningen har bedrivits av 48 stycken ledare som 
har engagerat sig på ett förtjänstfullt sätt. I varje 
träningsgrupp så har det viktiga varit att leka och 
att ha roligt på skidor och att barnen får ett livs-
långt intresse för längdskidåkning. 

Barnens glädje i skidspåren har präglat träningar-
na och barnens utveckling har varit väldigt roligt 
att vara delaktiga i för oss ledare. 

Varje träningstillfälle har avslutats med fika där 
bullar, frukt och saft har blandats med mycket 
snack och skratt. Fikat har serverats av många 
olika föräldrar som har hjälpt till på ett fint sätt 
under träningarna. 

Avslutningarna i träningsgrupperna genomfördes 
i ett härligt väder och där fick alla barnen medal-
jer och diplom och då bjöds samtliga barn och le-
dare på grillad korv med tillbehör. 

Storsjöodjuret Birger gjorde också succé under 
avslutningskvällarna bland alla barnen när Birger 
dansade och busade med alla barnen. 

Under maj månad så kommer vi att ha en tränar-
avslutning där vi summerar årets Barnskidskola 
och där ska vi diskutera erfarenheter om vad som 
var bra och vad vi kan vidareutveckla till nästa sä-
song. 

Conny Gradin och Magnus Engström             
Sektionsansvariga 



 

 

O SK MOTION 
Sektionen har avslutat sitt åttonde verksamhets-
år. Uppslutningen på träningar har varit mycket 
god. Medlemsantalet har varit något lägre än ifjol, 
totalt har vi varit 133 medlemmar. Britta Almestål 
har kommit med som ansvarig i sektionen tillsam-
mans med Erik Hellberg Meschaks och Daniel 
Lewandowski. Många medlemmar (ingen nämnd, 
ingen glömd) har bidragit till att få verksamheten 
att rulla på i sektionen, i föreningens arbete i stort 
och som funktionärer på klubbens arrangemang. 

Vi har fortsatt med senaste årens lyckade satsning 
på ökad ledartäthet. Under barmarksperioden 
kördes tre grupper vilket bl a gav möjlighet till att 
köra två rullskidgrupper på olika nivåer. Under 
vintern så hade vi vid de flesta tisdagar 5 - 7 le-
dare vilket möjliggjorde mindre grupper och där-
med bättre teknikinstruktioner samt möjlighet att 
ha skejtgrupper varje vecka. Vi har under sä-
songen rekryterat nya ledare från Team ÖSK. Alla 
våra ledare har fått mycket beröm och uppskatt-
ning under säsongen. Ledare från den egna klub-
ben bidrar också till en känsla av klubbgemen-
skap.  

I januari genomfördes en träningsdag i Vålådalen. 
Vi medlemmar i sektionen fixade upplägg och ge-
nomförande av passen tillsammans. Efter ett 
fartfyllt förmiddagspass lunchade vi och tog en 
vilostund på fjällstationen innan vi fick en vacker 
tur i fjällterrängen när solen var på väg ned. En 
mycket lyckad dag! 

Under året deltog många medlemmar i klubbens 
eget lopp Jämtkraft Ski Marathon. Många åkte 
också något av Vasaloppsveckans lopp och flera 
lokala lopp i både klassisk och fri stil. 

Responsen på det gångna året hos våra medlem-
mar har varit mycket god och vi ser fram mot en 
kommande säsong där vi ska ha kul ihop och bli 
ännu bättre skidåkare. 

Erik Hellberg Meschaks, Daniel Lewandoski och 
Britta Almestål                                                    
Sektionsansvariga 



 

 

TA VLINGSKOMMITTE N 
Tävlingsorganisationen i Östersunds SK har en vik-
tig funktion i arrangerandet av olika tävlingar. De 
genererar intäkter som är betydelsefulla för klub-
bens olika verksamheter. Vidare bidrar tävlingsar-
rangemangen till en positiv bild av klubben som 
utvecklar varumärket Östersunds Skidlöpare-
klubb. Slutligen marknadsför arrangemangen Vin-
terstaden Östersund.  

Organisationen                                                        
Organisationen har en stab på 8-10 personer som 
är ansvariga för olika uppdrag och arbetsområden 
i planering, genomförande och utvärdering av täv-
lingsarrangemangen.  

Följande ledare/chefer ingår i tävlingsorgani-
sationen: Tommie Jirhed (Tävlingsledare), Magnus 
Redman, och Ove Nesterud (Ass. Tävlingsledare), 
Christina Persson (Tävlingssekreterare), Astrid 
Åslin och Elisabeth Bångman (ass. Tävlingssekre-
terare) Thomas ”Skepparn” Johansson (Stadion- 
och banchef ), Rune Eriksson (ass. Stadionchef) 
Berth Jönsson (Målområdeschef/Bana), Thomas 
Andersson (Startområdeschef), Patrik Modin (ass. 
Startchef). Speakers Janne Quicklund och Lasse 
Liljedahl.  

Externt har Alfred Andersson engagerats för tid-
tagning SSF TA/EQ Timing. Under Skandinavisk 
Cup /  Intertsport Cup (SC/IC) engagerades Bertil 
Nordquist som Banchef samt Rickard Olsson och 
Mårten Frendelius som Speakers.  

Ungdomssektionen har ansvarat för all servering 
på arrangemangen som de själva planerat, be-
mannat och genomfört.   

