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Lokalavdelningen hade 2020-09-30 477 medlemmar (mot 445
2019-09-30 mot 363 den 2018-09-30). Ungefiir 25 o/oär i åldem
under 25 å$. Friluftsfriimjandet Hudiksvall ligger på 5:e plats i
Region Mitt med håinsyn till medlemsantal.
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Föreningen och medlemmar

Friluftsfriimjandets avdelning i Hudiksvall bildades 1933, den forsta Hedestugan vid
Hedetjiirnen byggdes 1935, nuvarande stuga på toppen av'slalombacken tillkom 1967 med en
utbyggnad 1983. En rejiil upprustning av den åildre delen av stugan gjordes 1997 med ny
panel, tilläggsisolering, nya fonster och styrutrustning till elradiatorema. Slalombacken
öppnades 1938, d v s for 80 år sedan. Marken vid Hedebacken sktinktes av fabrikör Erik
Sundin 1972 och samma år rustades backarna, vägen breddades och parkeringsplats byggdes.
Hedebackens viinner startades 1999 som en driftsftirening med representanter i styrelsen från
Friluftsfriimjandet och Hudik Alpin. En ny lift i backen med ftirdubblad kapacitet byggdes
2A02. En stor inre renovering av stugan giordes under 2018. Dessutom gallrades skogen på
ftireningens mark.

Antalet medlemmar har glädjando nog fortsatt att öka, se sid 2.

Styrelsen

Styrelsen har under sitt verksamhetsår haft sex protokolllorda sammanträden. Från slutet av
mars har dessa möten skett på distans, ett arbetssätt som håller verksamheten igang men vi
upplever det svårt att ftira diskussioner fiir att utveckla verksamheten.

Föreningens ekonomi är god.

Fortfarande finns osåikerhet ftir framtiden om ft)rrådet ftir kajakerna, diir en omstrukturering
av hamnområdet om nägra år kan göra att vi måste hitta nya lokaler.

Coronapandemin påverkade vår verksamhet under hela året, diir både mulleverksamhet och
onsdagsvandringar ställdes in helt under våren. Öwiga verksamheter fortsatte men med
hänsyn taget till alla fi)reskrifter att undvika smitta.

Styrelsen vill berömma det fina och engagerade arbete som görs i våra sektioner
långfiirdskridskor, kajak, skogsmulle, motion och gemenskap samt snöskovandring.
Se deras separata verksamhetsberättelser!

Hedestugan

Styrelsen har ett gott samarbete med Hedebackens våinner bl a for viima fortsatt upprustning
av stugan. Vi ser behov av fortsatt upprustning med friimst yttertaket. Det åir genom
Hedebackens viinner (HBV) all sådan planering och finansiering måste ske. Diskussioner med
Kultur och fritidsftrvaltningen pågår kring ett flerårigt IoP-avtal om stöd till verksamheten,
ideellt offentligt partnerskap. Detta skulle ge en visshet om vilket stöd HBV kan ffi fran
kommunen ftir en liingre tidsperiod, liksom att tydligheten ökar kring vilket stöd kommunen
kan ge på olika områden. Se i öwigt redovisningen från HBV.

Skidsiisongen i Hedebacken blev mycket kort, se nedan rapporten om detta.

Arbetet har fortsatt med kulturstigen, det blev några ytterligare stormftillda träd att ta hand
om, bygga spiinger på ytterligare två platser, fullftilja uppskyltning av stigen och tryckning av
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guiden. Nu inviintar vi fortsatt arbete kring information med möjlighet att få extra information
genom mobilen under vandringen

Avdelningarnas verksamhetsberättelser 2020

Mulleverksamheten 2020

Coronapandemin giorde att vi under våren 2020 inte kunde ha någon mulleverksamhet.

Höstterminens skogsknopp blev ytterligare en framgångssaga :)
Vi hade tema "sinnerna" dvs upptäcka skogen via de 5 sinnena och hade ett sinne som vi
fokuserade på vid varje tillftille.
Det var en lagom stor grupp med ca 10 nåirvarande varje gang (13 anmälda) och de flesta barn
mellan 2 och 3 år gamla.

