
DALA	  ACTIVE	  SKATERS	  

Verksamhetsberättelse	  för	  2012-‐2013	  

Dala	  Active	  Skaters	  har	  under	  verksamhetsåret	  2012-‐2013	  fortsatt	  sin	  offensiva	  satsning	  på	  skridsko	  
och	  inlines.	  Genom	  nya	  bidrag	  via	  Idrottslyftet	  har	  fler	  skridskor	  och	  nya	  inlines	  i	  storlekar	  från	  32-‐45	  
köpts	  in	  liksom	  annan	  nödvändig	  utrustning	  för	  barn-‐	  och	  ungdomsaktiviteter	  samt	  skolprojekt.	  
Klubben	  har	  erbjudit	  ett	  stort	  antal	  skolbarn	  möjligheter	  att	  prova	  på	  såväl	  skridskoåkning	  som	  
inlines.	  Vi	  har	  dessutom	  arrangerat	  egna	  propagandadagar	  och	  deltagit	  i	  andra	  aktiviteter	  för	  att	  visa	  
upp	  vår	  verksamhet	  och	  få	  fler	  medlemmar.	  Dala	  Active	  Skaters	  har	  även	  deltagit	  i	  tävlingar	  och	  nått	  
många	  fina	  framgångar,	  hela	  8	  SM-‐guld	  och	  6	  SM-‐silver	  på	  inlines	  och	  för	  första	  gången	  ett	  SM-‐guld	  
och	  ett	  SM-‐silver	  på	  skridsko.	  	  

Dala	  Active	  Skaters	  svenska	  mästare	  2012-‐2013	  är	  Lars	  Bäcksholm	  (2),	  Björn	  Larsson	  (2),	  Ahmad	  
Haidari	  (4)	  och	  Sven	  Olsson	  (1).	  

	  Skridskosäsongens	  stora	  bedrift	  var	  förstås	  arrangemanget	  av	  SM-‐tävlingarna	  i	  Falun	  den	  25-‐27	  
januari	  2013	  och	  att	  vi,	  i	  samverkan	  med	  kommunerna	  i	  Falun	  och	  Borlänge,	  lyckades	  få	  till	  en	  
tävlingsbana	  på	  333,3	  m	  på	  Lugnet	  samt	  en	  träningsbana	  på	  250	  m	  i	  Borlänge.	  	  

Årsmöte	  

Dala	  Active	  Skaters	  årsmöte	  2012	  ägde	  rum	  på	  Active	  Stay	  Hotel	  i	  Borlänge	  den	  10	  april.	  Styrelsen	  
redovisade	  det	  gångna	  årets	  verksamhet	  och	  ekonomi	  och	  erhöll	  ansvarsfrihet.	  I	  samband	  med	  
årsmötet	  utdelades	  KM-‐tecken	  samt	  ”Barnens	  skridskopokal”.	  

Styrelse	  

Styrelsen	  har	  bestått	  av	  Lars	  Bäcksholm,	  ordf,	  Stig	  Bohman,	  kassör,	  Björn	  Larsson,	  webmaster,	  Sven	  
Olsson,	  barn-‐	  och	  ungdomsansvarig,	  Niclas	  Granér	  och	  Lina	  Börjes.	  Styrelsen	  har	  haft	  möten	  på	  
Active	  Stay	  Hotel	  den	  16	  maj,	  23	  aug,	  19	  nov,	  4	  dec,	  17	  dec	  2012	  samt	  18	  mars	  2013.	  Projektgruppen	  
för	  Sprint-‐SM	  på	  skridsko	  har	  bestått	  av	  Sven	  Olsson,	  projektledare,	  Lars	  Bäcksholm,	  Niclas	  Granér,	  
Thomas	  Plahn	  och	  Christian	  Andersson.	  Gruppen	  hade	  ett	  tiotal	  möten	  internt	  och	  tillsammans	  med	  
SM-‐veckan	  och	  Lugnet.	  	  För	  Marathon-‐SM	  var	  Björn	  Larsson	  ansvarig.	  Ett	  15-‐tal	  klubbmedlemmar	  
utöver	  ovan	  nämnda	  deltog	  som	  funktionärer	  under	  tävlingarna.	  Liksom	  tidigare	  år	  har	  klubben	  
medverkat	  som	  funktionärer	  vid	  årets	  Peace	  &	  Love-‐festival	  i	  Borlänge	  och	  därmed	  fått	  en	  god	  
ekonomi	  till	  nytta	  för	  verksamheten.	  

Utbildning,	  kurser	  

Inför	  SM	  på	  skridsko	  anordades	  den	  15	  okt	  2012	  i	  Stockholm	  en	  ”kick-‐off”	  för	  SM-‐veckan	  i	  Falun,	  i	  
vilken	  Sven	  Olsson	  deltog.	  	  Den	  10	  jan	  2013	  anordnade	  klubben	  en	  funktionärsutbildning	  med	  hjälp	  
av	  Pelle	  Hallberg	  och	  Per-‐Olof	  Persson	  från	  Hagaströms	  SK.	  Sven	  Olsson	  deltog	  den	  12	  jan	  i	  SM-‐
veckans	  kurs	  ang.	  ”det	  goda	  värdskapet”.	  

	  



Inlinessäsongen	  mars-‐oktober	  2012	  

Den	  tidiga	  våren	  2012	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  starta	  inlinessäsongen	  redan	  i	  början	  av	  april	  på	  
rensopade	  asfaltvägar.	  Dessutom	  fick	  vi	  tillfälle	  att	  testa	  inlinesåkning	  inomhus	  i	  Främby	  hallar	  tre	  
onsdagar	  i	  mars	  och	  diskutera	  med	  ansvariga	  möjligheterna	  att	  på	  sikt	  få	  till	  en	  inomhusarena	  för	  
inlines.	  Några	  av	  klubbens	  medlemmar	  deltog	  i	  Motala	  AIF:s	  inlinesläger	  i	  mitten	  på	  april	  innan	  Lars	  
B,	  Joakim	  N,	  Niclas	  G,	  Frank	  N	  och	  Sven	  O	  flög	  till	  Berlin	  och	  deltog	  i	  Stockholm	  Speedskaters	  
inlinesläger	  i	  Flaeming.	  På	  de	  sagolika	  slingorna	  avverkade	  DAS	  representanter	  från	  25-‐45	  mil	  på	  fyra	  
dagars	  åkning.	  

