
Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Dala-Järna Idrottsklubb får härmed för verksamhetsåret 2020 avge följande berättelse. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Roland Thorén, vice ordförande: Dick 

Bergkvist, sekreterare: Fall Lennart Johansson, vice sekreterare: Björn Lundin, övriga ledamöter: 

Malin Andersson, Ola Engman och Hans Runeson. Suppleanter: Gösta Lindkvist, Lovisa Stark och Erik 

Runeson. Föreningens kassör: Ronja Levin (adjungeras till styrelsemöten). 

Under året har 9 styrelsesammanträden hållits. Antalet klubbmedlemmar är cirka 600. 

Dala-Järna IK har nu avverkat sitt 118:e verksamhetsår. Verksamheten 2020 har i stor utsträckning 

påverkats av Coronapandemin. Det gäller både träningar, tävlingar och evenemang. Föreningens 

sektioner har haft som ambition att genomföra så stor del av verksamheten som möjligt och 

samtidigt följa restriktionerna från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten. En hel del 

konsekvenser har inte kunnat undvikas. Det handlar om inställda fotbollsmatcher, inställd marknad, 

uteblivet funktionärsuppdrag p.g.a. inställd Vansbrosimning, genomförande av rullskidskytte SM utan 

publik och inställd skidtävling. De ekonomiska konsekvenserna under 2020 av detta har beräknats till 

545 000 kr. Föreningen har sökt kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet för detta och fått stöd 

med sammanlagt 314 000 kr varav 232 000 kr utbetalats 2020 och 82 000 kr 2021. 

Dala-Järna IK Bordtennis 

Vid uppstarten i höstas hade vi ett stort engagemang, vi skulle för första gången på flera år ha med 

ett lag från DJIK i seriespel div. 4. Antalet anmälda till Distriktsmästerskapen i Falun var 14 st. Vi 

utökade våra träningstider under hösten så att vi först hade träning för nybörjare i 45 min, följt av en 

fortsättningsgrupp 45 min samt bordtennis för vuxna/seriespelare 1 timme. Allt detta två gånger i 

veckan, tisdagar och fredagar.  

Pga. pandemin blev tyvärr både Distriktsmästerskapen och seriespel div. 4 inställda. Dalatouren som 

varit en populär tävling bland ungdomarna blev även den inställd vilket många tyckte var tråkigt. 

Inför tävlingarna trycktes 16 st nya matchtröjor upp under hösten med DJIKs logga på bröstet och 

spelarens namn på ryggen.  

Under några träningstillfällen under hösten när vuxna fick träna i större grupper fick inte alla plats att 

spela då antalet spelare i Myrbacka sporthall överskred 25 personer.  

I och med restriktionerna som kom i slutet av november fick inte vuxengruppen fortsätta träna som 

vanligt vilket var mycket tråkigt då vi upplevde ett stort uppsving bland vuxna spelare vilket drog med 

sig att antalet ungdomar också ökade. Då Myrbacka sporthall stängdes ner i slutet av november 

hyrde vi in oss i Hulåns ordenshus där de som ska spela seriespel har fortsatt träna i mindre grupp, vi 

ansåg att det var låg risk för smittspridning då vi kan hålla ett avstånd på 3 meter när vi spelar. När 

sporthallen sedan öppnade i januari igen, då bara för barn och ungdomsverksamhet, har vi vuxna 

fortsatt att träna löpande i mindre grupp 2 tim per vecka i Hulån.  

Antalet barn/ungdomar som tränat efter nyår är totalt ca 25 st där en del kommit regelbundet 

medans andra deltagit mer sporadiskt så antalet har varierat från gång till gång.  

Till hösten kommer vi att göra en större satsning på bordtennis för vuxna (om restriktionerna lättat 

tills dess) då vi såg vilken positiv effekt det hade för de som deltog under förra hösten och att det 

också gynnade barn- och ungdomsverksamhet. 4 st nya tävlingsklassade bord har beställts 

tillsammans med nya barriärer och barriärvagn. Trots restriktionerna har intresset hållit i sig bland 



vuxna spelare i klubben och det ser idag ut som att vi kommer att anmäla 3 st lag från DJIK till 

seriespel i div. 4 när tävlingarna drar igång nästa säsong. Vi ser mycket fram emot att få anordna 

seriesammandrag i Myrbacka sporthall på nya bord!  