Ama Sundin

Lån gf?irdsskridskogrenen 2020

Skridskosäsongen hösten 2019 - våren 2020

Verksamhetsberättelser fran skridskogrenen kommer fortsauningsvis att redovisas säsongsvis
och inte kalenderårsvis. Dåirftir kommer denna rapport gå lite omlott med ft)regående ars
levererade. Siffrorinomparentesrfetkursiv ärfranskridskosäsongenhösten2018-våren
2019.

Under säsongen 19-20 genomfiirdes 29 ledarledda turer (8). Förutom de ledarledda turerna
genomfiirdes ett stort antal spanturer med ledarna under veckodagar samt lördagar ft)r att
forbereda inftr ledarledda turer. Säsongen 19-20 var den bästa vi haft på många år vilket
berodde på snöfria sjöar langt in i inlandet under hela säsongen, iinda in i mars. Däremot hade
vi inte en enda tur på havet under säsongen.

Hösten 2019 började med en spantur på Rossjön den 5 november samt senare ftir ledare den
24 november. Den ftirsta ledarledda turen genomftirdes den 8 december på Norstafiiirden. Vi
kunde sedan genomftira ytterligare 3 turer den hösten samt en övningsåkning på Lillfiirden
med 10 deltagare. I december 2019 genomftirdes en upptaktskvälldär vi erbjöd skiirpning av
skridskor och diskuterade utrustnilg *. 30 personer deltog, inklusive skridskoledare.

Varen 2020börJade redan den 5 januari med 23 deltagare på Stornien och fortsatte med turer
nästan varje helg samt ett flertal "mittiveckanturer" ända fram till den 15 mars, plus några
privatturer så sent som till den29 mars. På våren genomftirdes 25 turer, ett flertal på
Dellensjöarna som bråkade lite med oss genom att gäupp men frös sedan till igen med
ypperliga isar. Några fiiirrturer genomfordes också till Fj?irden vid Sandviken,
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Tönnångerssjön, Bäckesjön vid Hennan, sjöar invid Strömbacka med flera. Som sjöar i vår
niirhet kan niimnas Forsasjöarna, Niensjöarna, Gryttjen, Storsjön i Bergsjö, m fl. En av turerna
som genomftirdes var en lyckad månskenstur på Storsjön i Forsa, med26 deltagare som fick
njuta av fullmånen och en viirmande brasa vid rasten.

Tack vare de fina isarna hade vi rekord i antal deltagare jiimftirt med de senaste åren. Under
säsongen deltog totalt265 (70) akare pä29 (8) turer, dvs ca 9 deltagare/tur. Ofta uppdelade på
två akgrupper, 5 och 6. Tack vare utbildning av nya köledare kunde vi vid ett tillftille erbjuda
åkgrupperna 4, 5 och 6, den gången med 31 deltagare. Totalt åktes 748 km (I48) under
säsongen, dvs ca 26kmltvr (19)

Under säsongen 19-20levererade FF Hudik, enligt Skridskonätets statistik, 173 (73)
isobservationer till Skridskonätet. Detta resulterade i besök fran olika delar av landet på flera
av sjöarna i vårt ntirområde. Speciellt Dellensjöarna. Besöken genererade också flera
övemathringar på orter nåira olika sjöar och sjösystem. Via Skridskoniitet har langväga
besökare tackat for informationen om våra isar. FF Hudik levererade 6,18 isobsar/medlem
vilket åir en av de högsta i landet. Siffran bygger i och ftir sig på att det i FF Hudik ar fä av
medlemmarna som anvåinder Skridskonätet. Här finns viirdefull information ftir skridskoåkare
fran olika delar av landet ftir att hitta isinformation, som levereras på ett professionellt och
kompetent stitt.

Isnytt fran FF Hudik har siints ut vid 24 tillfiillen under säsongen med information om turer
som ska bli av eller turer som inte kan genomftiras. Isinformation via Isnytt fär medlemmar
som på hemsidan kryssat i att de åir intresserade av langftirdsskridsko. Isnytt siinds ut kvällen
innan planerad tur och såinds till nåirliggande lokalfiireningar. Meddelande om turer utlyses i
en kortare version också via Facebook.

I november 2019 åkte tre skridskoledare på Iskongress till Oslo ftir att utbyta erfarenheter
med andra ledare fran Sverige men också från andra nordiska liinder. Två ledare från FF
Hudik har under säsongen varit engagerade i region Mitts utbildningsteam nåir det gäller
utbildning av nya ledare. En ledare från FF Hudik sitter med i FFs utvecklingsgrupp ftir
lmgfrirdsskddsko.

