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Malax är en finländsk kommun på Östersjökusten, med cirka 5 500 
invånare.  Malax ligger cirka 20 km söder om Vasa, i jämnhöjd med 
Örnsköldsvik på den svenska sidan.  
 
Sweden-Canada Products är stolt sponsor till den unge, lovande 
långloppsåkaren från Malax, Jesper West. I samband med vår intervju 
med Jesper* passar vi på att även besöka Jespers hemmaförening, 
Malax IF. Här får vi en trivsam pratstund med skidsektionens 
ordförande André Back, som utstrålar både glädje och stark framtids-
tro.  
*intervjun med Jesper West finns att läsa i sin helhet på www.brixeurope.com  

 
Min första fråga André; hur känns det att ha en elitåkare i föreningen? 
 

- Jo, vi är väldigt stolta och det betyder mycket för en liten förening 
som vår att ha en skidåkare av Jespers kaliber bland oss. Jesper är en 
bra förebild för våra juniorer och om det är någon som ska lyckas med 
att förvandla långloppsåkning från en ”hobby” till ett yrke så är det 
Jesper. Förutom sin talang har Jesper en vilja av stål. Det är nog inte 
alla som förstår vilket enormt arbete som ligger bakom att komma 
med i ett professionellt långloppsteam. Sen hoppas jag naturligtvis att 
föreningsmiljön runt omkring honom även fortsättningsvis ska bidra 
till att han känner sig motiverad att fortsätta kämpa för att nå hela 
vägen fram.  
 
Du berör här lite grann föreningens betydelse för att få talanger att växa. 
Kan du någon gång känna att det är ett problem för er som förening, att 
vara sporrande för den som vill göra ”karriär” inom skidåkning utan att 
stöta bort dem som ”enbart” ser skidåkning som en motionsform?  
 

- Nej, jag ser ingen problematik i det. Skidåkning är en individuell sport 
som inte går att jämföra med en lagsport, där man som tränare eller  
lagledare ofta slits mellan viljan att låta alla spela och ”kravet” att laget  
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ska vinna. Där är risken uppenbar att den som inte ”platsar” känner sig 
åsidosatt. Inom skidåkning kan man på ett helt annat sätt tävla mot sig 
själv genom att sätta upp sina egna målsättningar och ambitioner. Vår 
uppgift som förening är egentligen enbart att se till att de yttre förut-
sättningarna finns för att tillmötesgå båda dessa medlemskategorier.   
 
Kan du berätta lite grann om hur ni gör det? 
 

- Ja, ekonomin är naturligtvis, på samma sätt som för alla andra 
föreningar, en grundläggande förutsättning för drivandet av vår  
förening. Ekonomin i skidsektionen är stabil och här spelar sponsring 
från lokala företag samt understödsföreningen ”Garantiföreningen för 
Malax IF skidor r.f.” en viktig roll. Garantiföreningen är en separat 
understödsförening som är grundad för att stödja skidsporten i Malax. 
Genom bidragsansökningar, frivilliga bidrag och medlemsavgifter 
förmedlar Garantiföreningen ekonomiskt stöd till skidsektionen. 
Garantiföreningen är också den drivande kraften bakom den mycket 
goda talkoandan i Malax. Talko är det finlandssvenska ordet för 
”frivilligt arbete som utförs i gemenskap” och det kan nämnas att 
bland annat vallaboden och skidkansliet byggts på talko.  
 

Tack vare Garantiföreningen och försäljningen av Ullmax-produkter 
har exempelvis medlems- och säsongsavgiften för skidsektionens 
juniorverksamhet kunnat subventioneras med en del eller t.o.m. hela 
avgiften.  
 

Sedan har vi förmånen av att ha tillgång till Pixne idrottsområde, ett 
område i Malax som, förutom skidspår, rymmer en rad olika 
idrottsanläggningar i form av fotbollsplaner, utomhusanläggning för 
friidrott (löpning, kula, slägga, spjut, höjd, längd, tresteg, stavhopp), 
sporthall (fotboll, innebandy, löpgrenar, kastgrenar, gym, volleyboll,  
badminton, tennis), ishall, skatepark och frisbeegolfbana. För den som 
vill gå på tur finns även möjlighet att boka både en grillkåta (även den  
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byggd på talko) och en sportstuga. I framtidsvisionerna för Pixne  
idrottsområde ingår att utöka med anläggningar för ytterligare 
sporter, som till exempel padel. 
 
På vilket sätt menar du att det gynnar skidsektionen att man omges av 
anläggningar för andra idrottsaktiviteter än skidåkning?  
 

- Jo, verksamheten inom skidsektionen handlar i stor utsträckning om 
att öka intresset för skidåkning genom att få in glädjen i skidträningen. 
De rika möjligheter att kombinera skidåkningen med andra fysiska 
aktiviteter som Pixne idrottsområde ger oss, är en viktig länk i det 
arbetet. Pixne idrottsområde gör det möjligt för skidsektionens aktiva 
att på ett enkelt och bekvämt sätt delta aktivt i andra grenar inom 
ramen för Malax IF:s verksamhet. En möjlighet som jag vet många 
utnyttjar och som enligt skidsektionens uppfattning i ett bredare 
perspektiv gagnar även skidåkningen, och som vi därför på olika sätt 
försöker stimulera. Bland annat genom att systematiskt följa upp de 
olika träningsaktiviteterna och dela ut ett pris till alla deltagare i 
samband med säsongsavslutningen.  
 