Inför nästa säsong kommer vi även att anlita en tränare från Ovansiljans bordtennisklubb som vid 

några tillfällen ska träna seriespelarna vilket vi också tror kommer ha en positiv effekt på sikt för 

ungdomarna då flera av oss som ska spela serie är de som tränar ungdomarna.  

Dalarnas bordtennisförbund beslutade vid sitt årsmöte att tilldela oss 4000 kr för att utveckla 

bordtennissektionen samt ungdomsverksamheten. 

Nuvarande säsong avslutades med minigolf på Snöå Herrgård följt av hamburgargrillning och 

bordtennis ute i det fria vid Snöå skogsarbetarby där ett 20-tal ungdomar och tränare deltog.  

Bästa hälsningar, 

Henric Hermansson  

Dala-Järna IK Bordtennis 

DJIK Skidskytte 
Det var ett mycket konstigt år i Coronatider för Skidskyttesektionen. Trots restriktioner fick vi 
arrangera ett mycket lyckat SM i Rullskidskytte i augusti. Det blev ett anpassat SM som inte alls levde 
upp till de mål om publik och SM-bankett som vi hade planerat för. Men klubbarna och de aktiva var 
ändå mycket glada för arrangemanget och vi fick mycket positiv publicitet kring tävlingen. 

Våra aktiva har presterat bra under säsongen. 

Vår största stjärna Gabriel Stegmayr representerade Sverige på IBU-cup och i Världscupen. 
Alfred Eriksson  1 SM silver 
Märta Andersson 1 SM silver och 1 brons 
Leo Kristiansson 2 SM guld 
Harald Eriksson 1 SM silver 

Ekonomin är stabil 

DJIK Snöåsektionen 
Vi hade en normal vårsäsong 2020 med ok förhållanden en bit in i mars. Spåren var flitigt besökta. 

Snötillverkningen drog igång i nov/dec. Vi hade spår från 5 december.  

Hösten och tidiga vintern var präglad av pandemin som gjorde att det var inga tävlingar som 
genomfördes förutom Rullskidskytte SM. 

Cykelbanan har varit flitigt använd. 

Vi tycker att det är kul att det är mycket aktivitet på hela snöåområdet året runt. 

Snöåsektionen genom Johan Nyberg 

DJIK Cykel  
Sektionen bildades 2016 och vi har nu en regelbunden verksamhet som rullar på riktigt bra. Mycket 
fokus har lagts på ungdomsverksamhet och det är riktigt kul att se hur barn och ungdomarna 
utvecklas och blir bättre, snabbare och säkrare på cykeln. Vi har idag ett 20-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. För de yngsta är fokus på cykelglädje och att bli säkra på cykeln. De äldre 



deltagarna fokuserar mer på konditionsträning, teknik och fart. Säsongen pågår från våren så snart 
snön är borta fram till början av oktober, men ett uppehåll på några veckor under semestrarna. 

Tävlingar 2020 
Tävlingssäsongen 2020 har i stor utsträckning påverkats av pandemin. Vi har kunnat träna mer eller 
mindre som tidigare men antalet tävlingar har varit betydligt färre än normalt. Hårt satsande Leo och 
Moa Kristiansson har deltagit i ett antal tävlingar, inte minst SM i Göteborg, och presterat fantastiska 
resultat i otroligt hård konkurrens. Mycket bra jobbat Moa och Leo! 

Övriga engagemang 
 Vi har ett omfattande engagemang kring att ytterligare utöka möjligheterna för cykling och vi jobbar 
kontinuerligt med att förbättra och underhålla lederna genom att röja sly, bygga broar och spänger. 
Vi har i huvudsak jobbat med en längre slinga på 60km med start och mål i Snöån. Flera hundra 
meter broar och spänger 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.  

Största delen av våra barn- och ungdomsträningar bedrivs på XCO banan i Snöån som erbjuder 
utmanande och utvecklande cykling både för nybörjare och för proffs. Löpande underhåll av banan 
sköts av klubbens aktiva. 