Den	  6	  maj	  ordnade	  Björn	  och	  Sven	  en	  prova	  på	  inlines-‐aktivitet	  för	  ensamkommande	  flyktingpojkar	  i	  
Hedemora,	  där	  vår	  nye	  medlem	  Ahmad	  Haidari	  är	  en	  av	  pojkarna	  från	  Afganistan,	  Somalia	  och	  
Sudan.	  

Den	  11-‐12	  juli	  deltog	  DAS	  vid	  årets	  Runndagarna	  med	  en	  prova	  på-‐aktivitet	  vid	  Roxnäs	  udde.	  Många	  
barn	  och	  några	  vuxna	  tog	  tillfället	  i	  akt	  att	  testa	  inlinesåkning,	  Limbo	  och	  inlinesslalom.	  Sven,	  Lars,	  
Jonna	  och	  Elin	  hjälpte	  till.	  

Vid	  en	  motionskampanj	  ”Må	  bättre-‐dag”	  i	  Britsarvet,	  Falun,	  deltog	  några	  barn	  och	  vuxna	  från	  DAS	  i	  
aktiviteten	  och	  åkte	  bl.a.	  Varpan	  runt.	  

Gemensamma	  träningar	  för	  klubbens	  medlemmar	  ägde	  rum	  vid	  Bilprovningen	  i	  Falun	  varje	  tisdag	  
kväll	  fr.o.m.	  maj	  månad.	  Björn	  Larsson	  höll	  i	  de	  vuxnas	  övningar	  och	  Sven	  Olsson	  instruerade	  barnen.	  
Vanligtvis	  deltog	  ett	  tiotal	  vuxna	  och	  efter	  hand	  lika	  många	  barn	  i	  träningarna.	  Den	  18	  maj	  testade	  
några	  av	  oss	  asfalten	  vid	  halkbanan	  i	  Falun,	  som	  efter	  en	  miljövänlig	  ombyggnad	  kommer	  att	  erbjuda	  
torr	  och	  fin	  asfalt.	  Fortfarande	  fanns	  dock	  en	  hel	  del	  olja	  kvar	  på	  delar	  av	  banan.	  På	  sikt	  kanske	  detta	  
blir	  vår	  främsta	  träningsbana	  i	  Falun.	  Längre	  distanspass	  har	  anordnats	  varje	  söndag	  morgon	  under	  
säsongen	  på	  olika	  vägar	  i	  såväl	  Falun	  som	  Borlänge.	  

Skolprojekt	  inlines	  

Tack	  vare	  välvilliga	  bidrag	  från	  Idrottslyftet	  var	  det	  möjligt	  att	  inköpa	  ca	  50	  par	  inlines	  i	  storlekar	  från	  
32-‐45,	  så	  att	  vi	  kunde	  erbjuda	  skolor	  i	  Falun	  och	  Borlänge	  prova	  på-‐aktiviteter	  under	  hösten	  2012.	  
Skolor	  som	  deltog	  i	  projektet	  var	  Hälsingbergsskolan,	  Vikaskolan	  och	  Hälsinggårdsskolan	  i	  Falu	  
kommun	  samt	  Kyrkskolan	  i	  St	  Tuna	  i	  Borlänge	  kommun.	  Ledare	  från	  Dala	  Active	  Skaters	  var	  Sven	  
Olsson,	  Ulf	  Hellström	  och	  Olle	  Eriksson.	  Under	  perioden	  11-‐25	  sep	  genomfördes	  totalt	  23	  aktiviteter	  
med	  sammanlagt	  211	  elever	  i	  åk	  3-‐6.	  Ytterligare	  8	  planerade	  övningar	  måste	  tyvärr	  inställas	  p.g.a.	  
regn.	  Sommaren	  2012	  var	  en	  tämligen	  blöt	  sådan.	  

Tävlingar	  på	  inlines	  

För	  första	  gången	  hade	  DAS	  en	  deltagare	  med	  i	  Veteran-‐VM	  på	  inlines	  marathon	  i	  Tyskland	  den	  17	  
maj.	  Stig	  Bohman	  ställde	  upp	  i	  H55	  och	  tog	  en	  fin	  21:a	  plats	  i	  loppet	  på	  tiden	  1.28,	  ca	  11	  min	  efter	  
segraren	  och	  7	  min	  efter	  bäste	  svensk,	  Thorbjörn	  Köhler,	  Stockholm	  Speedskaters.	  I	  samma	  tävling	  
segrade	  Roland	  Hedén	  i	  H70	  och	  blev	  Sveriges	  förste	  världsmästare	  på	  inlines.	  



	  Vid	  Karlstads	  stadslopp	  över	  10	  km	  den	  16	  juni	  deltog	  från	  DAS	  Björn	  Larsson	  (10:a	  20.35,0),	  Ahmad	  
Haidari	  (46:a,	  23.33,8),	  98:a	  Leif	  Carlsson	  (98:a,	  27.19,7)	  och	  119:e	  Karl-‐Henrik	  Naarttjärvi	  (119:e,	  
28.07).	  

Vid	  SM-‐tävlingarna	  i	  Karlstad	  på	  200	  m	  track	  den	  4-‐5	  aug	  deltog	  från	  DAS	  Lars	  Bäcksholm,	  Björn	  
Larsson,	  Stig	  Bohman,	  Ahmad	  Haidari	  och	  Sven	  Olsson.	  DAS	  erövrade	  sammanlagt	  8	  guld	  och	  5	  silver	  
samt	  ett	  flertal	  topp-‐5-‐placeringar	  och	  blev	  därmed	  bästa	  klubb	  i	  SM!	  Särskilt	  roligt	  var	  Ahmad	  
Haidaris	  fyra	  SM-‐guld	  i	  ungdomsklassen	  och	  Lars	  Bäcksholms	  två	  SM-‐guld	  i	  seniorklassen.	  DAS	  
resultat	  följer	  här:	  	  