Jag tror att många föreningar delar din uppfattning vad gäller vikten av 
mångsidig träning eller att man inte ska binda upp sig till en viss sport för 
tidigt. Men det är förmodligen inte så många som har det lika förspänt 
som Malax IF vad gäller tillgången till olika träningsanläggningar inom 
ett och samma geografiska område. Intressant initiativ från kommunen! 
 

Om vi tittar på faciliteterna specifikt för skidåkning, vad kan du berätta 
om det? 
 

- Skidspåret i Pixne idrottsområde är ett 5 km långt elljusspår som vid 
snörika vintrar utökas med ett naturspår runt närliggande Vitmossen  
(se bilden på nästa sida).  
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Skidspåret ägs av kommunen, men underhålls och 
                 Vitmossen  förbättras till stor del med talkokrafter. I arbetet 

med att underhålla skidspåren har vi stor hjälp av 
kommunen och till vårt förfogande har vi en 
pistmaskin och fyra (!) snökanoner. Det innebär att 
så snart temperaturen sjunker ned mot minus 5°C 
kan vi börja förse spåren med konstsnö. Vilket i sin 
tur innebär att man brukar kunna ta de första stav-
tagen på skidor redan i slutet av november eller 

      början av december här i Malax. Tack vare de här 
anskaffningarna har vi alltså kunnat förbättra 

möjligheterna för både motionärer och aktiva skidåkare att inleda sin 
skidträning tidigt på säsongen. Och redan i september-oktober inleder 
vi barmarksträningen, med bland annat rullskidåkning och stavgång. 
Allt detta är mycket uppskattat bland våra medlemmar.  
 

För att stärka gemenskapen bland de aktiva juniorerna ordnar vi 
årligen ett mycket omtyckt träningsläger i Piispala (ca 200 km öster 
om Malax). Utöver våra egna aktiviteter så anordnar skidsektionen 
även aktiviteter tillsammans med andra föreningar. Som exempel kan 
jag nämna Skicup, som är ett tävlingsarrangemang för barn och 
ungdomar. Skicup är gratis för skidåkare som betalat säsongsavgift i 
någon av de fem föreningarna IF Femman, Sundom IF, Solf IK, Malax 
IF eller Vaasan Hiihtäjät. 
 
Innan vi avslutar besöket hos Malax IF, ber vi André kort berätta om hur 
han, som nyutnämnd ordförande för skidsektionen, ser på skidsektionens 
framtid inom Malax IF; på vilket sätt skidsektionen kommer att arbeta 
framöver för att ge alla medlemmar de optimala förutsättningarna för 
att kunna ägna sig åt sin skidåkning på den nivå som passar dem bäst, 
oavsett om det handlar om att försöka bli en elitåkare eller ”enbart” om  
att ha kul eller att skaffa sig en bra grundkondition eller att bli en bättre  
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skidåkare. 
 

- Då skulle jag spontant vilja lyfta fram tre saker, säger André: 
 

▪ Vi har idag många juniorer i åldrarna 7-12 år. Dessa måste vi 
försöka hålla kvar. Många sporter, inklusive vår, kämpar med en 
”drop-off” av juniorer vid 14-15 års ålder. Det är en trend som vi 
målmedvetet kommer att arbeta för att vända.  

▪ Vi kommer även oförtrutet arbeta vidare för att öka intresset för 
skidåkning bland såväl barn och ungdom som vuxna/föräldrar. 
Som exempel ska vi kommande helg (söndag 20 februari) ordna 
skidskola för vuxna, där vi går genom grunderna i klassisk och 
fristil för nybörjare och där den aktive motionären ska ges tillfälle 
att förbättra sin teknik. Vår filosofi här är att ju fler vuxna som 
utövar sporten och talar sig varma för den, desto fler juniorer 
kommer med automatik att söka sig till föreningen.  

▪ Slutligen kommer vi även fortsättningsvis lägga ned arbete på att 
underhålla och förbättra våra skidspår. Just spåret runt Vitmossen 
har lockat till sig folk vida omkring. Det är uppskattat bland 
motionärer - vårt ”mini-Lappland”. 

 
Vi tackar André för hans gästfrihet och för ett öppenhjärtigt och 
intressant samtal. 
 

Efter samtalet med André Back börjar vi mer och mer att förstå vad 
Jesper menar när han säger ”Jodå, vi har det bra förspänt för skidåkning i 
Malax”. 
 

Vi ser med spänning fram emot att få följa utvecklingen i Malax IF. Den 
lilla föreningen med den stora potentialen!  

_________ 
 
Vill du ställa frågor till André Back gör du det enklast genom att blogga 
med honom på www.brixeurope.com 

http://www.brixeurope.com/
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