Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Dala-Järna Idrottsklubb får härmed för verksamhetsåret 2019 avgiva följande
berättelse.
Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Roland Thorén, vice ordförande:
Dick Bergkvist, sekreterare: Fall Lennart Johansson, vice sekreterare: Anki Förste, övriga
ledamöter: Björn Lundin, Malin Andersson, Hans Runeson. Suppleanter: Ola Engman, Erik
Runeson, Gösta Lindkvist. Föreningens kassör: Ronja Levin (adjungeras till styrelsemöten).

Under året har 12 styrelsesammanträden hållits. Antalet klubbmedlemmar är cirka 600
stycken.

Dala-Järna IK har nu avverkat sitt 117:e verksamhetsår. Vid en tillbakablick på året som gått
kan vi konstatera att klubben har haft många framstående resultat inom de grenar klubben
bedrivit verksamhet inom. Att i denna berättelse redovisa alla fina resultat som uppnåtts
under detta verksamhetsår är inte möjligt, utan vi får ta en liten del ur den stora
resultathögen.

Skidor: Under året har sektionen arrangerat serietävlingar på skidor och i terränglöpning,
Järnaspelen i december, Parvelrännet i mars och Guldmarknad i juni. Under säsongen har
skidsektionen haft hand om skötseln av skidstugan i Grötholn som under året hyrts ut för
övernattning bland annat till deltagare i Vansbrosimningen. Grötholsterrängens elljusspår
har också varit tävlingsarena för de gemensamma terränglöpningarna som vi haft ned Nås IF.
Ny LED-belysning runt elljusspåret i Grötholn är under utbyggnad. Det nyupprättade utegymmet har varit flitigt använt av klubbmedlemmar, som andra motionärer. Våra
träningskvällar har varit många och våra tränare har lagt ner mycket tid för att göra
träningarna så effektiva och roliga som möjligt. Våra aktiva har gjort många fina insatser i
skidspåren. Innan säsongen tog riktig fart så har vi deltagit i träningsläger i Orsa Grönklitt.
Ett läger i Dalarnas skidförbunds regi och ett i egen regi. De tilldelade pengarna från
Rutsbrofonden har varit väl använda. I februari så utmärkte sig Hugo Ström genom att i hård
sverigekonkurrens vinna sprinten på USM och dessutom erövrade han andraplatsen på
distansen. Channel Cranning-Hillgren samt Andreas Frost Danielsson har haft bra säsong
inom skidåkningen och Anders har även visat framfötterna rejält inom friidrottssektorn med
bland annat en bronspeng på terräng JSM i Umeå. Dessutom en mycket meriterande
bronsplats på 3 000 meters bana under junior SM i Göteborg. Även i åldrarna därunder finns
framgångsrika tävlande. För att nämna några kan vi lyfta fram Leo och Moa Kristiansson,
Harald Eriksson och Erik Danielsson Frost. På grund av långa perioder av dålig snötillgång så

blev många tävlingar lidande. Skidsektionen har varit delaktig i projekt ”Snöå Arena” som
bland annat kompletterar rullskidbanan med mera lättåkta slingor. Under året har
skidsektionen försålt julkalendrar, Newbody kläder och stödlotter.

Snöåsektionen: Vi hade en normal vårsäsong med okej förhållanden en bit in i mars. Spåren
var flitigt besökta. Snötillverkningen drog igång i november/december. Vi hade spår från
första advent ungefär. Toppningen av rullskidbanan utfördes i höstas med ett gott resultat,
blev otroligt fint. Cykelbanan blev också färdigställd under året och den har varit flitigt
använd. Vi tycker att det är kul att kunna samla många olika sporter på samma ställe och ha
aktiviteter året runt.

Skidskytte: Det var ett mycket aktivt år för skidskyttesektionen. Året började med en
förfrågan från Skidskytteförbundet om att arrangera riksfinalen för ungdomar 12-14 år med
kort varsel för att Luleå sa ifrån sig i ett sent stadie. Detta tackade vi ja till och genomförde
denna tävling 23-24 februari med ett lyckat resultat. Vår lyckade tävling gjorde så att vi fick
ta emot diplom för Årets Förening, vid SM i skidskytte i ett blåsigt Boden. Nya i styrelsen som
valdes in vid halvårsmötet var Peter Andersson och Ann Eriksson. Rolf Larsson och Helena
Hedström valde att lämna styrelsen. Vi är glada att vi fått in ytterligare en tränare förutom
Kim Adolfsson, Mirelle Petersdotter från Malung. Våra aktiva har presterat bra under
säsongen. Gabriel Stegmayr 2 SM guld, Alfred Eriksson 2 SM guld, 1 silver och 1 brons. Märta
Andersson 1 SM silver och 2 brons. Klara Andersson 1 SM silver och 1 brons. Harald Eriksson
2 SM silver och 2 andraplatser i riksfinalen. Leo Kristiansson 1 förstaplats i riksfinalen.
Dessutom har Gabriel representerat Sverige med 5 starter på IBU-cup och 5 starter i
världscupen. Alfred Eriksson deltog i ungdoms OS i Sarajevo. Aktiviteter som sektionen
deltagit i förutom tävlingar under året är vaktpass vid Vansbrosimningen, skräpplockning vid
Cykelvasan, sommarläger med Gävledala i Idre och snöläger i Idre.

