
Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Dala-Järna Idrottsklubb får härmed för verksamhetsåret avgiva följande 
berättelse:

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Roland Thorén

Vice Ordförande: Dick Bergkvist

Sekreterare: Fall Lennart Johansson

Vice sekreterare: Anki Förste

Kassör: Malin Säljgård

Övriga ledamöter: Björn Lundin, Malin Andersson, Jenny Uhr 

Under året har 11 styrelsesammanträden hållits. Antalet klubbmedlemmar är cirka 700 
stycken.

Dala-Järna IK har nu avverkat sitt 116:e verksamhetsår. Vid en kort tillbakablick på året som 
nu avverkats kan vi konstatera även i år att klubben har haft många framstående resultat 
inom de grenar klubben bedrivit verksamheter, att i denna berättelse redovisa alla fina 
resultat som uppnåtts under året inte är möjligt så vi får ta några axplock ur den stora 
resultathögen. 

Skidor: Under säsongen har skidsektionen haft hand om skötseln av skidstugan i Grötholn, 
som under året hyrts ut för övernattning till deltagare i Vansbrosimningen. Serietävlingar i 
terränglöpning i samverkan med Nås IF har arrangerats i Grötholsterrängen. Nytt för i år är 
att vi upprättat ett utegym i direkt anslutning till skidstugan. Ny LED belysning runt 
elljusspåret i Grötholn är påbörjad. Övriga evenemang som har genomförts av skidsektionen 
är serietävlingar på skidor, Järnaspelen i december, Parvelrännet i Mars, guldmarknad i juni, 
Lamborsängslöpet i juli. Våra träningskvällar har varit många och våra aktiva har gjort många 
fina insatser i skidspåren. Innan säsongen tog riktig fart har vi deltagit i träningsläger i Orsa 
Grönklitt. Ett läger i dalarnas skidförbunds regi och ett i egen regi.

Senast nu i februari utmärkte sig Hugo Ström genom att i hård sverigekonkurrens vinna 
sprinten på U-SM och dessutom erövrade han andra platsen på distans. Alfred Eriksson har 
likaså varit med och stridit i absoluta sverigetoppen i sin åldersgrupp. Han erövrade bland 
annat en tredjeplats på J-SM. Alfred har sedan dess nytt klubbadress och tävlar inte länger 
för DJIK i längdskidor. På juniorsidan har vi ett kommande gäng med Tilda Ström, Klara 



Andersson, Märta Andersson, Chanell Cranning Hillgren samt Anders Frost-Danielsson som 
även visat framfötterna inom friidrottssektorn med bland annat en bronspeng på terräng 
SM. Även i åldrarna därunder finns framgångsrika tävlanden.

För att nämna några kan vi lyfta fram Leo och Moa Kristiansson, Harald Eriksson och Erik 
Danielsson-Frost glädjande nog kunde vi notera ett stort antal deltagande i ”skidkul” som 
anordnades för de allra yngsta under ett antal måndagar. Skidsektionen har varit delaktig i 
projekt Snöå Arena som bland annat jobbar med nya sträckor för rullskidbanan, under året 
har sektionen sålt julkalendrar, New-Body kläder och stödlotter.

Vi vill passa på att tacka alla våra sponsorer och ledare som gjort avgörande insatser under 
säsongen. Såväl tränare som andra funktionärer är förutsättningar för att vår verksamhet ska 
fortskrida. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande säsonger.

Snöåsektionen: Vi hade en väldigt lång vårsäsong 2018 med fina förhållanden en bra bit in i 
april. Många passade på att utnyttja detta, spåren var flitigt besökta. Snötillverkningen drog 
igång i november, vi hade några riktigt kalla nätter vilket medförde att tillverkningen av snö 
gick relativt fort. Vi hade spår i månadsskiftet november-december. Även under 
höstsäsongen var spåren flitigt använda. Även i år har pulkaåkningen och skidspåren kunnat 
separeras på ett bra sätt. 

Projekt ”Snöå Arena”: Hösten 2017 tog Dala-Järna IK initiativ till ett projekt för att utveckla 
Snöå skidstadion till en åretruntanläggning för längdskidåkning, skidskytte och cykling för 
både elit och motionärer. Projektet fick arbetsnamnet ”Snöå arena”

Under våren 2018 beviljade allmänna arvsfonden, Dalarnas Idrottsförbund och Vansbro 
kommun bidrag till Dala-Järna IK på totalt cirka 4 miljoner kronor för att finansiera projektet. 
Kommunen gav också Dala-Järna IK ett 10-årigt nyttjanderättsavtal för anläggningen för 
perioden 2018-2028. Projektet ska genomföras under 2018-2019.