I januari 2020 genomftirde FF Hudik en såikerhets-/introduktionskurs med 14 deltagare vurav
alla utom en genomfiirde samtliga kursmoment. I februari genomfordes en köledarutbildning
med två deltagare från FF Hudik och två deltagare från FF Söderhamn. Två ledare deltog i
kurs i åktråining i Falun i januari 2020.

Under säsongen intraffade några fa11 på isen med skador på benmuskler och axlar, med
transport till sjukhus som ftiljd. FF Hudik åir ftirskonad från skador sett över flera år. Även
deltagarplurr sker i väldiE liten omfattning. Ledarna plurrar diiremot med högre frekvens med
anledning av de rekognoseringsturer som genomflors, då oftast på isar med okåind båirighet.

I april genomftirdes en skridskoledarhäff ftir ledarna i FF Hudik, med vandring på
Norrboleden och intaliensk lluch vid Josefs krilla. Samtidigt firades undertecknad mycket
ståtligt med presenter och ukelemusik med tillhörande nydiktat sång, ackompanjerad av
skridskoledarkören.

Statistik Nedanstående statistik fran de senare åren visar påverkan av olika års
väderftirhållanden på långftirdsskridskogrenens aktivitet.



Statistik
Säsong

Antal
turer

Antal
deltagare

Deltagare
per tur

Antal
km

Antal km
per tur

Antal
isnr.tt

Antal
isobsar

t6-T7 12 127 11 291 24 83

t7-r8 3
aa
JJ 11 66 22 5* 55

1 8*19 8 70 9 148 19 z) 73

19-20 29 26s 9 748 26 24 173
* osiiker siffra

Tack åter igen alla duktiga och kompetenta langftirdsskridskoledare och köledare som hjälper
till på rekturer, ledarledda turer, skriver Isnytt, skriver flirdrapport och isobsar på
skridskonätet, mm.
Forsa, T fehruan2}2l
Hans Bovin, grenledare langfttudsskridsko.

Kajakgrenen2020

På grund av coronapandemin blev 2020 ett annorlunda år även for kajakgrenen. Vissa
planerade aktiviteter fick tyvrirr ställas in, men många kunde genomftiras med vissa
anpassningar. Sammantaget blev det faktiskt något fler genomfiirda paddelturer och fler
deltagare jiimftrt med 2019. Iflol blev ovanligt många paddlingar inställda p.g.a. dåligt väder.
Kursen i Siikerhet och teknik i Hudiksvalls badhus inleddes, men efter endast ett kurstillfiille
blev resterande tre kvällar inställda p.g.a. pandemin.

Vår utomhusverksamhet sträckte sig fran 2l mq till28 november. Vi hade 16
paddelaktiviteter(14står2019,23stär 20l8,2lstär2017 och20står2016) ochtotalt
deltog l96personer(173 st fu2019,287 står2018,231 st å§2017 och216 star20l6).

Torsdagspaddlingar genomfordes 11 gånger (10 ggr fu 2019,16 ggr år 2018, 14 gg å$ 2Al7
och 15 ggr år 2016) med i genomsnitt 14 deltagare per tur (14 st är 2019,12 st år 2018, 13 st

är 2Afi ochl2 st år 2016) och några ganger var kajakgrenens alla uthyrningskajaker bokade.
På grund av pandemin inleddes säsongen ovanligt sent, ftirst den 11/6. En torsdagspaddling
blev inställd p.g.a. dåligt väder.

Inftir Kristi Himmelsftirdshelgen var planen att genomftira en ffradagarstur i Söderhamns
skåirgård, men på grund av dåligt väder och ffi anmälda genomforde istiillet tre deltagare en
tvådagarspaddling i delar av Hudiksvalls skiirgård. Paddelsträcka cirka 29 km.

Kurspaddlingen blev i år instiilld eftersom bassiingkursen avbröts i förtid p.g.a.pandemin.

I år blev det två veckopaddlingar låings delar av Höga Kusten. En grupp pä 12 st bodde på
vandrarhem eller i tiilt. De paddlade vissa dagar och vandrade någon dag. Fem deltagare i den
andra gruppen genomftirde en traditionell paddlingsvecka med tiiltövemattning. Bra väder
giorde att båda grupperna stortrivdes.

