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Verksamhetsberättelse Avesta Alpina Klubb 2020-2021
Avesta Alpina Klubb har ca 65 medlemmar i 35 familjer med 55 aktiva ungdomar.
Corona har påverkat våra träningar till viss del men vi har ändå kunnat hålla säkra träningar
både inomhus och på snö.
I höstas startades en ny och eftertraktad skidgrupp upp för 3-5-åringar; Snökul. De har haft
åtta inomhusträningar och tio träningar på snö.
Skidkul-gruppen har utvecklats mycket. Tio träningar inomhus och tio utomhus i Åsbo samt
totalt sex dagar träningsläger i Stöten varav de tre sista var tillsammans med Mini Alpina.
Mini Alpinas många träningar ger fortsatt fina utvecklingsresultat. De började med tre
utomhusträningar för att sedan träna tio gånger inomhus under hösten och 26 gånger på
snö i Åsbo samt nio dagar träningsläger i Stöten.
Även en ny snowboardgrupp har startats; Team Snowboard, och de hann träna 13 gånger på
snö.
Totalt har det erbjudits 99 träningstillfällen för våra aktiva ungdomar. Även föräldrar har
erbjudits skidträning samt bansättarkurser vid ett antal tillfällen.
Säsongen bjöd på klubbmästerskapstävling som avslutning för Skidkul och Mini Alpina samt
några fartglada föräldrar. Jättekul att se barnen tagga till för att testa på tävling med
nummerlappar, tidtagning och speaker.
Det tänkta träningslägret i Björnrike i december fick ställas in pga Corona och snöbrist.
Snösprutning
Vi har sprutat snö i totalt 111 timmar, vi hade turen att få börja snösprutningen enligt
tidigare bestämd körordning med längdklubbarna. Många familjer inom Skidkul och Mini
Alpina har hjälpt till men vi har dessutom varit tvungna att utnyttja Avesta Golfklubbs
tjänster i 20 timmar vilket kostat klubben 4800 kr.
Tillsammans med Dalahästen Skidcenter har vi fått beviljat bidrag på 1,155 mkr från
Allmänna Arvsfonden samt 760 tkr från Riksidrottsförbundet för att fördubbla vårt
sprutsystem och i förlängningen bygga skidlekplatsen Skidäventyret vid längdspåret. Många
ideella timmars arbete av ”Torsdagsgruppen” har det blivit.
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Pistning
Våra tre pistmaskinsförare har åter igen gjort ett fint jobb med att alltid hålla backen i fint
skick med den relativt nya pistmaskinen.
Backen - servering
Vi har haft backen och serveringen öppen på tisdagar, fredagar och under helger. Backen har
varit flitigt besökt av många ungdomar. Vi ställde iordning en grillplats utanför stugan som
utnyttjats både för grillning av korv samt som mysig värmekälla.
Vi fortsätter att renovera rullbatterier till vår lift. Vi har sökt och fått Bygdemedelsbidrag på
50 tkr som utnyttjas till detta.
Ekonomi
Att vi kunnat hålla backen och serveringen öppen för allmänheten samt dragit in mycket
pengar i samband med bl.a. ostförsäljning under hösten samtidigt som utgifterna varit färre
pga bl.a. inställda träningsläger gör att årets resultat är gott; ca 62 tkr.
För kommande år vill vi fortsätta satsa på träningsläger, mobil tidtagning, samt fortsätta
arbeta med Skidäventyret vilket innebär förbättring snösprutning och en backe som fortsatt
är öppen för allmänheten.
Vi har fått extra stöd från Riksidrottsförbundet på 10 tkr för att kunna bedriva säker träning
under Coronatider. Nya högtalare till alla tränare samt käppar för ”landslalom” och en
Slackline för balansträning är inhandlade.
Dalahästens Skidcenter
Vi samarbetar med längdklubbarna genom den ekonomiska föreningen Dalahästens
Skidcenter. Gemensamt är snökanonsystemet, pistmaskinen samt klubbhuset. Avesta
Kommun håller oss med pistmaskin.

