
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här nedan kan du se vem du ska vända dig till i olika frågor: 
 

Träning i Byske  
 
Skidskola 

Markus Burström  
Annica Lindqvist 
Ronnie Gustavsson 

070-6646101 
070-2959855 
070-2422394 

Anmälan till tävling Katarina Fredriksson 070-2358438 
Spår Tommy Lindgren 070-3711733 
Bingolotto Annica Lindqvist 070-2959855 
Ekonomi Katarina Fredriksson 070-2358438 
Hemsida Veronica Dahlberg 

Kjell Lundqvist 
070-2297366 
070-6379317 

Materialförvaltning Eva Lundqvist 
Katarina Sundguist 

070-5089307 
070-5552159 

Övergripande 
föreningsfrågor 

Anders Viklund 
Markus Burström  

070-2204240 
070-6646101 

 
 

Byske Skidklubb 

Åk med oss in i 2010-talet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSRING 
Tänk på miljön! Hjälp oss att byta ut våra 
kvicksilverlampor efter elljusspåret. Adoptera en 
stolpe för 100: -/år (eller högre summa om du vill) 
Du får ditt namn/företagsnamn och ev logga på en 
inplastad skylt uppsatt på en av våra stolpar. Vid 
årets slut publiceras alla adoptorer på hemsidan. 
Först till kvarn gäller! Ring redan idag till Katarina F  
070-2358438 eller skicka ett mail med din text till 
katarina.ake@spray.se 
 

mailto:katarina.ake@spray.se


Byske Skidklubb har som målsättning att lära ut längdskidåkning till 
barn och ungdomar på ett lekfullt och roligt sätt. Till detta har 
skidklubben erfarna ledare som kan ta hand om och göra det till rolig 
lek som alla kan vara med på, utan prestationskrav. Klubben tar 
emot alla från de allra minsta till erfarna åkare. 
 
Träningsansvarig för Skidskolan är Ronnie Gustavsson 070-242 23 
94. Skidskolan är för de yngsta barnen och uppåt tills de vill börja i 
nästa träningsgrupp.   
Träningsansvariga för de äldre ungdomarna är Marcus Burström 
070-6646101 och Annica Lindqvist 070-295 98 55 
 
Varje år anordnas ett skidläger för våra ungdomar där de får träffas, 
träna och umgås. Som regel prövas även andra idrotter under dessa 
läger som till exempel skidskytte. 
 
Skidklubben driver och underhåller elljusspåret i Byske. 
Elbelysningen tänds med skymningsrelä och släcks 22.00. 
Spåransvarig är Tommy Lindgren tel 070-371 17 33. 
 
Byske Skidklubb anordnar Frankeloppet varje år. Frankeloppet 
samlar ett stort antal tävlande från Norr- och Västerbotten och går av 
stapeln SÖNDAG 11 MARS 2012. 
 
Nya skidstadion med klubbstuga och skotergarage färdigställdes 
under 2009. Stadion ligger 100 meter öster om Franke. Klubbstugan 
används för tidtagning vid tävling och som värmestuga vid träning. 
Elbelyst teknikbana finns också och den används flitigt av 
ungdomarna.  
 
All verksamhet bedrivs helt ideellt men det krävs mycket pengar för 
att driva elljusspåret och skaffa utrustning till ungdomarna. 

Vad har jag som medlem för nytta av att  
vara med i Byske Skidklubb? 

• Att utöva skidåkning är en mycket trevlig och bra familjeidrott. 
• Skidåkning ger en allsidig träning i alla åldrar i en frisk och 

fridfull miljö. 
• Ungdomar kan hyra träningsdress (100 kronor per år) och de 

finns för alla åldrar. 
• Klubben har skidor på Byskeskolan för utlåning. 
• Ungdom (-16 år) kan få utrustningsbidrag vid köp av en ny 

utrustning/år. Skidor 300 kr, längdåkningsskor 150 kr, stavar 50 
kr och löparskor med 150 kr mot uppvisande av kvitto och under 
förutsättning att man deltagit i 3 tävlingar under säsongen. 
Ekonomiansvarig Katarina Fredriksson sköter detta –  
telefon: 070-235 84 38, E-post: katarina.ake@spray.se 

• Klubben betalar anmälningsavgiften till tävlingar för ungdomar 
(-16 år). Nyblivna medlemmar som vill tävla, kontakta Katarina 
för information. 

 
För att stödja vår verksamhet kan du lösa medlemsavgift. 200 kr för 
hela familjen eller 100 kr som enskild medlem/kalenderår. Pengarna 
sätts in på bankgiro 5010-5816 (glöm ej avsändarnamn och adress). 
 
Du kan även stödja Byske skidklubb genom att köpa eller 
prenumerera på Bingolotter. Ring Annica Lindqvist 070-295 98 55. 
 
Besök våra hemsidor för mer information 
www.byske.net/forening/bsk/ och 
www.idrottonline.se/skelleftea/byskesk-skidor 
 
GE DITT STÖD NU 
Styrelsen 
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