Rullskidbanan byggs ut till ett system av slingor med olika svårighetsgrad och en asfalterad 
yta avsedd för lek och teknikövningar samt straffrunda för rullskidskytte. 
Rullskidbansystemet ska även kunna upplåtas för cykel och parasport. En crosscountrybana 
för MTB anläggs. Skidskyttebanan upprustas med nya skidskyttemål. Under 2018 
färdigställdes upprustningen av skidskyttebanan samt större delen av MTB banan.

Underbyggnaden för rullskidbanesystemet utfördes. Asfaltsbeläggning görs sommaren 2019. 
Projekt ”Snöå arena” skapar en multiarena för träning och större tävlingar på elitnivå samt 
motion och friskvård året runt. Anläggningen blir tillgänglig för alla med särskild hänsyn till 
behov hos barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.



Cykelsektionen: Sektionen bildades 2016 och vi har nu en regelbunden verksamhet som 
rullar på riktigt bra. Mycket fokus har lagts på ungdomsverksamhet. Vi har idag ett 30- tal 
ungdomar som regelbundet samlas för träningar där alla från 7-15 år är välkomna utan krav 
på tidigare cykelvana. Under träningarna delar vi upp deltagarna i grupper och anpassar 
övningarna och cyklingen efter deltagarnas nivå. Säsongen pågår från våren så snart snön är 
borta fram till början av oktober. Intresset för att tävla växer också och flera av våra 
ungdomar deltar på allt ifrån mindre lokala tävlingar till motionstävlingar och SM. De största 
evenemang för seniorer är cykel Vasan och långloppscupen. Vår hårt satsande elitåkare 
Fredrik Hermansson gjorde ännu en bra säsong med bland annat tredjeplacering i H 30 i 
både långloppscupen och SM i långlopp. Vi har ett omfattande engagemang kring att 
ytterligare utöka möjligheterna för cykling och vi jobbar med att förbättra och underhålla 
lederna genom att röja sly, bygga broar och spångar. Flera hundra meter broar och spångar 
har byggts under året och ryktet om den fina cyklingen som erbjuds har spridit sig och några 
av landets absolut bästa cyklister har provkört banan och gett den mycket bra betyg. Bland 
annat Henrik Öijer som driver landets klart största blogg kring cykel har varit här och 
provkört banan och filmat och spridit riktigt fina recensioner om banan i sociala medier. 
Arbetet med den nya XCO banan vid Snöån har varit vårt största engagemang under året. 
Arbetet kom igång senare än planerat på grund av att byggarna blev försenade efter den 
torra sommaren men endast en mindre insats återstår innan banan är helt klar.

Bordtennis: Verksamheten inom bordtennis har under denna säsong sett en ökning av 
deltagarantalet på sina träningar. Några av ungdomarna har tävlat i Dala-Touren. Positivt är 
också att några av föräldrarna engagerat sig och hjälper till i sektionen.

Innebandy: Under våren 2018 har vi haft träning för tjejer från 15 år och uppåt. Vid vissa 
tillfällen har det även varit killar som tränar med tjejerna. I maj hade man avslutning på 
vårsäsongen. I höstas var det träning för tjejer mellan 12-15 år.

Fotboll: Antalet aktiva utövare inom klubben är fortsatt stor och där Dala-Järna IK fotboll 
stolt kan titulera sig som en av Dalarnas största fotbollsförening. Under säsongen hade 
föreningen tre seniorlag, dam, herr och ett U-lag. På ungdomssidan var det något färre antal 
lag i seriespel i år. Under året deltog vi med fem pojklag och tre flicklag.

Damseniorlaget tränades av Catharina Emilsson och Helena Gustafsson. Efter en något 
trevande inledning på starten i division 3 började tjejerna spela riktigt fin fotboll vilket 
resulterade i serieseger och kval till division 2 mot IF Vulcanus, avgörandet fälldes på straffar 
där Vulcanus drog det längsta strået.



Herrlaget hade ett tufft år med många bortfall och skador. Försäsongsträningen har bedrivits 
mestadels i Myrbackahallen och i Malungs konstgräshall under ledning av Joel Granberg. För 
herrarna har det blivit över 100 träningstillfällen och 45 matcher har spelats. A-laget slutade 
på 7:e plats i division 4 och u-laget en 9:e plats i sin serie. På ungdomssidan deltog klubben 
med fem pojklag och tre flicklag i seriespel. Ledare och tränare för klubbens ungdomslag har 
varit följande: 

