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ORDFO RANDE SUMMERAR 
Återigen kan jag med både glädje och stolthet 

summera ett riktigt positivt år. Vår verksamhet 

växer och står numera också på en ekonomiskt 

någorlunda stabil grund även om vi önskar kunna 

bygga lite mer buffert kommande år för att öka 

tryggheten ytterligare.  

Året har innehållit en del riktigt glädjande nyhet-

er. Äntligen har klubben startat en Paragrupp för 

personer med olika former av funktionshinder. En 

fin vårdag i Ullådalen träffade jag två av våra 

paraåkare på parkeringen, båda lyste mer än so-

len den dagen! Vilken glädje och vilken känsla det 

var att få se dem i våra klubbkläder där uppe!  

Under året lanserade vi också ett helt nytt kon-

cept, Östersund Ski Festival, med möjligheten att 

vinna en ny Volvo som kronan på verket. Äntligen 

har vi skapat ett skidevent för hela familjen, oav-

sett ålder eller förmåga. Alla kan vara med och 

alla är lika värda – precis som vi vill ha det och 

precis som vår värdegrund utrycker det! En 

mindre rolig nyhet men som ändå blivit riktigt bra 

är att vi nu har lämnat ÖSK-stugan och vårt kansli 

finns nu vid Attefallshusen på ÖSK-vägen 5. 

Som vanligt kan vi konstatera att vår motions-

sektion gjort ett strålande jobb i år igen. Barns-

kidskolan har fått ny ledning och det som gläder 

extra mycket är att det är så många intresserade 

föräldrar med som stöttar! Riktigt roligt är också 

att vår ungdomssektion växer och att den nega-

tiva trenden bryts så att antalet ungdomar som 

vill vara ute på tävlingar runt om i länet, nu ökar 

igen. För vårt elitteam, har det varit en bra vinter 

där många i teamet har lyft sig en nivå i år, gjort 

riktigt fina tävlingar och det blir riktigt spännande 

att se vad det kan leda till nästa säsong! Tråkigt 

nog tvingades dock vår landslagsman Carl 

Quicklund att avsluta sin karriär några år för tidigt 

på grund av skadebekymmer .  

  

  

 

Som vanligt håller alla våra arrangemang yttersta 

klass vilket också medfört att vi fått äran att ar-

rangera Scandic cup för juniorer även 2018.   

Vi har så klart även stora utmaningar att hantera. 

Vi bedriver en stor men ändå kostnadseffektiv 

verksamhet men vi har inte riktigt nått önskat re-

sultat gällande intäktssidan i år. Det leder så klart 

till diskussioner om hur resurserna ska fördelas. 

För kommande säsong ska vi därför lägga mycket 

energi på att bygga ett bättre fungerande mark-

nadsarbete så vi lättare kan hantera resursfrågan. 

En väldigt stor potential för detta finns kring våra 

tävlingar och framförallt då, ”Vinn en bil med 

klassisk stil”, så anmäl dig tidigt och peppa sedan 

alla dina vänner, bekanta och familjemedlemmar 

att åka loppet och stötta klubben! 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som med olika in-

satser under året bidragit till vår verksamhet,  

våra prestationer och vårt fina resultat. Jag vill 

även tacka våra samarbetspartners för deras vär-

defulla insatser som möjliggör verksamheten. 

Stort tack! 

Ove Nesterud                 

Ordförande 



 

 

Antal medlemmar i föreningen 

 
 Antal Kvinnor Män 

TEAM ÖSK 22 10 12 

Ungdom 103 46 57 

Barnskidskolan 124 71 53 

Parasport 4 3 1 

Motion 107 47 60 

Familjer m fl 229 101 128 

TOTAL 589 278 (47%) 311 (53%) 

FO RENINGEN 

Ordförande Ove Nesterud  

Vice ordf Tommie Jirhed  

Sekreterare Elisabeth Juudas  

Kassör Gunilla Mellgren  

Ledamot Peter Berglöf  

Ledamot Kinna Wistman                      

Gunneriusson 

Okt 2016—   

Suppleant Jonatan Thoresson  

Hedersledamot Bengt Brügge  

Adjungerad Markus Flinkberg  

Styrelsens sammansättning under året: 

 

Händelser under året 

• ÖSK har sålt sina sista aktier i Camp Södergren 

till bokfört värde. 

• Arbetat fram en tävlingshelg som går under 

namnet Östersund Ski Festival. 

• Arrangerat Scandic Cup, JVM-test och FIS-

tävling. 

