
Klicka här för att ange text. Protokoll 
Sida 

USM Möte Region 1 1 (2) 

Författare Utgåva Datum 

Linnéa Carlsson, AK Ordförande Norrbotten 1 2018-01-25 

 

 
 

USM-möte Region 1 

Tid: 2018-01-24, 21:00 

Plats: Telefonmöte 

 
Närvarande: Tomas Edeblom, Linnéa Carlsson, Carl-Johan Olofsson, Magnus Olofsson, 

Gunilla Klingstedt, Jens Wissting, Rainer Bladh, Rickard Larsson 
 
Förhinder:   

 
Information: 
 

  

Dagens frågeställningar:  
 

1. Ska vi utöka antalet kval efter att den nya regeln om ranking blev känd? 

2. Hur gör man om någon åkare är sjuk under Fartlägret när även farttävlingarna går?  

 
Fråga 1.  
Anledning till att Skidförbundet har valt att hela tävlingen räknas som ranking, i stället för som i 
fjol enstaka åk, är för att åkarna ska lära sig att planera sin åkning och vänja sig vid att varje 
tävling är 2 åk.  
 
Vi har i vår tävlingsplanering för säsongen tre kvaltävlingar i grenarna SL och GS, varav två 
tävlingar/ gren kommer att räknas in i rankingen. Vi tror att tre kval innebär att de som har 
möjlighet kommer att välja att köra alla tre kvalen medan om det skulle vara 4 kval skulle vissa 
åkare, som redan klarat sig bra välja att inte åka alla tävlingar. Det är viktigt för kvalitén på våra 
kval och för våra arrangörer att så många som möjligt väljer att åka alla kval-tävlingar som 
regionen har.  
 
För att få bättre ett underlag till vårt beslut har Tomas Edeblom kontrollerat med övriga 
regionstränare hur respektive regions tävlingsupplägg ser ut. Tomas informerar om att de övriga 
5 regionerna har planerat in 3 st kval i GS och 3 st kval i SL. Region 5 har fått stryka ett kval i 
GS och kommer därför bara att köra två GS-kval.  
 
Vi beslutar därför att inte lägga till någon kval-tävling utan väljer att följa vår planering 
från tidigare.  
 
Den nya regeln finns att läsa i sin helhet på: 
http://www.skidor.com/globalassets/alpint/dokument/2017-2018/tavling-2017-2018/tillagg-till-
tavlingsregler-alpint-2017-2018.pdf 
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Fråga 2.  
Ska vi lägga till en SG på lämpligt ställe om någon åkare skulle vara sjuk under fart-kvalet? 
  
Vi beslutar att följa vår planering från tidigare och lägger inte in någon extra fart-tävling i 
det här läget.  
 
Om det är någon som missar kvalet och fortfarande vill köra fart på USM är det möjligt att 
ansöka om dispens. Det är regiontränaren, i vårt fall Tomas Edeblom, som tillsammans med 
förbundet beslutar om en åkare ska få dispens. Ansvarig tränare för respektive åkare tar kontakt 
med Tomas om det blir aktuellt.  
 
Övriga diskussioner;  
Linnea och Rainer tar tillsammans med sig till förbundet att vi, region 1, anser att de tappat bort 
förankringen i distrikten när de gäller denna fråga. De borde också ha kunnat vara tydligare i 
spridningen och vår regionstränare borde ha kunnat få informationen i samband med att 
beslutet togs i Juni.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   
   

Linnéa Carlsson   
   

 


