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STYRELSEN 
Verksamhetsberättelse för det 116:e verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-10-31. 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit följande. 

Ordförande    Jan Palander 

V. Ordförande  Peter Löfås 

Sekreterare   Gunnar Elgesjö 

Kassör   Sara Johansson 

Ledamöter   Magnus Skärhem  

Malin Björkman 

   Per Brandt 

 

Under det gångna året har styrelsen haft tio protokollförda styrelsemöten. Föreningens årsmöte 

hölls den 23 mars.  

Domnarvets GoIF vill vara en förening för alla, där idrottsgrenarna växlar med årstiderna; 

orientering på sommaren och skidor på vintern. Vår ambition är att ge barn och ungdomar ett 

livslångt intresse för skidåkning och orientering, på såväl motions- som elitnivå. 

En utmaning vi märkt av under 2022 och som kommer bli något att fortsatt jobba med är att 

lyckas få personer som försvunnit från verksamheten under pandemi-åren att hitta tillbaka till vår 

fina verksamhet. 

Antalet medlemmar i föreningen år 2022 var 550 varav 30 var stödmedlemmar. 190 av de 550 

hade valt kategorin ”aktiv medlem” men det reella antalet ”aktiva” torde vara större. Siffran 550 

ligger i linje med och förlänger en långsiktig trend av sjunkande medlemssiffror, vilket bör 

analyseras. 

Under 2022 har viktiga steg tagits för utveckling av vår arena, Bergebo. Bygget av ny 

snökanonanläggning har slutförts samt utbyte av all lysarmartur längs elljusspåren.  

Under 2022 har vi också tvingats byta lösning för hemsida då IdrottOnline vilka hanterat vår 

hemsideplattform de sista 10 åren lägger ner. Domnarvet kommer migrera både vår hemsida 

samt vår hantering av aktivitetsregistrering och fakturering mot medlemmar till plattformen 

SportAdmin. Något vi tror och hoppas kommer förenkla vår administration framöver. 

Att lyckats hålla föreningens verksamhet levande i den omfattning som vi gör, är ett bevis på det 

engagemang som många medlemmar känner för föreningen och för våra sporter. Vi är 

övertygade om att vi därigenom bidrar till att hålla emot de hot mot folkhälsa och välbefinnande 

som följt i pandemins spår. Styrelsen vill tacka alla som arbetat med olika uppgifter i föreningen 

under verksamhetsåret 2022. Er insats har varit mycket viktig. 

Domnarvets GoIF/Styrelsen 
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ORIENTERING 
Orienteringssektionen bestod under 2022 av:  

Marianne Dahlin, Elin Dahlin, Eva Elfving och Karin Elfving 

Verksamheten inom orientering bedrivs uppdelad mellan ungdom, junior & senior samt 

verksamhet för veteran och motionärer. 

Ungdomsverksamhet 
Träningar för barn- och ungdomar 

För den stora merparten av ungdomarna så har träningarna varit på tisdagar under året. Den 

äldre, orange-lila, gruppen har även deltagit på de gemensamma Borlänge-Säter träningarna som 

hållits på torsdagar. 

Uppslutningen har precis som vanligt varit stor då ungefär hundratalet barn och ungdomar i 

åldrarna 4–16 år uppdelade i olika grupper har rört sig i skogarna runt om hela Borlänge men det 

är ändå i Bergebo som stigarna nyttjats flitigast. Roligt att många nya barn/ungdomar anslöt till 

nybörjargruppen Skogslek. Ca 15 ledare har varit engagerade och under 2022 var det flera ledare 

som även utbildade sig under en helg i mars via Svenska orienteringsförbundets 

barntränarutbildning. Vi har även haft stor hjälp av föräldrar i flera av grupperna för att få ihop 

träningarna. 

