
 

Verksamhetsberättelse för Borås GIF-  Knektåssektionerna – 2021. 

 

Borås GIF Knektås sektion ser tillbaka på ett fantastiskt år med vår nya, fina arena 
och en verksamhet som växer så det knakar. Fantastiska vinter och sommarkvällar 
som vi fått tillbringa tillsammans uppe på Knektås med många ungdomar i träning 
och aktivitet.  

Vi har ju också under året fortsatt att investera i vår anläggning och med ett positivt 
samarbete och dialog med vår markägare så kunde vi både anlägga en ny 
parkeringsplats med belysning, markbereda nya skidspår norrut samt inte minst, 
förlänga vår rullskidbana med ytterligare 350 m långt spår med en ny backe. Det här 
skapar ytterligare dimensioner på vår rullskidbana vilket känns mycket positivt. Vi har 
också markberett en ny yta söderut för att kunna anlägga en Skills Park för våra MTB 
cyklister under våren 2022, en ny cykeltvätt har installerats och ny grillplats vid 
Padelloungen har färdigställts. Anläggningsutvecklingen på Knektås fortsätter i hög 
takt!                    

Vi har fortsatt att öka medlemsantalet under året vilket är mycket positivt trots en 
Corona pandemi som krävt stor flexibilitet och anpassningar av vår verksamhet. Hela 
föreningen hade i slutet av 2021 765 medlemmar varav 455 st tillhörde Knektås 
(2020, 653 st hela föreningen, 330 Knektås)  

 

Aktiviteter/Arrangemang 

Trots pandemin så har vi kunnat genomföra många av våra arrangemang. Vintern 
blev komplicerad då många tävlingar ställdes in. Vi kunde genomföra Borås 
Skidfestival för nionde gången men i begränsat format. I september så kunde vi till 
slut arrangera Västgötaloppet MTB tillsammans med Äspereds IF och Tvärreds IF. 
Ca 400 anmälda cyklister till premiärloppet med start i Ulricehamn, Äspered och på 
Knektås och med målgång på nya, fina Sjöbo Arena. Det blev en härlig cykelfest och 
vi laddar om för upplaga 2, 15 maj 2022.  

I början av sommarlovet så arrangerade vi också premiären av Borås GIF Sports 
Camp, ett sommarläger mån-fre för våra ungdomar. Våra äldre skidungdomar var 
ledare och skapade lägret och vi hade nästan 50 deltagare på plats under veckan.  
 
Så härligt att också få genomföra OEvent igen i november 2021 med över 1500 
deltagare.   

 

 

 

MTB 

Vi slog nytt rekord i cyklister i början av juni med 178 cyklister som var med på en 
måndagsträning. Arenan är fullpackad med bilar och glada cyklister på 
måndagskvällarna och vi hade stadigt runt 130-150 cyklister på träningarna. 
Tillströmningen var bitvis så hög att vi fick stoppa intaget av nya cyklister. Totalt 



uppemot 50 MTB ledare hjälpte till för att ta hand om de 10 olika grupperna. Fler 
cyklister är också ute och tävlar i våra klubbfärger vilket känns jättekul. Vi 
arrangerade också träningstävlingar själva och gjorde också måndagsbesök på 
Sjöbo Arena med träningar därifrån.  

Borås MTB Challenge kunde vi genomföra med framgång i slutet av augusti med 
strax över 300 cyklister till start. Torrare och finare väder i år och ytterligare utvecklad 
tävlingsbana som var uppskattad av cyklisterna.  

 

Skidor 

Som vanligt gjordes stora insatser med skidspåren av våra Snöhjältar. Efter en 
rekordmild december så satte vi igång snöproduktionen vid jul. Sedan hade vi en 
stabil och fin vinter och bra stöttning från stuggruppen som gjorde att stugan var 
öppen med skiduthyrning och servering alla helger i januari fram till sportlovet. 
Många besökare och fina skidspår som var mycket uppskattade. Vi fick ihop vår 
slinga på 2500 m som var intakt under ca 7-8 veckor.  

Med begränsad tävlingssäsong så kunde vi genomföra en begränsad upplaga av 
Borås Skidfestival under vintern 20-21. När vi sparkade igång vintern 21-22 med 
JulKaramellen var det deltagarrekord, 184 anmälda till tävlingen. Vi har en fantastisk 
organisation som har stor vana att skapa väldigt uppskattade arrangemang. Viktigt 
att bygga klubbgemenskap genom arrangemang men också viktiga som intäktskällor.  

Vi hade stor tillväxt av skidåkare och vår GIF stjärne verksamhet är en fortsatt succe. 
Funkisgruppen är också ett viktigt tillskott i vår träningsverksamhet sedan något år 
tillbaka och vi har skapat en stadig grupp killar och tjejer som är med och tränar på 
tisdagskvällarna i funkisgruppen. 

