Verksamhetsberättelse junior- och senior säsongen 2021-2022
Junior- och seniortruppen
D17-18
Emilia Eriksson
D19-20
Julia Eriksson
H17-18
Adam Dahlgren, Edvin Högman, Filip Berglund, Melker Hendén, Simon Claesson
H19-20
Axel Isacsson, Olle Andersson
D 21
Johanna Hagström, Lisa Jonsson
H21
Erik Lieback, Linus Nygren, Ludvig Svenningsson
Försäsongen
Inför säsongen stod Uif inför något av ett generationsskifte, framför på allt seniorsidan. Flera äldre
och framgångsrika åkare som Hanna Falk och Viktor Thorn slutade sin satsning på elitnivå av olika
anledningar. Klubben har dock fortsatt ambitioner att vara en elitklubb och södra Sveriges ledande
skidklubb. Av den anledningen valde vi att stärka truppen på lång sikt genom att ta in två nya, unga
åkare. Olle Andersson från Tidaholm och Lisa Jonsson från Sävedalen.
Klubben genomförde tre barmarksläger på hemmaplan där vi dessutom bjöd in ett antal åkare från
andra klubbar för att ge fler åkare från distriktet möjligheter att utvecklas. Dessa läger har varit
lyckade och något som våra åkare ser som väldigt positivt.

I slutet av september genomfördes också ett läger i Torsby med skidåkning i tunneln blandat med
barmarkträning. Seniorerna åkte på två veckors snöläger i okt/nov och till den andra veckan anslöt
även våra juniorer. Vi var då nästan 20 personer i en stor stuga i Idre och hade en jättefin vecka med
olika aktiviteter och bra träning på snö inför kommande säsong.
Tävlingssäsongen
Vi kan nu se tillbaka på en av de bästa skidsäsonger vi haft på många år. Fokus under säsongen har
för våra seniorer varit att delta i Smart Energy Cup samt SM-tävlingar och för juniorerna Bauhaus Cup
och Junior-SM. Tävlingssäsongen började med premiärhelg redan i mitten av november uppe i
Gällivare dit Linus Nygren och Olle Andersson åkte. Sedan har vi varit väl representerade på samtliga
större tävlingar ända fram till den slutliga finalhelgen i Sollefteå i början av april.

Senior
På den internationella scenen har vi denna säsong varit representerade av Johanna Hagström som
haft en plats i det Svenska A-landslaget. Johanna var länge med och slogs om en plats i det svenska
laget till OS i Peking men hamnade med minsta möjliga marginal utanför laget. Johanna har haft en
säsong med lite stolpe ut. Trots det har hon gjort väldigt fina resultat vilket visar vilken hög kapacitet
hon har och det bådar gott för framtiden.
Nedan följer ett urval av Johanna Hagströms
resultat under säsongen 2021 – 2022. Hon blev
19:e i den totala Världscupen, 6:a totalt i sprint
cupen och vann poäng-cupen vid Tour de Ski.
VÄRLDSCUPEN
Sprint, Obersdorf
Sprint, Ruka
Sprint, Falun
Sprint, Lahti

2:a
2:a
11:a
11:a

SMART ENERGY CUP
Sprint, Skövde
10 km F, Skövde

1:a
2:a

SKANDINAVISK CUP
Sprint, Otepää
20 km K, Otepää

2:a
4:a

SM PITEÅ
Sprint F
10 km K
Masstart F

2:a
5:a
8:a

Bland övriga seniorer har vi som nämnt ett generationsskifte med unga åkare på väg upp, men där vi
också tyvärr haft en del problem med skador och sjukdomar under året. Linus Nygren tar dock stadigt
kliv mot att etablera sig i sverigetoppen och övriga kämpar på väl.
Övriga senioråkare och deras säsongsbästa resultat.
Linus Nygren
22:a
10 km Fritt, Smart Energy Cup, Skövde
Ludvig Svenningsson
44:a
Sprint K, Smart Energy Cup, Torsby
Erik Lieback
69:a
30 km K. SM, Piteå
Lisa Jonsson
21:a
30 km K. SM, Piteå
Junior
Vi har under säsongen haft en stor juniortrupp som deltagit i samtliga Bauhaus-cup tävlingar och SM.
En sådan stor bredd med åkare högt upp i resultatlistorna har nog klubben aldrig tidigare kunnat visa
upp. Detta gör att vi ser framtiden an med stor tillförsikt och för att fortsatt kunna ha åkare i
toppskiktet i Sverige och att även emellanåt kunna vara med och slåss om SM-medaljer.
Nedan följer en summering av våra juniorers resultat under den gångna säsongen. Vi kan särskilt
nämna SM-guld i lag för H17-18 där Edvin Högman, Filip Berglund, Melker Hendén deltog i laget.
Melker Hendén har också haft hela 6 stycken topp-10 placeringar och en sammanlagd 7:e plats i
Bauhaus Cup. Olle Andersson var också länge med i diskussionerna om att ta en plats i Sveriges JVMlag.

Foto: Uif ställde upp med två stafettlag på JSM i Åsarna och båda hamnade bland de 10 bästa.
Nedan följer en kort resultatsummering för gruppen samt åkarnas individuellt bästa placering.
JUNIOR SM ÅSARNA
SM-guld:
TOPP 10-placeringar:
TOPP 15-placeringar:
TOPP 30-placeringar:

Lagtävling H 17-18 15 km.
4 st
4 st
6 st

RESULTAT BAUHAUS CUP
TOPP 10-placeringar:
TOPP 30-placeringar:

11 st
21 st

Junioråkare med deras säsongsbästa resultat.
Adam Dahlgren
33:a
10 km K, Bauhaus Cup
Ulricehamn
Edvin Högman
7:a
7,5 km F, Bauhaus Cup Sollefteå
Filip Berglund
9:a
7,5 km Jaktstart K, Bauhaus Cup Sollefteå
Melker Hendén
5:a
Masstart 15 km K, JSM
Åsarna
Simon Claesson
7:a
10 km K, Bauhaus Cup
Sollefteå
Emilia Eriksson
7:a
7,5 km Jaktstart, Bauhaus Cup Sollefteå
Axel Isacsson
18:e
20 km Masstart K, JSM
Åsarna
Olle Andersson
4:a
15 km K, Bauhaus Cup
Idre
Julia Eriksson
40:e
7,5 km Jaktstart, Bauhaus Cup Sollefteå
GÖTALANDSMÄSTERSKAP
5 guld, 6 silver och 4 brons (hela klubben)
DISTRIKSMÄSTERSKAP
6 guld, 4 silver och 1 brons (hela klubben)
UIF Skidor genom
Owe Isacsson

H17-18
H17-18
H17-18
H17-18
H 17-18
D17-18
H19-20
H19-20
D17-18