• Klubben har flyttat från ÖSK-stugan och kans-

liet finns numera på ÖSK-vägen 5. 

• Tagit fram förslag till nya stadgar till årsmötet 

• Startat upp en ny sektion— Parasport 

• En ny träningsgrupp inom Ungdom har star-

tats som heter Ungdom Motion.  Uppmärk-

sammades med reportage på Svenska Skidför-

bundets hemsida.  

Medaljörer på int. och svenska mästerskap  

Guld 

Lovisa Danielsson  

Special Olympics World Winter Games 

(Österrike) 

Guld  

Oscar Åslund, Gustav Hedström 

Mixstafett—USM (Borås) 

Silver  

Petter Engdahl 

Skiathlon U23 — SM (Söderhamn) 

Den äldsta medlemmen under säsongen var en 

man född 1929 och den yngsta medlemmen var 

en tjej född 2015. Medelåldern var 27 år. 

Ekonomisk fakta 

2,6 milj i intäkter  

792 fakturor från leverantörer 

398 fakturor till kunder och medlemmar 

645 betalningar via Swish 

Fakta om våra egna arrangemang  

 Anmälda Kvinnor Män 

Spring en mil vinn en bil 1289 577 695 

Daniel Karlssons Minne 148 56 92 

Scandic Cup-helgen 827 316 511 

Lilla Östersundsspelen 295 146 149 

Östersund Ski Maraton 700 220 480 

TOTAL 3267 1315 1927 

Pallplaceringar  

Visma Ski Classics Svenska cupen 

Oskar Kardin Carl Quicklund 

3a— Årefjällsloppet  2a— Sprint (K) Boden 

Sara Lindborg Oskar Kardin 

3a— Prolog  1a— 15 km (K) Boden 

3a— Sgambeda   

3a— La Diagonela   

3a— Marcialonga   

3a— Vasaloppet  



 

 

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



 

 

O SK-DAGEN  
Söndagen den 25 sept samlades ÖSK-medlemmar 

för en ÖSK-dag på Östersunds skidstadion. Det var 

ungdomar, ledare, teamåkare, styrelse, motion-

ärer m.m. som alla fick en fantastisk dag som in-

nehöll mycket glädje, träning och gemenskap.  

  

Dagen inleddes med en gemensam samling där 

teamets ledare  berättade lite om ÖSK-dagens 

upplägg. Klubbens ordförande höll en kort pre-

sentation om klubben, våra samarbetspartners, 

vilka som sitter i styrelsen och en presentation av 

de olika sektionerna och dess ledare.  

  

Därefter drog förmiddagspasset igång. Ungdo-

marna genomförde träningar med sina respektive 

grupper som innehöll stavgång, terränglöpning 

m.m. För motionärernas del stod stavgång eller 

hårt intervallpass på rullskidor på schemat. Passet 

avslutades med stafetter där blandade lag med 

ungdomar och motionärer fick lekfulla stafetter. 

  

  

  

Efter en gemensam lunch var det dags för föreläs-

ning i samarbete med SISU. Gunnar Hammarberg 

höll en föreläsning om vad återhämtning är och 

vikten av detta.  

  

När det blev dags för eftermiddagspasset så gav 

sig ungdomarna iväg till myrmarkerna för att 

spela fotboll. Motionärerna begav sig ut på ett 

lugnt distanspass löpning i terrängen runt 

ÖSK.  Eftermiddagspasset avslutades med ett ge-

mensamt styrkepass  där alla fick sig en sista 

kraftansträngning innan dagen avslutades. 

  

Stort tack till alla medlemmar, ledare, arrangörer, 

SISU m.m. som gjorde detta till en riktigt bra ÖSK-

dag!  

Hoppas vi ses igen nästa säsong! 

Styrelsen 

 



 

 

SAMARBETSPARTNERS UNDER SA SONGEN 

Huvudpartners 

Guldpartners 

Silverpartners 

Bronspartners 

Övriga partners 



 

 

TEAM O SK 
Det har varit ett bra och händelserikt år för junio-

rer och seniorer i Team ÖSK. Sommaren och hös-

ten började i vanlig ordning med arbete i skogen 

då teamet satte 100 000 skogsplant och hade 

ett läger på hemmaplan. Ungefär en gång i måna-

den hade vi någon typ av träningsläger. Ett läger i 

Åre där fokus låg på att jaga höjdmeter följdes 

upp av en vecka i estniska Ottepä där det blev en 

del fart och teknik på rullskidbanan. Höstlägren 

bestod av ett hemmaläger med 7 intervallpass 

under 6 dagar och sen ett snöläger i Torsbys skid-

tunnel.     

