Verksamhetsberättelse för Långloppgruppen 2021–2022

Inför säsongen
Vi startade upp säsongen innan midsommar genom att träffas där vi lade en plan för höstens
träningar och tävlingar. En viss oro fanns att pandemin kunde sätta stopp för långlopp även
denna vinter.
Långloppsgruppen 2021–2022 bestod av dessa herrar. Måns Larsson, Pierre Hallin, Jesper
Nilsson, Samuel Hoof, John Enander, Linus Jinnersjö, Jonathan Fleischer, Martin Henricsson,
Gustav Ljungberg och Viktor Fritzson.

Försäsongen
För att hålla ihop gruppen valde vi även detta år att lägga planerade träningar varannan helg
framtill tävlingarna drog i gång. En nyhet denna säsong var att vi deltog i junior och senior
läger under sommar och höst. Detta var väldigt uppskattat av åkarna och känslan att vi
tränar tillsammans med hela Uif-skidor är en framgångsfaktor. Detta är något som vi i
gruppen gärna fortsätter med.
Vi hade en hög träningsmoral under hela försäsongen och många gjorde stora kliv i sin
utveckling. Gruppen hade planerat ett träningsläger i Sjusoen i Norge. I sista sekund
avbokade vi resan till Norge då det föll en massa snö i Ulricehamn, vi valde då att lägga lägret
hemma i stället.
Under denna tid så fick vi vårt första fall av Covid, sedan under hela tävlingssäsongen har 9
av 10 varit drabbade av sjukdomen. Några fick större bekymmer och andra hade lättare
symtom.

Tävlingssäsongen
Det stora målet för gruppen är Vasaloppet även detta år. Planen var att 10 starka
långloppsåkare skulle stå på startlinjen 2022. Covid, ryggproblem och andra skador satte
stopp för det så på morgonen den 6 mars 2022 var vi 6 åkare. Vår starkaste åkare denna
vinter var Pierre Hallin som gjorde ett riktigt vasalopp.

Testning inför Vasaloppet i Mångsbodarna.

Långloppsgruppen har varit på nationella och internationella tävlingar denna tävlingssäsong.
Några utländska lopp att nämna är Marcialonga, Sjusjorn och Trysil. Nationella tävlingar är
Ulricehamnsloppet, Orsa ski marathon, Skinnarloppet, Engelbreksloppet och tävlingar runt
om kring bygden.

Marcialonga 2022

Målsättningen2021-2022
Långloppsgruppens målsättning för säsongen är uppnådd. Vi har blivit ett starkare Team
men även en grupp som verkligen sporrar varandra till bättre resultat. Gruppen består av
åkare som bor och tränar i Ulricehamn och med detta blir vi ett starkare gäng som kan
hjälpas åt mot nya mål inför säsongen 2022–2023.
UIF skidor genom
Viktor Fritzson

