
DalaActive Skaters 
Barn- och ungdomsaktiviteter under säsongen april 2011- april 2012 
 
Inlines 
Från och med april 2011 hade vi inlinesträning på tisdagar kl. 18.00 vid Bilprovningen på Ingarvet i Falun. Barn & ungdomsträ-
ning bedrevs parallellt eller tillsammans med träning för vuxna. Den stora asfalterade ytan och körvägarna runt stationen nytt-
jades till teknik- och åkövningar, slalombanor, rundbanor, fram- och baklängesåkning, översteg, intervaller, ja, till och med 
limbo provade vi på. Jonna och Elin var flitiga deltagare bland barnen liksom Oskar bland ungdomarna. Till nästa säsong hoppas 
vi få till låneinlines så att vi kan köra skolprojekt och prova på-inlines så som vi redan gör på skridsko. 
 
Testtävlingar 
I samband med träningarna körde vi testtävlingar på dels en mindre bana med ca 150 m längd och flera tvära kurvor, dels runt 
Bilprovningen, ca 300 m. Dessutom ville flickorna gärna se hur lågt de kunde komma under ribban i limboåkning. Rekordet i det 
sist nämnda blev till slut 53 cm för Jonna och 56 för Elin. På korta banan hade Jonna som bäst 21 sek och Elin 24 medan Oskar 
fräste runt på drygt 19 sek. Den längre banan blev så småningom ett stående tävlingsinslag i träningarna. Jonna persade på 34 
sek och Elin på 41.  
 

 
 
Skridsko 
Förra vintern sökte klubben och beviljades medel ur det s.k. idrottslyftet för att kunna köpa in skridskor i alla storlekar och ge-

nomföra skolprojekt och propagandadagar för skridsko. Prova på-aktiviteter anordnades vid flera tillfällen på Runn och på Lug-

net i Falun liksom på Sportfältet och Tunets bandybana i Borlänge. Mer än 120 elever på Hälsinggårdsskolan testade hastig-

hetsåkning liksom ungdomar ur Borlänge Cykelklubb och Stora Tuna IK:s orientering. 

Projekten fortsatte även denna vinter. Nya bidrag från Idrottslyftet har gjort att ännu fler skridskor har införskaffats, istider är 

bokade på Lugnet och Tunet och samarbetet med Runn Winter week fortsätter. 

 

Nya propagandadagar på temat ”Skridskons dag” anordnades lördagen den 10 dec. 2011 på Lugnets bandybana i Falun, under 

jul-nyår och i samarbete med IFK Rättvik i Rättvik Arena den 21 jan. 2012. Dala Active Skaters svarade för gratis utlåning av fina 

hastighetsskridskor samt instruktion och hjälp för dem som ville lära sig att åka tekniskt bra.  

Skolskridskoprojekten fortsatte på bred front under vintern 2011-2012. Kontakt togs med flera borlängeskolor och ett par fa-

luskolor. Intresset var stort och följande skolor nappade på erbjudandet: Kyrkskolan i Stora Tuna åk 3-6, Tunets skola åk 3-6, 

Helixgymnasiet i Borlänge 1-3:e ring, Östra skolan i Falun åk 3-6 och Hälsinggårdens skola i Falun åk 3. Dessutom deltog DAS i 

Falu BS Bandyfritids för elever i åk 3-6 från Hälsingbergs och Hälsinggårdens skolor i Falun. Totalt deltog ca 470 elever i skolpro-

jekten. Se nedan! 

      

 
 
 
 

 

 

 

 
 

”Skridskons dag” anordna-

des både på Lugnet i Falun 

och i Rättvik Arena under 

vintern 2012. Många barn 

passade på att prova på 

hastighetsåkning med 

Dala Active Skaters då 

eller vid något av många 

andra tillfällen i skolskrid-

skoprojekt, friluftsdagar, 

skridskofritids, träningar 

och tävlingar. 