300m	  tid	  juniorer	  1:a	  Ahmad	  Haidari	  33,44.	  300m	  tid	  seniorer	  5:a	  Lars	  Bäcksholm	  30,65.	  300m	  tid	  
veteran	  35-‐44	  1:a	  Björn	  Larsson	  31,50.	  300m	  tid	  veteran	  55+	  2:a	  Stig	  Bohman	  33,85,	  4:a	  Sven	  Olsson	  
34,43.	  10000m	  eliminering	  juniorer	  1:a	  Ahmad	  Haidari.	  10000m	  eliminering	  seniorer	  1:a	  Lars	  
Bäcksholm	  19.41,44.	  10000m	  eliminering	  veteran	  35-‐44	  1:a	  Björn	  Larsson	  22.28,22.	  10000m	  
eliminering	  veteran	  55+	  2:a	  Stig	  Bohman,	  5:a	  Sven	  Olsson.	  500m	  heat	  juniorer	  	  1:a	  Ahmad	  Haidari	  
55,70.	  500m	  heat	  seniorer	  5:a	  Lars	  Bäcksholm,	  12:a	  Björn	  Larsson.	  500m	  heat	  veteran	  55+	  2:a	  Stig	  
Bohman,	  4:a	  Sven	  Olsson.	  5000m	  poäng	  	  juniorer	  1:a	  Ahmad	  Haidari	  10.53,90.	  10000m	  poäng	  
seniorer	  1:a	  Lars	  Bäcksholm	  18.12,40.	  5000m	  poäng	  veteran	  55+	  2:a	  Stig	  Bohman,	  5:a	  Sven	  Olsson.	  
5000m	  Stafett	  2:a	  Dala	  Active	  Skaters	  (Lars	  Bäcksholm,	  Björn	  Larsson,	  Stig	  Bohman).	  

Marathon	  SM	  arrangerades	  i	  Tidaholm	  den	  1	  september	  med	  klubbens	  ordförande	  som	  ende	  
deltagande	  DAS:are	  bland	  totalt	  39	  åkare	  varav	  7	  i	  elitklassen.	  Segern	  var	  nära	  men	  spurten	  
förlorades	  med	  någon	  ynka	  centimeter	  och	  1/100	  av	  Lars	  mot	  Elias	  Jakobsson,	  Varberg.	  Å	  andra	  sidan	  
var	  det	  lika	  jämnt	  bakåt	  till	  de	  närmast	  följande.	  Tiden	  för	  Lars	  Bäcksholm	  på	  de	  42	  km	  blev	  fina	  
1.17,07	  och	  belönades	  med	  SM-‐silver.	  

Runt	  Bilprovningen	  i	  Falun	  ordnades	  en	  tävling	  kallad	  Varvloppet	  den	  25	  september.	  Sju	  barn	  och	  
fyra	  vuxna	  deltog	  i	  loppet,	  som	  gick	  ut	  på	  att	  åka	  så	  många	  varv	  som	  möjligt	  på	  en	  viss	  tid.	  De	  yngsta	  
(3-‐6	  år)	  åkte	  i	  5	  min	  och	  presterade	  följande:	  Tilda	  Webb	  (3	  år)	  1	  varv	  =	  250	  m,	  Sammi	  van	  Vliet	  (6år)	  
1	  varv	  =	  250	  m,	  Zuni	  Webb	  (6	  år)	  4	  varv	  =	  1000	  m.	  De	  något	  äldre	  (7-‐9	  år)	  körde	  i	  8	  min	  och	  nådde:	  
Isak	  Eriksson	  (8	  år)	  6	  varv	  =	  1500	  m,	  Tim	  Teledahl	  (9	  år)	  9	  varv	  =	  2250	  m.	  De	  äldsta	  barnen	  (10-‐13	  år)	  
hade	  10	  min	  på	  sig	  och	  klarade	  följande	  antal	  varv:	  Elin	  Danielsson	  (11	  år)	  9	  varv	  =	  2250	  m,	  Jonna	  
Bäcksholm	  (10	  år)	  12	  varv	  =	  3000	  m.	  Alla	  barn	  fick	  en	  fin	  medalj	  samt	  varm	  korv	  och	  saft	  efter	  
tävlingen.	  

De	  vuxna	  i	  olika	  åldrar	  hade	  15	  min	  på	  sig	  att	  varva	  stationsbyggnaden	  vid	  Bilprovningen	  och	  klarade	  
följande	  antal	  varv:	  Karl-‐Henrik	  Naartijärvi	  16	  varv	  =	  4000	  m,	  Ulf	  Hellström	  19	  varv	  =	  4750	  m,	  Stig	  
Bohman	  24	  varv	  =	  6000	  m,	  Lars	  Bäcksholm	  29	  varv	  =	  7250	  m.	  

Klubbmästerskap	  anordnades	  vid	  Dala	  Airport	  i	  Borlänge	  den	  27	  september	  med	  följande	  resultat:	  

	  500m	  individuell	  start	  -‐	  1:a	  Lars	  Bäcksholm	  49,16,	  2:a	  Björn	  Larsson	  52,25,	  3:a	  Jocke	  Norin	  52,28,	  4:a	  
Thomas	  Åhlén	  54,58,	  5:a	  Frank	  Niklasson	  57,75,	  6:a	  Gunnar	  Pettersson	  58,53,	  7:a	  Ulf	  Hellström	  
1.06,06,	  8:a	  Leif	  Karlsson	  1.13,35.	  

10km	  gemensam	  start	  -‐	  1:a	  Lars	  Bäcksholm	  17.21,	  2:a	  Jocke	  Norin	  18.18,	  3:a	  Thomas	  Åhlén	  18.21,	  
4:a	  Björn	  Larsson	  19.47,	  5:a	  Frank	  Niklasson	  20.17,	  6:a	  Gunnar	  Pettersson	  20.22,	  7:a	  Ulf	  Hellström	  
25.43,	  8:a	  Leif	  Karlsson	  25.49.	  



Vid	  Berlin	  Marathon	  den	  29	  september	  deltog	  fyra	  medlemmar	  från	  DAS	  i	  inlinesklassen	  med	  
följande	  resultat:	  42km	  Skating	  Fitness	  M30,	  51:a	  Kenneth	  Teledal	  1.22.23	  (totalt	  293:a)	  
143:a	  Tobias	  Käll	  1.30.18	  (totalt	  813:a).	  42km	  Skating	  Fitness	  M50,	  791:a	  Göran	  Nilsson	  2.28.10	  
(totalt	  2976:a),	  803:a	  Kevin	  Fish	  2.35.13	  (totalt	  3020:a).	  