Vintern började bra för teamet med starka insat-

ser av Carl Quicklund och Sara Lindborg under 

längdpremiären i Bruksvallarna, där båda kom 

bland topp 10. Carl blev uttagen till världscup i 

Finland och skandinavisk cup i Norge helgen efter.  

Intersport cup i Boden blev en succé för Oskar 

Kardin som vann 15 km klassiskt. Carl blev 2a på 

sprinten där ÖSK hade fem åkare vidare från kva-

let. 

Under Scandic Cup i Östersund var alla åkare i 

teamet engagerade som tävlande och som sak-

kunniga teknikkontrollanter. Helgen efter gjordes 

en gedigen arbetsinsats då de skottade mycket 

snö i omgångar för att rädda banan till Östersund 

Ski Festival samt ställde upp med 9 st teknikträ-

nare på ett stort vasaloppsläger i Östersund.   

SM i Söderhamn var stabilt för teamet och bästa 

prestationen stod Petter Engdahl för då han knep 

ett silver i U23 på 30 km. Herrstafettlaget slutade 

som 6a, endast 30 sekunder från bronset.  

Petter fortsatte med en stark vårvinter med en 8e 

plats på SM-femmilen i Umeå och en 2a plats på 

Fjälltopploppet.  

För Sara och Oskar bestod avslutningen på vintern 

främst av långlopp. Båda gjorde fina insatser på 

Vasaloppet där Sara slutade 3a och Oskar 10a. 

Det gjordes även ett bra lopp av bröderna Nils 

och Emil Persson, Erik Melin Söderström samt Pa-

trik Tallbom under Vasaloppet. ICA Supermarket 

Jemtland Ski Tour innebar många fina placeringar 

för seniorerna. Emil tog två vinster och Erik en 

vinst. Tillsammans med Patrik tog de hem samt-

liga pallplatser i touren.  

På juniorsidan var Wilma Jönsson tillbaka från 

skada och gjorde en stabilt bra säsong som sista 

års junior med flera topp 5 placeringar i Scandic 

cup, likaså Anders Roos som var topp 10 på JSM.  

Efter att ha slitit med skador och bristande moti-

vation valde Carl under säsongen att avsluta sin 

skidkarriär. Han har sedan barnsben varit  i  ÖSK 

och har en gedigen meritlista med VM i Falun, 

Tour de Ski, flertalet världscupstävlingar, SM-

brons, 8 st JSM-guld samt ingått i landslagets ut-

vecklingslag. Stort TACK till Carl för hans tid i ÖSK! 

Hela säsongen består av en hel del långa resor 

och det har blivit många timmar i bil och i vallabo-

den. Serviceapparaten med vallare, matlagare 

och lagledare har gjort ett fantastiskt jobb under 

vintern. Stort tack!  

Elisabeth Juudas och Jonatan Thoresson  

Sektionsansvariga 



 

 

UNGDOM 
Ungdomsverksamheten inom ÖSK har varit orga-
niserad i olika träningsgrupper, indelade efter ål-
der och i viss mån efter skidfärdighet. De olika 
grupperna har kallats Orange, Grön, Blå, Röd och 
Svart. Gemensamt för äldre grupperna är att både 
barmarks- och skidträning genomförts på tisdagar 
och torsdagar. De yngsta grupperna har endast 
tränat på tisdagar. Under säsongen startade en 
grupp: Ungdom Motion, med deltagare i åldern 
10-14 år. Träning, teknik och glädje är ledorden 
och det är en grupp för de som vill åka skidor men 
kanske inte satsa på att tävla. Ambitionen är att 
skapa en livslång glädje att fortsätta åka skidor 
även när de blir vuxna. Sammanlagt har så många 
som 105 ungdomar deltagit under säsongen. 

Ledarna för de olika grupperna har varit: 

• Grön: Ulf Graipe, Björn Eriksson och Kim         
Eriksson 

• Orange: Peter Eklöv, Ulf Bernhardsson och 
Börje Samuelsson 

• Blå: Linda Redman, Cecilia Bång och Kjell Svärd 

• Röd: Carina Modén Aronsson, Jörgen Torgrims-
son, Kinna G. Wistman och Patrik Hakonen 

• Svart  Magnus Redman och Joakim Hennings 

• Motion: Peter Berglöf och Åza Jorudd 

Ledarna har haft regelbundna träffar för att pla-
nera och stämma av verksamheten. Sammanlagt 
har 8 stycken ledare utbildat sig via Plattform 1 
och Barnskidledarutbildningen. 