Foto: Christian Andersson 



Elever från Kyrkskolan i Stora Tuna åker tågstafett och Tunets skolbarn testar att åka säl. Foto: DSO 

 

Skolskridskoprojekten vintern 2012: 

2012-01-25 Kyrkskolan, Stora Tuna – åk 4 + 6 = 50 elever 

2012-01-26 Kyrkskolan, Stora Tuna – åk 3 + 5 = 50 elever 

2012-01-30 Helixgymnasiet, Borlänge – 2 grupper = 25 elever 

2012-01-31 Helixgymnasiet, Borlänge – 1 grupp = 12 elever 

2012-02-01 Helixgymnasiet, Borlänge – 1 grupp = 15 elever 

2012-02-02 Skridskofritids på Lugnet, Hälsingbergs och Hälsinggårdens skola, åk 3-6 = 20 elever  

2012-02-06 Helixgymnasiet, Borlänge – 2 grupper = 23 elever 

2012-02-07 Helixgymnasiet, Borlänge – 1 grupp = 15 elever 

2012-02-08 Helixgymnasiet, Borlänge – 1 grupp = 10 elever 

2012-02-10 Tunets skola, Stora Tuna – 2 grupper, åk 6 = 30 elever 

2012-02-13 Helixgymnasiet, Borlänge – 2 grupper = 27 elever 

2012-02-14 Östra skolan, Falun, friluftsdag för åk 3 = 30 elever 

2012-02-14 Helixgymnasiet, Borlänge – 1 grupp = 15 elever 

2012-02-15 Helixgymnasiet, Borlänge – 1 grupp = 10 elever 

2012-02-17 Tunets skola, Stora Tuna – 2 grupper, åk 5 = 30 elever 

2012-02-21 Cykelgymnasiet, Främby – 1 grupp = 12 elever 

2012-02-23 Kyrkskolan, Stora Tuna, friluftsdag med åk 3-6 = 40 elever 

2012-02-24 Tunets skola, Stora Tuna – 2 grupper, åk 4 = 30 elever 

2012-03-09 Hälsinggårdens skola, friluftsdag med åk 3 = 25 elever___________________________ 

Sammanlagt: 25 tillfällen, 7 skolor, 469 elever 

Skridskoglada elever från Östra skolan i Falun jublar över nyfunnen åkglädje liksom gymnasieungdomar från Helixgymnasiet i 

Borlänge. Lugnets bandybana i Falun och Sportfältet i Borlänge är två av våra fina isbanor. Foto: DSO 



2011-12-10                                                                                                                           
Lördag 10 december 11.00-12.45 anordnades på Lugnets ban-
dybana i Falun ”Skridskons dag” med utlåning av hastighets-
skridskor, instruktion och prova på. En hel del barn och vuxna 
deltog i arrangemanget och press, radio och TV skildrade hän-
delsen. 
 
2012-01-08 
Tack Sven och Olle för att ni tar hand om oss barn så himla 
bra!!! Jag och mina kusiner Hanna, Anton, Elina, Julia och bror-
san David tyckte att helgens alla tävlingar på Lugnet var top-
pen!!! Efter söndagens träningspass var jag och mina kusiner 
också ute på Runn och åkte långfärdsskridskor, härligt kan ni 
väl hålla med om??? Hoppas fler barn vill komma och glida 
med oss! 
Med vänliga hälsningar/ Jonna 

Under Sportlovet i v. 9 arrangerades skridskoaktiviteter för lediga skolbarn vid vår nyöppnade klubbstuga och ovalbana vid 
Runns SS båthamn, på Lugnets bandybana i Falun liksom på Sportfältet och på Tunets bandybana i Borlänge, sammanlagt nio 
tillfällen. Våra Viking Unlimited-skridskor var begärliga låneobjekt och jag och Olle hade fullt upp med att packa, transportera, 
ordna och prova ut skridskor till barn från 5-15 år samt hjälpa dem med att knyta skridskor, byta skridskor och att lära ut skrid-
skoåkningens ädla konst. Långt fler än 200 barn deltog i dessa aktiviteter. 