 

Tisdagsträningarnas våravslutning var en riktig succé med sprintorientering, fika och bad vid 

Uvbergsviken. Höstens avslutning bestod av korvgrillning och mörkerorientering som är ett 

uppskattat inslag varje höst.  
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Under året som varit så har även klubben arrangerat två stycken 4-klubbstävlingar, en 

medeldistans och en sprint, vilket varit ett bra sätt för framförallt de nya orienterarna att på ett 

enkelt sätt prova på hur det är att genomföra en tävling. Även Kvarnsveden och Stora Tuna har 

ordnat en tävling var.  

 

Under hösten ordnades ett klubbläger i Grönklitt där även några nya familjer hängde på vilket 

var kul. Flera ungdomar passade då även på att springa publiktävlingarna som hölls i samband 

med att IFK Mora ordnade SM där. 

 

Tävlingsdeltagande ungdomar 

Våra barn och ungdomar har varit flitigt representerade runt om i distriktet på vårens och 

höstens tävlingar. Dalarnas Orienteringsförbund har även haft ett flertal aktiviteter där distriktets 

ungdomar kunnat träffats. Det har varit DOF-läger, Zoo-resa, USM läger och gemensam resa till 

USM bland annat 

 

Dalacupen 

I Dalacupen för ungdomar har klubben verkligen visat framfötterna! Tilde Sveder och Tyra 

Elgesjö blev etta och tvåa i D16 och Ville Elgesjö och Maja Sveder blev trea i H14 respektive 

D14. Totalt deltog 9 ungdomar från klubben.  

 

Ungdoms-SM för 15–16 åringar 

Vi hade 3 ungdomar på plats vid årets USM. Tilde Sveder och Tyra Elgesjö som sprang och 

Signe Eriksson-Björling som var med som “coach”. I år gick USM söder om Stockholm i en 

mycket utmanande men fin terräng.  

 

DM 

Vid DM tävlingarna så presterade klubbens ungdomar mycket bra. Det blev flertalet medaljer 

både vid stafetterna samt vid de olika individuella loppen! 

 

Under året så har vi i ett syfte att locka flera barn och ungdomar att prova på att tävla haft en 

utmaning vi kallat “Poängjakten”. Genom att delta i klubbtävlingar eller riktiga tävlingar har 

man kunnat samla poäng som i slutändan också genererar ett fint pris som uppmuntran. 

Prisutdelning för detta kommer genomföras i samband med en skidträning under november eller 

december. 

 

Junior & Seniorverksamhet 
Träning och tävling 

Efter två år med pandemi som medförde många inställda träningar och tävlingar för alla 

orienterare blev äntligen 2022 ett mer normalt år. 

Träningar kunde bedrivas utan restriktioner och det blev fart igen på klubbträningarna. 

Tisdags träningarna varierat mellan OL-intervaller och vanliga löpintervaller oftast från 

Bergebo. 

På torsdagar har Teknik-OL tillsammans med övriga grannklubbar arrangerats. 

Många bra OL-träningar har funnits att tillgå. 

 

Under 2022 hade vi ett särskilt fokus på stafetter, då flera av de stora stafetterna 

avgjordes på nära håll. Bland annat 10-mila i Örebro under våren 2022 samt SM-stafetten 

på hemmaplan i Dalarna under hösten. 
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10-mila 

Till 10-mila i Örebro hade vi siktet inställt på att få 3st damlag samt ett herrlag till start. Helgen 

7–8 maj deltog klubben med hela 5 lag vilket betyder ca 30 löpare som sprang och 

hejade på varandra under helgen. Det var även ett gäng supportrar/ledare på plats. 

Det var många år sedan vi hade så många löpare som sprang, verkligen roligt! 

3 damlag, 1 ungdomslag och 1 herrlag, och många bra prestationer, och alla lagen blev 

godkända i mål. 

I damlagen var 8 av 15 löpare juniortjejer vilket var väldigt roligt. Många glada miner både före 

start och efter målgång, trots långa sträckor och utmanande terräng vilket gjorde alla väldigt 

trötta efter målgång. Kul med en mix av juniorer och ”veteraner” i lagen i år. 

