Hej,
När jag sammanfa ar den gångna säsongen känns det märkligt. Det blev verkligen en
annorlunda vår och blickar vi framåt finns inga garan er för a det återgår ll det normala
inom en snar fram d. Vi hade genomfört både träning och några tävlingar men inget var ju
som det brukar. Frånse a vi alla naturligtvis använder vårt sunda förnu så hade vi en hel
del direk v från Svenska Skidförbundet a förhålla oss ll. Och sen avslutades allt så snopet
och abrupt. Ingen påskyra, inget Skutskjut, en tom by där den skulle ha bubblat av liv. Alla
möten i klubben blev också skjutna på, i första hand ll hösten. Det blev helt enkelt
annorlunda och det är många som har drabbats av pandemin, på e eller annat sä . Ur led
är den.
Men vi måste ly a blicken och se framåt, sommaren är här och klubben planerar a hålla
både fotboll och segling igång. Naturligtvis under de former som rekommenderas från
idro sförbunden, men så klart skall vi ses ute i solen, som vi hoppas kommer lysa på oss de
flesta dagarna. Det är vik gt a vi kommer ut och tar vara på alla olika roliga sä a röra på oss.
Jag önskar er alla en härlig sommar och sänder en s lla bön om a vi får en höst och vinter där vi kan få igång träningen och
tävlandet på e sä som liknar det vi digare ha även om jag tror a det kommer a bli på e ny sä . Jag kan inte låta bli
a vara nyfiken på hur det kommer a bli, det kommer nog bli bra om än inte som vi är vana vid.
Varma sommarhälsningar,
Birgi a Wikström, ordförande
2020 års Partnertavla
I år har vi at bakåt och i Jamtlis Fotosamlingar hi at
denna härliga bild av den legendariske fotografen Nils
Thomasson på e gäng damer tävlande för Åre SLK.
När och var bilden är tagen vet vi inte så vi tar tacksamt
emot all informa on vi kan få.
Flickorna på bilden är fr.v. Brita Thomasson, Lisa‐Maj
Nilsson, Brita Rimfors, Maj Nilsson, Anna Hansson, en
okänd samt Ingrid Andersson (enligt uppgi från Brita
Thomasson). Om Ni inte redan är partner ll oss och vill
ha partnertavlan, kontakta oss på info@are‐slk.se så får
ni veta mer om de a.

Åre Slalomklubbs Partners
Vi vill rikta e Stort Tack ll alla Er som trots hårda der fortsä er a stödja oss. Ert stöd är ovärderligt!
Skistar Åre, Adidas, ALVAB i Åre AB, Audi, BEST WESTERN Hotel Botnia, Holiday Club,
Huski Choklad, ICA Åre, Intersport, Servera, Werséns, Åre Elinstalla oner, Åre Va en & Värme
720, AGO Mi i Åre, Björn Olssons Taxi, Bra lands Åkeri , Broken/Timmerstugan Restauranger, Bubblans Lägenheter,
DAUS, Defencia Bevakning, Europcar, GoldGraphics, Grädda, Handelsbanken, Hawe Fas gheter, Hotell Granen,
ICA Björnänge, Interski/Head, Johnsons El, Länsförsäkringar Fas ghetsförmedling, Marklunds El i Åre, Mäklarhuset Åre,
Norrmontage AB, OKQ8 i Åre, Platåkåtan i To backen, SkidCenter Åre Björnen, Svartbergets Café & Restaurang AB ,
Swedbank AB, Sven och Catarina Hagströmer, Svenska kyrkan, Åre Församling, Åre Bageri, Åre Chokladfabrik,
Åre Skidsport, Årebladet / Åreklam, Åretandläkarna

Halvårsmöte
Det tradi onsenliga halvårsmötet som brukar avsluta vintersäsongen och starta sommarsäsongen är uppskjutet lls i höst.
Exakt datum är inte fastställt ännu men någon gång kring skolstarten kommer det a äga rum.
Förutom valen ll u örsåkningens alpina kommi é och freestylekommi é brukar det också delas ut pokaler och s pendier vid
halvårsmötet. Trots a mötet inte kunnat äga rum har fondstyrelser och kommi éer utse de som erhåller 2020 års utmärkel‐
ser och s pendier men utdelningen av dessa s pendier och pokaler kommer a ske vid halvårsmötet i höst.
Abeli‐pokalen
Edvin Fredriksson lldelas pokalen ll Årets U‐16 pojke ”Abelipokalen” då han är en slitvarg som är ak v i alla väder, under
säsongen har han visat god form och presterat på en hög na onell nivå i kombina on med sann skidglädje.
Pokal ll Årets A‐flicka
Tomasine de Brito lldelas pokalen ll Årets U‐16 flicka då hon under säsongen ha stora framgångar och flertalet gånger visat
a hon är en allround åkare som behärskar alla discipliner de a i kombina on med a hon är e föredöme i klubben och ak v
som ungdomstränare för de yngre åldersgrupperna.
Årets Freestyleungdom
Filip Gravenfors lldelas pokalen ll Årets Freestyleungdom då han tagit flera steg framåt i utvecklingen och presterat goda
resultat på hög nivå. Förutom pokalen lldelas han också e s pendium på 3000 kr.
Oscar Sjöstrand's slaloms pendium
E alldeles ny s pendium har första gången delats ut. Oscar Sjöstrand's slaloms pendium som delas ut ll klubbåkare i U 16
och U 14 (dam och herr) som placerar sig bland de tre främsta i Vemdalsslalom (slalomtävlingen) från och med i år. Cornelia
Öhlund var inte bara bland de tre främsta, hon vann Vemdalsslalomen och lldelas därför e s pendium på 1000 kr.
Bibbo Nordenskiölds s pendiefond
Bibbo Nordenskiölds s pendiefond har utse Tomasine de Brito ll 2020 års s pendiat då hon väl uppfyller fondens statuter
och förutom a hon presterat goda resultat och representerade Sverige vid den interna onella ungdomstävlingen Alpe Cimbra
även varit verksam som tränare i Årevägen Äldre. Tomasine lldelas e s pendium på 5000 kr.
Magnus Hansson s pendiefond
Magnus Hansson s pendiefond har utse Lucas Ermeskog ll 2020 års s pendiat då han genom talang, träningsflit och allmänt
go uppförande väl uppfyller fondens statuter. Han representerade också Sverige vid ungdoms‐OS i Lausanne och är u agen
ll träningsgrupp 2 i landslaget ll kommande säsong. Lukas lldelas e s pendium på 5000 kr.
Åre Slalomklubbs kansli
Kansliet stänger fredag 12 juni och öppnar igen kl 9:00
måndagen den 17 augus .
Behöver ni komma i kontakt med oss kan rekommenderar vi
e‐post ll info@are‐slk.se men det går även bra a skicka
brev ll Åre SLK, Box 44, 837 23 Åre men vi kommer inte a
ha möjlighet a hämta posten varje dag.
Trevlig sommar önskar Åke och Vivian

