
  

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DALA-JÄRNA IK 

VERKSAMHETSÅR 2021 

 

Under verksamhetsåret , det 119:e sedan starten 1902, har huvudstyrelsen haft 

11st sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Roland 

Thorén (ordf) , Dick Bergkvist, Lars Larsson, Lovisa Stark, Malin Andersson, Ola 

Engman, Björn Lundin. Som kassör har Ronja Levin (kanslist) fungerat. Som 

suppleanter har Gösta Lindkvist, Åsa Engman och Johan Skoglund hoppat in. 

Coronapandemin har satt sin prägel på året och föreningen har genomgående 

följt de restriktioner som Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten 

stipulerat. 

Genom det kompensationsstöd som Riksidrottsförbundet bidragit med, så har 

c:a 40% av de förlorade intäkterna kunnat kompenseras.  

 

BORDTENNIS 

Här kommer en kort årsberättelse från bordtennissektionen: 

 

”Det har varit en storslagen säsong för bordtennissektionen! Vid Distriktsmästerskapen i 

Falun hade DJIK näst flest representanter av alla Dalarnas bordtennisklubbar. I den yngsta 

klassen med 23 anmälda spelare från hela länet blev spelare från DJIK etta och tvåa! 

 

För första gången på tio år har vi lag i div. 4 seriespel. Vi har ställt upp med tre stycken 

tremannalag varav två lag i skrivande stund ligger topp tre i serien. 

 

I mellandagarna arrangerades för första gången tävlingen ”Skrikheda Smash Open” i 

Myrbacka sporthall där 18 lokala spelare deltog.” 

 

CYKEL 

Säsongen 2021 inleddes i maj med en arbetsdag på Snöån med efterföljande 
träning för våra barn och ungdomar. Träningar har sedan bedrivits på 
söndagar klockan 17:00 på lite olika ställen i Järna men primärt vid banan i 
Snöån. 



 
Fokus på barn- och ungdomsträningarna ligger primärt på att skapa 
cykelglädje och att utveckla cyklisternas tekniska färdigheter och säkerhet på 
cykeln.  
 
Tävlingssäsongen har varit påverkad av pandemirestriktioner men vi har varit 
representerade på bland annat: 
-MTB SM Göteborg 
-SM Cyclecross 
-SM pumptrack  
-SM Downhill där vi också vann två bronsmedaljer genom Irma Johansson i 
Dam Elit och Sigsten Johansson i herr junior. 
 
Säsongen avslutades med ett KM i hällregnet i början av oktober. Blött men 
kul! 
 

SKIDOR 
 

År 2021 var året då coronapandemin satte sin prägel på tävlingsidrotten. 

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 när så erbjöds. Nämnas i det sammanhanget skall Leo och Moa 

Kristiansson, Harald Eriksson, Ebba Fryxell, Anders och Erik Danielson-Frost, Hugo 

Tilda och Helge Ström. 

Anders Danielson-Frost gjorde sin bästa säsong på friidrottsarenorna. På JuniorSM 

tog han en 2:a plats på 5000m och i JSM i terränglöpning knep han en tredjeplats. 

Guldmarknad fick lov att ställas in för andra året i rad, medan Järnaspelen kunde 

genomföras som planeras i december månad med c:a 170 deltagare. 

Serietävlingarna på skidor, med fyra deltävlingar, kunde genomföras i början på året 

liksom terrängserien i samarbete med Nås IF. 

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

och en ledare. 

Kring Grötholnsterrängen  kunde vi notera att det anlagda utegymmet var flitigt 

använt av såväl unga som gamla. Beslutades att elljusspåret inte skulle tändas på 

hösten med anledning av dyra elkostnader samt bristfälliga belysningsstolpar.   

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

kompensationssummor som regering och idrottsförbund bistått med har varit till stor 

hjälp när verksamheterna hårt drabbats av ekonomiska förluster. 



Slutligen riktas ett stort tack till alla ledare och tränare, som trots de svåra 

omständigheterna som pandemin orsakat, har kunnat hålla verksamheten levande.  

 

SNÖÅSEKTIONEN 

Vi hade en normal vårsäsong 2021 med ok förhållanden en bit in i mars. Spåren var 

flitigt besökta.Snötillverkningen drog igång i nov. Vi hade spår från månadsskiftet 

nov/ december.Även 2021 så präglades verksamheten av Pandemin.Cykelbanan har 

varit flitigt använd. 