Placeringar: 

Damer: 77, 119, 263 av totalt 315 damlag 

Ungdomar: 97 av totalt 265 ungdomslag 

Herrar: 198 av totalt 307 herrlag 

 

 
 

Jukola 

Tävlings helgen i Ånnaboda (Tiomila) gav mersmak för att springa stafett, så när nästa stora 

stafett Jukola/Venla i Finland arrangerades i mitten på juni hade vi även där 3 damlag (totalt 12 

löpare) samt ett herrlag (7 löpare) på plats. 

Vi åkte gemensam resa med minibussar från Borlänge fredag eftermiddag och sedan båtresa 

Stockholm - Åbo. En rolig resa, som trots väldigt mycket regn under tävlingsdagen på lördagen 
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gav mersmak för att göra om det även 2023. Stafetter är roligt och bidrar till en viktig 

gemenskap i klubben. 

 

SM 

En av årets SM tävlingar avgjordes under våren, Sprint SM i Göteborg. På grund av sjukdom och 

skador blev det till slut 3 juniorlöpare och två ledare som åkte till Göteborg. 

Sprintträning på lördag förmiddag följt av hejande på knockout sprinten för seniorer på 

lördag eftermiddag. Söndag förmiddag sprintkval för juniorerna, och sedan finaler kring lunch 

innan hemfärd. Bäst gick det för Alice Björling som vann B-finalen. 

Övriga deltagare var Anja Nilsson och Irma Berg, ledare Elin Dahlin och Jessica Halliday. 

Under hösten arrangerades SM hemma i Dalarna. I den tuffa och utslagsgivande terrängen i 

Bjursås lyckades Elsa Brandt bäst av våra löpare med en 9:e plats på långdistansen i D18E. 

Helgen efter, medeldistans och stafett vid Orsa Grönklitt där 7 löpare sprang medeldistansen, 

Elsa Brandt blev fin fyra endast 9 sekunder från bronset. 

På söndagens stafett hade vi 2-lag till start i D20-klassen, tyvärr blev andralaget inte fulltaligt 

pga. sjukdom. En felstämpling för lag 1 gjorde att laget tyvärr inte fick gå ut på sista sträckan 

med chans på topp 10 efter en stark andrasträcka av Irma Berg. Men tävlingen gav ändå 

mersmak inför kommande SM-stafetter! 

 

DM-tävlingar 

Helgen 27–28/8 arrangerades DM medel och DM stafett i Ludvika. Ett 50 tal Domnarvetlöpare 

deltog på DM medel som tillsammans plockade många medaljer. På stafetten ställde klubben 

upp med 11 lag, allt från öppen ungdom till H50. 

Det blev medaljer till klubben i följande klasser: D40, D13/16, Öppen ungdom, H50 och H12. 

Öppen ungdom genom, Hilda Elfving, Filip Elfving, Kerstin Norgren och Meja Remning, 

D13/16 genom Maja Sveder, Elsa Norgren och Tilde Sveder, H12 genom Pelle Bärwolf, Charlie 

Sveder, Emil Lundqvist och Emrik Remning. 

Helgen efter avgjordes DM sprint/sprintstafett samt lång av Stora Tuna OK i Skräddarbacken. 

Stort deltagande även denna helg, och många fina prestationer. Några av alla fina insatser att 

nämna: 

Långdistans Charlie Sveder guld i H10, Karl Emilsson silver i H14, Tilde Sveder silver i D16, 

Elsa Brandt och Elsa Nilsson silver i D18 respektive D20, Kerstin Norgren och Maja Sveder 

brons i D10 respektive D14. 

Sprintdistans Elsa Nilsson guld i D20, Ville Elgesjö, Elsa Norgren, Elsa Brandt silver i H14, 

D14 och D18. Sanna Hörnell brons i D18 och Maja Sveder brons i D14. 