 
Notiser under säsongen: 
 
2011-09-14 – 2011-10-19 
Skridsko i Göranssons arena i Sandviken tillsammans med Hagaströms SK varje onsdag kl. 18.30-19.30. Vilken njutning – att åka 
på perfekt is inomhus!  Dessutom alla gulsvarta hagaströmare, 30-40 ungdomar som åker skridsko så fantastiskt fint och fort… 

  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-01-14 
Soligt och roligt på Runn med massor av skridskoåkare ute på banorna vid Roxnäs idag lördag. En hel del vuxna och en handfull 
barn provade våra skridskor och verkade gilla det hela. Sebastian hade riktigt många deltagare på skridskoträning. Björn visade 
hur man slipar skridskor och många ville prata med oss. Kanske några nya medlemmar. 
 
2012-02-23 
Den här veckan drar vi igång skolskridskoprojekten med att besöka Kyrkskolan i Stora Tuna onsdag-torsdag och låta alla elever i  

Olle Eriksson hjälper barn och vuxna att prova våra skridskor vid Runns SS båthamn, vår nya vinterklubbstuga och ovalbana på sjöis. Foto: DSO 

Jonna Bäcksholm tränar starter med Sven Olsson.  

Foto: Christian Andersson 



åk 3-6 prova på denna ädla konst. De två följande veckorna är det Helixgymnasiets tur och i v. 7 Östra skolan i Falun. Det blir 
mycket skridsko för ungdomskommittén framöver… 
 
2012-01-26 
Två härliga och roliga dagar avklarade på isbanan vid Kyrkskolan i Stora Tuna. Nära 100 elever i åk 3-6 uppdelade i 8 grupper 
fick prova på skridsko med mej och Olle som ledare. Totalt 8 timmar på isen. Vi lärde ut grunderna för skridskoåkning, balans, 
tyngdöverföring, långa skär, fyra sätt att bromsa, glida lätt på två skridskor och på en skridsko, överstegsåkning åt båda hållen 
samt avslutade med tågstafett 3-mannalag och 5-6-mannalag där alla måste vara lokomotiv någon gång. Sist en förföljelsesta-
fett på rundbana ca 100 m med 5-6 åkare i varje lag. Det var glada rop, mycket skoj och många skratt, liv och lust. ”Kan vi inte 
få åka lite till?”, var en vanlig slutfråga när timman var till ända. Vi delade ut infobroschyrer till alla och berättade om klubben 
och våra träningar och andra aktiviteter. Många blev nyfikna och skulle kunna tänka sig att vara med oss och träna. Uppföljning 
är redan bestämd till den 23 feb 9-13, då skolan ska ha friluftsdag på Tunets bandybana. Kanske vi kan ordna ett litet skolmäs-
terskap? Trevliga elever och lärare och god mat som vi blev bjudna på. Av sista gruppens treor fick vi massor av kramar. Sånt 
värmer! 
 
2012-01-27 
När jag var förbi och tog lite bilder så möttes jag av en massa glada elever men även lärare. Alla verkade ha oerhört kul på isen 
så man hade bara lust o dra på sig skridskorna och vara med, men jobbet väntade tyvärr. 
Björn Larsson  
 
2012-01-27  
Ja ni, Sven och Olle, det var jätteroligt tycker allihopa i min klass kan jag lova. Fast det var lite mycket snö på isen men det gick 
bra ändå. På måndag följer jag och min kusin Hanna gärna med och tävlar i Hagaström! Först ska jag värma upp med lite sla-
lomtävlingar i helgen! Ses snart på isen, ha det bra! 
Jonna 
 
2012-01-29  
Hej. Stort tack till Björn, Olle och Sven för att ni var med och hjälpte till på KP-Aktivs Prova på dag den 28/1. Ni är guld värda!!  
Hälsar Mats Lindqvist  
 
