Verksamhetsberättelse för Vörå IF:s
slalomsektion 2015 - 2016
Slalomsektionens verksamhet drog igång med flera träningsläger i Lappland innan vintern började på
riktigt. Aktiviteterna i hemmabacken tog fart efter årsskiftet och Vöråcupen avgjordes enligt tradition.
Vistelserna i mera utmanade pister är betydande för utvecklingen av åkarnas färdigheter och tack vare
stor vilja och träningsflit (och -slit) har flera av Vörå IF:s åkare synts allt mera i både nationella och
internationella sammanhang. Den gångna säsongen minns vi med många träningsåk, tävlingsåk,
bilskjutsar, läger och framför allt gemensam samvaro. Det är kul att nya medlemmar ansluter sig och att
nätverket mellan tränarna, barnen, föräldrarna och övriga föreningar förstärks.

Styrelse under verksamhetsåret

Tränare under verksamhetsåret

Kaj Rintanen, ordförande
Anders Kulp, vice ordförande
Annika Kulp, kassör (ej egentlig styrelsemedlem)
Hans Carlsson, sekreterare
Magnus Dalkarl
Mathias Bengs, tränarrepresentant
Mats Sippus
Fredrik Eriksson

Mathias Bengs
Emma Bengs
Therese Backlund
Tove Backlund
Linnea Lundberg

Aktiva och träningstillfällen
Under den gångna säsongen löstes 45 licenser. Torrträningar tillsammans med andra sektioner inom
Vörå IF inledde säsongen. Snöträningar hölls traditionsenligt på måndagar, onsdagar, fredagar, lördagar
och söndagar. De aktiva delades in i olika grupper för att träningen anpassades för målgruppen. Våra
fem tränare arrangerade rikligt med träningstillfällen för de olika träningsgrupperna. Dessutom
arrangerades slalomskola för nybörjare under sportlovet. Dragarna för nybörjarskolan var Sofia Grind
och Lina Ollil.

Styrelsen och styrelsemöten
Styrelsens uppgift har till stor del bestått i att se till att förutsättningarna finns att bedriva den planerade
verksamheten inom de budgeterade ramarna. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året. Utöver
detta har allmänna sektionsmöten och informationstillfällen ordnats. På Vörå IF:s möten har
slalomsektionens ordförande deltagit.

Samarbete
- Vasa skidklubb (VaSki) vid arrangemang av ÖIDM och samt gemensamma träningsläger.
- Vasa skidklubb (VaSki) vid arrangemang deltävling i Head Cup 2016 vid Öjberget i Vasa.
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Tävlingsverksamhet
I hemmabacken ordnades 7 tävlingar vid 5 olika tillfällen. För att kunna genomföra alla evenemang har
föräldrarna behövts som funktionärer. Funktionärerna har utfört sina uppgifter med beröm och
sektionen hoppas att vi kan lära av varandra inför en ny säsong för att bredda kunnandet.
För de allra yngsta är tävlingarna mest på lek. Därför har vi i år låtit bli att publicera tider och
inbördesplaceringar för våra allra yngsta tävlingsdeltagare (klassen U8) och alla har fått samma pris.
Följande tävlingar ordnades i hemmabacken:
Vörå-cup 1, storslalom
Vörå-cup 2/ Vöråmästerskap
Vörå-cup 3, storslalom / ÖIDM
S-Market-cup
Vörå-cup 4/ VM

1.2.2016
17.2.2016
9.3.2016
12.3.2016
23.3.2016

Träningsverksamhet, träningsläger och utbildning
Sektionens tränare har gjort ett stort jobb i att ordna träningar åt alla aktiva. Man har fokuserat på att
ordna så ändamålsenlig träning som möjligt beroende på ålder, nivå och mål. Snöträningar i
hemmabacken har enligt tradition hållits på måndagar, onsdagar, fredagar, lördagar och söndagar. De
aktiva har delats in i olika grupper för att träningarna ska bli bättre anpassade och mer effektiva. Utanför
kommunens gränser har de aktiva även tränat på läger i bl.a. Ruka, Pyhä, Levi, och Himos.
Lägerverksamhet innefattade ett tiotal läger både fristående och i samband med tävlingar. Dessutom
ordnades ett dagsläger för de yngre i Lappo. De fristående lägren har varit öppna för alla.

Kaj Svels bistår sektionen med sin tävlingsdomarutbildning.

Idrottsprestationer
Slalomsektionens idrottare har deltagit i allt från lokala till internationella tävlingar.

FM
• William Wikström, Super G 16
• William Wikström, GS 14
Junior FM
• William Wikström H21, Super G 5
• William Wikström H21, GS 7
FIS
• William Wikström, 2 x GS 2/3, Alpina Polarcupen, Kåbdalis (FIS)
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Freestyle FM
• Erik Svels H14 Ski Cross 2
Ungdoms-FM U14-U16
• Fanny Rintanen D14 Slalom 8, Parslalom 9

I Mellersta Finlands Områdescupens olika deltävlingar har många aktiva från Vörå IF deltagit med goda
framgångar.
I den total Områdes Cupen har följande placerat sig inom top 5 i sina klasser:
Elias Rintanen på tredje plats i serien H12
Fanny Rintanen på andra plats i serien D14
Jakob Finnström på tredje plats i serien H14
Wilma Smulter på första plats i serien D16

Säsongsavslutning
Slalomsektionen firade säsongsavslutningen 17.5.2016 vid Tesses Café. Slalomsektionens egna
vandringspris gick till William Wikström för bästa teknik samt bästa fart och till Liv Dalkarl för
träningsflit.

Tack
Avslutningsvis vill styrelsen tacka tränarna för att de ger barnen möjlighet att utvecklas inom
utförsåkning. Alla föräldrar som ställer upp är värdefulla - ni behövs på tävlingar, träningsläger,
bussresor m.m. Ett stort tack riktas även till Vörå kommun med Peter Jansson, Anders Wikström och co.,
Vörå IF:s styrelse och alla samarbetspartners för ett gott samarbete under verksamhetsåret.

Slalomsektionens styrelse,
November 2016

Kaj Rintanen,
sektionsordförande
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