Sprintstafett Segrar i D17 genom Elsa Nilsson och Irma Berg, H40, samt D16 genom Maja 
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Sveder och Elsa Norgren. Silver i H40 och D40 samt brons H16 genom Erik Nordahl och Karl 

Emilsson 

Bredd- /Övrig verksamhet 
Orienteringsträningar gemensamt med andra klubbar 

Torsdagsträningar arrangeras likt tidigare år gemensamt med de andra Borlänge-Säter klubbarna, 

Stora Tuna, Kvarnsveden och Säter. Det är teknikträningar från orange ungdomsnivå till svart 

svår nivå. Kul att det är en sådan blandning från ungdom till motionärer som deltar på 

träningskvällarna. Utöver Borlänge-Säter träningarna har även elitklubbar i området samarbetat 

under namnet Dalaoffensivens spetsträningar, DOST. Där det varit utmanande och utvecklande 

banor för främst junior och senioreliten i Borlänge-Falun området. 

Klubbläger 

Klubbläger arrangerades i september i Orsa Grönklitt samtidigt som SM medel och stafett för 

juniorer och seniorer. Vi var ca 50 klubbmedlemmar som deltog på lägret och tävlade själva i 

den fina och tuffa terrängen bland slalombackarna samt hejade fram våra SM deltagare. Vi hade 

också en härlig och utmanande eftermiddag när vi testade den nya höghöjdbanan. 

 

 

25-manna 2022 

Efter två år med inställt 25manna var det återigen dags för 25-manna i Stockholm. När vi 

skickade ut intresseanmälan till tävlingen, för att se om det var möjligt att få ihop två lag var 

gensvaret mycket positivt. Så vi anmälde två lag, bokade stor buss och hotell i Älvsjö. 
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I helgen 8–9 oktober var det dags för tävling vid Visättra 

sportfält i Flemingsberg, Stockholm. Bussen med en massa 

taggade löpare lämnade Domnarvets skola tidigt på 

lördagsmorgonen.  

Vi var drygt 50 Domnarvet löpare på plats för att springa 

stafetten på lördagen och medeldistansen dagen efter på 

söndagen. Helgen bjöd på riktig orienterings propaganda, 

med underbar höstsol, roliga banor och utmanande terräng.  

Vi hade satsat mot två lag, och på startlinjen på lördag 

morgon stod två glada och laddade tjejer i form av Elsa 

Nilsson och Moa Hjorth som startade i gång stafetten för 

sina respektive lag. Verkligen kul att vi fick ihop två lag! 

Det var bra stämning i lagen och många fina insatser av 

löparna under dagen. 

25-manna är en riktig bredd stafett, där alla åldrar tävlar 

tillsammans, vår yngsta löpare var 10 år och den äldsta 65+ 

i lagen. 

Stafetten består av 10 sträckor, med 4 parallella löpare på 

sträckorna 3–7, och totalt 25 löpare i lagen. Det var många 

nöjda löpare efteråt, och ett fåtal mindre nöjda löpare men 

alla peppade varandra under dagen och bidrog till den goda 

stämningen vid klubbtältet och i växlingsfållan. 

Båda lagen blev godkända och lagens placeringar blev 131 respektive 157. Boende under helgen 

var på hotell i Älvsjö, och vi tog oss smidigt till och från tävlingarna med pendeltåget. Vi åt 

gemensam middag på hotellet på lördag kvällen.  

På söndagen avgjordes 25manna-medeln i samma kluriga och fysisk krävande terräng som 

stafetten. Även denna dag var en härligt solig höstdag, Elsa Brandt tog en fin 7:e plats på 

Swedish League i D18- Elitklassen efter ett stabilt lopp. Klubben hade 37 löpare till start på 

söndagens medeldistanstävling. Efter målgång, dusch och mat på söndagen gick bussen tillbaka 

till Borlänge och vi kan summera en mycket trevlig 25manna-helg tillsammans i södra 

Stockholm. Nästa år går tävlingen återigen i södra Stockholm, Lida friluftsgård, då satsar vi på 

två lag igen. 

