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Årsberättelse Arvika slalomklubb 2020/2021
Under säsongen 2020/2021 har vi haft tre arbetsdagar. Utöver det har vi tack vare
stort engagemang från Anders Olsson, Lasse Håkansson m fl, samt inkomna bidrag
åstadkommit följande:
● Coronaanpassat hela verksamheten:
○ Distanserat personal i kiosk från kunder.
○ Anpassat städrutiner samt antal besökare i stugan.
○ Anpassat utbud och möjlighet att vara inomhus.
○ Nya grillar och uteaktiviter.
● Invigt karusellen till många barns förtjusning.
● Röjt backen från sly och träd.
● Fällt träd och fyllt vedförrådet.
● Målat vindskivor och fotbrädor på klubbstugan.
● Målat och slipat boxarna till Rackstaparken.
● Byggt och monterat nya trappor till starttornet.
● Bytt band på pistmaskinen.
● Bytt vajer till liftsystemet.
● Installerat vattenreningsanläggning.
● Fortsatt arrangemang med med cykelklubben.
● Genomfört diverse träningar och en större tävling.
● Genomfört Racksta cup för klubbens yngre slalomåkare.
● Genomfört skidskola vid 8 tillfällen i 4 olika grupper med sammanlagt över 60
barn.
● Tävlinggruppen har samverkat med Valfjället till viss del. För föreningen har
Meja Skoglund, Emmy Gustavsson, Hanna och Filip Jorälv tävlat
● Backen har använts som bas för ultralopp.
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Styrelsen tackar alla som ställde upp på arbetsdagar, i liften, stugan och backen
under säsongen. Styrelsen tackar också alla som bidragit till verksamheten genom
sponsring samt medlemskap och bidrag.
Det blev en kort men fin vintersäsong som startade lite sent på grund av varma
grader.
Under säsongen genomförde vi skidskola för barn med olika svårighetsgrad från
nybörjare till portåkning. Vi hade en bra tränarstab med 12 skidtränare samt några
ungdomar som hjälpte de minsta. Skidskolan var uppskattad.
Samtliga skolor i kommunen visade intresse av att förlägga friluftsdagar i
Rackstabacken. Stugan har under året utnyttjats av andra föreningar.
Backens Facebooksida och Instagramsida har använts under säsongen som
informationskanal och en möjlig väg att ställa frågor.
Tack vare gott stöd från kommunen i form av bidrag och positiv inställning har
fortsatt investering i verksamheten möjliggjorts. Ansvaret för stugjouren har
fungerat bra under året.
Styrelsen vill tacka alla som ställt upp under verksamhetsåret! Vi tror på fortsatt
stort intresse och hoppas på ännu fler entusiastiska deltagare i Rackstabacken under
nästa säsong. Vi hoppas också på en rejält lång och kall vinter med mycket
skidåkning!

