UIF SKIDOR UNGDOM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021-22
TRÄNINGSVERKSAMHET
Säsongen började i månadsskiftet september/oktober. Vi har fortsatt haft en säsong med
pandemianpassningar i perioder enligt FHM:s rekommendationer. Vi har inte erbjudit någon
gemensam fika efter träningarna på grund av de rådande omständigheterna. Vi har haft barn
och ungdomsträningar från oktober t.o.m. mars: tisdagar på Lassalyckan, torsdagar
(slalombacken och Lassalyckan) och lördagar vid klubbstugan. Nytt för i år är att vi valde att
minska ner träningsgruppen 6-8 till två åldersgrupper istället för tre, gruppen heter nu 7-8.
Denna grupp har startat sin barmarksträning i Bogesundsskolans idrottshall.
Trots pandemin har inte vi märkt av att vi har tappat barn och ungdomar under denna säsong.
Allt som allt deltog närmare 130 barn och ungdomar och 26 ledare i den ordinarie
verksamheten under vintern.
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Klädprovningar vid två tillfällen i början av oktober.
Föräldramöten anordnades i varje träningsgrupp i början på säsongen.
Vi erbjöd alla som ville testa skidverksamheten tre prova på tillfällen i den ordinarie
verksamheten.
Vi hade ungdomar i åldern 13-16 som deltog i de träningsdagar som arrangerade av
Västergötlands Skidförbund.
Skidskola för barn födda 2016 arrangerades i januari under 6 tillfällen.
Huvudansvariga för detta var två ungdomar från 15-16 gruppen. De mötte upp barnen
och startade upp skidskolan med en samling och en uppvärmning och de ansvarade
även för avslutning av passet. Ledare och ungdomar från träningsgrupperna ansvarade
för en huvudaktivitet, 1 tillfälle/grupp.
Utomhusfika serverades vid julavslutning, KM och säsongsavslutning.
Säsongsavslutning genomfördes som en poängstafett med mixade lag från alla
träningsgrupper.
Skidskytteträning på lördagar under barmarkssäsongen.
Integrering av skidskytte i skidträningsgruppernas träning under barmarkssäsongen.
Skidskytteskola i samarbete med Skidskytte syd. Två grupper; en grupp upp till 13 år
(11 deltagare) och för en grupp 14 år och äldre (4 deltagare). Ett tillfälle i veckan
under maj-augusti med uppehåll under juli månad. Start den 5 maj.
Familjeläger Isaberg 30-31 oktober, 35 deltagare
Snöläger Idre 11 dec-15 dec, 23 ungdomar och 9 ledare
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Skidskyttetävling arrangerades på Lassalyckan den 27 december
Lilla Ulricehamnsloppet arrangerades i samband med Bauhaus cup
KM arrangerades i samband med en träningstisdag, 98 deltagare
GM i Hallby
DM i Tranemo
Ungdoms SM, Kalix – 6 deltagare
Folksamcup, Järpen – 5 deltagare
Volkswagen ungdomscup, Örnsköldsvik – 4 deltagare
Ungdomsvasan, Mora – 5 deltagare
Några har deltagit i skidskyttetävlingar inom region syd både med skidor och löpning.

Tävlingsverksamheten öppnade upp efter covid-restriktionerna och det fanns flera tävlingar
att delta i. Det var ett lågt deltagarantal från UIF på dessa tävlingar. De som valde att tävla
har varit med på flera arrangemang och gjort fina prestationer.
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