Snöå Arena: Under 2019 färdigställdes projekt ”Snöå Arena” med syfte att utveckla Snöå
skidstadion till en modern högklassig åretruntanläggning för längdåkning, skidskytte, cykling
och parasport för både elit och motionärer. DJIK tog initiativ till projektet hösten 2017 med
särskilt fokus att tillgodose behov hos barn och ungdom och även personer med
funktionsnedsättning. Våren 2018 beviljade Allmänna arvsfonden, Dalarnas idrottsförbund
och Vansbro kommun bidrag till DJIK för att finansiera projektet i sin helhet. Kommunen gav
också DJIK ett 10- årigt nyttjanderättsavtal för anläggningen för perioden 2018-2028.
Rullskidbanan har byggts ut till ett system och slingor med olika svårighetsgrad och en
asfalterad yta för lek och teknikövningar samt straffrunda för rullskidskytte.
Rullskidbanesystemet ska även i viss omfattning kunna upplåtas för cykel och parasport.
En crosscountry bana (XCO) för MTB har anlagts för att möta det växande intresset särskilt
bland barn och ungdomar för MTB både som motions och tävlingsform. Skidskyttebanan har
upprustats med nya moderna fallmål för skidskytte. Projekt ”Snöå Arena” har uppfyllt sitt

mål att bidra till att utveckla Snöå skidstadion till en lättillgänglig multiarena för träning och
större tävlingar på elitnivå samt motion och friskvård året runt.

Cykelsektionen: Fokus under året har primärt varit barn och ungdomsträningarna som vi kört
från maj till oktober med paus för sommarlov. Deltagarantalet har legat på mellan 7-33
deltagare med en bra åldersmässig spridning mellan 6-16 år. Träningarna har varit förlagda
främst vid nya banan i Snöån och vid skogarna kring Grånäs. Vi har varit på ett dagsläger till
Trysil och nyttjat de superfina banorna som finns där. Tävlingsmässigt så har vi på elitnivå
främst kammat hem fina placeringar via Fredrik Hermansson som vunnit pallplaceringar i
H30 både på SM i långlopp och på den nationella långloppscupen. Våra duktiga ungdomar
Moa och Leo Kristiansson har deltagit på flera tävlingar, däribland ungdoms SM och
representerat klubben på ett mycket bra sätt i väldigt hård konkurrens. Under året har vi
också varit representerade internationellt. Det är Adrian Hörnqvist som representerade DJIK
i Enduro World Series och deltagit i tävlingar i bland annat Nya Zeeland.
Mycket engagemang har lagts på att hålla banan i bra skick och inte minst de stigar som vi
använder i skogarna runtom i Dala-Järna. Hundratals meter spång har byggts, ett
omfattande arbete hart gjorts med att hålla lederna i toppskick. Det är inte många ställen i
Sverige som slår de möjligheter vi har till bra MTB åkning idag.

Fotboll: Antalet aktiva i sektionen är fortsatt stort så Dala-Järna IK kan stolt titulera sig som
en av dalarnas största fotbollsföreningar.
På ungdomssidan fanns lag från de allra yngsta födda från 2014, till de äldre både flickor och
pojkar födda 2006. Det yngsta laget i klubben är killar och tjejer som är 5-6 år. Flickor födda
2011-2012 har tränat en gång i veckan samt spelat några matcher. Flickor 2008-2010 hade i
år premiär i seriespel.
Flickor 2006-2007: Truppen har bestått av 12 spelare, man deltog i ICA cupen i Malung.
Flickor 2005 har spelat i division 3. Tjejerna var serieledare länge men slutade till sist på en
3:e plats. Laget hade jobbat hårt för att få in pengar till en cup i Skara som pågick i 4 dagar.
De kom till B-semifinal där.
Pojkar 2011-2012: Grabbarna har kört träningar en gång i veckan samt spelat en del
matcher. Säsongen avslutades med sport-Ewa cup.
Pojkar 2009: Laget har under säsongen spelat i division 7, de har haft 38 träningar och
förblev obesegrade i serien. Man deltog också i Dalecarlia cup i Leksand.
Pojkar 2008: Killarna har spelat i division 6 samt tränat tillsammans med P09. Man deltog i
Dalecarlia cup i Leksand.
Pojkar 2007: Har tränat vid 38 tillfällen samt spelat 27 matcher under säsongen.