Stadionområdet har även varit uthyrt några enstaka gånger till Nova Events. 

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

 

SKIDSKYTTE 

Även detta år präglades mycket av Covid med inställda tävlingar för våra ungdomar. 
Speciellt de yngre juniorerna blev mycket utsatta. De enda nationella tävlingar som 
arrangerades vintern 2021 var några uttagningstävlingar för IBU- och Världscupen, 
som utfördes för seniorer och äldre juniorer. Även några GDV-cuper för ungdomar 
fick genomföras innan de stängde ner helt. 
 
Det var tänkta att vi skulle arrangera Riksfinalen för 3-e året i Dala-Järna , men det 
blev inställt och förflyttat till 2022. 
 
Hösten 2021 fick genomföras utan restriktioner. Där hade vi 6 deltagare på 
Rullskidskytte SM i Sollefteå. 
 
Våra aktiva har presterat bra under säsongen 
 
Vår största stjärna Gabriel Stegmayr representerade Sverige på IBU-cup och slutade 
som bäste svensk herre på 30:e i totalcupen. Han representerade även Sverige de 3 
sista Världscuphelgerna. 
 
SM-prestationer under året 
 
Alfred Eriksson  1 guld och 1 silver 
Harald Eriksson 1 silver 
Leo Kristiansson 2 brons 
 
Ekonomin är stabil 
 
 

FOTBOLL 
Allmänt 



Säsongen 2021 blev inte heller som någon fotbollsintresserad eller verksam 

fotbollspelares dröm. Herrarnas seriepremiär skulle starta i mitten på april där 

Dalarna Fotbollsförbund skulle fira sina 100 år i år. Det fick flyttas fram. Så även 

både dam och ungdomsmatchers seriestart.  

 

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 minskade lite sen förra säsongen. Men vilken fröjd det är för 

ögat när man åker förbi eller kommer till idrottsplatsen och ser alla fotbollstränande 

människor, både stora som små. 

 

Under säsongen 2021 hade föreningen 2 seniorlag, ett damlag och ett herrlag. Båda 

seniorlagen hade pågående farmaravtal med andra byklubbar som sträcker sig över 

säsongen 2022. På ungdomssidan fanns lag från de allra yngsta födda från 2014 till 

de äldre flickor födda 2005-2007 och pojkar födda 2007-2008.   

 

Ungdomslag 

 

Bollskoj 2015 ~  2016  

Under våren 2021, den 5 maj startade vi upp bollskoj för flickor och pojkar födda 

2015-2016. Ca 15 barn dök upp på första träning och fortsatte komma under 

vårsäsongens sex tillfällen. Höstsäsongen startade vi den 11 augusti och det dök upp 

lika mycket barn som under vårsäsongen. Vi har haft ca 20 aktiva barn under 

säsongen. Avslutade det hela den 15 september med fika & prisutdelning.  

Ledare för laget var Alma Larsson och Lovisa Stark. 

 

Pojkar/ Flickor 2013 ~  2014  

Är ett lag med cirka 15 spelare. Vi har haft träning en gång i veckan. Intresset för 

fotboll är väldigt varierande men trots detta har vi ändå haft en bra säsong 

tillsammans där alla har utvecklats och haft roligt tillsammans.  

Ledare har varit Emma Hedman  

 

 

 

 

Pojkar/Flickor 2011 ~ 2012 

Träningarna kördes igång under marsmånad inomhus i Myrbacka gymnastiksal. Det 

hann bli 5 inomhusträningar innan träningarna började utomhus. Under årets säsong 

har det varit 14 spelare, där träningsnärvaron varit hög. Träningar har genomförts 



2/ggr i veckan och de har även spelat matcher med jämna mellanrum. Sammanlagt 

blev det 36 träningar och 9 matcher. Inriktningen under säsongen har varit att jobba 

mycket med bollkontakt, passningar samt olika skottövningar där fokus har varit att 

behandla boll i rörelse. Utvecklingen är otroligt positiv där spelarna växer som 

individer och hela tiden utvecklas i sin behandling med boll. Ledarstaben har också 

prioriterat in vikten av att lyssna och visa respekt för varandra vid samlingar och 

genomgångar inför övningar och spel. Säsongen avslutades med tipspromenad, 

medaljutdelning och pizzafest i Dala-Järna församlingshem. Tränare för laget har 

varit Jonas Gustafsson, Rasmus Nilsson och Filip Säljgård. Lagledare var Matilda 

Olsson 

 

Flickor 2008 ~ 2009 ~ 2010 

År 2021 fick vi tag på två nya ledare för tjejerna. De nya ledarna Henrik och Anders 

har haft hand om alla träningar och matcher medan Matilda har tagit hand om allt 

runt omkring samt varit med på matcher. 

