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Verksamhetsberättelse 1/9 2020-31/8 2021 



Ordförande har ordet 

Ännu ett år präglat av Coronapandemin har passerat där samhället och även vår verksamhet 

påverkats av rådande restriktioner. Trots detta har vi genom att anpassa träningarna utifrån 

restriktionerna kunnat ge många barn och ungdomar möjligheten att utöva sina idrotter i Duveds IF. 

De som drabbades hårdast var våra äldre innebandyungdomar då träningar, matcher och serier 

ställdes in. Även verksamheten för våra yngsta deltagare drabbades då vi ställde in all träning som 

krävde föräldrars närvaro.   

Ekonomiskt påverkades vi av pandemin då vi inte kunde genomföra våra planerade arrangemang 

Guldhjälmen (alpin)  och Folksam Cup (längdskidor). Trots det ekonomiska tapp detta innebär har 

verksamheten klarat sig okej genom bland annat stöd från Riksidrottsförbundet.  

Det har funnits många positiva stunder också, vi har haft en hög närvaro på träningarna inom alpint, 

längd och innebandys yngre grupper. Och verksamheten har präglats av glädje, gemenskap och 

engagerade ledare.  

Styrelsen har under året haft månatliga möten utöver att planera och utveckla verksamheten har vi 

också diskuterat de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Idrottsförbunden 

och hantering av smittorisker på träningar/tävlingar. Vi har sökt och beviljats pengar för förlorade 

inkomster pga inställda arrangemang. Vi har även gått över till den digitala tjänsten Cardskipper för 

att underlätta medlemsregistreringen och kommunikation med medlemmarna i framtiden.  

Slutligen vill jag tacka alla barn, ungdomar, ledare, styrelsen och föräldrar för ett fint idrottsår och för 

att denna säsong har blivit så bra som den kunnat bli trots det rådande läget i samhället.   

Kina Westervall 

Ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Längdskidor  
  
Duveds IF fortsätter att ha en stor och aktiv verksamhet inom längdskidåkningen. 
  
Träningarna:  
Under vintern så tränade vi tisdagar för de födda 05 och yngre där mycket av vår träning bygger på 
att ge åkarna en god grundteknik och kondition för att allt eftersom de blir äldre orka köra hårdare 
träningspass och kunna öka belastningen.  
 
På torsdagarna var det som vanligt skidlek med barn födda 2016 och äldre, uppdelade i olika grupper 
för att anpassa övningar och längd på passen men med en gemensam inledande aktivitet för alla 
grupper för att skapa gemensamhetskänsla. Grundtanken är alltid att behålla skidglädjen och känslan 
av gemenskap när vi träffas. Ett 50-tal barn/ungdomar deltog under vintern på skidleken. Väder och 
vind ställde till det så att en del pass blev inställda tyvärr men så är det med utomhussport. Dessvärre 
ställde Coronapandemin till det på såväl träningar som tävlingar.  
 
När det gäller våra elever på Åre skidgymnasium så har vi Märta Rosenberg, Victor Berglund, Per 
Boberg, Maja Boberg och Anna Jonsson som representerar Duveds IF.  
 
Tävlingar: 
Vi har många åkare i olika åldrar som tävlar för klubben. Vi har haft deltagare i nästan alla distriktets 
tävlingar för ungdomar och juniorer. Klubben var med och anordnade en observationstävling för JVM 
där klubbens åkare Märta Rosenberg placerade sig bland toppåkarna.  Åkarna i klubben har gjort 
flera fina prestationer och en och annan ligger i topp i sin åldersklass. Det är svårt att lyfta fram några 
enskilda åkare då de som tävlat gjort det med glans och visat stor glädje i spåret.  
  
Arrangemang:  
Vid vår deltävling i kommuncupen hade vi ett hundratal åkare och en trevlig kväll på Hamrelia. Björn 
Jonsson var ansvarig.  
  
Klubben var medarrangör till tävlingen Järpens skidspel och observationstävling till JVM tillsammans 
med Järpens SK som pågick i två dagar under jullovet.   
Dessvärre ställdes Folksam Cup in på grund av Corona så vi kunde inte ha den tävlingen tillsammans 
med Järpens SK. 
Sektionen hjälper också till med inventering på ICA Duved för att dra in pengar till klubben samt 
städar backar för Skistar efter säsongens slut. 
 
Tycker att vår verksamhet och våra resultat visar att Duveds IF har ett vinnande koncept, det som 
oroar är att vi behöver fler ledare för de yngre grupperna där antalet barn ökat ordentligt i år. Det 
saknas ledare för den allra yngsta gruppen än så länge. Vi ser gärna att fler barn börjar tävla 
åtminstone i kommuncupen för att säkra framtida engagemang i klubben och vilja komma på 
träningarna. Det är också bra för att få föräldrar att engagera sig i klubbens arrangemang.  
  
  
Slutligen vill jag tacka alla engagerade ledare, barn och ungdomar. Utan er finns ingen klubb. Vi vill 
också tacka föräldrar, snälla funktionärer och sponsorer för allt stöd! Vi ser nu fram emot nästa 
säsong! 
  
Rapporterat av: 
Erika Engström 
 



Alpint 

Duveds IF’s alpina sektion har under säsongen bedrivit verksamhet inom alpin skidåkning för barn 

och ungdomar. Vi har ordnat träningar i Hamrebacken, Duved, tre kvällar per vecka för åkare födda 

från 2006 till 2015. Vi har arrangerat en av deltävlingarna i Årecupen med stort deltagande och goda 

resultat av egna åkare. Några av våra aktiva har även åkt på tävlingar på andra orter, bland annat i 

Östersund.  