Ekonomi 
Vansbrosimningsveckan blev som bekant inställd 2020 och inkomsten som vi normalt får från vårt 
engagemang under veckan uteblev. Viss kompensation erhölls dock och tillsammans med de treåriga 
sponsoravtalen som vi etablerat sedan tidigare, så har intäkterna överstigit utgifterna med god 
marginal och sektionen har en god ekonomi. 

DJIK Skidor  
År 2020 var året då coronapandemin satte krokben för mycket av verksamheten inom skidsporten. I 
början på året kunde en del tävlingar genomföras i distriktet som planerat, men ju längre säsongen 
fortskred så kunde man läsa INSTÄLLT allt oftare. 

Vår ungdomsverksamhet kunde dock hålla igång med träningstider som planerat tack vare 
fantastiska insatser av våra tränare, som snabbt lärde sig att anpassa övningarna efter de 
rekommendationer som folkhälsomyndighet och skidförbund statuerade. 

Bland de aktiva så utmärkte sig speciellt de som antog utmaningen att tävla utanför 
kommungränserna. Som exempel kan nämnas följande resultat från Vasaloppsveckan: Hugo Ström 
4:a , Leo Kristiansson 5:a , Moa Kristiansson 5:a, Harald Eriksson 12:a , Erik Danielson- Frost 23:a 
bland nära hundra startande i Ungdomsvasan. Hugo tog dessutom en tredjeplats vid USM. Chanell 
Cranning-Hillgren försvarade DJIK:s färger i damernas seniorklass. Anders Danielson Frost utmärkte 
sig både inom skidor och friidrott, som tyvärr också erbjöd begränsade möjligheter till tävling. Tilda 
Ström kämpade mot en del skadeproblem, men blev uttagen i satsningen ”VansbroNext” som extra 
inspirationskälla. Ebba Fryxell, ett nyförvärv i klubben sågs också i resultatlistorna. Förutom dessa 
nämnda så var torsdagsträningarna välfyllda med entusiastiska barn. 

Våra ”stora” evenemang, Guldmarknad och Järnaspel blev alla inställda, liksom vår medverkan vid 
Vansbrosimningarna. 

Serietävlingarna på skidor,med fem deltävlingar, kunde dock genomföras i början på året medan 
terrängserien fick göra stora omkastningar och införde individuella starter med stora intervall. 

Under Rullskidskytte-SM på Snöå Skidstadion i augusti, anordnades också ett lopp för längdåkarna på 
de nyrenoverade banorna. 

I det s.k Allägret i Orsa, som Dalarnas Skidförbund anordnar, skickade vi 4 aktiva och en ledare. 



Kring Grötholnsterrängen vid skidstugan kunde vi notera att, förutom våra egna träningstillfällen, var 
det stor motionsaktivitet bland unga som gamla. Det nyanlagda gymmet lockade flera att träna sin 
muskelstyrka. 

Försäljning av Stödlotter och julkalendrar har hjälpt till att hålla ekonomin igång. 

Slutligen riktas ett stort tack till alla ledare och tränare, som trots de svåra omständigheterna som 
pandemin orsakat, har kunnat hålla verksamheten levande.  

DJIK Fotboll 
Allmänt 
Säsongen 2020 startade helt annorlunda mot andra fotbollssäsonger på IP. Försäsongsträningen blev 
detta fotbollsår längre än någonsin på grund av Coronaviruset. Ungdomsserierna startade i slutet på 
maj, där de första omgångarna ströks. Vårsäsongen blev det endast träningsmatcher och inget 
regelriktigt seriespel. På seniorsidan startade säsongen först efter midsommar där dam div 3 hade en 
match liggande där när höstens serie drog igång. Förr herrs del fick premiären vänta ända tills i slutet 
på juli. 

Antalet aktiva utövare i sektionen är fortsatt många där DalaJärna IK Fotboll stolt kan titulera sig som 
en av Dalarnas största fotbollsföreningar. Underbart att se att idrottsplatsen bara kryllar av 
ungdomar som lirar boll varje kväll när man åker förbi. Under säsongen 2020 hade föreningen 2 
seniorlag, ett damlag och ett herrlag. Båda seniorlagen har pågående farmaravtal med andra 
byklubbar som sträcker sig över denna säsong. På ungdomssidan fanns lag från de allra yngsta födda 
från 2014 till de äldre både flickor och pojkar födda 2005.   

