Verksamhetsberättelse IFK Sävsjö Alpin
Säsongen 20132014 var en kort men intensiv period som varade ,mellan den 28/16/3 14.
Träning genomfördes med våra 52 ungdomar under 30 tillfällen och grupperna utökades inför
säsongen, med den sedan tidigare nedlagda gröna, där ledarna var och är Eddie Wingren
och Joakim Melin. Anledningen till ytterligare en grupp är helt enkelt ett ökat intresse för alpin
skidåkning.
Säsongen startade med ett klubbläger för alla i Vemdalen som genomfördes mellan den
1217 december. På lägret fanns sammantaget 24 personer bestående av barn och vuxna.
Därefter följdes ett antal fler läger för de äldre åkarna.
IFK Sävsjö var under säsongen representerade på samtliga LVC tävlingar samt USM.
Söävsjö Anordnade en egen hemmatävling för LVC och 112 åkare stod på startlinjen.
Under säsongen avgjordes även den mest prestige fyllda tävlingen för IFK Sävsjö, nämligen
KM. Denna anordnades i samband med hyllandet av Emelie Wikströms framgångar i OS.
Frågan är bara om det var hon som drog media och publik, eller det styrkefyllda startfältet i H
16. Arrangemanget var mycket lyckat och alla var nöjda då emelie stod som prisutdelare till
barnen….och de vuxna!
Kommande säsong har nyligen startat med barmarksträning utomhus för de små barnen samt
inomhus för de lite äldre. Årets glädjande nyhet är att antalet barn och ungdomar på
barmarksträningen uppgår till hela 35 barn. Alpina sektionen ser därmed fram emot ett ökat
intresse för skidåkningen under säsongen.
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Högagärdebacken.
Efter en mycket gynnsam inledning på vintern 2014 kunde backen slutligen öppna trots att
minusgraderna endast visade mellan 38 minusgrader. De gynnsamma vindarna gav oss till
trots möjligheten att öppna hela anläggningen. Åter inleddes med en aktivitet tillsammans
med Svenska skidförbundet, “Alla på snö”. Denna aktivitet gav alla 4:e klassare möjligheten
att testa på både att stå på längdskidor och slalomskidor. Detta blev mycket lyckat och
intresset för skidåkningen varade under alla veckorna backen var öppen. Under säsongen
anordnades även soppkväll med ljud och ljus i backen.
Säsongen innehöll även en del reparationer på anläggningen och en avslutande vattenskada
ställde därmed till det lite inför kommande säsong. Nya krafttag och en ganska omfattande
restaurering står därför på listan efter kommande snöperiod.
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