Ungdomssektionen har både arrangerat tävlingar 
samt drivit servering under klubbens egna tävling-
ar. Östersund Ski Festival hade en fantastisk upp-
slutning av föräldrar som funktionärer vilket med-
verkade till att genomförandet av arrangemangen 
fick beröm.  Ungdomssektionen har även arrange-

rat deltävlingar inom Kommunskidan och Kom-
munlöpet. 

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 klubbläger anordnades under en helg i okto-
ber på Vemdalsskalet och uppslutningen var god. 
Vädret var bra och det tränades med glatt humör. 
Årets lyckade snöläger var i Åkersjön där 50 ung-
domar och ledare under en helg, tränade, 
skrattade och utmanades i träningar och lekar. 

Efter förra årets lyckade resa arrangerades på nytt 
en resa till Fjälltopphelgen där närmare 40 barn 
och föräldrar deltog. Efter en härlig lördag med 
Stora och Lilla Fjälltopploppet avslutades helgen 
på söndagen med Knallcross, där några av klub-
bens åkare i olika åldrar tog sig ända till final. Hel-
gen blev återigen en succé och upplevelser som 
bidrar till att stärka klubbkänslan. 

Årets avslutning genomfördes den 10 april. Team 
ÖSK tog hand om avslutningen och ungdomarna 
fick bilda lag med våra större ”ungdomar”. Vi 
hade prisutdelning för klubbmästerskapet och 
vandringspriser för de äldsta delades ut. Ebbe Ab-
rahamsson Gjersvold (H14) och Gustav Hedström 
(H15) belönades för sina strålande resultat under 
säsongen. Kvällen avslutades med att ungdomar-
na bjöds på fika. Stort tack till alla föräldrar som 
bidrog med det kakberg som ställdes fram. 

Genom verksamheten säkerställer vi att ungdo-
marna får möjligheten att fortsätta träna, utveck-
las och tillsammans finna glädjen i skidåkning. 

Kinna G Wistman och Peter Berglöf  

Ledare Ungdom 



 

 

BARNSKIDSKOLAN 
Efter flera års hårt och uppskattat arbete lämnade 

Conny Gradin och Magnus Engström vidare an-

svaret för ÖSK:s barnskidskola inför denna sä-

song. Stafettpinnen plockades upp av Anders In-

gebrand, Sara Larsson, Daniel Fahlander, Magnus 

Åström och Erik Hellberg Meschaks som funge-

rade som en huvudansvarig kvintett .  

Under hösten hölls träffar med föräldrar och le-

dare för att diskutera planering av vinterns skid-

skola. Erik och Magnus gick skidförbundets barn-

ledarutbildning och Sara och Daniel gick SISU:s 

"Plattformen" för att vi skulle vara väl rustade i 

ledarskapet. Innan starten körde vi också en ut-

bildningsträff med alla ledare och hjälpledare till-

sammans med Ida Nordin, som förutom att vara 

en de ansvariga för barnledarutbildningen också 

är aktiv i ÖSK. Detta var en mycket givande och 

uppskattad träff. 

I januari körde skidskolan igång, i år med 121 barn 

som deltog. Upplägget var som tidigare år med 

grupper på tre nivåer både tisdag och torsdag 

från vecka 4-14. Skidskolan präglades av stor en-

tusiasm från både barn, ledare och föräldrar, men 

med utmanande fören och väder. Vi var tack-

samma för att ha med oss en bra grund från ut-

bildningarna med massor av olika övningar att ta 

till för att få till en givande skidskola i alla tänk-

bara förhållanden.  

Under skidskolans sista veckor deltog de äldsta 

barnen och deras föräldrar i yngsta ungdomsgrup-

pens träning. Intresset var stort för att fortsätta 

så vi hoppas att vi kommer se många nya barn 

och föräldrar i ungdomssektionen nästa säsong.  

Säsongen summerades med en utvärderingsträff 

och insamling av synpunkter från föräldrar och 

ledare. Detta gav en generellt positiv bild över 

barnens skidglädje och utveckling som skidåkare. 

Det fanns flera förslag till förbättringar som nu 

finns med i planeringen inför säsongen 2017/18. 