Ungdomslag 

Bollskoj 2013 ~ 2014 
Det yngsta laget i Dala-Järna IK Fotboll är bollskoj med killar och tjejer som är 6-7 år. De är ett härligt 
gäng med 24 spelare. De har utvecklats enormt under säsongen och vi ser att alla har tagit ett stort 
kliv i fotbollsutvecklingen. Under säsongen har vi haft träningar en dag i veckan. Ledare för 
bollskojgänget har varit Emma Hedman, Sofia Pellams, Alma Larsson och Matilda Olsson 

Pojkar 2011 ~ 2012  
Ett lag som börjat växa till antalet spelare de är väldigt fotbollsintresserade och brinner för att lira 
boll. Grabbarna har kört träning två gånger i veckan. De har även spelat en del matcher i år bland 
annat mot Hulån och Dala-Floda. Säsongen avslutades med disco i JUF lokalen tillsammans med 
tjejerna i samma ålder. 
Ledare för dessa Emil Blom, Matilda Olsson och Niklas Engman. 

Flickor 2011 ~ 2012  
Det är en liten skara tjejer som delar av säsongen har spelat med killarna i samma ålder. I år har vi 
haft två träningar i veckan. Under säsongen har de spelat några matcher tillsammans med killarna i 
samma ålder.  
Ledare: Emma Hedman, Alma Larsson  

Flickor 2008 ~ 2009 ~ 2010 
18 stycken härliga tjejer med många viljor. Det är ett fotbollsintresserat gäng som verkligen vuxit 
under året. Tjejerna har peppat varandra och kämpat på som ett lag under årets seriespel. En del 
tjejer har fått prova på att spela 9 manna med klubbens ena flicklag. Årets säsong har varit väldigt 
speciell med tanke på coronasituationen. Med hjälp av föräldrarna har även denna säsong funkat 
toppen. Alla har åkt i egna bilar till matcherna och tjejerna har fått byta om hemma innan. Säsongen 
avslutades med middag på Dala-Järna Hotell, samt prisutdelning.  
Ledare Matilda Olsson, Alma Larsson & Emil Granberg 



Pojkar 2009 
Laget för pojkar födda 2009 har under säsongen bestått av 11 spelare och de har spelat i division 6, 7 
mot 7. De har haft 47 träningar (tränat ihop med 08-laget)och spelat 13 seriematcher och förblev 
obesegrade i serien. Utöver seriespel blev det denna säsong endast en träningsmatch mot Falu 
BS.  Mikael Öhrn har tränat laget under säsongen. Säsongen avslutades med god mat i Leksand efter 
sista matchen. 

Pojkar 2008  
Pojkar har bestått av 11 killar och de har spelat i division 5, 7 mot 7. Någon enstaka match ställdes in 
i början pga Corona. Pojkarna har tränat tillsammans med pojkar födda 2009.  Tränare under 
säsongen har varit Mikael Öhrn och Olov Israelsson. 

Flickor 2006 ~ 2007 
Truppen har under säsongen bestått av 10 st spelare men slutade säsongen med 9st tjejer. Andra 
året på 9manna plan där laget slutade på en fin 2 plats i tabellen. Träningarna har under säsongen 
bedrivits tillsammans med det äldre flicklaget som stöttat tjejerna och som varit väldigt utvecklande 
för fotbollsutvecklingen. Flera har spelat många matcher med det äldre flicklaget och flera äldre 
tjejer har deltagit i F0607 serie. Några av tjejerna har även fått prova på att spela med damerna i 
damer div 4 då Järnas damer har samarbete med Vansbro. Någon har även fått prova sina vingar i div 
3 laget, roligt och utvecklande. Tjejerna har tillsammans med ledare haft en lyckad övernattning vid 
Kämpudden och haft ett städuppdrag från Städa Sverige. Säsongen avslutades med mat på Pinchos i 
Borlänge. Laget har tränats av Josef Berg(tränare F05), Kjell Englund och Helena Windahl 

