
Verksamhetsberättelse 2020 
Klingstabygdens IF har under verksamhetsåret 2020 haft 225 betalande medlemmar inklusive 
familjemedlemskap och har under året arrangerat en rad aktiviteter.  

Föreningen har erhållit bidrag från kommunen och kunnat köpa en egen skoter. I och med skoterköpet 
har fler personer möjlighet att hjälpa till med att spåra skidspår. 

Dessutom har Klingstabygdens IF tilldelats Sundsvalls kommuns hedersomnämnande 2020, för att vi 
skapar motionsmöjligheter i närmiljön där vi bor.  

 

Skidspår  

Föreningen har under vintersäsongen 2019/20 spårat skidspår på Allsta ängar, Klingstatjärn, Tunby Ängar, 
Skolspåret och skidleken vid Allsta Skola. Östtjärn preparerades under året utanför föreningens regi. 

 

Vi fick vänta på snön länge detta år och första preparering av skidspåren kunde inte ske förrän 2 februari. 

Totalt körde spårdragarna 119km.  

 

Skidutmaningen  
Under vintersäsongen arrangerades Skidutmaningen för åttonde gången. Utmaningen är en tävling mellan 
byarna runt Klingstatjärn, där det gäller att samla så många kilometer som möjligt i skidspåren.  

Det blev en snöfattig vinter och Utmaningen startade den 2 februari och avgjordes den 21 mars. 
Avslutningen blev på ett pandemisäkert sätt utan den traditionsenliga avslutningen tillsammans med  
familjedag och fisketävling på Klingstatjärn. 

Enligt rådande riktlinjer hölls distans för att undvika smittorisk under pandemin.  

 

Klingsta tog hem segern med 394 poäng i årets Utmaning och föräras med titeln årets skidåkarby samt 
vägskylten. Tvåa blev Allsta och trea Tunbyn. 

Ingela Johansson vinner priset för flest tillfällen och Adrian Cabrajic vann åter igen priset för flest samlade 
poäng bland ungdomar. Detta år har han dessutom fler poäng än den bästa vuxna skidåkaren. 

 

Sommarleder 

Föreningen har sedan tidigare förslag på befintliga sommarleder utritade på hemsidan. I år uppdaterade 
vi dessa och utökade med fler exempel.  

Dessutom köptes skyltar med reflexer in och tre olika motionsslingor markerades med Klingstagården som 
start. Längden är 700 meter, 1,5 km och 2 km. Det är varierande underlag från skogsstig till grusväg 

 

Sommarutmaningen 
För första gången startade föreningen även en sommarutmaning i samma anda och poängräkning som 
utmaningen under vintern har. Utmaningen startade den 7 juni och avslutades den 27 september. 



Utmaningen skapade ett stort engagemang i bygden och Allsta blev vinnaren i en tät strid mot övriga 
byar. 

Med 152 poängs marginal tog Allsta hem segern före Klingsta.  Två som verkligen bidrog till segern är 
Adam och Ingela Johansson, som vann de två individuella priserna. 

Adam samlade inte mindre än 627 poäng. Tvåa blev Agnes Vågberg med 391 poäng. 

Ingela vann antalet tillfällen med imponerande 104 gånger. Ungefär dubbelt så mycket som den som hade 
näst mest. 

Priserna bestod av en ny trafikskylt som vandringspris för bästa by, samt presentkort i Stenstan för de 
individuella priserna. 

 

Barngympa 

Efter några års frånvaro arrangerade föreningen Barngympa med 10 platser under 10 tillfällen. 
Barngympan bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att ge en 
allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination under leksamma former. Främst genom 
olika hinderbanor och stationsbaserade övningar. 
Föräldrar deltar tillsammans med barnen och hjälper till vid behov. 

 

Tyvärr ställde pandemin till det och med nya riktlinjer gick inte alla tillfällen att genomföras. 

 

Röjningsarbeten  

Under sommaren röjdes stigen mellan badet och ladan/grillplatsen. 

 

Styrelsemöten  

Under året har 9 protokollförda styrelsemöten hållits.  

 

Extra årsmöte 

Ett extra årsmöte den 22 oktober för att fatta beslut om skoterföråd. 

Styrelsen bad även medlemmarna om förslag på förvaring. Extra årsmötet fattade beslut om att acceptera 
ett förslag där föreningen kostnadsfritt får låna en förvaring för skotern och föreningen slapp därför köpa 
in ett eget skoterförråd. 

 

Bidrag  
Vi har ansökt och beviljats tillgänglighetsbidrag från Sundsvalls kommun för skötsel av skidspåren 

Eftersom planerad plats för grillplatsen inte längre är möjlig har ansökt och blivit beviljad förlängd 
tidperiod av bygdemedel för att bygga en grillplats. 