2012-01-30 
Hej Hopp! Tack för en trevlig dag vid Roxnäs i går. Alla så glada å hjälpsamma. Så nu får man se om man blir såld på hastighets-
skridskor. Fick ju pröva 2 varianter, den ena katastrof (el vad säger du som hjälpte mig?). Kan ju inga namn! Men dom andra 
very nice.  
Fia 

2012-01-30 
Rapport från Hagaströms Minuten-tävling 30 jan. Lars och jag fick med 
oss Jonna och Hanna till en första test av Hagaströms måndagstävling, 
öppen för alla och utan anmälningsavgift. En jättefin anläggning med en 
superbra 400-metrsbana väntade oss. Massor av barn och föräldrar 
fanns redan på plats och Pelle Hallberg skötte speakeriet. Hanna och 
Jonna ställde upp på 100 och 300 m medan Lars och jag provade på 500 
och 1500 m. Stordåd direkt från Dala Active Skaters skrinnare! Hanna 
Davidsson blev 2:a bland flickorna på 100 m med 16,19 och Jonna 3:a 
med 16,29 (trots ett stort felskär). Bästa flicka hade 16,08 och bästa 
pojke 15,27. På 300 m gick det ännu bättre. Jonna var bäst av alla 
(pojkar inräknade) och gjorde fina 46,41. Hanna hade drabbats av en 
liten sträckning i benet och fick ta det lite lugnt i starten men åkte lugnt 
och fint in på en 4:e plats med 49,12. 

2012-02-04 
Lördag full fart med Lilla Runnskrinnet, som jag och Sven med grillstöd av Majvor och Anders höll i, och alltid lika kul att se de 
små skrinna fram över isen, kylan till trots. 
Lars Bäcksholm 
 
2012-02-11 
Hej Jonna, Hanna, Elin och alla andra ungdomar i klubben! 
Grattis till jättefina insatser i Haga Mini. Nya pers så det sjunger om det! 
 
2012-02-14 
Första ”Sportfältsrundan” för barn avklarades i kväll med 6 åksugna barn på en snöig bana ca 1 300 m. Alla klarade varvet ga-
lant och flera åkte fler varv efter loppet. Dessutom hann vi ta ett litet teknikpass på lilla isbanan för att träna överstegsåkning i 
kurva. På startlinjen för ”Sportfältsrundan” stod Jonna, Elin och Hanna samt tre nya ungdomar, Kalle, Tindra och Frida, alla med 
DAS-skridskor på fötterna. Jonna och Hanna satte av i en väldig fart och drog snart ifrån de övriga. Tiderna i mål för Jonna  

Foto: Daniel Vestman 

http://www.activeskaters.se/medlemsforum/#comment-2402
http://www.activeskaters.se/medlemsforum/#comment-2401


Bäcksholm var imponerande 3.22,90 och för Hanna Davidsson utmärkta 3.34,62. Trea blev Karl Jernström 9 år på 4.51,62, fyra 
Elin Danielsson 5.13,52, femma Tindra Holm 7.44,93 och sexa Frida Andersson 10.47,18. Alla hade kul och fick som belöning ett 
rött hjärta (det var ju Alla hjärtans dag!) och ett paket russin att stärka sig med. Karl, Tindra och Frida åkte på hastighetsskrid-
skor för första gången någonsin. Det kanske blir fler gånger? Jonnas tid betyder att hon åkte i genomsnitt ca 23 km/tim. Hur 
många gubbar hänger med på det? 
 
2012-02-19 
Liten rapport från Lugnetbragden den 19/2 2012, sista deltävlingen i Barnens skridskopokal. Trots finväder och spegelblank is 
kom bara våra två minsta medlemmar med föräldrar till Lugnet, Julia Bengtsson 6 år och Sammi van Vliet 5 år. Sammi åkte nu 
för första gången hela 50 m för egen maskin och var på isen i 1,5 timmar. Han var t.o.m. med på leken ”Svarte man” och åkte 
tågstafett m.m. Julia var tävlingssugen men fick åka de fyra varven, eller tusen meter solo. Med fina långa skär och säker balans 
avverkade hon varje var på ca 1,02 min och gled i mål på 4.12,91 i god kondition. Snittfarten drygt 14 km/tim är riktigt bra för 
en sån liten skrinnare. Därmed har även Julia klarat av sina två lopp för att så småningom få sin pokal! 

