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Verksamhetsberättelse för säsongen 2021-08-01 - 2022-07-31 

 

Vårt geografiska ansvarsområde omfattar Hällbackaleden (Nasaleden) från sjön Grutturs 

norra strand till Sädvajaures östra strand, Tjärnbergsleden fram till Saptasjöns västra strand 

samt Riebnesleden fram till Riebnesjaures södra strand.  

Vi ansvarar också för lederna inom byn och dess närområde.  
 

Även spårhållning för längdskidåkning ingår i verksamheten och omfattar i första hand det 

markberedda milspåret (uppmätt till 9,7 km), bestående av en västra och en östra slinga 

som sammanbinds av ett pendelspår. När snötillgången tillåter så brukar andra 

spårsträckningar etableras. 

 

I takt med utvecklingen av byns näringar och etableringen av nya stugområden har 

föreningen successivt kommit att få en alltmer central roll och kan nu anses utgöra en viktig 

förutsättning för vidareutvecklingen av byn och dess näringar.  

Jäckviks Skoterförening ansvarar för cirka 17 mil skoterleder och skidspår. 

 

Vädermässiga förutsättningar 
Snön kom tidigt, redan i oktober hade vi flera decimeter. Det följdes av en oerhört kall start 

på vintern, med många dygn som var kallare än -30°c. 

 

Det kalla vädret följdes i januari av blida och blåsväder! Mycket av snön försvann och det 

blev mycket skräp och ris i leder och spår. Sedan, i början på februari, vräkte det ner snö! 

Mjukt fluff som tog ett bra tag att få styr på. 

 

Tack vare kylan i början på vintern så hade vi ganska snabbt hyffsat bra isar, så redan i början 

på januari kunde vi grovstaka leden över Hornavan mot Riebnes. 

 

Nappet 
Efter två års uppehåll fick vi äntligen ha ett riktigt Napp! Och vilken folkfest det blev! 

Massor med folk på isen, däremot ovanligt lite fiskar som drogs upp även om de som vägdes 

in var större än vanligt. Du kan läsa hela resultatlistan på hemsidan. 

 

Nytt för året var att vi bjudit in externa aktörer att anordna en liten ”mininmarknad” på isen. 

Vi hade Blyuddens Deli som sålde räkor, lax och mycket annat, Stalo krog som grillade 

hamburgare till hungriga samt Äkta Potatistryck som sålde sina fina mössor och buffar mm. 

Det var mycket uppskattat och vi hoppas kunna utveckla det konceptet ytterligare! 

 

Nappet är mycket betydelsefullt för föreningens ekonomi. Enligt stadgarna ska intäkterna 

från Nappet användas till utvecklingsarbete. Ett exempel på det är att vi kommer att behöva 

uppgradera vår pistmaskin inom en inte allt för lång framtid. 
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Maskinförare 
Den här säsongen var det Robert Ström, hemmahörande i Piteå men med stuga i 

Rimobäcken, som varit anställd för att ta hand om våra leder och spår. 

 

Vi har även många ideella krafter som ställt upp och kört. Som kanske en del har sett så 

ligger det en sladd/armeringsmatta vid Hornavan, där leden startar över till Riebnis. Den är 

det fritt fram att använda om man ändå ska över! 

 

Ekonomi 
 

Vi kan konstatera att vi gjort ett gott arbete under säsongen ur en ekonomisk synvinkel. 

Värt att notera är att vi fick ett bidrag från Skoterfonden på 50 000:- att användas till 

brobygge. Dessa broar kommer att byggas under kommande verksamhetsår, varför det blir 

en skevhet i resultatet mellan åren. Men mycket positivt att vi fick bidraget! 

 

Vid verksamhetsårets slut uppgick lånet på garaget till 365tkr. 

 

Det är viktigt att vi kan bygga en ekonomisk buffert för kommande stora investeringar. 

Därför är ett positivt ekonomiskt resultat en förutsättning för framtiden. 

 

Tabellen nedan visar den statistik som är säker. När det gäller korttids-licenser och spårkort 

kan vi inte specificera antalet utan endast hur mycket pengar som kommit in, eftersom de 

inte registreras på samma sätt. 

2021-2022 Antal ca 

Medlemsskap 327 

Årslicenser 565 

Startkort 2956 
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Maskinstatus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotern står i Laisvall efter service, vi kompletterar med 

uppgifter när den kommer tillbaka. 

 

 

 

Tack! 
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och hoppas att vi ses igen till vintern! 

Extra tack till alla som har ställt upp och jobbat ideellt, ingen nämnd och ingen glömd! 

Pistmaskinen 
levererades 
fabriksny i februari 
2011.  

  

Säsong Tim 

2010–2112 968 

2012–2013 272 

2013–2014 278 

2014–2015 405 

2015–2016 460 

2016–2017 399 

2017–2018 499 

2018–2019 268 

2019–2020 307 

2020–2021 321 

2021–2022 209 

Totalt 4386 

  

Lynx Yeti CCC 874 
årsmodell 2015 1952 mil 

Lync Commander 
ace årsmodel 2018  mil 

Lynx  EBK 24L 567 mil 