Veteran-OL  

Dala Veteran OL har genomfört orienteringar på tisdagar runtom i Dalarna. Vi stod som värd för 

Dala veteranerna under älgjakten och kunde då genomföra ett fint anpassat arrangemang i 

stadsmiljö i Domnarvet med nästan 100 deltagare 

Mountainbikeorientering 
Ansvariga har under året varit Florence Berg och Kjell Emanuelsson. 
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Tränings- och Ungdomsverksamhet 

Ingen organiserad träningsverksamhet speciellt inriktad på MTBO har bedrivits under året utan 

deltagare har hänvisats till träningsverksamheten inom orientering/skidor. Det har också funnits 

några mindre träningar att köra inom Dalarna. 

Tävlingar 

Större tävlingar under 2022 har bl.a. varit SM-helg i Leksand i maj, publiktävlingar i samband 

med VM i MTBO (Säter och Falun) samt O-ringen i Uppsala. Totalt har ett 20-tal medlemmar 

deltagit i tävlingar, varav 7 ungdomar. 

 

Klubben har haft flera fina framgångar under året: 

Tyra Elgesjö, silver i lång-SM D16 

Tilde Sveder, brons i medel-SM D16 

Andreas Elgesjö tog 2 silver och ett brons i SM i H45 

Maria Emanuelsson tog ett silver och ett brons i D60 

 

Klubbmästerskap 

Domnarvet arrangerade ett öppet sprint-KM för Domnarvet och OK Kåre i mitten av juni i 

Bergebo.  

 

Skidorientering 
Ansvarig för skidorienterings-verksamheten är Florence Berg. 

Tränings- och Tävlingsverksamhet 

Ingen organiserad träningsverksamhet speciellt inriktad på skidorientering har bedrivits under 

året utan ungdomar hänvisas till ordinarie träningsverksamheten inom orientering/skidor. 

Tävlingar 

I början av säsongen fick den planerade resan till skidorientering i Sjusjöen, Norge, ställas in 

pga. en kombination av snöbrist och covid-restriktioner. 

Tävlingssäsongen 2022 startade i stället med tävlingar i Mora i samband med riksläger för 

skidorientering. 2 ungdomar deltog på rikslägret och totalt 12 personer från klubben på 

tävlingarna. Övernattning erbjöds i samband med tävlingarna. 

SM/JSM/USM i medel och stafett avgjordes i början av februari i Våmhus väster om Orsasjön. 

Erik Brandt tog här efter spurtstridguld i H20 och Tilde Sveder silver i D15. Vid stafetten ställde 

DGoIF upp med ett lag i juniorklassen. 

En resa anordnades till SM i sprint och lång i Sundsvall. Här deltog totalt 6 personer, varav 

ungdomar i juniorklass och en i seniorklass i de jobbiga backarna på Södra berget. 

Arrangemang och Kartor 
Gruppen bestod av Fredrik Persson, Emma Johansson, Sven Lundbäck, Anders Berg. 

Fäbodloppet 

Fäbodloppet genomfördes helgen 30 april-1 maj med arena i Bomsarvet. Tävlingarna lockade 

646 respektive 491 deltagare. Huvudfunktionärer var tävlingsledare Anders Boström och 
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Karolina A Höjsgaard samt banläggarna Emma Johansson och Anders Berg. Ett upplägg med fri 

starttid för alla veteranklasser testades. Tävlingarna fick över lag bra betyg av deltagarna.  

Kartrevidering  

Under året har en ny sprintkarta i Uvbergsviken ritats av Sven Lundbäck, denna invigdes på 

sommaravslutningen. Tord Hederskog har fortsatt nyritningen av Tomnäskartan, som planeras 

att användas för Fäbodloppet 2023. Uppdateringar av kartorna i Bergebo och Hönsarvet (sprint) 

har gjorts under året med ideella krafter.  

Vintercuper tillsammans med andra klubbar 

Under vinterhalvåret arrangeras natt-träningstävlingar med gemensam start och olika längder på 

banor. 

KM-tävling 

Vi fick en fin kväll i augusti när vi arrangerade medel KM i Stångjärn i Falun. Så roligt att 

nästan 80 tävlande tog chansen att springa och att några deltog på en tävling på annan ort för 

första gången. 

Många tog också chansen att svalka av sig i sjön efter loppet och grillade vid den fina 

grillplatsen. 