Under säsongen har antalet anmälda åkare i vår barn- och ungdomsverksamhet varit fortsatt stor 

med drygt 100 aktiva. Vi har även två senior-åkare som tävlar för Duveds IF på internationell nivå - 

Tobias och Isac Hedström. 

Corona-pandemin har påverkat delar av vår verksamhet även denna säsong med bl.a. ett antal 

inställda tävlingar. Vi har behövt göra vissa justeringar i rutinerna runt våra egna träningar men har 

kunnat genomföra all träningsverksamhet som planerat. Vi har följt de råd och restriktioner som 

myndigheter, Åre kommun och i viss mån även Riksidrottsförbundet gått ut med. Sektionens största 

källa till inkomst är arrangemanget Guldhjälmen, vilket fick ställas in för andra året i följd enligt 

skidförbundets riktlinjer. Trots det ekonomiska tapp detta innebär har verksamheten klarat sig okej 

genom bland annat stöd från RF och ett uppdrag åt en lokal mataffär som genomfördes med 

arbetskraft från gruppen av målsmän till föreningens aktiva. 

Under året har arbetet med att upprätta ett nytt förråd fortsatt. Det käppförråd som idag står bakom 

målhuset i Hamrebacken är i ytterst dåligt skick. Vi har med ekonomiska medel från Rahms stiftelse 

köpt en 20-fots container som kommer att inredas som förråd. Efter överenskommelse med 

markägaren (Skistar) har vi låtit en markbit iordningställas i anslutning till parkeringsplatsen vid 

Hamreliften där containern kommer att placeras.  

Rapporterat av: Markus Enhage  

 

Innebandy och barngymnastik 

Träningsgrupp Innebandy 2003/2005 

Detta har varit ett verksamhetsår som har präglats av covid-19 och tillhörande restriktioner. Vi har 

haft ett samarbete med Krokom IBK för att samla äldre ungdomar i ett utvecklingslag och ett lag i 

PantaMera-serien. Utvecklingslaget hann spela två matcher innan restriktionerna begränsade 

fortsatt spel i november. PantaMera-serien kom aldrig igång. 

Restriktionerna begränsade under en tid också möjligheterna för våra gymnasieungdomar att träna 

med högstadieungdomarna vilket påverkade träningsgruppen. Vidare inskränktes 

träningssamarbetet med ”gubbstruttarna”, våra seniorer som regelbundet har tränat i Duvedshallen. 

Träningsgruppen tränade dock, utifrån förutsättningarna, regelbundet fram till sommaren. I slutet av 

terminen tackade vi av de ledare och spelare som efter sommaren skulle flytta från Duved till arbete 

och studier på andra orter. 

Rapporterat av: Henrik Lindström, ledare 

 

 



Träningsgrupp Innebandy 2010/2011 

Vi körde i gång träningen i mitten av oktober. Svårt att hitta ledare till gruppen. Evelina Björklund har 

stöttat och Axel Glarner tog över tränaransvaret för gruppen. Axel gick i 9:an och spelade själv med 

de äldre killarna. Bra med en förebild från föreningen. Coronapandemin gjorde att vi hela tiden fick 

förhålla oss till nya regler som bestämdes utifrån barn och idrottande. Föräldrar fick inte vistas i 

hallen. Från den 14/12 fram till 1/2 var det paus för inomhusidrotter pga. ökad smittspridning. 

Gruppen har fortsatt att utvecklas.  Med roliga övningar och nytt för i år var att även barn från Åre 

skola börjat spela innebandy. Inget matchspel denna säsong. Antalet på träningar har varierat men 

legat mellan 8–15 st. Träning på måndagar fram till i början av juni. Nöjda spelare och en tränare som 

gjorde ett grymt bra jobb.  

Rapporterat av: Evelina Björklund, ledare 

 

Träningsgrupp innebandy 2012/2013 

Årets träning för barn födda 2011 och 2013 fortsatte på måndagar samma tid som året innan, 

måndagar 17.30-18.30.  

En av våra juniorer i föreningen, Axel Glarner, klev in som tränare tillsammans med Sebastian 

Törngren som stöttande förälder. Axel har gått en ledarutbildning och varierade träningarna med 

olika övningar och match som avslut.  

De ca 10 pojkarna som tränade var lojala träningen och tiden under hela året. 

Rapporterat av: Viktoria Kullman, ledare 

Barngymnastik 

Barngymnastik 20/21 var för barn födda 2015-2018. På grund av coronasituationen kunde vi vara 

max 50 personer i Duvedshallen i taget. Då alla barn har med sig en vuxen blev det et tak på 25 barn. 

I starten hade vi en tid på torsdagar, där man anmälde sig inför varje träning. Då trycket blev så stort 

fick i vi november två extra tider, som gjorde att 75 barn kunde komma å gymnastiken varje vecka. 

Tyvärr så fick vi bara köra et par gånger innan nya restriktioner kom, och barngympan blev satt på 

paus ut året.  

Syftet med barngymnastiken är att barnet ska få en rolig start in i idrottens värld och lära sig att 

samarbeta med andra barn. Vid varje träning byggs det upp olika stationer där barnet själv väljer vad 

det vill göra. Detta för att skapa mesta möjliga aktivitet och minst möjliga stillastående. Barnen blir 

utmanad på sina grundrörelser som balans, hopp, springa etc.  

Tränare barngympan: Stephanie Andén, Frida Sundgren Sara  Bjurström, Jens Larner, Elin Bergström 

och Malin Tengman, Linn Muller och Inger Fritzson 

Rapporterat av: Inger Fritzson  


