
Styrelsemöte Skidsektionen IK Rex

Plats: Bolmyra

Närvarande: Pär Ohlström, Marcus Persson, Christina Eklund, Olof Borell, Pelle 
Mattsson, Martin Andersson, Ulrika Eriksson, Lasse Wretling

Frånvarande: Sofie Andersson, Jerker Axlund. 

1 Välkomna

2 Rapportering: 

27/9 hade vi KM i MTC med 25 startand

Vi har haft deltagande på 5 tävlingar i Västgötacupen (MTB)

Vi har haft deltagande på SM i MTB I Göteborg. 

5/10 hade vi MTB avslutning i samband med skidupptakten. Vi tränade samt fikade och
hade prisutdelning för Km MTB. Skidträningen har då dragit i gång med 
barmarksträningar måndagar och torsdagar med god uppslutning av barn och ungdomar.

Höstläger i Jädraås har vi haft 9-11/10

Deltagande på terränglöpartävlingen Lundaruset i Östervåla den 17/10. 

Pär, Christina och Jonas var på Skidting Ottarsborg den 22/9

Pär och Pella var på arrangörskonferens den 14/10. 

Avslutningsmöte för tränarna MTB

Vi har fått okej från huvudstyrelsen att bygga en cykelbana i parken. 

KM i Rullskidor hölls den 18/10

Ottarsloppet natt arrangerades 2/10 för medlemmar och sponsorer med lyckat resultat. 

3 SISU: 
Första halvåret inlagt och klart. 



Gällande föreläsning Mentalträning kan det gå att få stöd från SISU men vi måste vara 
klara med hur vi vill lägga upp detta. Vi tar en diskussion i ledartruppen och 
återkommer sedan till Ulrika som lyfter frågan vidare med Anton på SISU. 

4 Ekonomi/Kläder: 
Pengarna för Älvstädningen har kommit in. 

Vinsten för New body samt Ullmax blev strax över 30.000 kr. 

Vi väntar på Coronapengarna samt en del sponsorpengar på väg in. 

5 Träningar/tävlingar/läger: 
KM i terränglöpning torsdag v 43

Träningshelg Ottarsborg 24-25/10

Vårat Orsa läger 13-15/11

Upplands skidförbunds Orsaläger för ungdomar födda 2008 och tidigare 26-29/11

Läger i Bruksvallarna 9-13/12. 

6 Ottarsloppet/Ottarsloppet natt: 
Vi kör på som planerat inför ottarsloppet 2021 den 13 maj. 

Gällande Ottarsloppet natt är styrelsen överens om att arrangera detta även 2021 då 
även för deltagare utanför klubben. Vi arrangerar det som en motionstävling och 
erbjuder även en multiklass (8 km löpning + 24 km cykel). Tidsmässigt låg det bra i år, 
2 veckor före älgjakten. 

7 Rexaracet/DM stafett: 
Rexaracet går av stapeln den 27/12, vid snöbrist ställer vi in. 

Dm stafett för seniorer arrangerar vi den 22/1 med enbart klassiska sträckor. Pär kollar 
med Häverödal om de kan ta över arrangemanget vid snöbrist. 

8 Teamspring?
Förslag finns att arrangera enklare teamsprint tävlingar mellan klubbarna i Uppland som
sen mynnar ut i en final mellan Uppland och Västmanland. 



Enkla arrangemang där Uppland delas in i tre delar: Norduppland, Mitt/västra och 
Roslagen. Vi ingår i Norduppland. Klasserna blir 9-12 år och 13-16 år med lottade lag. 
Ingen tidtagning bara placering. 

Pär och Janne Karlsson träffas och lägger upp riktlinjerna för detta. Mer info kommer. 

9 Övriga frågor: 
Pär ska på möte imorgon gällande Corona, 3:e kvartalet (Bidrag)

Pär och Marcus byter ut trasig armatur i elljusspåret. 

Städschema för skidsäsongen är på gång. 

Ulrika och Sofie städar förrådet samt pyntar den nymålande kiosken. 

Styrelsen fattade beslut gällande lägeravgifterna: Dubbel lägeravgift för de som inte 
åker DM tävlingarna (1000 kr). 500 kr för de som åker Dm och för de som är yngre än 
Dm ålder.  

10 Föregående protokoll: 
Plåten till bilbingokiosken behöver sättas dit

Kiosken är nu målad både ut och invändigt

Armaturerna i elljusspåret är utbytta till viss del, resten ska bytas. 

Ansvarsområden för styrelsen: Ulrika mailar ut. 

11 Nästa möte: 6/12 kl 18.00 hemma hos Marcus. 

12 Diskussion målsättningar: 

8 pallplatser MTB DM: 
- Fler tränare
- Tidigare KM ( juni)
- Tydlighet gällande vikten av deltagande på DM kontra andra träningar
- Lägeravgiften reducerad vid Dm deltagande
- Ytterligare läger för de äldre? 
- Söndagsträningarna: Schema ansvar fördelas på andra vuxna än cykeltränarna



100 målgångar i Vasaloppets olika tävlingar: 
- Hyra bygdegården i Våmhus för gemensamt boende ( Både under vinter och 

sommarveckan)
- Info möte inför vasaloppsveckan för att berätta om arrangemanget och vad 

klubben kan hjälpa till med. 
- Utlottningspris ( T-shirt med tryck: Vinterveckans respektive sommarveckans 

Rexare) samt anmälningsavgiften för samma lopp nästa år. 
- Teknikträning för föräldrar under träningstiden. 
- Lotta lag till Vasastafetten. ( Blandad barn, ungdomar, vuxna) 