Avslutningspaddlingen genomfiirdes 12 september hos Nanna och Bosse söder om Stocka.
Efter en paddeltur på cirka 16 km blev det bad i tunna, middag och bildvisning. 14 st
deltagare.
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Åven adventspaddlineen den 28 november genomftirdes i Stocka. På grund av de striingare
restriktioner om bl a gruppstorlek som då börjat gäIla blev det två grupper med fem deltagare
i varje. Istället ftir efterftiljande bad i tunna och middag inomhus blev det efter avslutad
paddling, en kortare samling utomhus vid en öppen eld.

Kajakledarna: Gruppen består av knappt 20 s§cken ledare/hjälpledare. Under året har en
hjälpledare tillkommit, men tyviirr har vi även tappat några erfarna ledare av bl a hälsoskiil.
Glädjande åir att ytterligare hjiilpledare iir på ingang.
Med alla våra aktiviteter och med kajakuthyrningen har ledarna återigen gjort en stor insats.

Ledarutbildning: I början av året utnyttjade några ledare möjligheten tilIövningar i Delsbo
simhall. Sex ledare har avlagt prov ftir Grönt paddelpass.
Under våren genomfordes en arbetskväll ftir att gå igenom och rusta vara kajaker inftir
säsongen. Sett över en flerårsperiod fortsäUer vi att successivt byta ut våra kajaker.
Kajakgrenen har 11 st havskajaker till uthyrning.
Avslutningsvis eff stort tack ti1l alla er som hjälpt till under det gångna året.

Mats Nordgren, grenledare kajak

Motion och gemenshp, verksamhetsåret 2020

Arbetsgruppen som planerat och genomftirt aldiviteter har bestatt av Ragnar Sidenvall, Lars
Almberg, Marianne Pettersson, Vincenzo Stagliano samt Lennart Juhlin.

Av tradition har vi genomftirt 10 onsdagsvandringar på våren och 10 på hösten. 2020 startade
som vanligt med planering for våren som innehöll historiska vandringar samt en del
studiebesök. Vi blev varse om att en pandemi var på väg över världen vilket giorde att med
tillgringlig information beslutades att ställa in vandringarna ftir våren. En tråkig tid kom i
avsaknad av sociala kontakter.

För hösten kom vidare direktiv att fortsätta hålla avstånd och inte utsätta sig ftir
folksamlingar. Vi beslutade att genomfiira coronasiikra vandringar under hösten. Ingen
samåkning och hålla avstånd vid fikapausar. Enbart utomhusaktiviteter genomftirdes med
bland annat besök på Charlottenberg, Sofiedals begravningsplats, Köpmanberget och
Stockåkerskvarn. Vi har även vandrat på kommunens motionsspår och orienterat oss om
Näsvikens historia. Totalt 8 vandringar med ett deltagare sniu på 12 personer per vandring.

Lennart Juhlin

Snöskovandrarna 2020

Tråkigt nog inga snöskovandringar under året, friimst beroende på oron ftir coronasmitta.

Mariarrre KockumlRagnar Sidenvall
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Verksamhetsrapport fiir Hedbackens vänner 2019 12020

Styrelsen höll under äret7 protokollftirda möten fram till att pandemin bröt ut. Inget möte
med moderft)reningarna genomfordes på våren p g a pandemin. Mötet planeras att
genomft)ras i november 2020. Åven fusiska styrelsemöten sköts fram till hösten.
Verksamheten har dock upprätthållits medelst tfn kontakter.

Under hösten investerade vi ca 25kkr i skyddsnät och strålkastare samt 15 kkr i liften. Vi har
även grovplanerat en ny "Park" mellan bananen och liften ftr 25kkr.. Detta kommer
ftirhoppningsvis att frigöra gamla barnbacken till pulkaakning och på lang sikt en ev barnlift. I
syfte att spara konstsnö har vi även ffllt ut med massor vid liftstugan ftir ca 7kkr. En projektor
har inköpts till stugan. Tyvärr måste vi ftirkasta det ft)rslag vi fick avseende bredband medelst
air fiber till stugan. Nu planerar vi ftir bredband medelst optisk fiber som ett bättre alternativ.