Spring en mil - vinn en bil, torsdag 21 maj 2015 
Arrangemangets partners, ÖSK, Bilbolaget, 
SportsGym, Intersport och ÖP hade ett flertal pla-
neringsmöten under feb-maj månad 2015. Nä-
ringslivet står också för all marknadsföring, priser 
och praktiska insatser vid start vid Bilbolaget och i 
målet i Badhusparken men prisutdelning och un-
derhållning på scenen.  

Spring en mil arrangerades för 5:e gången i år. 
Banan är lättsprungen och mest svagt utför med 
start utanför Bilbolagets stora entré och målgång 
I Badhusparken framför scenen.  

Arrangemanget hade ca 1 200 anmälda, vilket 
blev en ökning med drygt 200 deltagare jämfört 
med året före.                                

Vädret var soligt, ca 15 grader varmt, med svag 
medvind på Storsjöstråket, vilket gav bra sträckti-
der. Ulf Svensson var speaker och tillsammans 
med Patriks Combo underhöll man publiken och 
löparna som kommit i mål.  

Daniel Karlsson Minne, torsdag 17 dec 2015   
Tävlingen arrangeras till minne av Daniel Karlsson 
som tragiskt avled i en skoterolycka 28 feb 2012. 
50 % av tävlingens nettointäkter gick till Daniel 
Karlssons Minnesfond. Familjen Karlsson hade 
själva ordnat med priser och plaketter. De för-
rättade också prisutdelningen tillsammans med 
speakern.                                                                                                                    

Tävlingen, som är en elljustävling, hade en 3,3 km 
bana som kördes mellan 2 alt. 3 varv i fri stil. An-
talet startande var 137 juniorer och seniorer samt 
55 ungdomar 13-16 år, totalt 194 startande vilket 
är ett prydligt rekord. 

 



 

 

Forts. 
Skandinavisk Cup / Intersport Cup 8-10 jan 2016  

Det var i juni som klubben fick den glädjande ny-
heten att än en gång få vara värd för en deltävling 
av Skandinavisk Cup/Intersport Cup. Tävlingarna   
innebar anmälningar av åkare från Sverige, Norge, 
Baltländerna, Finland, Island, Brasilien, Storbritan-
nien, Australien och Spanien.  

Vädret gav oss som arrangör en rejäl utmaning 
och väderprognoserna visade att hela helgen 
skulle det vara lägre temperaturer än det som 
uppmättes på plats. Vi kunde med minsta margi-
nal genomföra tävlingsarrangemangen, med ett 
undantag, sprintfinalerna på lördagen fick ställas 
in på grund av den låga temperaturen.  

Vi är själva väldigt nöjda med genomförandet av 
arrangemanget som trots kylan gick över förvän-
tan utan problem. Vi fick beröm av TD/TDA och av 
många klubbar. Servicen i Race Office, vallabyn, 
cafét och lunchserveringen fungerade mycket bra. 
Tävlingsorganisationen är samtrimmad, kompe-
tent, självgående och agerande och det märks att 
det finns rutin från tidigare arrangemang.   

Jämtkraft Ski Marathon lördag 13 feb 2016    
Tredje året i rad med stor snöbrist medförde att 
det ordinarie tävlingsdatumet utgick och arrange-
manget flyttades till lördag 13 feb. Tävlingen ingår 
i ICA Supermarket Jemtland Ski Tour. Östersunds 
kommun, genom stadionansvarig Roger Hedlund 

och hans manskap hade inför denna säsong byggt 
ny utgång för alla motionsspår och ny dragning av 
spåren upp mot Torråsen. Banans längd 19 km 
kördes två varv samt ett inledande mastervarv 4 
km runt elljusspåret. Tävlingen genomfördes med 
två masstarter, en för 42 km och en för 19 km. 
Deltagarantalet uppgick till totalt 202 st tävlande.  

Lilla Östersundsspelen 30 jan 2016                   
Ungdomstävlingen arrangerades av ÖSK: s ung-
domssektion. Tävlingarna gick i fri stil och var till-
lika uttagningstävling för ICA-Cup (H/D 13-14 år) 
och Folksam-Cup (H/D 15-16 år). Antalet star-
tande barn och ungdomar uppgick till 290 st. Det 
blev en fartfylld dag med mycket tävling och grill-
ningen av hamburgare gick på högvarv.  

Summering av tävlingsarrangemangen              
Tävlingsorganisationen är nöjd genomförandet 
och det ekonomiska utfallet av arrangerade täv-
lingar. Arrangemangens intäkter är välkommet 
och bidrar starkt till att de olika sektionerna kan 
bedriva sina verksamheter. 

Från styrelse och tävlingsledning skickas ett stort 
tack till våra sponsorer som bidragit till att täv-
lingsarrangemangen kunnat genomföras. Ett lika 
stort tack skickas också till alla ledare och 
funktionärer som gjort fantastiska insatser. Ni har 
med era kunskaper och insatser bidragit till att 
ÖSK:s fått viktiga intäkter men också gett oss ett 
gott rykte som tävlingsarrangör och inte minst 
skapat en god gemenskap i klubben. Tack! 

Tommie Jirhed                                                          
Tävlingsledare 

  

 Datum Disciplin Klass Antal anmälda 

8 jan 10 km K 

15 km K 

Damer 

Herrar 

94 

244 

9 jan Sprint K 

Sprint K 

Damer 

Herrar 

88 

187 

10 jan 11 km F 

16 km F 

Damer  

Herrar 

79 

183 


