Anders Ingebrand, Daniel Fahlander, Erik Hellberg 

Meschaks, Magnus Åström och Sara Larsson 

Sektionsansvariga 

PARASPORT 
ÖSK startade under hösten 2016 en ny verksam-

het, Parasport längdskidor. Gruppen som startade 

bestod av 4 aktiva, Eva Dahlberg, Åsa Westman, 

Lovisa Danielsson och Henrik Berglund.  

Klubbverksamheten för den här målgruppen är 

väldigt liten i Sverige. Vi är med våra 4 åkare den 

näst största föreningen i landet. Träningen har 

främst handlat om teknikmoment och utveckling-

en har gått framåt i snabb takt.  

Än så länge finns det få tävlingar som är direkt 

riktade mot Parasportare. Under säsongen har 

det varit en tävling i Älvsbyn där vi också deltog. 

Vi tävlade också i ICA loppet, vår egen Ski Festival 

och kommunskidan i Östersund. Henrik och Eva 

deltog i halvvasan och som grädde på moset tog 

Lovisa guld i Special Olympics i Österrike.  

Leif Danielsson                                                        

Sektionsansvarig 



 

 

O SK MOTION 
Sektionen har avslutat sitt nionde verksamhetsår. 

Vi började traditionsenligt säsongen med myrlöp-

ning för att sedan lägga några tisdagsträningar 

med stavgång i Ladängens skidbacke. När kvällar-

na sedan blev mörkare flyttade vi över träningen 

till Skidstadion där det blev rullskidor och stav-

gång. 

 

Uppslutningen på träningar har varit god. Med-

lemsantalet har varit något lägre än ifjol, totalt 

har vi varit 111 medlemmar. Britta Almestål och 

Erik Hellberg Meschaks har varit huvudansvariga 

för sektionen med god hjälp av Jonatan Tho-

resson och Elisabeth Juudas. Även många med-

lemmar (ingen nämnd, ingen glömd) har bidragit 

till att få verksamheten att rulla. 

 Vi har fortsatt med senaste årens lyckade sats-

ning på ökad ledartäthet. Under barmarkspe-

rioden när det fortfarande var möjligt att köra 

rullskidor kördes tre grupper vilket bl a gav möj-

lighet till att köra två rullskidgrupper på olika ni-

våer. Under vintern så hade vi vid de flesta tisda-

gar 4 - 6 ledare vilket möjliggjorde mindre grup-

per och därmed bättre teknikinstruktioner samt 

möjlighet att ha skejtgrupper varje vecka.  

 Vi har under säsongen rekryterat nya ledare från 

Team ÖSK. Alla våra ledare har fått mycket beröm 

och uppskattning under säsongen. Ledare från 

den egna klubben bidrar också till en känsla av 

klubbgemenskap.  

  

Under året deltog många medlemmar i klubbens 

eget lopp Östersund Ski Maraton. Många åkte 

också något av Vasaloppsveckans lopp och flera 

lokala lopp i både klassisk och fri stil.  

  

Vi avslutande vår säsong med en mycket trevlig 

middag tillsammans. Medlemmarna fick också 

möjlighet att svara på en enkät angående verk-

samheten. Vi har där fått fin responsen på det 

gångna året och bra förslag till förbättringar som 

vi ska titta på inför nästa säsong.  

  

Glädjande är också att vi fått fler personer från  

medlemmarna som vill vara med och engagera sig 

mer i verksamhetens olika delar.  

  

Britta Almestål och Erik Hellberg Meschaks  

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.  

Organisationen består av 8 personer som är an-

svariga för olika uppdrag och arbetsområden i 

planering och genomförande av tävlingsarrange-

mangen.  

Följande personer ingår i tävlingsorganisationen: 

Tommie Jirhed (Tävlingsledare), Lars Liljedahl och 

Magnus Redman (Ass. Tävlingsledare), Christina 

Persson och Astrid Åslin (Tävlingssekreterare), 

Thomas ”Skepparn” Johansson (Stadion- och ban-

chef), Berth Jönsson (Målområdeschef), Thomas 

Andersson (Startområdeschef). Speakers Janne 

Quicklund och Lasse Liljedahl. Externt har EQ Ti-

ming engagerats för tidtagning SSF TA. Under 

Scandic Cup engagerades externt Bertil Nordquist 

som banchef och Jonas Andersson som speaker. 

Team ÖSK ansvarade för serveringen på Scandic 

Cup  och Ungdomssektionen har ansvarat för ser-

vering på övriga arrangemang.  