De 17 härliga tjejerna som vi har i laget har verkligen utvecklats under året, var och 

en på sitt sätt, men alla har verkligen gjort en enorm utveckling! Tanken från start 

var att tjejerna skulle fortsätta ännu ett år på 7- manna, men som tur var för oss så 

fanns det en plats över i 9- manna serien, så den chansen tog vi direkt. Att spela        

9-manna var något som tjejerna verkligen utvecklades genom och tyckte var jättekul. 

I serien tog tjejerna hem en andra-plats. 

De har tränat 2 gånger i veckan och haft en seriematch varje helg. Vi har också haft 

någon heldag med träningsläger och teambuilding. Under året har Matilda haft 

personliga samtal med tjejerna om saker som till exempel hur de trivs i laget, saker 

de vill att vi ska tänka på/förändra, saker de tycker funkar bra osv. 

Ledare: Matilda Olsson, Anders Strandberg, Henrik Westlund. 

 

Pojkar 2009  

Laget för pojkar födda 2009 har under säsongen bestått av 10 spelare och de har 

spelat i division 5, 7 mot 7. De har haft 44 träningar (tränat ihop med 08-laget)och 

spelat 9 seriematcher.  Några extra träningsmatcher ordnades bland annat mötte 

laget Järfälla, Falu BS, Östansbo m.m. Mikael Öhrn har tränat laget under säsongen. 

Säsongen avslutades med mat på Järna Hotell.  

 

Pojkar 2007-2008   

Laget har bestått av 13 killar efter att nya killar tillkommit, de har spelat i division 4, 

9 mot 9. För första gången i seriespel, där laget slutade trea. På grund av Corona har 

en del matcher blivit inställda. Pojkarna har tränat tillsammans med pojkar födda 

2009. Tränare under säsongen har varit Mikael Öhrn och Olov Israelsson.  

 

Flickor 2006 ~ 2007 



Truppen fick lite utökning av spelare under säsong då ett äldre flicklag lades ner. 

Laget har under säsongen bestått av 15st spelare. Lagets tredje säsong på 9manna 

plan där laget slutade på en fin 3e plats i tabellen med samma målskillnad som 2an.. 

Träningarna har varit få med enbart laget då flera tjejer väljer att träna med damlaget 

istället och några är inte så träningsvilliga. En del träningar har under säsongen 

också bedrivits tillsammans med det yngre flicklaget. Många av lagets tjejer har 

spelat matcher med damlaget både div 3 och div 4, roligt och utvecklande. Säsongen 

avslutades med mat på Hotellet i DalaJärna. Laget har tränats av Kjell Englund och 

Helena Windahl. 

 

Pojkar 2006 ~ 2007 

Inför säsongen 2021 fanns inte underlag för att genomföra en säsong. Laget fick 

läggas ner, några spelare födda 2007 spelar med pojkar födda 2008. 

 

Flickor 2005  

Inför säsongen fanns inte underlag för att genomföra en säsong. Laget fick läggas 

ner, några spelare födda 2005 och 2006 spelar med flickor födda 2006-2007. 

 

Seniorlag 

Herr 

Säsongen 2021 fortsätter med samarbete med Äppelbo AIK men utnyttjades väldigt 

sparsamt. Tränare för laget var forne järnaspelaren Oskar ”Raxo” Albinsson. Till sin 

hjälp hade han Andreas Olsson.  

 

Det blev en lyckad säsong 2021 med serievinst och uppflyttning till div.3. 

 

Laget fick in fem nya spelare till laget inför säsongen, Filip Landegren, Jocke 

Andersson, Joel Elofsson, Sebastian Hellström och Linus Andersson. Tyvärr blev Joel 

skadad och gjorde ingen match under året. Övriga gjorde väldigt bra säsonger och 

bidrog mycket till framgångarna. Precis som året innan blev det en enkelsäsong pga 

corona.  

 

Försäsongen blev lite speciell eftersom hallen i Malung och hallen i Järna båda var 

stängda pga Corana. Därför blev det mycket löpning under vintern och våren, första 

bollträningspass var någon gång i februari/mars. Herr var mycket folk på träning 

från start och höll i hela säsongen. Träningsmatcherna var bra, men killarna hade 

svårt att få igång målskyttet och spelade mestadels oavgjort på försäsongen.  