	  

Skridskosäsongen	  okt	  2012-‐mars	  2013	  

Dala	  Active	  Skaters	  offensiva	  satsning	  och	  styrelsens	  optimistiska	  attityd	  gjorde	  att	  klubben	  tog	  
ordentliga	  kliv	  framåt	  under	  säsongen.	  Vår	  anmälan	  till	  Svenska	  Skridskoförbundet	  om	  intresse	  av	  att	  
arrangera	  SM	  på	  skridsko	  föll	  i	  god	  jord.	  Problemet	  var	  bara	  att	  när	  vi	  tilldelades	  SM-‐tävlingarna	  
fanns	  ingen	  godkänd	  skridskobana	  i	  Falun-‐Borlänge.	  Idogt	  arbete,	  lobbying	  och	  gott	  stöd	  från	  Lugnet	  i	  
Falun,	  Dalarnas	  idrottsförbund	  och	  Skridskoförbundet	  ledde	  till	  att	  vi	  fick	  tillgång	  till	  en	  utmärkt	  
skridskobana	  på	  333,3	  m	  på	  friidrottsarenan	  i	  Falun	  och	  att	  SM-‐tävlingarna	  kunde	  genomföras	  den	  
25-‐27	  jan	  2013	  med	  mycket	  gott	  resultat	  och	  nöjda	  deltagare	  och	  ledare	  från	  hela	  skridsko-‐Sverige.	  
Det	  samarbetsavtal	  som	  klubben	  har	  tecknat	  med	  Lugnet	  garanterar	  att	  vi	  kommer	  att	  ha	  denna	  
bana	  minst	  tio	  år	  framåt.	  	  

Skridskosäsongen	  inleddes	  med	  gemensamma	  träningar	  i	  Göranssons	  Arena	  i	  Sandviken	  tillsammans	  
med	  Hagaströms	  SK.	  Redan	  den	  3	  okt	  2012	  skedde	  premiären	  inomhus	  för	  Thomas	  och	  Olle.	  På	  
Lugnets	  bandybana	  ägde	  vår	  premiär	  rum	  den	  27	  okt.	  	  

Den	  2-‐4	  nov	  åkte	  Lars,	  Christian,	  Thomas,	  Hans-‐Olof	  och	  Sven	  och	  testade	  den	  fantastiska	  isen	  i	  
Norges	  stolthet,	  Vikingskipet	  i	  Hamar!	  Det	  blev	  ca	  10	  timmars	  åkning	  och	  träning.	  Mycket	  teknik,	  
många	  intervaller,	  många	  10-‐varvspass	  i	  team	  eller	  12-‐minutersåkning	  i	  team	  tillsammans	  med	  åkare	  
från	  Näsuddens	  IL	  och	  Totens	  IL.	  

I	  Borlänge	  kommun	  har	  vi	  haft	  en	  bra	  dialog	  om	  att	  utöka	  möjligheterna	  till	  skridskoåkning	  på	  
Sportfältet,	  där	  vi	  tränar	  regelbundet	  på	  deras	  1,2	  km	  långa	  parkisbana.	  Denna	  vinter	  tog	  kommunen	  
egna	  initiativ	  till	  att	  skapa	  en	  träningsbana	  på	  250	  m	  för	  skridskoåkning	  i	  Haga,	  på	  den	  tidigare	  
bandybanan,	  där	  även	  belysning	  finns.	  Första	  testet	  avklarades	  den	  10	  dec	  på	  Sportfältet	  liksom	  på	  
den	  nya	  Hagabanan.	  

Skolskridskoprojektet	  fortsatt	  även	  denna	  vinter	  och	  resulterade	  i	  att	  många	  hundra	  skolbarn	  har	  
fått	  prova	  på	  hastighetsåkning	  på	  skridskor	  i	  Borlänge	  och	  Falun.	  Skolor	  som	  har	  utnyttjat	  våra	  
tjänster	  och	  utlåningsskridskor	  har	  varit	  Hälsingbergsskolan,	  Hälsinggårdsskolan,	  Gruvrisskolan,	  
Danholnsskolan,	  Östra	  skolan	  och	  Slättaskolan	  i	  Falun	  samt	  Kyrkskolan	  och	  Tunets	  skolor	  i	  Borlänge.	  

Tillsammans	  med	  Borlänge	  Bandy	  diskuterade	  vi	  ett	  integrationsprojekt	  där	  skridsko	  och	  bandy	  kan	  
erbjudas	  invandrarungdomar	  i	  Borlänge.	  Ett	  första	  försök	  gjordes	  på	  Tunets	  IP	  den	  1	  nov	  med	  elever	  
från	  åk	  3-‐6.	  

Den	  21	  nov	  anordnades	  en	  ”Olympic	  Day”	  på	  Lugnet	  i	  Falun	  med	  deltagande	  av	  16	  olika	  idrotter,	  
som	  erbjöd	  prova	  på-‐aktiviteter	  för	  barn	  i	  åk	  3	  i	  Faluns	  skolor.	  Riksidrottsförbundet	  och	  SOK	  var	  
arrangörer	  tillsammans	  med	  lokala	  aktörer	  och	  idrottsföreningar.	  DAS	  hade	  skridsko	  för	  två	  grupper	  
om	  19	  +	  26	  elever	  från	  Danholns	  och	  Gruvrisets	  skolor.	  Vår	  aktivitet	  gästades	  dessutom	  av	  
olympierna	  Johan	  Röjler,	  Lassi	  Karonen,	  Markus	  Oscarsson	  och	  Daniela	  Rundqvist.	  

”Skridskons	  dag”	  anordnades	  på	  Lugnet	  i	  Falun	  den	  1-‐2	  dec	  då	  vi	  hade	  fått	  utökad	  istid.	  Ett	  20-‐tal	  
barn	  och	  vuxna	  deltog	  i	  aktiviteten.	  



Tack	  vare	  de	  nya	  banorna	  kunde	  sportlovsskridsko	  utökas	  under	  vintern,	  något	  som	  lockade	  många	  
nya	  barn	  till	  sporten.	  Vid	  avslutningstävlingarna	  på	  Lugnet	  den	  2-‐3	  mars	  över	  100	  och	  300	  m	  skridsko	  
deltog	  ett	  20-‐tal	  barn.	  