Orientering 

Mer frekventa orienteringsträningar under sommarhalvåret kan vi konstatera blev 
utfallet av 2021. Bra med nya ledare som driver och utvecklar verksamheten vidare 
här. Så kul också att äntligen få arrangera O Event igen. Över 1500 orienterare som 
kom till Borås i början av nov. Tävlingscentra den här gången vid Borås Djurpark och 
Alidebergsbadet då Borås Arena var bokad för fotboll. 

Padel 

Vi fick igång vår padelverksamhet under våren på ett bra sätt också. Mycket 
bokningar på banan under framförallt juni-juli då maj var väldigt regnig. Vi 
genomförde tränarutbildningar, vi hade 4 ungdomsgrupper i träning och även 
vuxenutbildning på padel. Banorna är väl utnyttjade och vi får ett bra ekonomiskt 
tillskott till föreningen via banorna.  

Styrelsen/Ungdomsstyrelsen             

Ungdomsstyrelsen har haft färre möten detta år p g a corona. Det har genomförts ca 
8 ungdomsstyrelsemöten under året. Nya drömmar har kommit upp och under hösten 
togs beslut i styrelsen om att göra en ny ansökan till Borås Stad samt Arvsfonden för 
ytterligare arenautveckling. Tävlings och träningsutveckling har också diskuterats i 
Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen tillsammans med Sektionsstyrelsen 
genomförde också en strategidag i början av maj där vi diskuterade vår värdegrund 
och uppdaterade vår plattform. Gemenskap-Glädje-Motion befästes men tillägget; 



”För alla ambitioner genom hela livet”, adderades. Mycket kommunikation i våra 
sociala kanaler har också genomförts under året för att bygga föreningskultur och 
utbilda i vår värdegrund.  

Sektionsstyrelsen för Knektås har fortsatt en aktiv agenda och har genomfört totalt 5 
styrelsmöten under året. Ambitionen var att ha något färre möten för att skapa mer tid 
till arbetsgruppsmöten.  

Arbetsgrupperna har fortsatt stor aktivitet och framdrift och följande arbetsgrupper 
har vi i föreningen: 

- Stug/trädgårdsgruppen 

- Marknadsgruppen 

- Aktivitetsgruppen 

- Arenagruppen 

- Skidskyttegruppen 

- Ekonomigruppen 

- Veteranerna

Ett stort arbete har också gjorts av Maria Backlund tillsammans med Magnus Bylund 
på Honest Communication till vår nya hemsida som lanserades under hösten. Ett 
stort lyft för oss och vår kommunikation mot våra medlemmar. Kommunikation via 
sociala kanaler, hemsidan samt frekventa nyhetsbrev är de vägar vi använder i 
medlemskommunikationen. Marknadsgruppen har också haft fortsatt god framgång 
när det gäller sponsorsbearbetning till föreningen.  

 

Ekonomi/Administration 

Vi har fortsatt en väldigt bra balans i vår ekonomi. Bra tillflöde av medlemmar, nya 
sponsorer och utbetalade coronastöd som kompenserat för uteblivna 
arrangemangsintäkter i kombination med padelintäkter skapar en god ekonomisk 
grund i sektionen. Morgan och Maritha Larsson har gjort ett enormt fint arbete här för 
både sektionen och hela föreningen. Vi har under året också lånat pengar till en 
nyare pistmaskin som köptes in i maj 2021 för 840 000 kr. Totalt lånade vi 350 000 kr 
till maskinen. En PB100 av årsmodell 2012 blev pistmaskinsförarnas nya kelgris. Vi 
valde att behålla vår gamla pistmaskin också så att vi kan ha dubbla maskiner. Under 
hösten återbetalade vi också 100 000 kr av vårt lån på padelbanorna.  

Spännande också med vår nya föreningsutvecklare Mikael Engström som började sin 
anställning i föreningen under April-21.  

 

Avslutning 

Med en fantastisk arenautveckling under 2020 så blev 2021 ett år då vi till fullo kunde 
njuta av vår anläggning. Stark tillströmning av deltagare och även många 
arenabesökare gör att vi har blivit en reseanledning i Borås. Genom arrangemangen 
så upptäcker fler tillresande vår anläggning också och bokningarna ökar i stugan.  

Styrelsen har ett spännande arbete under 2022 för att skapa en ännu tydligare 
struktur och övergripande plan för verksamheten så att alla kan fortsatt känna att vi 
är en stark, gemensam sektion i Borås GIF.  

Vi ser verkligen fram emot ett spännande 2022 och med spänning följer vi vår 
verksamhets fortsatta utveckling.  



 

/   Styrelsen för Borås GIF Knektås  20220128 


