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SEKTIONSSTYRELSEN
Sektionen har haft 5 protokollförda möten under året.
Sektionsmöte och medlemsmöte
Sektionsmötet hölls digitalt den 27 januari kl. 19 med 12 medlemmar närvarande.
Under 2020 hölls inget medlemsmöte p.g.a. rådande situation med Covid-19.

EKONOMI
Årets underskott från verksamheten blev -11 tkr, som förs över till tidigare balanserat överskott. Under
2020 drabbades föreningen, inkl. sektionen av förskingring, vilket resulterade i att sektionen blev av
med huvuddelen av dess ekonomiska medel. Föreningen har sedan dess arbetat med att samla in
pengar, och tack vare ett fantastiskt engagemang samlades en ansenlig summa in. Under 2021 har
merparten av sektionens ekonomiska medel återställts, där en fordran mot föreningskassan på 49 tkr
återstår. Om inget oförutsett händer kommer detta slutregleras under 2022.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SKIDOR
Under 2021 har det varit sparsamt med skidaktivitet i föreningen avseende skidor, då de ungdomar
som tidigare tävlat flitigt för klubben har gått vidare med sina satsningar. Vi hoppas på nya
generationer framöver.
En registrerad tävlingsstart för IK Vista under året, den stod Johan Palmer för i Lövhult Rollerski
Marathon. Där knep Johan en imponerande andraplats i H21-klassen.
Även Vasaloppet har under året präglats av pandemin, där det traditionella loppet fick ställas in, och i
stället genomfördes det man kallade Vasaåket. IK Vista representerades av tre åkare som genomförde
färden mellan Berga by och Mora.
På sidan www.skidresultat.se finns alla resultat. Sök på IK Vista.
TIPSPROMENAD
Under hösten har en digital tipspromenad etablerats på elljusspårets 2,5km-slinga. Frågorna får man
via en app i sin telefon, och uppdateras med nya frågor varje vecka. Vi hoppas detta ska bli ett
uppskattat inslag i bygden, för att skapa än mer rörelse och välmående i vår vackra omgivning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ORIENTERING
Orienteringstävlingar
De flesta orienteringstävlingarna var inställda första halvåret pga. pandemin. Andra halvåret kunde
däremot många genomföras och det fanns många arrangemang att välja på. Flera IK Vista löpare har
deltagit med bra resultat.
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Veteranorientering
Den första halvan av året ordnades inga vanliga veterantävlingar heller, pga. pandemin. Det var istället
veckans bana (ny bana varje vecka), som vem som helst kunde delta i under valfri tidpunkt. IK Vista
anordnade en vecka vid Edstorpkrysset.
Däremot blev det veterantävlingar andra halvan av året och IK Vista har också arrangerat en tävling
uppe vid Edstorpkrysset. Flera IK Vista deltagare har varit med i veteranorienteringsaktiviteterna.
Ungdomens-femdagars
IK Vista arrangerade en deltävling i ungdomens-femdagars i augusti. Starten var högst uppe på
elljusspåret, se bild nedan. Målet var vid ek-kullen, grillplats vid elljusspåret. Många ungdomar var
med och deltog och det var en fin kväll med soligt väder. David Elgh tillsammans med Michael
Björnlinger hade uppdaterat kartan och planerat de olika banorna.

Hittaut
I år har man kunnat besöka Hittaut-kontroller runt Kaxholmen på två olika kartor. Ett tidigt Hittautsläpp gjordes på kartan vid elljusspåret. Det andra området blev tillgängligt vid ordinarie Hittautsläpp, platsen var ovanför Brunkulla/Österängen. Det har varit ca 600 deltagare, som har registrerat
kontroller från våra kartor under året.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRIIDROTT
Friidrotten fortsatte under 2021 att utvecklas med sitt andra verksamhetsår. Verksamheten hade under
året mellan 50–70 barn varje måndag fördelade på 4 olika grupper.
Verksamheten har på trots av Corona kunnat bedrivas, på ett bra sätt i mindre grupper. Varje grupp har
haft 2–3 ledare.
Genom friidrotten får barnen möjlighet att dels prova på olika moment som löpning, längd, kula, höjd,
häck, diskus och spjut, men framför allt arbeta med rörelseglädje. Det har varit en väldigt fin
uppslutning och stor utveckling bland de barn som varit med. Träningen följer ett övergripande
upplägg med en kort samling och genomgång av dagens träning, uppvärmning genom lek,
träningsmoment av friidrott, rörlighet, styrka, lek och avslutning.
Vi ser nu fram emot 2022 med dels ytterligare en årskull som kommer in födda 2015 och en fortsatt
utveckling av verksamheten.
Vi vill rikta ett stort tack till alla barn som varit med under 2021 och ett särskilt tack till alla ledare
som på ett fantastiskt sätt fått verksamheten att fungera så bra. Tack!!!
IK Vista Friidrott, genom Olof Broström och Markus Davelid

MTB-ORIENTERING
Det finns några tappra MTBO åkare från IK Vista som åker land och rike runt och även Europa för att
få tävla i MTBO.
I slutet av semestern var det dags för SM i Örnsköldsvik.
Där gjorde Gabriella Gustafsson tävlingsdebut i dessa sammanhang, och som hon gjorde det. Hon
började lite trevande med en 6:e plats på Sprinten men dagen efter på Långdistansen fick hon revansch
och lyckades bärga hem ett brons i den kuperade och utslagsgivande Skyttisterrängen i Örnsköldsvik.
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På den avslutande Medeldistans ledde hon länge ut med banan men i slutskedet blev hon passerad av
två åkare och även här slutade det med en 3:e plats och en bronspeng i seniorklassen.
Även Mikael Gustafsson fick till ett kanonåk i den tuffa klassen H55 där han lyckades knipa ett silver i
disciplinen Sprint.
Med dessa fina resultat på SM för Gabriella belönades hon med en biljett till Europamästerskapen i
Portugal i oktober. På Medeldistansen körde hon riktigt bra, där blev hon bästa svenska med en 8:e
plats och på Långdistansen kom hon på en fin 15:e plats.
Med dessa resultat har hon blivit uttagen till svenska landslaget i MTBO för 2022.
Där det stora målet är VM på hemmaplan i Falun i mitten av juli månad.
I Småland har det arrangerats 2 stycken distriktsmästerskap i disciplinerna Medel och Sprint. Där
lyckades både Ulrika och Mikael Gustafsson med att vinna båda distanserna i sina respektive klasser.
På Medeldistansen var Mikael ett hett jagat byte av Håkan Svensson som var en hårsmån efter Mikael
men till slut fick nöja sig med en andra plats. Så i Lessebo blev det dubbelt upp för IK Vista i klassen
H55 med 1:a Mikael Gustafsson och 2:a Håkan Svensson.
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