Runns	  sjöisbanor	  erbjöd	  en	  synnerligen	  lång	  och	  njutbar	  skridskovinter	  för	  DAS	  och	  alla	  andra.	  Redan	  
den	  8	  dec	  2012	  fanns	  åkbar	  is	  på	  Främbyviken	  och	  de	  sista	  tappra	  sjöisåkarna	  avslutade	  säsongen	  
först	  den	  13	  april	  2013.	  Det	  betyder	  att	  vi	  har	  haft	  sjöisbanor	  att	  åka	  på	  i	  drygt	  4	  månader	  eller	  127	  
dagar.	  Ett	  stort	  tack	  till	  Runn-‐Is	  som	  plogar	  dag	  och	  natt!	  

SM	  på	  skridsko	  i	  Falun	  25-‐27	  jan	  2013	  

Redan	  i	  feb	  2012	  hade	  DAS	  de	  första	  kontakterna	  med	  Svenska	  Skridskoförbundet	  och	  SM-‐veckan	  i	  
Falun	  samt	  tilldelades	  arrangemanget	  av	  SM	  på	  skridsko	  i	  sprint,	  lagtempo,	  masstart	  och	  marathon.	  
En	  arbetsgrupp	  inom	  DAS	  utsågs	  med	  Sven	  Olsson	  (projektledare),	  Lars	  Bäcksholm,	  Niclas	  Granér,	  
Thomas	  Plahn,	  Christian	  Andersson	  och	  Lina	  Börjes.	  Tidiga	  kontakter	  togs	  med	  Skridskoförbundet,	  
Lugnet	  i	  Falun,	  Hagaströms	  SK	  och	  Sundsvalls	  SK,	  för	  att	  utreda	  förutsättningar,	  möjligheter	  och	  
eventuell	  hjälp.	  	  

Efter	  att	  Falu	  kommun	  utsett	  PeO	  Karlström	  till	  projektledare	  för	  SM-‐veckan	  i	  Falun,	  hade	  vi	  ett	  
första	  möte	  med	  honom	  den	  15	  juni.	  Sven	  Olsson	  deltog	  i	  kick-‐off	  för	  SM-‐veckan	  i	  Stockholm	  den	  15	  
okt	  tillsammans	  med	  Mattias	  Hadders	  från	  Sv.	  Skridskoförbundet	  och	  hade	  ett	  möte	  med	  PeO	  
Karlström	  och	  Tomas	  Jons	  på	  Lugnet	  den	  16	  okt.	  Ordförande	  Lars	  och	  Sven	  hade	  möten	  med	  David	  
Bergström	  på	  idrottsförbundet	  ang.	  bidragsansökan	  den	  5	  och	  20	  nov.	  Arbetsgruppen	  hade	  ett	  tiotal	  
möten	  under	  tiden	  sep	  2012	  –	  jan	  2013.	  Utbildningsdagar	  för	  DAS	  alla	  funktionärer	  ordnades	  den	  18	  
nov	  2012	  och	  den	  10	  jan	  2013.	  Sven	  deltog	  i	  SM-‐veckans	  utbildningsdag	  den	  12	  jan	  ang.	  ”det	  goda	  
värdskapet”.	  

För	  att	  få	  till	  en	  skridskobana	  på	  Lugnet	  undersöktes	  möjligheterna	  på	  Lugnets	  idrottsområde.	  De	  
idéer	  som	  vi	  kom	  fram	  med	  ledde	  till	  samtal	  och	  möten	  med	  Lugnetchefen	  Tomas	  Jons	  och	  Falu	  IK:s	  
sportchef	  Björn	  Lindgren.	  Att	  använda	  friidrottsarenan	  vintertid	  för	  en	  naturisbana	  för	  skridsko	  blev	  
till	  slut	  det	  alternativ	  som	  valdes.	  Kontakt	  togs	  även	  med	  Skridskoförbundet	  och	  med	  Dalarnas	  
idrottsförbund,	  för	  att	  undersöka	  vilka	  bidragsmöjligheter	  som	  stod	  till	  buds.	  Efter	  möten	  med	  David	  
Bergström	  på	  idrottsförbundet	  lämnades	  en	  ansökan	  om	  bidrag	  till	  idrottsarenor	  in	  och	  beviljades	  
medel	  för	  bl.a.	  belysning.	  Ett	  tioårigt	  nyttjanderättsavtal	  för	  skridskobanan	  tecknades	  med	  Lugnet	  
2012-‐11-‐22.	  

Sedan	  banan	  mätts	  upp	  och	  satts	  ut	  och	  vissa	  åtgärder	  justerats	  på	  friidrottsbanan,	  kunde	  
vaktmästarna	  på	  Lugnet	  börja	  prepareringen	  av	  den	  nya	  skridskobanan	  den	  12	  dec.	  Strax	  före	  jul	  var	  
isen	  uppspolad	  i	  grund	  men	  tyvärr	  kom	  väldiga	  snöfall	  och	  efterföljande	  värme	  och	  förstörde	  i	  stort	  
sett	  all	  is	  varpå	  arbetet	  måste	  börja	  om	  från	  grunden.	  Först	  den	  10	  jan	  var	  isen	  så	  pass	  att	  en	  första	  
provåkning	  kunde	  genomföras.	  Den	  13	  jan	  hade	  vi	  första	  träningspasset	  på	  banan.	  Den	  15	  jan	  
hämtade	  Olle	  och	  Sven	  40	  skyddskuddar	  från	  Hagaströms	  SK	  i	  Gävle.	  Den	  16	  jan	  hjälpte	  vi	  
vaktmästarna	  att	  lägga	  linjerna.	  Den	  20	  jan	  ordnade	  vi	  en	  liten	  testtävling	  med	  bl.a.	  Ida	  Hallberg	  från	  
Hagaströms	  SK	  och	  några	  av	  oss	  som	  tävlande	  och	  funktionärer.	  Tiderna	  var	  helt	  OK	  och	  isen	  riktigt	  
fin.	  En	  ny	  trappa	  i	  slänten	  mellan	  bandybanan	  och	  skridskobanan	  byggdes	  av	  Lugnetgymnasiets	  
bygglinje.	  De	  tillverkade	  även	  banmarkeringar	  av	  hårdplastslang	  åt	  oss.	  Den	  23	  jan	  transporterades	  
sex	  mobila	  belysningsmaster	  till	  banan	  från	  Ramirent	  och	  installerades	  av	  DAS	  egna	  krafter.	  
Därutöver	  ordnade	  klubben	  allt	  övrigt	  praktiskt	  runt	  banan.	  

