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Möten:
Årsmöte hölls 29 augusti 2021 vid hangaren, Gräftåvallens flygplats.
Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden.
Medlemmar:
Gräftåvallens SK har 1334 medlemmar varav 25 % under 20 år.
Medlemsavgift: 150 kr enskild medlem och 300 kr familjemedlemskap
Verksamhet.
År 2021 i pandemins skugga. Inställda aktiviteter så som trollspaning, Dalsjöloppet, klubbmästerskap,
korvlopp, samt Mellandagsloppet. Vårt årsmöte flyttades fram till i slutet av augusti och genomfördes
på flygplatsen.
Vi höll våra skidspår i bra skick, och det åktes som om ingenting hänt, tyvärr var vår pistmaskin trasig
en stor del av säsongen. Mycket snö kom under januari och tidvis kunde inte alla spår vara

dragna på grund utav träden vek sig över spåren och hindrade spårning. Spårpatrullerna hade

mycket jobb i att röja spåren från träd. En kall april och mycket snö gjorde att spåren var
åkbara in i maj.
Under sommarhalvåret har vi haft 20 st orienterings kontroll utplacerade i Gräftåvallen och dess
närhet. Kontrollerna kunde nås genom promenad, löpning eller cykel.
På Storgräftåns Fäbodvallen sattes studsmatta och frisbeegolfen upp. Fäbodvallen och våra spår har
varit flitigt använda under sommar och höstmånaderna. Ankracet genomfördes som vanligt i slutet av
aug, det blev rekord med drygt 270 sålda ankor.
Under sensommaren fortsatte arbetet med Sommarleder i Gräftåvallen (Dörrsårundan), röjning med
grävare samt att spångar lades ut över vissa myrar. Ett Vindskydd har placerats ut vid forsarna efter
Dörrsån. Planen är att avsluta detta projekt under 2022.
Vårfloden hade tagit en bro på blå spåret, den byggdes upp igen under hösten.
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. Under året har
vi tecknat ett avtal med returpack som underlättar vår hantering med returburkar.
Vår tältkåta har fallit för åldersstrecket, då beslutade vi att söka bygglov för en Grillkåta. Efter div
turer med kommunen och länsstyrelsen fick vi vårt bygglov. Under sen hösten levererades grillkåtans
byggsats. Några idogt arbetande medlemmar monterade Grillkåtan och under mellandagarna kunde vi
öppna den för våra medlemmar och andra besökare på vallen.
Skidklubben har också deltagit i Bergs kommuns projekt ” Hållbar utveckling i Oviksfjällen”.
Våra sponsorer för elljusspåret under året har varit; Dina Försäkringar, Hallens El & Bygg, Ica Nära
Hallen, Höögs byggservice AB och Oviken Taxi.
Ett stort tack till Fjällgården för ekonomiskt stöd till skoterbränsle och som dessutom är vår största
medlemsvärvare!
Tack till alla ideella medarbetare samt alla övriga generösa sponsorer!
För ekonomi och utfall hänvisas till Kassörens rapporter.
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!
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