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                   Årsberättelse 2016 

 
Det nya året började som vanligt med nyårssprinten. Ett längdskidlopp för både 
stora och små i elljusspåret 2,5 km. Det fikades och lottades ut fina priser.  
 
För att kunna komma ut snabbt med information till medlemmar och att göra 
hemsidan mera levande så skaffade föreningen Facebook. Det visade sig bli ett 
verkligt lyft för att informera om läget i området och status på skidspår. 
 
För att underlätta betalning av spåravgifter och medlemsavgifter så 
införskaffade  föreningen under vintern swish som visade sig fungera väldigt 
bra.  
 
I Januari började förberedelserna för Långfredagstipset och Skärsjöpimpeln. 
Sponsorer ska kontaktas, det ska bestämmas vad som ska handlas, vem som 
ska göra vad med mera. Förberedelserna pågår ända fram tills aktivitetsdagen, 
och när tävlingen är slut skall det göras en utvärdering.  
Årets tävling visade sig bli lyckosam med många tävlande fast vädret inte var på 
topp. Det nappade inte heller så bra men alla hade jättetrevligt. Nytt för i år och 
en av höjdpunkterna blev nog helikopterflygningen som också kommer igen 
nästa år, då vi förmodlingen får äran att anordna Härjedalsmästerskapen i 
pimpling på tävlingsdagen. 
 
Under våren har Härjedalens kommun och Länsstyrelsen inspekterat spångar 
som behöver bytas på vandringslederna runt våra områden. Nya spångar har nu 
körts ut med skoter och ska läggas ut efter snösmältningen.  
Den årliga arbetsdagen i September gick av stapeln och hade bra uppslutning. 
Lampor byttes i Elljuspåret och vi röjde sly i våra spår och runt portalen. 
Förrådet   
som revs förra året byggdes upp på nytt vid en ny plats på Statens 
fastighetsverks mark och kommer att bli väldigt uppskattat att bevara 
föreningens utrustning i. Även belysningen i elljuspåret och till portalen fick ny 
styrning. Vi fick mycket gjort och arbetsdagen är ett utmärkt tillfälle att umgås 
och träffas ha trevligt.  
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Föreningen har under året investerat i lampor till elljuspåret då några behöver 
bytas varje år, en kvistsåg samt en grill till aktiviteter. 
För att kunna utveckla kvaliteten på våra skidspår har vi nyligen investerat i ny 
spårutrustning, en Snowmover stg.   
 
Skidspåren har under vintern varit kanon och det är Öhrmans förtjänst. Vi får 
mycket beröm och vi ska se till att hålla kvaliteten på våra spår framöver.  
Våra anslutningsleder för skoter sladdas av frivilliga och har under året varit helt 
ok. Stugägare har tillgång till två sladdar, en står vid torget och den andra efter 
leden från torget ner mot slingan. 
Nu hoppas vi på en kanonvinter med mycket snö! 
 
Med vänliga hälsningar  
Sonfjällets Fritidsområden 
genom Jonas Svan 
  
 
 