Till	  SM	  skridsko	  på	  bana	  hade	  vi	  fått	  totalt	  49	  anmälningar	  varav	  i	  sprint	  13	  HS,	  5	  DS,	  4	  HJ	  och	  6	  DJ.	  I	  
lagtempo	  var	  4	  lag	  anmälda	  med	  tre	  åkare	  i	  varje	  lag.	  I	  masstarts-‐SM	  var	  12	  herrar	  och	  5	  damer	  



anmälda.	  I	  marathon-‐SM	  på	  Runn	  var	  totalt	  34	  åkare	  anmälda,	  varav	  12	  i	  HS,	  5	  i	  H35,	  7	  i	  H45,	  3	  i	  H55,	  
3	  i	  DS,	  3	  i	  D45	  och	  1	  i	  Dmotion.	  

Svenska	  mästare	  blev	  i	  sprint	  sammanlagt,	  500	  m	  och	  1000	  m	  Johan	  Röjler.	  I	  damer	  seniorer	  segrade	  
Eva	  Lagrange,	  Gimonäs	  CK	  i	  sammanlagt,	  500	  m	  och	  1000	  m.	  I	  juniorklasserna	  vann	  Nils	  van	  der	  Poel	  
sammanlagt,	  500	  m	  och	  1000	  m.	  Hans	  syster	  Hanna	  van	  der	  Poel	  tog	  hem	  SM-‐guldet	  sammanlagt	  och	  
på	  1000	  m	  medan	  Caroline	  Karlsson,	  Hagaströms	  SK	  vann	  500	  m.	  I	  lagtempo	  segrade	  SK	  Trollhättan	  
och	  i	  masstarts-‐SM	  David	  Andersson,	  SK	  Trollhättan,	  och	  Eva	  Lagrange,	  Gimonäs	  CK.	  Tiderna	  på	  alla	  
sträckor	  blev	  mycket	  fina.	  Rekorden	  på	  Lugnetbanan	  har	  nu	  David	  Andersson	  på	  500	  m	  med	  38,17,	  
Johan	  Röjler	  på	  1000	  med	  1.15,12	  samt	  på	  lagtempo	  9,5	  varv	  (3	  012	  m)	  SK	  Trollhättan	  4.07,89.	  
Damrekorden	  har	  Hanna	  van	  der	  Poel	  på	  500	  m	  med	  45,31	  och	  på	  1000	  m	  med	  1.32,04.	  	  

Svenska	  mästare	  i	  marathon	  50	  km	  blev	  Peter	  Resar,	  Sollerö	  IF,	  och	  bland	  damerna	  Eva	  Lagrange,	  
Gimonäs	  CK.	  	  

Övriga	  tävlingar	  

Vid	  Hagaströms	  SK:s	  Hagasprinten	  den	  19	  jan	  deltog	  Niklas	  Lundin	  och	  Sven	  Olsson	  på	  500	  och	  1000	  
m.	  Tiderna	  blev	  46,28	  och	  1.34,4	  för	  Niklas	  samt	  52,47	  och	  1.48,83	  för	  Sven.	  

Vid	  Lagtempo-‐SM	  på	  Lugnet	  i	  Falun	  den	  26	  januari	  deltog	  för	  första	  gången	  ett	  lag	  från	  Dala	  Active	  
Skaters	  och	  ledde	  länge	  loppet	  före	  Winner	  lag	  2	  men	  kroknade	  på	  slutet	  och	  slutade	  fyra	  totalt	  på	  
tiden	  5.19,79.	  I	  laget	  ingick	  Lars	  Bäcksholm,	  Pär	  Ryman	  och	  Niklas	  Lundin.	  

Vid	  Marathon-‐SM	  på	  Runn	  den	  27	  januari	  ställde	  fyra	  DAS-‐åkare	  upp	  i	  olika	  klasser.	  I	  Herrar	  Seniorer	  
50km	  blev	  Lars	  Bäcksholm	  6:a	  på	  tiden	  1.45.29.	  I	  Damer	  Seniorer	  50km	  kom	  Lina	  Börjes	  3:a	  på	  
2.08.50.	  I	  Herrar	  Veteran	  35-‐44	  50km	  blev	  Joakim	  Norin	  2:a	  på	  1.54.25	  och	  i	  Herrar	  Veteran	  45-‐54	  
50km	  Christian	  Andersson	  5:a	  på	  tiden	  1.56.18.	  Övriga	  DAS:are	  var	  arrangörer	  och	  funktionärer	  vid	  
SM-‐tävlingarna,	  som	  genomfördes	  på	  ett	  mycket	  bra	  sätt.	  

Vid	  Veteran-‐SM	  på	  bana	  i	  Trollhättan	  den	  3-‐4	  februari	  fick	  klubben	  sitt	  första	  SM-‐guld	  genom	  Sven	  
Olsson	  i	  Herrar	  Veteran	  55+.	  	  Sven	  segrade	  med	  totalpoängen	  211,166	  poäng	  och	  hade	  följande	  
resultat	  på	  de	  fyra	  distanserna:	  500	  m:	  50,14	  (1),	  1500	  m:	  2.36,83	  (2),	  1000	  m:	  1.43,20	  (2)	  och	  3000	  
m:	  5.42,90	  (3).	  

KM	  på	  naturis	  genomfördes	  som	  en	  del	  i	  Ornäsrännet	  på	  Ösjön	  den	  9	  februari.	  På	  fin	  sjöis	  och	  fint	  
väder	  med	  lite	  vind	  åktes	  en	  11,5	  km	  lång	  bana.	  I	  Herrar	  46	  km	  blev	  resultatet:	  1:a	  Lars	  Bäcksholm	  
1.30.57,5,	  2:a	  Joakim	  Norin	  1.31.41,4,	  3:a	  Pär	  Ryman	  1.37.43,1,	  4:a	  Björn	  Larsson	  1.40.29,6,	  5:a	  
Christian	  Andersson	  1.41.23,9,	  6:a	  Gunde	  Hjalmarsson	  1.46.26,1,	  7:a	  Frank	  Niklasson	  1.48.37,4.	  