2012-02-26 
Dagens träning på Lugnet besöktes 
förutom av 5 DAS-klädda åkare som 
vanligt av energiknippena Julia och 
Sammi. Båda fortsätter sin positiva 
utveckling. Sammi åker mer och 
mer på egen hand och tävlings-
sugna Julia åkte flera 100-
meterslopp på tid. Hennes nya per-
sonliga rekord lyder nu på 19,4 sek. 
Vad månne bliva! 
 
Sammi är bara 5 år och provade 
skridsko för första gången vid en av 
våra prova på-dagar vid Roxnäs 
udde. Då var han alldeles som 
Bambi på isen. Efter att ha satt på 
sig vår Viking Unlimited storlek 32 
stod han säkert på skridskorna och 
kunde börja gå på skridskor! Sedan 
har han varit flitigt på våra träning-
ar och glider här elegant över hela 
bandybanan. 

2012-02-27 – 2012-03-04 Sportlovsskridsko med Dala Active Skaters  
 
Måndag 27/2 11.00-13.00       
Sportlovsskridsko vid Runns SS klubbstuga vid Hälsinggårdsbryggan. Låna hastighetsskridskor gratis, prova på, lekar och in-
struktioner samt testa tävling. 15-talet barn och några vuxna deltog. 
 
Tisdag 28/2 11.00-13.00       
Sportlovsskridsko vid Runns SS klubbstuga vid Hälsinggårdsbryggan. Andra Sportlovsdagen vid Runn. Jag och Olle njöt av vårsol 
och riktigt många besökare, både barn och vuxna, som ville snacka med oss och prova våra skridskor. Men värmen tar snabbt 
på isen som var helt OK att åka på då vi började kl. 11 men som började kännas som mesost kl. 13. 
 
Tisdag 28/2 18.00                   
Sportlovsskridsko med Korpen och Dala Active Skaters på Tunets IP, Borlänge. Låna hastighetsskridskor gratis, prova på, lekar 
och instruktioner. Massor av barn och föräldrar deltog med liv och lust. De flesta åkte runt den marschallupplysta banan på 
egna skridskor men en hel del tog också chansen att testa våra grejer och fick instruktion av åtta skrinnare från Dala Active 
Skaters 
 
Onsdag 29/2  11.00-13.00      
Sportlovsskridsko vid Runns SS klubbstuga vid Hälsinggårdsbryggan. Det fina vädret började nu ta hårt på isen och det var täm-
ligen få skridskoåkare ute på Runn. Några kom till oss och pratade, bl.a. den holländska familjen van de Graaf från Edam. 
 
Onsdag 29/2 18.00                   
Sportlovsskridsko med Korpen och Dala Active Skaters på Sportfältet, Borlänge. Trots att Sportfältet i stort sett bestod av 
snösörja kom hundratals borlängebor dit och försökte åka en bit på parkbanan. Många ville prova våra hastighetsskridskor, 
men någon instruktion var inte möjlig. 

Foto: DSO 



Torsdag 1/3 10.00-12.00       
Sportlovsskridsko på Lugnets bandybana, Falun. Den konstfrusna isen var helt OK och lockade en hel del barn och några vuxna 
till isen. Flera ville prova på hastighetsåkning. 
 
Fredag 2/3 10.00-12.00       
Sportlovsskridsko på Lugnets bandybana, Falun.   
 
Lördag 3/3 11.00-13.00       
Sportlovsskridsko på Lugnets bandybana, Falun. I vackert väder och på oljig is avgjordes första dagen av KM på bana för DAS 
medlemmar. Bland barnen var det endast Jonna och Elin som tog chansen att erövra medaljer efter fina resultat på 100 och 
300 m. 
 
