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Ordförande har ordet 

Året 2020 kommer i historieböckerna att sammanfattas med corona och tyvärr kan även 

stora delar av det gångna verksamhetsåret också göra det, men inte allt. För det var 

under hösten 2019 som vi fick in anmälningar från över 100 barn som ville träna alpin 

skidåkning med oss, vilket är helt fantastiskt! 

Och sett ur ett rent idrottsmässigt perspektiv så har det varit ett väldigt bra 

verksamhetsår, i alla fall innan coronaviruset gjorde att evenemang som många sett 

fram emot ställdes in. Men innan dess hann våra äldre alpinåkare, bröderna Tobias och 

Isac Hedström plocka pallplatser på Europacupen respektive FIS-tävlingar vilket lett till 

att Tobias Hedström har fått en plats i det a-landslaget. Vår juniorlandslagsåkare i 

längd, Märta Rosenberg hann även ta tre medaljer på världsungdoms-OS. Men precis 

när innebandykillarna, som under hela hösten och delar av vintern kuskat till träningar i 

Mörsil, under renoveringen av Duvedshallen, skulle ha sitt första sammandrag i 

Duvedshallen blev det inställt. Efter det fortsatte det bara. Flera av våra, normalt 

största, inkomstkällor försvann när Guldhjälmen och Årefjällsloppet ställdes in.  

Som tur är var inte det här en normal säsong. Veckan innan hela sveriges olika tävlingar 

och evenemang ställdes in kunde Duveds IFs längdsektion tillsammans med Järpens SK 

ro i land ett riktigt monster till arrangemang, nämligen Folksam Cup. Jag är otroligt 

imponerad över arbetet som längdsektionen och Järpens SK har lagt ner och det är 

fantastiskt roligt att höra hur bra allt gått trots att det genomfördes mitt i en utbrytande 

pandemi.  

I styrelsen har vi under våra månatliga möten, utöver att planera och utveckla 

verksamheten, diskuterat de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 

och Idrottsförbundet, hantering av smittorisker på träningar, tävlingar, arbetsdagar och 

den årliga ledarmiddagen. Vi har även lagt tid på att söka pengar för förlorade 

inkomster. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla barn, ungdomar, föräldrar  och ledare som 

har gjort den här fantastiska säsongen möjlig. Jag vill även rikta ett speciellt tack till 

styrelsen för de här två åren som ordförande, då jag nu väljer att tacka för mig. Jag vill 

även passa på att önska alla lycka till den kommande säsongen, och jag är övertygad om 

att den kommer att bli minst lika bra som 19/20. 

 

Sara Johansson 

Ordförande 

______________________________________________________________ 
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Längdskidor 

Duveds IF fortsätter att ha en stor och aktiv verksamhet inom längdskidåkningen. 

Träningarna: Under vintern så tränade vi tisdagar för de födda 04 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 2014 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. Nytt för denna säsong att även de allra minsta fått möjlighet att åka skidor tack vare 

konceptet Träna tillsammans vilket var mycket uppskattat och där ett tiotal barn deltog med sina 

föräldrar. 

När det gäller våra elever på Åre skidgymnasium så har vi Märta Rosenberg, Victor Berglund 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. Dessutom har klubben åkare som representerat 

Jämtland/Härjedalen Folksam-cup där de gjort bra ifrån sig. Fyra av klubbens åkare 

representerade också. 

Klubben har också arrangerat kommuncupsavslutningen i Duved vilket blev en lyckad kväll för alla 

åkare och föräldrar. 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 tillsammans 

med Järpens SK som pågick i två dagar under jullovet.  

Klubben har tillsammans med Järpens SK arrangerat Sveriges största tävling för 15/16-åringar i 

Järpen. En fartfylld och späckad helg med 370 deltagare och ett hundratal ledare och vallare. Ett 

stort arrangemang med tanke på arbetsinsatser och ekonomi. Vi hann precis arrangera tävlingarna 

innan alla tävlingar ställdes in på grund av Corona. 

Sektionen ansvarar också för inventering på ICA Duved för att dra in pengar till klubben samt 

städar backar för Skistar efter säsongens slut. 
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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 IFs alpina sektion har under året 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 2014. 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 till Edsåsdalen, Almåsa 

och Östersund. 

Verksamheten har vuxit kontinuerligt under de senaste åren och under denna säsong slog vi rekord 

i antal anmälda åkare till vår barn- och ungdomsverksamhet med nästan 100 aktiva anmälda. Vi 

har även två senior-åkare som tävlar för Duveds IF på internationell nivå - Tobias och Isac 

Hedström. 

Omvärldsläget i och med corona-pandemin har påverkat delar av vår verksamhet med bl.a. ett antal 

inställda tävlingar. Vi har behövt göra vissa justeringar i våra rutiner men i stort sett kunnat 

fortsätta med all vår träningsverksamhet. Undantaget är Skistars nedstängning av liftsystemet som 

gjorde att vi fick avsluta alpin-säsongen två veckor tidigare än 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 ställdes in enligt 

skidförbundets riktlinjer. 