Födda 2012-2013 Alma Larsson och Matilda Olsson

Pojkar 2011 Matilda Olsson

Flickor 2011 Emma Hedman och Alma Larsson

Flickor 2008-2010 Matilda Olsson och Alma Larsson

Pojkar 2008-2009 Mikael Öhrn

Pojkar 2007 Lars Lindberg, Lovisa Stark och Maria Skantz

Flickor 2006-2007 Helena Windahl och Kjell Englund 

Pojkar 2005-2006 Mikael Öhrn och Niklas Engman

Flickor 2005 Josef Berg och alltiallo Ulrika Bertils

Flickor 2002-2004 Roger Persson och alltiallo Annika Sjöberg

Sektionen har arbetat med olika inkomstbringande projekt under året med bland annat 
langning av vätska och bullar till Vasaloppsåkarna vid stationen i Risberg. Vidare har varje 
familj sålt minst tio New-Bodypaket vilket gett bra tillskott i kassan. I samarbete med 
företaget Edvin Larsson Mekaniska AB har sektionen återinfört marknadsdansen under 
marknadshelgen som arrangerades i juni. ELMAB vill ge något tillbaka till ortsborna och i 
samarbete med fotbollssektionen blev det lyckat. Entrén var gratis, kvällen var uppskattad 
och lyckad och gav ett gott tillskott i fotbollskassan. Ett annat arrangemang som sektionen 
arrangerat är Landslagets fotbollsskola med rekordmånga deltagare. Antalet deltagare var 
hela 122 stycken. Fotbollsskolans upplägg är mycket omtyckt då många aktiva återkommer 
till vår fotbollsskola år efter år. Både deltagare och föräldrar öser lovord över vårt fina 
arrangemang där fokus är att på ett välorganiserat och roligt sätt rekrytera nya spelare och 
ledare till klubben.

Dala-Järna IK fotboll har i sedvanlig ordning deltagit i sopsorteringsarbetet för 
Vansbrosimningens räkning. Ett helt nytt upplägg då svårigheter bland annat kom till att 
handla om att fylla passen då åldersgräns för att arbeta hade höjts. Sektionen är något 
tveksam till fortsatt medverkan med sopsorteringen. Under augusti och september månad 
såldes det kakor, tips och toapapper. Detta var sista året för stryktipsförsäljning, vi 
arrangerade för andra året en så kallas ”Femkronorsmatch” där gratis inträde råder. Denna 
tillställning arrangerades i samband med att herrlaget tog emot Svärdsjö där publiksiffran 



uppgick till 525 stycken. Sektionen har tagit del av Rutsbrofonden där tre stycken 
ungdomslag, ett pojk och två flicklag åkte till Torsby på cup. Alla lag har genomfört 
teambuilding genom SISU vilket var uppskattat och väl investerad tid.

Skidskytte: Sektionen har haft sex styrelsemöten under året. Upptill femton ungdomar har 
tränar under säsongen. Man har arbetat under Vansbrosimningen samt cykel Vasan. Man 
har också arbetat med Snöå projektet, Trysillägret med GDV. IBU cup i Idre (Europacup) DJIK 
Skidskytte hade ansvaret för spåren och får ersättning för det jobbet. Vi bemannade med 10 
personer under tre dagar. I december arrangerades en deltävling i GDV- cup. Sektionens 
ekonomi har under året stärkts. Under hösten började Kim Adolfsson att träna ungdomarna 
varannan vecka. Vi tror att med en ny skjutvall kan vi börja bygga upp verksamheten med 
fler ungdomar som vill prova på idrotten och vill börja tävla. 

Skidskyttemedaljörer på minst SM-nivå under 2018

Klara Andersson D16-17 1: a i sprint rullskidskytte SM

Märta Andersson D16-17 2: a i sprint rullskidskytte SM

Märta Andersson D16-17 2: a i distans rullskidskytte SM

 Alfred Eriksson H18-19 1:a i masstart Tullus GG

Alfred Eriksson H18-19 3:a jaktstart Hede

Alfred Eriksson H18-19 1:a sprint rullskidskytte SM

Alfred Eriksson H18-19 2:a distans rullskidskytte SM

Gabriel Stegmayr H22 1:a distans skidskytte SM

Gabriel Stegmayr H 22 3:a jaktstart skidskytte SM

I samarbete med Hembygdsföreningen återupptogs den traditionella Julmarknaden på 
Grånäsholn i vilket några av sektionerna deltog. Klubbens ekonomiska ställning är god. Med 
dessa rader avslutar klubben nu det 116:e verksamhetsåret. Vår målsättning inför framtiden 
är som tidigare verksamhetsår att den stora ungdomsverksamheten som bedrivs av alla våra 
sektioner ger goda resultat gott kamratskap samt att Dala-Järna Idrottsklubb får uppleva nya 
framgångsrika verksamhetsår.

Dala-Järna 28/3 2019

Fall Lennart Johansson

Sekreterare  