Söndag 4/3 09.00-10.45      
Sportlovsskridsko på Lugnets bandybana, Falun. KM för DAS medlemmar fortsatte med de något längre distanserna. Inga barn 
deltog.. 
 
2012-03-09 
Sista skolskridskoprojektet för denna vinter avklarades denna förmiddag vid Hälsinggården-Roxnäs. Hälsinggårdsskolans lågsta-
dium hade friluftsdag och ett 50-tal barn i åk 1-3 åkte skridsko. Ca 15 av dem ville prova på hastighetsskridskor och kom bort till 
Runns SS, eller rättare sagt Ångbåtsbryggan, där jag hade alla grejer. Inne i båthamnen är det nu fullt med vatten på isen och en 
stor öppen vak i nordöstra hörnet. Roger var ute och plogade och sopade banan som var riktigt fin den första timmen 9-10 men 
som sedan blev allt blötare och mjukare.  

 Tävlingar: 

Säsongen 2011-2012 började vi med träningstävlingar på Lugnets 250-metersbana för barn och vuxna, för att få övning och 

erfarenhet av starter och tävling i maxfart.  För att stimulera intresset för tävling utlyste klubben en ”Barnens skridskopokal-

tävling”, där det gällde att genomföra minst två av fyra av nedanstående längre tävlingar. Klubben själv arrangerade Lilla Runn-

skrinnet, Sportfältsrundan och Lugnetbragden samt KM på bana. Några av barnen deltog dessutom i allmänna tävlingar som 

Ornäsrännet, Hagaströms ”Minuten” och ”Haga Mini” med goda resultat, som visar att våra ungdomar redan nu håller hög 

nationell klass. Här följer en redovisning av alla tävlingar för barn: 

 

2012-01-07 Träningstävling på Lugnet, Falun, 250 m-bana, manuell tidtagning 

100 m F 8 Elina Bäcksholm 040317  28,72 25,12  

 F 10 Jonna Bäcksholm 020713 16,07 15,41  
 F 12 Julia Bäcksholm 000701  20,84  
 F 13 Hanna Davidsson 990208 20,84 18,46  

Anton Hanna Jonna David 

Foto: DSO 



2012-01-08 Träningstävling på Lugnet, Falun, 250 m-bana 

100 m F10 Jonna Bäcksholm 16,56 
 F13 Hanna Davidsson 19,15 
 P13 David Bäcksholm 17,85 
 P16 Anton Davidsson 15,94 
250 m F10 Jonna Bäcksholm 43,63 
 F13 Hanna Davidsson 48,80 
 P13 David Bäcksholm 46,62 
 P16 Anton Davidsson 47,83 
Starter/Tidtagare: Olle Eriksson, Sven Olsson, Lars Bäcksholm 
 
2012-01-15 Träningstävling på Lugnets 250-metersbana 

100 m F 7 Julia Bengtsson   20,69 
 F11 Maja Lindqvist   22,50 
250 m F 7 Julia Bengtsson  59,22 f 
 F 11 Maja Lindqvist  54,22 
Starter/Tidtagare: Sven Olsson 
 
2012-01-21 Träningstävling i Rättvik Arena 250-metersbana 
100 m 
F10 Jonna Bäcksholm 16,31  16,00  16,29 
F11 Elin Danielsson 27,00 f  20,50  19,65 
300 m 
F10 Jonna Bäcksholm 47,53 
F11 Elin Danielsson 65,34 
F7 Lea Börjes   61,62 
Starter: Sven Olsson, Lars Bäcksholm. Tidtagare: Olle Eriksson, Lars Bäcksholm 
 
2012-01-30 ”Minuten”, öppen tävling på 400m-bana – Hagaströms SK, Gävle 
100m 
3:a Jonna Bäcksholm (F10) 16,29 
2:a Hanna Davidsson (F13) 16,19 
300m 
1:a Jonna Bäcksholm (F10) 46,41 
4:a Hanna Davidsson (F13) 49,12 

