
Klubbmedlemmar! 

Vi kan se tillbaka på en härlig vintersäsong som efter en trevande start tog fart riktigt ordentlig under 

andra halvan av januari. Anläggningen var öppen fram till påsk, våra träningsgrupper och 

vuxenskidskolan höll på länge och hade sina sista aktiviteter i mitten av april! 

Den trevande starten till trots visade vårt nya snösystem framfötterna. Med fler snökanoner och 

mera vattenkapacitet fick vi med mindre arbetsinsats och på kortare tid än tidigare Familjebacken 

åkbar i tid för skidkolestart och bra ytor för våra träningsgrupper. Trots milda perioder fick vi även 

ihop tävlingsbacken med en park och mera åkytor samt ett 700 meter långt konstsnöspår. Vi har till 

och med haft en liten hoppbacke på plats i vinter! 

Det nya snösystemet var första delen i vår framtidssatsning, projektet ”Fryksta Snöeldorado”. Nu är 

det avstamp för de kvarvarande delarna med målet att de ska vara på plats under kommande säsong. 

• Ny knapplift som ersättning för den pensionerade ponyliften. Mindre köer, barnvänligare och 

säkrare drift 

• Rull/åkband för våra nybörjare både i skidskola och besökande barnfamiljer 

• Skicrossnedfart, en ny attraktion som gör vår anläggning ännu mer attraktiv och öppnar för 

nya verksamheter 

Som ni känner till stöttas projektet ekonomiskt genom bidrag från Leader Närheten, Arvsfonden 

samt Värmlands Idrottsförbund. Detta gör att det mesta arbetet kan läggas ut på entreprenad, men 

för att klara det hela behöver vi som medlemmar också ställa upp med ideellt arbete. Detta är också 

en förutsättning från våra bidragsgivare. 

Sedan tidigare finns en mindre projektgrupp. Nu behöver vi som förening kraftsamla för kommande 

arbetsuppgifter. En projektledningsgrupp ska bildas för att leda och fördela arbetet inom de olika 

arbetsgrupperna; lift – åkband – snösystem - snowcross. Många hjälpande händer behövs i 

arbetsgrupperna, alla medlemmar uppmanas att bidra utifrån sina förutsättningar. 

 Fundera på vad du kan bidra med, här är några exempel på områden där din insats behövs 

• Tillgång till maskiner och/eller kunniga maskinförare 

• Kunskap om formsättning/gjutning (för liften) 

• Elkunnig/elektriker 

• Snickeriarbeten 

• Kontakter i eller till företag som kan bistå oss med hjälp 

• Hantlangning av allehanda slag 

Genom att vi alla hjälps åt till bidrar vi till exempel till att 

• Få en väl fungerande anläggning för vår barn, ungdoms och vuxenverksamhet 

• Bli en ännu mera attraktiv anläggning för boende i närområdet. 

• Flera besökare – mera inkomster – vi kan utvecklas ännu mer 

• Minska arbetsinsatsen, t.ex. för att göra snö och driftsätta anläggningen 

 

Välkommen till en händelserik och utvecklande gemenskap under tiden vi väntar på en ny 

vintersäsong! 

 