På	  den	  mellanlånga	  distansen	  Herrar	  23	  km	  blev	  resultatet:	  1:a	  Craig	  Thomas	  57.42,2,	  2:a	  Hans-‐Olof	  
Sundin	  57.42,8,	  3:a	  Ulf	  Hellström	  1.00.08,6,	  4:a	  Karl-‐Henrik	  Naarttijärvi	  1.03.55,2.	  

Den	  korta	  distansen	  över	  ett	  varv,	  11,5	  km,	  hade	  endast	  en	  DAS-‐deltagare	  nämligen	  1:a	  Sven	  Olsson	  
26.12,7.	  I	  flickklassen	  över	  5	  km	  startade	  endast	  Jonna	  Bäcksholm	  från	  DAS	  och	  vann	  storstilat	  på	  
tiden	  20.12,1	  före	  alla	  grabbar	  som	  åkte	  samtidigt.	  

	  

	  



Lilla	  Runn-‐skrinnet	  10	  feb	  2013	  	  

I	  samband	  med	  Runn-‐skrinnet,	  det	  motionslopp	  som	  DAS	  arrangerar	  i	  samarbete	  med	  Runn	  Winter	  
Week,	  Runn-‐Is	  och	  Falu	  BS	  på	  Runn	  arrangerades	  även	  Lilla	  Runn-‐skrinnet	  för	  barn.	  Det	  kostar	  inget	  
att	  anmäla	  sig	  och	  vill	  man	  så	  får	  man	  låna	  hastighetsskridskor	  gratis	  av	  Dala	  Active	  Skaters.	  Banan	  
som	  åktes	  var	  en	  avlång	  rundbana	  med	  start	  och	  mål	  vid	  Främby	  udde,	  ca	  600	  m	  lång.	  Hela	  56	  barn	  
kom	  till	  start	  och	  alla	  fullföljde	  loppet.	  Alla	  barn	  åkte	  minst	  ett	  varv,	  men	  de	  flesta	  flera	  stycken.	  
Barnen	  var	  födda	  mellan	  2002	  och	  2009,	  d.v.s.	  från	  3-‐11	  år.	  Fem	  åkare	  var	  födda	  2009	  och	  alltså	  ännu	  
inte	  4	  år!	  Flertalet	  barn	  kom	  från	  Falun	  och	  Borlänge	  men	  det	  fanns	  också	  deltagare	  från	  Rättvik	  och	  
från	  Göteborg.	  Snabbast	  på	  första	  varvet	  var	  Sander	  Krouwel	  (11	  år)	  följd	  av	  DAS	  Julia	  Bengtsson	  (8	  
år).	  och	  Frank	  Krouwel	  (10	  år).	  Efter	  loppet	  belönades	  alla	  med	  en	  fin	  medalj,	  varm	  korv	  med	  bröd	  
och	  varm	  saft.	  Alla	  var	  nöjda	  och	  glada	  och	  ingen	  hade	  gjort	  sig	  illa.	  

I	  det	  årliga	  Siljanskrinnet	  på	  Orsasjön	  den	  17	  februari	  vanns	  Johns	  Sport-‐Loppet	  Herrar	  30km	  av	  
Joakim	  Norin	  med	  tiden	  1.01.49.	  I	  långloppet	  herrar	  60km	  kom	  Lars	  Bäckholms	  tvåa	  på	  2.08.10	  efter	  
omöjlige	  Peter	  Resar,	  Sollerön.	  

KM	  på	  bana	  för	  våra	  yngsta	  barn	  ordnades	  på	  Lugnets	  skridskobana	  i	  Falun	  den	  18	  februari.	  På	  100m	  
	  vann	  Julia	  Bengtsson	  (F8-‐9)	  på	  fina	  16,66	  och	  bland	  pojkarna	  Sammi	  van	  Vliet	  (P6-‐7)på	  23,94.	  På	  
300m	  gjorde	  Julia	  Bengtsson	  (F8-‐9)	  50,31	  och	  Sammi	  van	  Vliet	  (P6-‐7)	  1.09,64.	  

KM	  på	  bana	  för	  seniorer	  och	  veteraner	  anordnades	  på	  Lugnetbanan	  i	  Falun	  den	  26	  februari.	  På	  
500m	  herrar	  seniorer	  blev	  resultatet:	  1:a	  Pär	  Ryman	  46,21,	  2:a	  Joakim	  Norin	  49,50.	  På	  3000	  m	  blev	  
ordningen	  densamma	  och	  tiderna:	  1:a	  Pär	  Ryman	  5.18,98,	  2:a	  Joakim	  Norin	  5.23,50.	  

I	  veteranklassen	  deltog	  fem	  skrinnare	  med	  följande	  resultat:	  500m	  1:a	  Sven	  Olsson	  50,62,	  2:a	  
Thomas	  Plahn	  51,0,	  3:a	  Olle	  Eriksson	  54,38,	  4:a	  Hans-‐Olof	  Sundin	  1.01,08,	  5:a	  Karl-‐Henrik	  Naarttjärvi	  
1.21,88.	  1500m	  1:a	  Sven	  Olsson	  2.44,73,	  1:a	  Thomas	  Plahn	  2.44,73,	  3:a	  Olle	  Eriksson	  2.59,01,	  4:a	  
Hans-‐Olof	  Sundin	  3.14,09,	  5:a	  Karl-‐Henrik	  Naarttjärvi	  4.21,73.	  

KM	  på	  bana	  för	  DAS	  ungdomar	  ordnades	  på	  Lugnetbanan	  i	  Falun	  den	  28	  februari	  med	  följande	  
resultat:	  100m	  (F9-‐11)	  1:a	  Jonna	  Bäcksholm	  13,83	  +	  13,70	  =	  27,53,	  2:a	  Klara	  Agåker-‐Karlsson	  15,57	  +	  
15,58	  =	  31,15.	  100m	  (F12-‐14)	  1:a	  Hanna	  Davidsson	  14,17	  +	  14,63	  =	  28,8.	  

Under	  Sportlovet	  hade	  DAS	  skridskoaktiviteter	  varje	  dag	  i	  Falun	  och	  Borlänge.	  På	  Lugnetbanan	  
anordnades	  som	  avslutning	  på	  aktiviteterna	  en	  finaltävling	  den	  2-‐3	  mars	  2013.	  	  