Vi arrangerade även ett kombinerat sprint-KM ihop med en av våra 4-klubbs tävlingar, också det 

en kväll i augusti för att förbereda oss inför kommande sprint DM. En lyckad kväll bland hus 

och gårdar i Hushagen med närmare 100 startande varav ca 70st från klubben tog chansen att öva 

på att springa sprintorientering. 

 

Hittaut 

Domnarvet har tillsammans med Kvarnsvedens GoIF och Stora Tuna OK arrangerat hittaut för 

andra säsongen. Arrangemanget har varit mycket uppskattat av Borlängeborna och ca 3000 

personer har deltagit. En ökning med 15% från tidigare år. 

Området hade i år utökats med stadens södra delar ner till Rommehedslägret och 150 

checkpoints har funnits att besöka från maj till oktober. 

Sommarkul i Bergebo 

Elva år i rad har våra ungdomar arrangerat ”Sommarkul” i Bergebo. Ungdomarna hade ett bra 

samarbete med ansvar för olika delar under veckan enligt ett schema! Vi tycker det är viktigt att 

våra ungdomar vill vara ledare. 

Det blev som vanligt en mycket uppskattad sommarlovsaktivitet och både deltagande barn och 

ledare hoppas på en fortsättning även 2023.  
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SKIDOR 
Verksamheten inom längdskidåkningen är uppdelad i ungdomar, juniorer och sedan ett år tillbaka 

även seniorer. Roligt är också att notera att det är fler barn än någonsin som har deltagit på 

träningarna, så intresset för skidor är stort. Utmaningen är dock att få ihop ledare till alla 

ungdomsgrupper. 

 

Skidsektionen har under 2022 bestått av: 

Susanna Karlevill, Malin Björkman, Annica Berger, Yvonne Wiberg, Magnus Skärhem, Elin 

Östberg 

 

Ungdomsverksamhet 
Träningarna 

Uppstart och barmark 

Uppstartsmöte för ledare 2022/2023 genomfördes i slutet av sommaren där fördelning av ledare 

till respektive grupp genomfördes, samt en genomgång av säsongens kommande aktiviteter. 

Diskussioner om hur vi ska jobba i framtiden för att nå föreningens och förbundets mål och 

strategier fördes också. 

Skidsäsongen 2022/2023 startade under sommaren 2022 med rullskidträning för gruppen 13–16 

år. Rullskidträningen genomfördes organiserat på söndagar där vi även bjöd in Stora Tuna till 

dessa träningar. I oktober inleddes barmarksäsongen inför 2022/2023.  

  

Vinter 

Skidsektionen har en bra verksamhet med många ungdomar och ledare. Träningen har bedrivits 

som vanligt på tisdagar och torsdagar. Vi hade säsongen 2021–2022 ca 120 barn och ungdomar 

samt 21 ledare som deltog i verksamheten. Vi har inför säsongen 2022–2023 en stabil ledarstab 

men inte komplett bemannat i alla grupper, vilket vi täcker upp för, med hjälp från föräldrar. 
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Verksamheten har generellt gett en bra gemenskap som gör att det blir roliga och givande 

träningar.  

USM  

Arrangerades i Kalix den 18–20 februari 2022. Ville Norling representerade föreningen som 

tävlande i H15. 

Volkswagen Ungdoms Cup 

Maja Sveder, Elsa Norgren, Emma Norling och Carl Bärwolf från föreningen tävlade för 

Dalarnas distriktslag. 

Alläger i DSF regi 

Allägret i Dalarnas skidförbunds regi genomfördes i Orsa Grönklitt. Från klubben deltog 19 

ungdomar. Tillsammans med 2 föräldrar/ledare från klubben spenderades två dagar i terrängen i 

Grönklitt. Allägret är ett bra tillfälle att lära känna skidungdomar från andra dalaklubbar och 

tränas bland annat av elever från Mora skidgymnasium. Lägret var Corona anpassat vilket 

fungerade jättebra. 
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Snöläger i DSF regi 

Snölägret i Dalarnas skidförbunds regi genomfördes i Orsa Grönklitt. Från klubben deltog 8 

ungdomar. Tillsammans med 2 ledare från klubben spenderades två dagar i terrängen i Grönklitt. 