 

Målsättningen inför säsongen var att laget skulle vara med och slåss i toppen av 

tabellen. Även fast de inte vann så många av träningsmatcherna var Oskars känsla 



att de absolut skulle vara med och slåss och att potentialen fanns för att de skulle 

kunna vinna serien.  

 

Serien startade borta mot Amsberg och laget vinner med 5-2, sedan rullar det på och 

herrarna slutar som etta med 9 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust. Det mest positiva i 

laget, enligt tränare Oskar, är sättet som herrarna hanterar förlusten borta mot Falun 

på. Efter den återstår tre tuffa matcher mot Swesom, Ludvika och Mora som de 

vinner. Framförallt sista matchen mot Mora visar att det finns en väldigt bra karaktär 

i laget då laget tidigt hamnar i underläge men fortsätter göra det som de pratat om 

inför och vänder på matchen.  

 

Sammantaget är det svårt att vara missnöjd med någonting under säsongen. Laget 

tar kliv och växer, framförallt mentalt. Beslutsfattningen under matcherna och 

inställning både på match och träning är väldigt bra och utvecklas hela tiden. Det är 

svårt att lyfta någon speciell spelare som gör en bra säsong. Vi vinner serien rättvist 

och ingen i laget faller ur ramen och alla jobbar mot samma mål på träning och 

match. 

 

Dam 

Damerna började säsongen 2021 med samma tankar som många år.  Vilka spelare 

finnas att tillgå och vilka tränare ska det vara.  Det enda vi visste var att samarbetet 

med Vansbro AIK löper på ytterligare en säsong då båda lagen känner att vi är för få 

för att klara oss på egen hand. Efter ett träget letande så får varken DalaJärna eller 

Vansbro tag på någon tränare. Beslut tas om att 2 st spelare tar hand om träningarna 

och matcherna tills vidare. Dessa är Josefin Welam och Helena Windahl som 

genomför hela säsongen som spelande ledare. Till sin hjälp på matcherna hade de 

både Helena G och Jens L. Ingen optimal lösning men det var i alla fall genomförbart. 

Trots förutsättningarna gör div 3 laget(DJIK) en ok men väldigt märklig säsong. 

Coronarestriktioner fortsatt att sätta prägel på serieupplägg med mera. Det blev 

tillslut en enkelserie med blandade insatser där laget slutade på en femte plats. 

Järnatjejerna kammade hem sammanlagt 9 poäng, gör 15 mål och släpper in 30st mål. 

Det finns lite att jobba på. Div 4 laget(Vaik) med många deltagande DJIK-tjejer slutar 

på en sjätteplats i damer div 4 norra. Många unga tjejer från DalaJärna får möjlighet 

att delta i seniorspel under säsongen. Yngsta deltagarna har varit födda 2007 som 

deltagit både i damer div 3 och div 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inkomstbringande aktiviteter 

 

Vasaloppet 

En lite mindre variant av insats från klubbens sida där Vasaloppet är otroligt 

Coronaanpassat. 

 

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.  

 

Marknadsdans 

Ingen dans arrangerades i år. 

 

Fotbollsskola 

Efter tråkigt Coronaår valde klubben återigen prova på att arrangera fotbollsskola 

detta år. Fokuset för Fotbollsskolan är att på ett välorganiserat och roligt sätt 

rekrytera nya spelare och ledare till klubben. 

 

Vansbrosimning 

Ingen insats för DalaJärna IK Fotboll på Vansbrosimningen i år då den inte 

anordnades alls på grund av Corona.  

 

Kakor och Plastpåsar 

Under september månad såldes det massor av kakor och även plastpåsar. Lite strul 

med sen leverans av påsar blev det men de flesta valde att ha sin beställning kvar och 

försäljningen gav ett fint klirr i kassan. 

 

5kr match 

5kr match anordnades i år igen trots att säsongen enbart var en halv säsong, 

höstsäsong. En fin inkomstkälla till klubben där enskilda personer och företag 

sponsrar föreningen med att bjuda på entré på herrmatch. Vi behöver ha minst 450 st 

åskådare för att bringa in full pott hos alla de sponsrande, vilket vi glädjande 

klarade. 

 

Inventering 

Fortsatt god uppslutning av både aktiva och föräldrar under årets 

Hemköpsinventering. 

 

 



 


