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Om föreningen
Skellefteå rodelsällskap (SRS) bedriver kälksport i enlighet med Idrottsrörelsens
”verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild inriktning att: ”ha väldigt roligt,
erbjuda medlemmar kälksportverksamhet oavsett ålder eller ambition och givetvis att
då och då åka ifrån umeåkare i nationella och andra mästerskap”.

Styrelse 2020/21
Styrelsen har under året bestått av vice ordförande Johannes Lindberg, sekreterare Mia
Renström och ordförande Enar Nordvik, tre av Sveriges bästa alpinrodelåkare. Vi har
delat på kassörsarbetet.

Verksamhet
Säsongen har pga pandemi på många sätt varit en katastrof, liksom för många andra
verksamheter. Den enda deltävlingen i Snowracer Cup som genomfördes var den i
Skellefteå. Hela Alpinrodel Cup fick ställas in, inklusive SM. Som – klen - ersättning
genomförde vi Alpinrodel CUP (Champions Utan Päron) för våra ungdomar.
Under hösten genomförde vi dock landets första hjulrodeltävling, Skell on Wheels ’20,
ett populärt arrangemang som avser permanentas. De tävlingar som trots allt
genomfördes fick kraftigt manfall pga restriktioner.

Vi har under säsongen tränat varje söndag och onsdag i Vitbergsbacken, söndagar med
särskild inriktning på nybörjare. När andra aktiviteter stängde ner under våren kunde
vi fortsätta att erbjuda trygg träning utomhus. Alpinrodelåkare är också numer alltid
välkomna till Storklinta i Jörn.

Vi har medverkat till sportens spridning och fler i rörelse genom friluftsdagar och event
(Vitbergets dag, Skellefteå AIK Dam mfl) och har även haft riktade aktiviteter mot bl a
nyanlända och skolelever - med följden att flera av dessa blivit aktiva i klubben. Vi har
som vanligt nått ut i flertalet lokal och nationell media, bl a Ring P1 (1,5 miljoner
lyssnare) samt lanserat egen youtubekanal.

Tillsammans med vårt förbund och hela kälkfamiljen har vi arbetat med att väcka liv i
den legendariska rodelbanan i Hammarstrand, och kunde tillslut också vara med och
teståka banrodel och skeleton. Därefter utmanade vi OS-eliten i alpinrodel i närbelägna
Kullstabacken.
skerodel.se

Skellefteå rodel hade ett av de större bidragen till årets digitala Pridetåg i Skellefteå,
med ett filmat och färgglatt kälktåg nerför Vitberget.
Allt vad vi gjort, har vi gjort tillsammans med vår aktiva ungdomssektion Skellefteå
rodelungdom (@skerodelung), som alltid aktivt deltar i sportens utveckling.
Tre av sju medlemmar i den nationella arbetsgruppen för alpinrodel kommer från
Skellefteå rodelsällskap, vilket vi ser som både hedrande och viktigt. En av tre
medlemmar i Sweslidings idrottsråd kommer från Skellefteå rodelsällskap.
Vi har drygt 350 följare på facebook och 250 på instagram.

Medlemmar
Föreningen har cirka 90 medlemmar, varav 45% flickor och kvinnor. Medelåldern är 27
år. Drygt hälften av medlemmarna, 51 st, är under 20 år. Vi har medlemmar från
Skellefteå och norrut, och alla medlemmar är aktiva. En låg medlemsavgift för träning
och högre avgift för tävlingslicens gör det enkelt att gå med och seriöst att tävla.
Ekonomi
Vi har under året köpt in kälkar och utrustning. Samt investerat i synlighet (märken och
flaggor och mössor) samt tagit fram medlemskläder som vi sålt till självkostnadspris. I
samarbete med Länsförsäkringar har vi tagit fram en rodelbuff som bara får bäras av
våra utbildade åkare.

Tack vare vårt samarbete med Svenska skridsko-, kälk- och rullidrottsförbundet och
Umeå rodelklubb har antalet kälkar som måste köpas in kunnat hållas nere. Inköp pågår
dock av ytterligare kälkar. Vår största kostnad har varit hyra av backen. Vanligen är det
också containerhyra och resekostnader (som de tävlande delat på), men inte i år pga
pandemi.
Många intäkter har uteblivit, tack vare olika former av coronastöd står vi stärkta inför
en framtid där vi kan resa för att sprida kälkglädje till fler, även internationellt.

Vi står idag bra rustade för framtiden, men med ökat intresse och ökat antal resor är
styrelsens beslut att söka sponsorer och samarbeten nödvändigt för att kunna fortsätta
utvecklas. Särskilt nu när alpinrodel är på väg att etableras i Norden och på sikt i hela
Europa. Även företagsevent är intressant, och under våren genomförde vi flera.
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