Snölägret är ett bra tillfälle att lära känna skidungdomar från andra dalaklubbar och tränas bland 

annat av elever från Mora skidgymnasium. Lägret var Corona anpassat vilket fungerade jättebra. 

Juniorverksamhet 
Klubbens verksamhet ska bistå de aktiva som har som avsikt att göra en seriös satsning under 

junioråldern samt verka för ett långsiktigt aktivt idrottsliv. 

Detta inbegriper till exempel att: 

- ordna förutsättningar för träning och utveckling 

- organisera runt viktiga tävlingar vad gäller resa, mat, boende och service 

- förbereda den aktiva inför övergång till senior 

Säsongen 2022/23 består junior gruppen av 6 åkare som går på idrottsgymnasium. 3st killar 

(sistaårsjuniorer), 2 tjejer (andraårsjuniorer) och en kille som är förstaårsjunior. 

Verksamheten har även ett flertal juniorer 

som deltar i träningsverksamheten på 

hemmaplan men ej går på idrottsgymnasium. 

Under sommaren har juniorerna åter igen 

varit inbjudna till Falun/Borlänge SK 

träningsläger i Idre, ett mycket uppskattat 

och nyttigt evenemang som fler av juniorer 

deltog i. 

Säsongen hösten 2022 inleds med 

juniorklasser på Bruksvallstävlingarna i 

slutet av november och den första 

Bauhauscupen går i Idre 10–12/12. 

Föräldrarna i junior gruppen har haft 

regelbundna möten där säsongens tävlingar 

med tillhörande logistik har försökt planerats 

så kostnadseffektivt som möjligt i dessa utmanande tider med höga bränslepriser, matpriser och 

logipriser. Våra juniorer är mycket laddade inför säsongen och har på ett seriöst och medvetet 

sätt förberett sig för att representera Domnarvets GoIFs färger på bästa möjliga sätt! 

JSM 

Arrangerades i Åsarna den 9–13 mars 2022. Sanna Hörnell, Elsa Brandt och Hanna Östberg 

representerade föreningen som tävlande i D17-18. Erik Bryne. Erik Brandt och Filip Strand 

representerade föreningen som tävlande i H19-20. 

Bauhaus Cup (Nationell Juniorcup) 

Elsa Brandt, Sanna Hörnell och Hanna Östberg representerade föreningen som tävlande i D17-
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18. Erik Bryne, Erik Johansson, Erik Brandt och Filip Strand representerade föreningen som 

tävlande i H19-20. 

Seniorverksamhet 

Under säsongens 2021/2022 har Domnarvet för 

första gången på flera år haft tre åkare som satsat 

på att åka de nationella seniorcuperna på skidor. 

Vid fyra av nationella skidcuper för seniorer deltog 

åkare från klubben. Åkarna var även med på Skid 

SM i Piteå och klubben ställde glädjande upp med 

ett stafettlag under tävlingarna. Åkarna har 

kombinerar sin skidåkning med jobb och studier. 

Ansvarig ledare för seniorerna har varit Per 

Nordahl. 

Inför hösten 2022 är det osäkert om det kommer att 

vara någon seniorverksamhet i klubben, men viss 

höjd har tagits för detta i budgeten för kommande 

verksamhetsår. 

Smart Energy Cup (Nationell seniorcup) 

Albin Berger, Johan Bjernhed Nordahl, Erik Bryne, Erik Johansson, Jonathan Nahlen och Filip 

Strand representerade föreningen som tävlande i H21. 

SM 

Albin Berger, Johan Bjenhed Nordahl och Jonathan Nahlen tävlade. 