Spring en mil - vinn en bil, 19 maj 2016 

Bilbolaget äger konceptet och tävlingen och i 

samarbete med Sportsgym och Intersport ansvar 

parterna för annonsering, kringarrangemang, pri-

ser praktiska delar. ÖSK har uppdraget att sköta 

själva tävlingen och ingår i den styrgrupp som pla-

nerar för tävlingen. Ett flertal planeringsmöten 

har hållits under vintern/vårvintern 2016.  

Spring en mil arrangerades för 6:e gången i år. 

Arrangemanget hade nästan 1 300 startande, en 

ökning med drygt 100 deltagare jämfört med året 

före. Ulf Svensson var speaker och tillsammans 

med Patriks Combo underhöll de publiken och 

löparna som kommit i mål.  

 

 

Daniel Karlsson Minne, 8 dec 2016 

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, ca 10 000 kr. Familjen 

Karlsson hade själva ordnat med priser och pla-

ketter. De förrättade också prisutdelningen till-

sammans med speakern Janne Quicklund.  

Tävlingen, som är en elljustävling, hade en 2,5 km 

bana som kördes 1 till 4 varv i fri stil, beroende på 

klass. Antalet startande var totalt 148 st.  

Scandic Cup - JVM test - FIS tävling, 6-10 jan 2017 

Svenska Skidförbundet (SSF) tilldelade klubben 

även i år ett cup-arrangemang, att få arrangera en 

deltävling i  juniorcupen Scandic Cup med JVM-

test. ÖSK föreslog  även att få utöka programmet 

med en FIS-tävling för seniorer som godkändes.  

• 6 jan— JVM–test och FIS-tävling 

 5 km F D17-20 och 10 km F H17-20 

 10 km F D21 och 15 km F H21 

• 7 jan— Scandic Cup Sprint K  

 D17-18, D19-20, H17-18 och H19-20 

• 8 jan— Scandic Cup Masstart  

 10 km K D17-18, 15 km K D19-20, 15 km K 

 H17-18 och 20 km K H19-20. 



 

 

Forts. 
SSF hade utsett Magnus Elmkvist till TD och       

Annika Dahlgren till TDA. 

Under de klassiska tävlingarna gjorde Team ÖSK:s 

seniorer ett strålande arbete med teknikkontrol-

ler, filmning och övervakning av teknikzoner un-

der ledning av Ass. tävlingsledare Lasse Liljedahl.  

SSF:s tävlingskoordinator Ludvig Remb tyckte det 

var det bästa arrangemang som klubben levererat 

hittills.   

Östersund Ski Festival, 28-29 jan 2017 

Tillsammans med våra huvudpartners Bilbolaget 

och Jämtkraft startade vi upp Östersund Ski Festi-

val.  

Skidhelgen inleddes på lördagen med barn- och 

ungdomstävlingen Lilla Östersundsspelen, där det 

anordnades ett distanslopp samt en jaktstart på 

resultaten. På söndagen var det dags för Öster-

sund Ski Maraton, som tidigare hade namnet 

Jämtkraft Ski Marathon, som breddas till ett ar-

rangemang för motion och elit i alla åldrar. Alla 

som åkte i mål i någon av de fyra olika distanser-

na, 5/10/18/42 km och gick i mål i var med i ut-

lottningen av en Volvo V60 Cross Country.  

Sammantaget var Östersund Ski Festival ett lyckat 

arrangemang, där deltagarna öste beröm över 

banor som ingen trodde skulle finnas efter onor-

malt milda dagar med blåst och regn under veck-

an inför helgen. Ett jättestort tack till Team ÖSK 

för allt sitt skottade av snö dagarna före.  

Östersund Ski Festival lockade ca 1 000 deltagare 

under lördagens och söndagens tävlingar.  

Summering av tävlingsarrangemangen  

Tävlingsorganisationen är nöjd med genomföran-

det och det ekonomiska utfallet av arrangerade 

tävlingar. Arrangemangens intäkter bidrar starkt 

till att sektionerna kan bedriva sina verksamheter. 

Från styrelse och tävlingsledning skickas ett stort 

tack till våra sponsorer som bidragit till att täv-

lingarna har kunnat genomföras. Ett lika stort tack 

skickas till alla ledare och funktionärer som gjort 

fantastiska insatser. Ni har med era kunskaper 

och insatser bidragit gett oss ett gott rykte som 

tävlingsarrangör och inte minst skapat en god ge-

menskap i klubben. Tack!  

Tommie Jirhed                                                          

Tävlingsledare 


