Pojkar 2006 ~ 2007 
Inför säsongen bestämdes det att P2006 och P2007 skulle bli ett lag. En säsong med hög 
träningsnärvaro, väldigt stor utveckling på det flesta spelare, roliga matcher där DM-finalen toppar 
listan. DM-final för andra året i rad. En annan minnesvärd insats var seriefinalen mot Leksand där 
tyvärr Järnas killar drog det kortaste strået och slutade 2a i serien. Sammanlagt var killarna 15 st men 
under hösten tappade vi några spelare, pga ett avhopp och skada. Magnus Isaksson har varit med 
som fystränare och han har även pratat mycket med killarna om inställning till match och träning. 
Utvecklingen var stor bland spelarnas inställning till träning och match. Inför höstens kickoff deltog 

herrarnas Robert Hedman för att bringa lite motivation inför starten. Säsongen var som helhet 
otroligt rolig. Tränare under säsongen var Niklas Engman som till sin hjälp hade Andreas Olsson som 
bidrog fint med viktiga detaljer i spelet. 

Flickor 2005  

Truppen bestod av 11 tjejer födda 2005/2006 

Laget spelade flickor div.2 11 mot 11. För att få ihop en trupp på 14 spelare lånades tjejer från yngre 
laget varje match. En tjej födda 2004, som annars spelade med damlaget, lånades också in. Trots 
Corona fick tjejerna spela nästan hela serien, endast den första matchomgången ströks. Laget gick 
obesegrade genom hela serien och slutade som seriesegrare. Laget deltog i miljönären cup, där åkte 
vi ut i kvartsfinalen mot Islingby, som sen vann hela cupen. Pga Corona blev det ingen resa till någon 
cup detta år. Ledare för laget var Josef Berg och Ulrika Bertils  

Seniorlag 

Herr 
Säsongen 2020 fortsätter med samarbete med Äppelbo AIK. Tränare för laget var forne järnaspelaren 
Oskar ”Raxo” Albinsson. Till sin hjälp hade han Anders Strandberg och Andreas Olsson.  

Fotbollssäsongen har rullat på bra trots ett stort avbräck för spelmotorn Joel Granberg som skadade 
knät och blev borta större delen av höstsäsongen. Laget slutade på en sjätteplats med 21 poäng där 



vinnarlaget Slätta slutade på 24 poäng. Laget gjorde 20 mål och släppte in 12 mål. Truppen var på 
slutet tunn då flera spelare lämnat för bland annat flytt och studier. 

På det stora hela var det ett bra år. Väldigt speciellt med tanke på Corona. Från start var de mycket 
folk på träningarna och de kunde hålla bra kvalitet på dem. De första träningsmatcherna var också 
bra och det fanns många bra tendenser i dem. Killarna hade en riktigt bra känsla inför att serien 
skulle starta men sen kom coronan och det ställde ju till det en del. De fortsatte och tränade på hela 
våren och sommaren. När serien väl kom igång började det bra med tre raka vinster, sen kom 
Joelskadan och det påverkade mycket. Truppen blev tunnare och laget tappade sin viktigaste spelare. 
I samma veva flyttar några killar och det blev mer justeringar i laget med spelare på ovana positioner. 
Trots motgångar hängde herrarna med fint i toppen på serien hela tiden och med två matcher kvar 
ledde de den. Laget tappade ytterligare någon spelare på sluttampen och förlusten borta mot Säter, 
näst sista omgången förstörde chansen att vinna serien. Den matchen är den enda riktigt dåliga 
matchen som herr gör under året, trots tunn trupp och där träningarna fick sämre kvalitet. Med facit 
i hand är tränaren nöjd med säsongen där målsättningen var att vara med och slåss i toppen och det 
var de ända in mot slutet. En tanke som slår tränare Raxo är hur resultatet blivit om truppen hade 
sett lika ut i september som den gjorde i april.  Några spelar som utmärkt sig under året är 
backbjässen Mattias stark som tagit kliv och utvecklats mycket under året. En annan är mittfältaren 
Wilhelm Gustafsson som varit bra och utvecklats rejält. Nyförvärvet från Vaik, Simon Blom gör en 
jättebra säsong och aldrig en dålig match. Joel Granberg gör också en bra säsong fram till skadan och 
leder skytteligan när han går sönder.  

