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Verksamhetsberättelse 
Dalbanan IF 2022 

 
 

Möten 
Årsmötet genomfördes på Dalbanan den 23 april och en ny styrelse valdes in. Föreningen har haft 8st 
styrelsemöten under 2022. 
 

Sveriges skateboardförbund 
Under året har Niklas Persson från Sveriges skateboardförbund varit på plats 8-12h/vecka och hjälpt 
föreningen att komma i gång med verksamhet. Kostnader för Niklas har ej Dalbanan stått för. Det har 
finansierats av Sveriges Skateboardförbunds länssatsning Skateboard Dalarna. Niklas har samordnat 
schema, volontärer, äskat pengar, utvecklat klättringen, arrangerat tävlingar, lovaktiviteter, skapat 
kontakter för framtida samarbeten och stöttat upp föreningen där det har behövts. Förbundet gick in 
med medel för 2022 för att Dalbanan är en viktig verksamhet för hela Dalarnas skateboard.  
 

Tävling 
Gubb- och Gummtävling genomfördes 2 april. Den lockade deltagare från Dalarna, Gästrikland , 
Örebro län och Stockholm. 30-plusare samlades i hallen och vi hade grenar som Bowl, längdhopp, 
högsta ollie och flest snurr. 70 personer deltog. Alla var nöjda. 
 
Vi arrangerade Folkets ramp i augusti som lockade många tävlande och publik. Vi hade liveband som 
spelade och gjorde eventet ihop med Bilda.  
 

Utbildning 
Föreningen har tagit hjälp och gått en styrelseutbildning med Tommy Gabrielsson från RF-SISU. 
Dalbanan har också genomfört en NPF utbildning för ledare från Dalarnas olika 
skateboardföreningar.  
 

Verksamhet 
Föreningen har haft öppet ca 4 dagar i veckan för våra medlemmar. Vi hade 1669st registrerade 
besök 2022. Vi har haft Skate nation träffar en dag i veckan och det projektet håller på till 2024. Vi 
anordnade en skateskola under våren med 20 deltagare och fem träffar. Vi har också haft skateskola 
som genomförts av Skate nation coacherna under alla lov under året. Vi har kört tjejskate en dag i 
veckan och samverkat med Betongkullorna från Avesta. Föreningen har tagit med sig Skateboard 
Dalarnas ramper samt låneskates och visat upp verksamheten på skolor för att uppmuntra till 
rörelse. Vi har hyrt ut hallen till andra skateboardföreningar, skolor och svensexor. En app har 
programmerats så när vi behöver har vi har ett medlemsregister som är mobilt. I appen för vi 
besöksstatistik och hjälpmedel för kontanthantering av pengar. Styrelsen bjöd in alla volontärer till 
en julfest med tävlingar restaurangbesök.  
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Projektstöd 
Vi sökte återstartsstödet av Sveriges Skateboardförbund och åkte med två bilar till SM i Växjö med 
våra medlemmar. Vi har också fått bidrag från RF-SISU Dalarna och Borlänge kommun. 
 

Ombyggnad 
Vi har byggt om en del av streetdelen och då anlitades Hammern Constructions för arbetet. Vi har 
sänkt en del av vertrampen för att göra grenen mer tillgänglig för alla. Golvet har spacklats och lagats 
regelbundet. Vi har satt in nya glas i receptionen med låsfunktion.  
 

Klättring 
Grönt kort-utbildning har hållits och klätterväggarna har besiktats. Protokollet visar att våra väggar 
håller hög standard. Vi har hållit i prova-på klättring vid några tillfällen under året. Vi har också haft 
klättring som en lovaktivitet. Vi har ideella ledare som har hand om verksamheten.  
 

Samverkan 
Aktörer är skateboard-branschen, kommunen, Studieförbundet Bilda, fritidsgårdarna, RF-SISU 
Dalarna, Sveriges Skateboardförbund och de andra skateboardföreningarna i Dalarna.  
 
Två ungdomsverksamheter har varit i gång på övervåningen under året. Bilda har också bedrivit en 
rockskola och har inrett en replokal som vi får nyttja.  
 

Städgrupp 
Dalbanan har en städgrupp som träffas med jämna mellanrum och gör fint i hallen och skejtar 
tillsammans efteråt.  
 

Byggrupp 
Föreningen har en byggrupp som lagat delar i hallen och tar på sig att skissa fram nya förslag på ytan. 
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