
Verksamhetsberättelse för 2020–2021 
 

Styrelsen för Ulricehamns SK (Snösäkert) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 

säsongen 2020–2021 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer: 

 

Lars-Åke Thor RSK  Ordförande 

Anders Neuman RSK  Kassör 

Stefan Jalderyd UIF  ledamot 

Christoffer Isaksson RSK  ledamot 

Niclas Wiik TIF  ledamot 

Fredrik Gustavsson GIK  ledamot 

Bo Melkersson RSK  ersättare 

Per-Anders Järsenholt UIF  ersättare 

Sören Högman UIF  ersättare 

Ture Andersson GIK                     ersättare sekreterare 

 

Snösäkert består av fyra klubbar, Grönahögs IK, Redvägs SK, Tvärreds IF och Ulricehamns 

IF.  

 

Under hösten 2020 fattades ett beslut tillsammans med Ulricehamn Ski Event (WC-bolaget) 

att genomföra en kortare rörläggning för att optimera snöläggningen på en sk säker snöslinga 

(lika sträckning som sprintbanorna). Arbetet kom igång sent under hösten. Förutom 

rörläggning kompletterades det även med fler uttag och fundament för fasta kanoner längs 

sträckan. Det mesta utav arbetet genomfördes ideellt med stöttning av JL Toppteknik.  

 

Snösäkert startade upp snötillverkningen 24 december med 4 kanoner på stadion, 

25 december sprutades hela säkra snöslingan (1200 meter) i 12 timmar. 3-4 januari sprutades 

slingan igen i 14 timmar, 5-6 jan återigen i 12 timmar, totalt 38 timmar för att snölägga denna 

slinga.  

Den 8 januari, var det åkbart o öppet för åkning på denna slinga. Övriga anläggningen blev 

klart för skidåkning den 23 januari, totalt 8 km som var åkbart t.o.m. mars månad. 

 

Världscupen i sprint o sprintstafett kunde genomföras programenligt på den säkra snöslingan, 

dock utan publik denna gång då pandemin hade sin inverkan på idrottens arrangemang. 

 

Långloppstävlingarna blev inställda, förra säsongen p.g.a. snöbrist, denna gång på grund av 

pandemin. Här blev det ett stort inkomstbortfall för Snösäkert. 

 

Ekonomin. 

Försäljningen av säsongskort och dagkort har fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

Avgifterna har varit 1500 för säsong-kort, 1200 före 31/12. och 100 kronor för dagkort. 

Åkkort har vi sålt 421 årskort och 7 798 dagkort jämfört med 410 årskort och 1 775 dagkort 

förra säsongen. 

Inga intäkter från långlopp denna säsong. 

Totalt för åkkort mm. har vi fått in 1 274 440 kr jämfört med 596 641 kr förra säsongen. 

 

Ulricehamns SK (Snösäkert) Lars-Åke Thor /ordf. 

 