Trots detta tapp 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 även arbete genomförts för att upprätta ett nytt förråd. Det käppförråd som idag 

står bakom målhuset i Hamrebacken är i ytterst dåligt skick. Vi har sökt och fått beviljat 

ekonomiska medel ur Rahms stiftelse. Planen är att använda pengarna till att köpa två mindre 

containrar från Skistar och ersätta det befintliga förrådet med dessa. 
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Rapporterat av: Markus Enhage 

 

______________________________________________________________ 

Innebandy och barngymnastik 

Träningsgrupp Innebandy 2003/2006 

Före ombyggnationen av Duvedshallen inledde träningsgruppens ledare ett samarbete med Mörsil 

IF. Syftet var både att få tillgång till träningshall under pågående ombyggnation men också att 

värva spelare från Mörsils högstadieskola. Vi vill tacka Mörsil IF för det goda samarbetet under 

denna tid! 

I februari 2020 fick vi återvända till nyrenoverade Duvedshallen. 

Träningsgruppen har under säsongen 2019/2020 tränat två gånger per vecka med ungdomar från 

Duveds och Mörsils högstadieskolor samt med ungdomar från gymnasieskolorna i Järpen. 

Träningsgruppen har varierat i antal men hade under perioden i Mörsils sporthall ca 15 

deltagare/träning. I Duvedshallen har vi varit ca 10 deltagare/träning. 

Vi vill tacka anhöriga som har skjutsat spelare till träningarna i Mörsil och Duved samt till våra 

sammandrag under säsongen! Ett särskilt tack till de anhöriga som möjliggjorde hämtningen av 

vår fina sarg från Strömsund! 

Träningsgruppen har spelat seriespel i Panta Mera, division 2 Röd. Vi avslutade på en hedrande 

andra plats bakom obesegrade Brunflo FK. Coronapandemin satte punkt för säsongen den 13 mars 

2020, två dagar före Duveds IF:s första hemmasammandrag, efter rekommendationerna från 

Svenska innebandyförbundet och beslut av Jämtland/Härjedalens innebandyförbund. 

Träningarna fortsatte under Coronapandemin utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Under sommaren 2020 inledde vi ett träningssamarbete med en fristående träningsgrupp för 

innebandy i Duved - ”gubbstruttarna” - för att kunna erbjuda innebandyträningar för de ungdomar 

som var kvar i Åre kommun under sommaren. Samarbetet var mycket uppskattat från bägge 

träningsgrupperna. 

Tack för en annorlunda säsong! 

Tränare Henrik Lindström och Henrik Samuelsson 

 

Träningsgrupp Innebandy 2010/2011 

På grund av ombyggnation i Duveds hallen kom vi igång med Innebandy först i februari. Vi delade 
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tiden med gruppen 2012/2013. 

Från början tränade vi tillsammans, men efter 2 träningar fick vi dela upp åldersgrupperna. 

Syftet har varit att utifrån barnens mognad att göra roliga och lagom utmanande träningar. I den 

här åldern är det tydligt att det utvecklas olika snabbt. Övningar har fått anpassas och 

lagindelningar har behövt anpassas. 

Väldigt roligt att vi har fått en sarg, det har gjort träningarna roligare. 

Vi har varit 1-2 tränare. Pga. av rådande Coronapandemi har inga föräldrar fått vistas i hallen. Vi 

har haft bra uppslutning på träningarna trots “Corona regler”. Vi har varit 10-16 st. barn varje 

träning. Kul att följa gruppen och dess utveckling. Barnen är väldigt intresserade av att spela 

matcher. Skulle gärna vilja möta andra lag. 

Tränare Evelina Björklund och Niklas Lindberg, administratör Amelie Tham 

 

Träningsgrupp Innebandy 2012/2013 

Under 2018 och 2019 saknades aktiviteter för barn födda 2012. Duvedshallen var under renovering 

och få aktiviteter var igångsatta. Till februari 2020 fick jag som mamma till son född 2012 

möjlighet till ledig tid i Duvedshallen på måndagar. I och med min sons och hans vänners önskan 

av just innebandy så valde vi att starta upp på prov och delade tiden med Duveds sig Innebandy 

10/11. Tack vare den nya sargen och föräldrar som hjälpte till att sätta upp sargen, så kom vi igång 

snabbt. Fler föräldrar hjälpte till att träna barnen eller vara finnas till hands som stöd. 

Ungefär 10 barn födda 2012 och även 2013 tränade en gång i veckan under vårterminen. Vi 

fortsatte vår träning, även under Corona, och målet var att ha roligt, röra på sig, lära sig grunderna 

i innebandy och att samarbeta och visa hänsyn.” 

Tränare Viktoria Kullman 

 

Träningsgrupp Barngymnastik 

Barngymnastiken vänder sig till barn i åldrarna 2-5 år och har tillfälligt legat vilande med 

anledning av renoveringen av Duvedshallen och sedan Coronapandemin. 

Ledare Frida Sundgren och Stephanie Andén 

 

Rapporterat av: Henrik Lindström 