Pojkar 2006: Har tränat 44 gånger under säsongen tillsammans med P07. Laget har spelat 18
matcher i serien. Under sommaren var laget i Gävle och deltog i Rallarbollen och tog sig till
final men förlorade där mot Strand med 3-1. Laget har också deltagit i DM i form av
Miljönären cup och tog en fin silvermedalj. Serien slutade på bästa sätt där Järnas killar stod
som slutsegrare.
Seniorlag damer: Började säsongen med en stor oro över hur det såg ut på både tränar och
spelarsidan. Det var många spelare som var osäkra för spel inför säsongen. Man kontaktade
ärkerivalen Vansbro AIK för att höra hur de ställde sig till ett samarbete. Frågan togs emot
positivt och samarbetet bestämdes att starta med ett farmaravtal som sträcker sig över två
år. Dessvärre stod både VAIK och DJIK utan tränare. Efter många turer och letande stod det
klart att forne Dala-Järna spelaren Helena Windahl tog sig an laget. Division 4 laget (VAIK)
med många DJIK tjejer slutade på 5:e plats. Dala-Järna i division 3 gör en bra säsong och
leder serien inför sista omgången som ska spelas mot Malung på bortaplan. Damerna
förlorar och slutar 3:a i tabellen. Som bidrag till årets stjärnlag i regi av dalarnas FF fick från
Dala-Järna bidra med duktige mittfältaren Lina Granberg och snabbe forwarden Malin
Samuelsson. Årets stjärntränare för damer i 3:an blev glädjande Helena Windahl. Dala-Järna
IK och Vansbro AIK är båda nöjda med samarbetet som löper på ytterligare ett år.

Herrlaget: Säsongen inleddes med samarbete med Äppelbo AIK. Laget skulle återigen spela i
division 4. Träningarna hölls både i Dala-Järna och Äppelbo. Tränare för laget var Joel
Granberg, till sin hjälp hade han Anders Strandberg, Oskar Albinsson och Johan Bergsman.
Fotbollssäsongen gick bra och herrarna slutade på en imponerande 2:a plats i tabellen. I och
med en 2:a plats fick herrarna kvala till division 3. Kvalserien startade bra för herrarna som
vann över både Säter och Hille. De skulle sen ta sig an Delsbo på bortaplan vilket skulle räcka
med ett oavgjort resultat för att säkra en plats i division 3 inför säsongen 2020. Detta gick
tyvärr inte som man önskade. Man fick vända hem med ett rejält smolk i glädjebägaren.
Spelartruppen har varit väldigt varierande med en bra blandning av gammalt som ungt.
Spelare som utmärkts sig extra i år är Wille Westlund född 2002 som spelat stabilt och klokt
som varit given vänsterback under säsongen. Det finns ytterligare en spelare som bör
nämnas lite extra och det är återvändaren Robert Hedman. Hedman blir tillsammans med
grymme målvakten Christian Albinsson och spelgeniet Joel Granberg även uttagen till årets
stjärnlag som arrangerades av Dalarnas FF.

Bordtennissektionen: Vi har haft en mycket positiv säsong med många nya barn och
ungdomar i sektionen. De som har börjat har också fortsatt att spela genom hela säsongen.
Även spelare från förra året har tränat mer frekvent nu. Det har även hänt en del när det
gäller engagerade vuxna i sektionen. Vi har till en bra fördelning till städning av de allmänna
toaletterna som är vår största inkomstkälla. Vi har verksamhet två dagar i veckan. På
tisdagar håller Jonas Skoglund i träningen. Under våren har även Lars Nordin ansvarat för en
grupp vid många tillfällen. Vi har under säsongen haft cirka 30 olika barn och ungdomar på
träningarna och vi har snittat på cirka 18 spelare varje träning. Flera av dessa har också varit

ute på tävlingar. Gustav och Karl-Johan Nordin har varit på flera tävlingar utanför länet och
spelat riktigt bra. Vi har också beslutat att avsluta träningarna för i vår på grund av rådande
omständigheter men vi kan helt klart säga att det ser ljust ut inför nästa säsong.

Klubbens ekonomiska ställning är stabil. Med dessa rader avslutar klubben sitt 117:e
verksamhetsår. Vår målsättning inför framtiden är att kunna behålla den stora
ungdomsverksamheten som bedrivs av alla våra sektioner, att vår verksamhet präglas av
gemenskap, glädje och mångfald samt att Dala-Järna Idrottsklubb får uppleva nya
framgångsrika verksamhetsår.

Dala-Järna 2/3 2020
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