Dam 
Damerna började säsongen 2020 redan under november månad med futsalspel. Under jan månad 
fanns precis som tidigare år funderingar kring vilka spelare finnas att tillgå och vilka tränare ska det 
vara.  Samarbetet med Vansbro AIK löper på ytterligare en säsong. Vansbro hade tidigt klart med att 
Linus Stark fortsätter som tränare från Vansbros håll och DalaJärna gjorde klart med Helena Windahl 

ytterligare ett år till. Tillkom under resans gång gjorde erfarne tränaren Mikael P Persson som gick 
in och tog huvudansvaret för div 3 laget. Efter några månader tackar Linus för sig på grund av 

personliga skäl. Helena och P driver sedan båda lagen tillsammans där det precis som tidigare år, 
är det gemensamma träningar som är förlagda både i Vansbro och i DalaJärna. Under maj månad får 
ledarna hjälp av Ola Engman som går in och tar hand om div 4 laget. 

Div 3 laget(DJIK) gjorde en ok men väldigt märklig säsong. En hel del Corona kom i vägen, läger blev 
inställt och matchinsatserna varierade väldigt. Laget slutade precis som herr på en sjätteplats, där 
säsongens sista match handlade om Malung skulle vinna serien eller inte. Förra säsongen var det 
obytta roller. Laget startade första halvlek på bästa tänkbara sätt och spelar bra fotboll, Malung 
hänger inte med. I andra halvlek få tjejerna svårt att hitta rätt i positionerna och Malung lägger i en 
extra växel. Malung vinner tillslut matchen med 2-1, är därmed också serieledare och slutar på 
22poäng. Järnatjejerna kammade hem sammanlagt 13poäng, gör 16 mål och släpper in 13st mål.  
Samarbetet mellan DalaJärna och Vansbro ses över inför säsongen 2021, om samarbetet ska 
fortsätta och i så fall på vilket sätt det då ska vara. 

Div 4 laget(Vaik) med många deltagande DJIK-tjejer kammar hem seriesegern med 25 poäng i damer 
div 4 norra. Laget gjorde sammanlagt 31 mål och släppte endast in 4st. Här fick många unga tjejer 
möjlighet att delta under säsongen. Yngsta deltagarna har varit födda 2007 som deltagit både i 
damer div 3 och div 4. 

 

 

 



Inkomstbringande aktiviteter 

Vasaloppet 
Ingen insats under året pga av Coronapandemin. 

Newbody 
Varje familj säljer minst 10 st newbodypaket och de flesta drar sitt strå till stacken. Inkomsterna för 
försäljningen ger varje år ett fint tillskott i kassan. Detta säljs alltid i majmånad. Under detta år slog 
föreningens medlemmar till med en rekordförsäljning på över 1500st sålda paket. 

Marknadsdans 
Ingen dans arrangerades i år. 

Fotbollsskola 
På grund av Corona valde klubben att inte arrangera någon fotbollsskola detta år. Fokuset för 
Fotbollsskolan är att på ett välorganiserat och roligt sätt rekrytera nya spelare och ledare till klubben. 

Vansbrosimning 
Ingen Vansbrosimning anordnades i år på grund av Corona 

Kakor och Plastpåsar 
Under september månad såldes det massor av kakor och nytt för i år även plastpåsar. 

5kr match 
Ingen 5kr match anordnades i år på grund av Corona, ett riktigt ekonomiskt tapp. 

Inventering 
En otroligt god uppslutning för inventering på Hemköp där både föräldrar och spelare deltog till 
förmån för klubben. 

Avslutning  

Klubbens ekonomiska ställning är stabil. Med dessa rader avslutar klubben sitt 118:e verksamhetsår. 

Vår målsättning inför framtiden är att kunna behålla den stora ungdomsverksamheten som bedrivs 

av alla våra sektioner, att vår verksamhet präglas av gemenskap, glädje och mångfald samt att Dala-

Järna Idrottsklubb får uppleva nya framgångsrika verksamhetsår.  

 

Dala-Järna 2/6 2021 

 

Fall Lennart Johansson  

Sekreterare 

 