På	  100m	  den	  2	  mars	  uppnåddes	  följande	  tider:	  Isac	  Daun	  (P6)	  31,93,	  Sammi	  van	  Vliet	  (P7)	  24,97,	  
Oskar	  Beskow	  (P8)	  21,66,	  Leo	  Sellin	  (P8)	  22,22,	  Joel	  Samuelsson	  (P8)	  22,71,	  Romeo	  Mwangara	  (P9)	  
19,13,	  Emil	  Samuelsson	  (P9)	  22,69,	  Anton	  Beskow	  (P11)	  32,42(f),	  Jakob	  Rosenberg	  (P13)	  21,65,	  Oskar	  
Påls	  (P15)	  15,50.	  

På	  300m	  blev	  resultaten:	  Isac	  Daun	  (P6)	  1.28,45,	  Sammi	  van	  Vliet	  (P7)	  1.06,68,	  Oskar	  Beskow	  (P8)	  
58,40,	  Leo	  Sellin	  (P8)	  58,00,	  Joel	  Samuelsson	  (P8)	  1.01,23,	  Romeo	  Mwangara	  (P9)	  1.03,31,	  Emil	  
Samuelsson	  (P9)	  1.02,25,	  Anton	  Beskow	  (P11)	  1.19,44,	  Jakob	  Rosenberg	  (P13)	  57,34,	  Oskar	  Påls	  (P15)	  
50,15	  

Den	  3	  mars	  kom	  andra	  ungdomar	  och	  testade	  farten	  på	  skridskor.	  Över	  100m	  blev	  resultaten:	  Elias	  
Isaksson	  (P5)	  46,18,	  Axel	  Mikaelsson	  (P5)	  2.06,38,	  Emelie	  Isaksson	  (F6)	  32,13,	  Emil	  Mikaelsson	  (P8)	  



24,96,	  Sebastian	  Isaksson	  (P8)	  27,56,	  Isak	  Sundberg	  (P9)	  19,00,	  Olle	  Lundin	  (P12)	  18,64,	  Karin	  Lundin	  
(F12)	  21,16	  

På	  300m	  uppnåddes	  följande	  tider:	  Sebastian	  Isaksson	  (P8)	  1.03,65,	  Emil	  Mikaelsson	  (P8)	  1.10,08,	  
Isak	  Sundberg	  (p9)	  52,00,	  Olle	  Lundin	  (P12)	  49,40,	  Karin	  Lundin	  (F12)	  50,32.	  

Alla	  deltagande	  barn	  fick	  varsin	  medalj,	  grillad	  korv	  och	  saft	  som	  belöning.	  

Vid	  Hagaström	  SK:s	  avslutningstävling	  i	  Göranssons	  Arena	  i	  Sandviken,	  Köningsrace,	  den	  9	  mars	  
deltog	  tre	  DAS:are	  med	  fina	  resultat.	  På	  100	  m	  gjorde	  åttaåriga	  Julia	  Bengtsson	  tävlingspremiär	  med	  
att	  besegra	  tre	  av	  fem	  pojkar	  i	  samma	  ålder	  på	  fina	  tiden	  17,29.	  På	  300	  m	  tog	  hon	  ytterligare	  en	  
pojkskalp	  och	  åkte	  i	  mål	  på	  storfina	  51,84.	  Pär	  Ryman	  tävlade	  i	  seniorklassen	  och	  hade	  lite	  svårt	  med	  
kurvorna	  i	  den	  höga	  farten	  på	  500	  m	  och	  kom	  i	  mål	  på	  47,29	  men	  visade	  att	  han	  har	  kapacitet	  för	  
mycket	  bättre	  med	  mer	  vana	  av	  banåkning,	  då	  han	  gjorde	  finfina	  1.33,98	  på	  1000	  m,	  d.v.s.	  46,99	  på	  
varje	  500-‐ing.	  I	  veteranklassen	  kom	  äntligen	  Sven	  Olsson	  under	  50	  sek.-‐gränsen	  och	  gjorde	  ett	  fint	  
lopp	  över	  500	  m	  på	  49,35	  och	  ett	  godkänt	  lopp	  på	  1000	  m	  med	  1.43,82.	  	  

Andra	  aktiviteter	  

Dala	  Active	  Skaters	  hade	  även	  denna	  vinter	  hyrt	  in	  sig	  i	  Runns	  SS	  klubbstuga	  vid	  
Hälsinggårdsbryggorna.	  Därifrån	  utgick	  varje	  lördag	  kl.	  11	  en	  ledarledd	  tur	  för	  de	  som	  ville	  ha	  sällskap	  
och	  lite	  instruktion	  i	  skridskoåkning.	  Aktiviteterna	  leddes	  mestadels	  av	  Thomas	  Plahn	  och	  lockade	  en	  
handfull	  skrinnare	  varje	  gång.	  Under	  sportlovet	  hade	  vi	  även	  prova	  på	  skridsko	  och	  instruktion	  för	  
skollediga	  barn	  och	  föräldrar	  vid	  Hälsinggårdsbryggorna.	  

Härliga	  skridskobilder	  från	  årets	  aktiviteter	  har	  tagits	  av	  Christian	  Andersson,	  Björn	  Larsson,	  Lina	  
Börjes	  och	  Sven	  Olsson	  och	  lagts	  in	  under	  bildarkivet	  på	  klubbens	  fina	  hemsida.	  

Sven	  Olsson	  har	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  berättat	  om	  klubbens	  aktiviteter	  och	  visat	  bildprogram,	  bl.a.	  
för	  Rotary-‐klubbar	  i	  Falun.	  Christian	  Andersson	  har	  producerat	  bildspel	  om	  DAS	  aktiviteter	  och	  visat	  
dessa	  i	  Foto	  A-‐bild	  skyltfönster	  på	  Åsgatan	  i	  Falun.	  

Press,	  radio	  och	  TV	  har	  rapporterat	  flitigt	  från	  klubbens	  aktiviteter.	  

Bilaga	  med	  bilder	  från	  årets	  händelser	  bifogas.	  

Dala	  Active	  Skaters	  styrelse	  i	  april	  2013	  

	  

Lars	  Bäcksholm	   	   Stig	  Bohman	   	   	   Björn	  Larsson	  

	  

Niclas	  Granér	   	   	   Lina	  Börjes	   	   	   Sven	  Olsson	  

	  