Arrangemang 
Bergebo SkiWeekend 

Vårt eget tävlingsarrangemang, Bergebo SkiWeekend genomfördes 15–16 januari 2022 för 

HD7-8 upp till och med HD21. På lördagen var det intervallstart i klassisk stil och på söndagen 

jaktstart i fristil. Många barn och Ungdomar från klubben deltog. 
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Atomic Bergebo Minisprint 

Atomic Bergebo Minisprint arrangerades för andra gången den 16 mars. En kvällstävling med 

spännande sprinttävling i fristil. Atomic var på plats med utrustning och skidor som det gavs 

möjlighet att provåka med. Även Johanna Hagström och Leo Johansson som åker för det svenska 

längdskidlandslaget var på plats vilket var mycket uppskattat. Atomic spelade även in en 

reklamfilm under tävlingen. 

Familjeläger i Orsa Grönklitt 

Äntligen kunde vi genomföra vårt stora klubbläger igen. Vi var ca 90 personer varav drygt 50 

var barn och ungdomar, som kom i väg på lägret. Vi hade en helg fylld med skidåkning och 

snölek i fina förhållanden. 

 

4-klubbs tävlingar 

Två 4-klubbstävlingar arrangerades, båda i Bergebo. De arrangerades i form av samarrangemang 

med Domnarvets GoIF/ Stora Tuna IK respektive Sellnäs IF/ Kvarnsvedens GoIF som 

arrangörer. 

Bergebo Skimaraton 

Bergebo Skimaraton genomfördes ej och ställdes in på grund av snöbrist. 

Bergebo Ungdomsmaraton 

Den 6 februari 2022 arrangerades Bergebo Ungdomsmaraton för andra gången och för klasserna 

HD11 upp till och med HD16. En tävling med längre distanser och av långloppskaraktär. 

Tävlingen genomfördes med gemensam start för respektive klass i klassisk stil. Något färre 

tävlande än önskat pga. krock med Lilla Engelbrektsloppet i Norberg. 

Ansökan Ungdoms SM 2025 

Under 2022 har sektionen ansökt om att få arrangera ungdoms-SM 2025. Besked om vi får det 

eller ej väntas komma under våren 2023. 
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MOTIONSCENTRALEN 
Motionscentralen har fortsatt varit stäng för uthyrning och enbart används för evenemang samt 

öppethållande i samband med träningar tisdagar och torsdagar samt söndagar i samband med 

tipspromenader. Tipspromenaderna på söndagar är åter i gång och ofta mycket välbesökta (drygt 

70 deltagare per tillfälle.) 
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ARENA 

Översyn/Anpassning av konstsnöanläggning 
Under 2022 har vi jobbat stenhårt tillsammans med kommunen för att få på plats en ny 

konstsnöanläggning samt även ny belysning på elljusspåret. I samband med detta har vi även 

gjort förändringar gällande dragning av elljusspåret där tidigare obelysta partier har belysts för 

att få belysta slingor som passar fler på plats.  

Under året har vi 

- Nytt pumphus för den nya konstsnöanläggningen (vattenpump + kompressor) 

- Nytt rörsystem för hela anläggningen (2,5km + 1,5km + stadion) 

- 60st nya lansar för konstsnö har placerats på 

fundament längs spåren 

- Dammen har tömts på vatten för att mäta 

vattenflöde, och intaget för vatten har rensats 

för att fungera optimalt till vintern 

- Ny belysning på elljusspåret 

 

Service / Upprustning av maskinpark 

Under året har vi sett till att alla maskiner har blivit 

genomgådda och fått service på fackmannamässigt 

vis. Den lilla pistmaskinen har även flyttas från 

Bergebo till sportfältet för att kunna nyttjas för 

spårning där då vårt nyttjande av den är högst 

begränsad. 

Skyltning 

En ny stor spårkarta vid motionscentral har satts upp 

som ersättning av den gamla. 

Vindskydd 

Ett nytt vindskydd har byggts vid uppgången från parkering där man kan hänga av sig 

överdragskläder etcetera 

Upprustning av målhuset 

Den norra väggen på målhuset har bytts p.g.a. röta 

LED-skärm/Klocka 

En ny LED-skärm har monterats på stadion som visar information samt klocka/temperatur. 

 