2012-02-04 Lilla Runnskrinnet, Roxnäs udde, Runn 

Trots isande köld på morgonen genomfördes barnloppet ”Lilla Runnskrinnet” lördag 4 feb 2012 kl. 10.15 med 20 påpälsade 

barn på startlinjen. Loppet kortades ned till ca 600 m för att inte barnen skulle behöva vara ute särskilt länge i kylan. Efter lopp- 

Äldst och yngst i Dala Active Skaters! Sven och Sammi på start-

linjen för ett riktigt race. Det skiljer 61 år mellan de två skrin-

narna. Foto: Christian Andersson 

Foto: DSO 



pet delades medaljer ut till alla deltagande barn som dessutom erbjöds grillkorv med bröd och varm saft innan de kunde åter-

vända in i det väl uppvärmda evenemangstältet. Roligt att se att det var många nya barn och att de flesta ville låna våra hastig-

hetsskridskor till loppet. Flera barn och föräldrar ville veta hur de blir medlemmar i vår klubb. Kul! 

Deltagande barn: 
1: Marcus Åkerblom, 2: Andreas Åkerblom, 3: Jonas Åkerblom, 4: Julia Bengtsson, 5: Oskar Beskow, 6: Elias Portström, 7: Emilia 
Portström, 8: Jonna Bäcksholm, 9: Elin Danielsson, 10: Hanna Davidsson, 11:  Erik Lundvik, 12: Agnez Dahlberg, 13: Chayenne 
Braun, 14: Mike Braun, 15: Enrique Braun, 16: Charbel Semcon, 17: Rita Semcon, 18: Elias Semcon, 19: George Semcon, 20: 
Maria Semcon. 

2012-02-05 Ornäsrännet på Runn vid Storsund  
5km fri stil, barn upp till 15 år 
2:a Maja Lindqvist 20.51 
 
2012-02-11 ”Haga mini”, nationell tävling på 400-metersbana – Ha-
gaströms SK, Gävle 
300m (F9-10) 
8:a Jonna Bäcksholm 43,67 
12:a Elin Danielsson 51,41 
500m (F9-10) 
12:a Jonna Bäcksholm 1.29,59 (fall) 
13:e Elin Danielsson 1.29,86 
300m (F11-12) 
9:a Hanna Davidsson 45,82 
500m (F11-12) 
10:a Hanna Davidsson 1.25,00 (fall) 
 
2012-02-14 ”Sportfältsrundan”, ett varv (1,3 km) på Sportfältet i Borlänge  
1:a Jonna Bäcksholm 3.22,90 
2:a Hanna Davidsson 3.34,62 
3:a Karl Jernström 4.51,62 
4:a Elin Danielsson 5.13,52 
5:a Tindra Holm 7.44,93 
6:a Frida Andersson 10.47,18 
Starter/tidtagare: Sven Olsson 
 
2012-02-19 ”Lugnetbragden”, klubbtävling på Lugnets bandybana, 250 m, 
Falun  
1000m 
Julia Bengtsson (F7) – 4.12,91 
Starter/tidtagare: Sven Olsson 
 
2012-03-03 KM på bana, 250 m, Lugnet, Falun  
Klass Namn 100 m 300 m  
Flickor Jonna Bäcksholm 15.31 (1) 45.60 (1)  
 Elin Danielsson 19.00 (2) 56.72 (2) 
Starter/tidtagare: Björn Larsson  
 
Prisutdelningar för barnens KM och Barnens skridskopokal äger rum vid 
årsmötet på Active Stay Hotel i Borlänge den 10 april 2012. 
 
 
För ungdomskommittén inom Dala Active Skaters 
 
 
Daniels Sven Olsson, Olle Eriksson 
 

Maja Lindqvist, Dala Active Skaters, tvåa i barn-

loppet över 5 km vid Ornäsrännet. Foto: DSO 

Jonna Bäcksholm och Elin Danielsson sprintar 

100 m på KM för Dala Active Skaters. Båda 

satte nya fina personliga rekord! 

Foto: Christian Andersson 