Säsongssammanfa ning Alpina kommi én
Vi har under vintern ha ca 250 ak va barn och ungdomar i vår alpina
verksamhet. Åldersfördelningen är från ca 3 år upp ll över 25. Otroligt
kul a framförallt den yngsta grupperna har e stort deltagarantal. Vi har
nu e gemensamt ansvar i klubben a säkerställa a så många som möj‐
ligt följer med ll äldre grupper. Både ak va, tränare och föräldrar.
Säsongen fick en digare start på hemmaplan än vad vi varit van med de
senaste åren och vi har bedrivit klubbträning i flera backar i Åres skid‐
system. Vi genomförde 6 alpina tävlingar, tanken var självklart a ge‐
nomföra y erligare e antal men väder och vind llsammans med en
pandemi sa e tyvärr stopp för de a. Under vintern/våren har vi lagt stort fokus på värdegrundsarbetet i klubben och även
a ta ll oss feedback från de ak va åkarna för a säkerställa a klubben har en långsik g plan i enlighet med en vilja hos
både ak va och ledare. Flera åkare från Åre SLK har utmärkt sig resultatmässigt vilket vi naturligtvis är väldigt stolta över. Vi
har under säsongen arbetat med ungdomstränare i vår verksamhet och när våra egna landslagsåkare funnits hemma i Åre har
vi ha förmånen a ha dem med som inspiratörer på våra ordinarie klubbträningar. Den gångna vintern har gå i utbildning‐
ens tecken där vi vid flera llfällen utbildat både tränare och föräldrar i klubben i olika tävlingsfunk oner så som tävlingsle‐
dare, dtagare, portdomare och banarbetare. Självklart har samtliga tränare i alpina delen av Åre SLK genomfört säkerhetsut‐
bildning i skidbacke för a vara beredd om olycka skulle vara framme. Dessa utbildnings llfällen har varit möjliga tack vare
god hjälp från Skistar, föräldrar ll klubbens äldre åkare i kombina on med a de äldre barngrupperna tränat de yngre med
andra ord genom samarbete.
Nu blickar vi ut över den välfyllda Åresjön och blickar framåt mot en frisk och rolig säsong 2020/2021
Alpina kommi én, en del av Åre SLK
Säsongssammanfa ning Freestylekommi én
Vi lämnar säsongen 19/20 bakom oss med fina framgångar idro sligt och e abrupt slut där
den pågående pandemin tog överhanden över världens alla idro sliga evenemang .
Klubben har ha flera åkare på landslagsnivå i form av Walter Wallberg, Ludvig Fjällström,
Albin Holmgren , och Filip Gravenfors som nykomling inför nästa säsong .
På damsidan har vi ha Fia Wersen och Thea Wallberg där dessvärre båda två har bro ats
med skador under hela säsongen men hoppas på god bä ring inför nästa vinter.
Walter som låg i toppstriden i totala världscupen drabbades dessutom av en knäskada och
missade de sista tävlingarna. Walter som låg i toppstriden i totala världscupen drabbades
dessutom av en knäskada och missade de sista tävlingarna. Filip Gravenfors gjorde EC pre‐
miär och på vilket sä det gjordes dessutom : flera pallplatser och dessutom yngsta vinna‐
ren genom derna av en deltävling så det blir spännande a följa hans utveckling på lands‐
lagsnivå nästa år. Tillväxten på kids och den yngre sidan har varit god och infly ning ihop
spridningen av Freestyle spirit mentaliteten har i kombina on med den stora mediala och sportsliga framgången med sporten
ökat intresset för puckelåkning. Klubben hann arrangera en lyckad Europacup och en svenska cupen tävling innan säsongen
avslutades med en inställd världscupavslutning i Idre där flera klubbmedlemmar konsultade som arrangörer ihop med Idre
Fjäll. Svenska Cupen hann genomföra sex deltävlingar och Filip blev tvåa totalt i Herrar Elit och Knut Nilsson blev tvåa i Herrar
Ungdom. SM veckan uteblev och vi ser fram emot en spännande säsong 2020/21 och a alla tar hand om sig och sin hälsa fram
ll dess.
Freestylekommi én genom Hans Jansson