Vi fick även hjälp av "skogen" med ny grillplats inkl biinkar och bord vid nya "parken".
Hudik Alpin slapade även under hösten ut ris efter awerkningen mellan bananen och liften
ftir att möjliggöra friåkning ftir ungdomarna.

Såväl under höst- som vårterminen har skolorna fortsatt att nyttja anläggningen ftir
samarbetsträningar trots pandemin. Under hOst och- vårterminen har stugan utnyttjats ca
10ggr/termin ftir eler,'träffar och planeringsmöten f<ir ett övergripande toleransprojekt ftr
kommunens högstadieskolor.

Under hösten hölls ett möte med kommunledningen och FfV, FF och HA. Mötet gällde främst
driften av anläggningen. Snötillverkningen startade i mitten av november men på grund av det
varma vädret blev det väldigl litet snö trots många dygns körning. I mitten av januari hade vi
snö i liftspåret samt en smal remsa i vanliga backen. Detta möjliggjorde fi)r HA att starta
tråining for ungdomarna. Två veckor ftire sportlovet kunde vi konstatera att pengama var slut
för snötillverkning. Efter kontakter med fritidskontoret fick vi ett extra bidrag på 25 000 kr ft)r
snötillverkning varigenom vi vågade fortsätta och diirigenom kunde vi öppna backen den 1/3

ftir allmiinheten. På grund av snöbrist och pandemin stiingde vi backen 2213.HA kunde dock
fortsätta triina månaden ut. Sammanlagl2 friluftsdagar varav I med lift kunde genomftiras
denna säsong mot normalt 13-l5st.

Vi har under säsongen haft god hjälp av "skogen" med pistning, flytt av snökanoner, ved till
grillarna, samt en del service av liften. Dom har även skött liften under de få friluftsdagarna
samt vardagar på sportlovet. RT teamet har ftjrutom viss kontinuerlig hjälp vid anläggningen
skött serveringen under sportlovet och vardagskvällar den korta tid backen var öppen samt
hjälpt till under friluftsdagarna.

Det ekonomiska resultatet ft)r verksamhetsåret blev en katastrof. Rörelseresultatet visar på en
ftirlust av 183 866 k. Verksamheten har dock kunnat upprätthållas med reserverade pengar,
intiikterna från den korta tid liften var öppen, hyresintiikter samt med intåikterna från HA:s
tr2ining.

Som vanligt har ett antal timmar nedlagts av ftireningamas medlemmar samt fiiräldrar vid
drift av liften samt serveringen trots den korta tid vi hade öppet. Snötillverkarna har dock lagt
ned många fler timmar än normalt denna säsong vilket vi tackar speciellt for.
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Styrelsen riktar ett tack till alla som hjälpt till och möjliggör att anläggningen kan fortsatta
drivas.

Styrelsen for Hedebackens Viinner/C-G Ekroth 2020 rc 2A.

Studiefrämjandet

Kontaktperson har varit Lasse Almberg samtidigt som varje sektion haft"thtaoch givande
kontakter med dess ansvariga Maja Persson. Studiefriimjandets lokaler har varit stiingda stora
delar av året pga coronapandemin.

Regionstämma2020

Årets regionstiimma h<ills digitalt med deltagande fran vår avdelning. Man avtackade
verksamhetsutvecklaren Ulrika Hermansson, som varit stor inspiration ftir oss i styrelsen i
Hudiksvall, men som nu fick sluta sin tjänst pga regionens begränsade ekonomi. Detta
ftiranledde att vår avdelning skrev en motion till regionstiimman ftir att utreda behovet av
regionindelning. Vår styrelse ser inte liingre att regionen har någon betydelse, redan nu finns
de anstiillda i Jönköping och många utbildningar Zir regionövergripande.

Vid regionstiirnman beslöts att hiins§uta motionen till Riksståimman 2021.

Styrelsens slutord

De olika sektionema har giort ett bra arbete under gangna verksamhetsåret. Vi vill tacka och
Hedebackens viinner för det idoga arbete de lagt ner på Hedestugan och Hedebacken under
det gangna året!

Styrelsen har upplevt en glädje i siu arbete under året, dåir kontakter med de olika
verksamhetema varit positiva och givande.

Vi iir beredda att ta ytterligare steg ftir fortsatt utveckling av avdelningens aktiviteter.

Hudiksvall den 8 februari2A2l
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