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Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.
Vi upprepar vår föreningsidé och vision:
Gräftåvallens skidklubb ska bedriva verksamhet för att främja utvecklingen i Gräftåvallen och
Destination Bydalsfjällen med längdskidåkning som grund. Verksamheten strävar efter att
vara jämställd, miljömedveten och hållbar samt rikta sig till alla åldrar inom ramen för våra
personella och ekonomiska resurser. Vi ska vara det naturliga längdskidcentrat i
Bydalsfjällen!
Diskussionerna med Bergs kommun om nyttjanderättsavtal för den mark som våra skidspår
tar i anspråk samt för rätten att använda Storgräftåns fäbodvall har utvecklats på ett positivt
sätt. Kommunen har gjort fysiska besök hos oss som lett till konstruktiva idéer om hur vi ska
jobba vidare. Man har också hjälpt till med putsning av fäbodvallarna. Vi är överens om en
del arbeten som kan leda till förbättringar av spåren, bl.a., Dörrsårundan. Vi hade
erfarenhetsutbyte i en träff med spårpatrullens medlemmar i september. Antalet medlemmar i
spårpatrullen består av ca 25 personer.
I september genomfördes det populära ankracet med 200 tävlande ankor i bäcken på
Fäbodvallen och med ca 120 deltagande entusiaster.
När medlemsantalet rapporterades i maj hade vi 1365 medlemmar, varav ca 25 % är under 20
år. Nämnas kan att sedan klubben bildades 2003 har medlemsantalet ökat varje år!!
Vi kunde rapportera ett stort antal barn i våra aktiviteter i skidleken. Kvällsspaning i
trollskogen för barn har blivit en populär aktivitet under sportlovskvällarna. Det var 46
spanare ute som också följdes av många nyfikna anhöriga. Under året har vi traditionsenligt
arrangerat Dalsjöloppet i Hovde som i år lockade 38 vuxna och 49 barn samt Korvloppet där
77 vuxna och 100 barn deltog. Årets upplaga av Gräftåprovet lockade 58 deltagare och
Klubbmästerskapet 29 vuxna och 15 barn/ungdomar. I slutet av året genomfördes
Mellandagsloppet, som pga väderförhållandena, fick förläggas till 3 km-spåret i Storgräftån
med 21 vuxna och 15 barn.
Alla medlemmar kan utmana sig själva genom att anmäla sig till Gräftåklassikern. Man åker
ett antal varv på elljusspåret eller 3 km spåret i Storgräftån samt gröna spåret. Man kan välja
på olika nivåer, guld, silver eller brons, beroende på vad man själv tror sig orka med. Anmäler
sig gör man genom att betala in 100: - till klubbens bankgiro och antalet varv registrerar man

via hemsidan (antingen efter varje aktivitet, eller allt i en klump). Medaljer delades ut till de
som genomfört klassikern vid årsmötet.
Våra intäkter under budgetåret 2018 kommer i huvudsak från medlemsavgifter 117 100 kr
och gåvor, sponsorstöd och bidrag ca 200 000 kr. Det är viktigt att vi är många medlemmar
för att vi ska vara intressanta för sponsorsamarbete. Det främsta ekonomiska målet under
2018 har varit att kunna slutfinansiera köpet av en pistmaskin. Maskinen har också slutbetalts.
Frivilliga bidrag under 2017 och 2018 till pistmaskin från medlemmar var 107 511 kr.
Våra vinteraktiviteter intresserar förstås många men eftersom många besöker Gräftåvallen
även under barmarkssäsongen ökar intresset för aktiviteter. Våra naturstigar i Storgräftån är
välbesökta och vi ser framför oss mera aktiviteter under denna del av verksamhetsåret. För att
ge möjlighet till mera aktiviteter har vi köpt in en studsmatta som starten på att göra skidleken
till en plats för både sommar- och vinteraktiviteter. Som ”Idrottsförening i Gräftåvallen” faller
många olika uppgifter på oss. Vi sköter badplatsen vid Häggsåssjön, håller efter vindskydd
längs spåren, försörjer vindskydden med ved, tömmer latrin och sopor och samlar petflaskor
och aluminiumburkar i sopboden. Det senare gav en inte försumbar intäkt på 4 688 kr.
Vill du som medlem hjälpa till? Vi behöver ständigt flera engagerade personer. Anmäl
intresse till någon i styrelsen.
Klubbens hemsida ger god information om vad som sker. Adressen är www.graftavallenssk.se
Kom också ihåg att man kan läsa om skidspårens status på www.skidspar.se. Gilla oss på
Facebook!
Hjälp till att sprida information om klubben och våra aktiviteter till hela Destination
Bydalsfjällen!
Vårt medlemskap gäller för familj där familjemedlemmarna är mantalsskrivna på samma
adress. Medlemmar uppmanas att värva nya medlemmar och sponsorer som vill synas på vår
anslagstavla. Hör av er till vår kassör eller bli medlem direkt genom att sätta in
medlemsavgiften på föreningens swish-nummer 123 269 98 25 eller bankgiro 5045-2358,
150 kr enskild medlem och 300 kr familjemedlemskap.
Det finns möjlighet att adoptera en stolpe på elljusspåret. Välj nummer och text på stolpen.
Meddela vår kassör så får du en faktura på 500 kr/år.
Våra sponsorer för elljusspåret under året har varit: Brunflo Måleri AB, Dina Försäkringar,
Hallens El & Bygg och Ica Nära Hallen.
Ett stort tack till Fjällgården för ekonomiskt stöd till skoterbränsle och som är vår största
medlemsvärvare!
Tack till alla ideella medarbetare samt alla övriga generösa sponsorer!
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