
Protokoll fört vid Götalandstinget avd Längd 

Fredag-Lördag den 4-5 maj 2012 på hotell Dalia, Bengtsfors.  

Närvarande 

Gotland   Västergötland Skåne 
Anders Birgersson  Ingemar Larsson Nils-Arvid Olofsson 

Halland   Åke Larsson  Göteborg 

Jan-Olof Ericson  Niclas Wiik  Andreas Näsman 

Ingela Andersson  Småland  Bohuslän-Dal 

Anita Svensson  Cecilia Hedén Magnus Svensson 

Gunnar Johansson fred em  Daniel Andersson Birgitta Hellman 

Erland Samuelsson fred em Johan Ericsson                    Arne Niklasson 

Östergötland   
Mikael Åsberg 

 

SSF Niklas Carlsson delvis under lördag fm. 

  

§1 Längdtinget öppnas 

 Johan Ericson Smålands SF hälsar välkommen och förklarar möte öppnat. 

 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Till ordförande valdes Johan Ericson och till sekreterare Arne Niklasson 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställs vid ev. behov. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§5 Genomgång av föregående års protokoll 

Protokollet utsänt till distrikten och godkändes i nuvarande skick. 

 

§6 Skrivelser/motioner som kommit GM-kommittén tillhanda 

 Motion angående GM-kommitténs sammansättning. 

I nuvarande läge fattas en medlem. Förslag: Vid nästa års Götalandsting skall 

Halland som är 2013 års värdar presentera förslag på delegat till Längds GM 

kommitté. Detta innebär att kommittén då är fulltalig. (tre medlemmar) Därefter 

avgår en i GM kommittén varje år och värd för det årets ting presenterar ny 

delegat. Detta innebär att medlemmarna byts ut var tredje år. 

Beslut: Enligt motionens förslag. 

 

§7 Presentation av GM 2013, Halland 

GM 2013 går i Hylte i Halland. Gunnar Johansson och Erland Samuelsson från 

Hallands SF presenterade upplägget för 2013 års GM . 

Upplägget ser bra och intressant ut. 

 

§8 Distriktens tävlingsprogram 2012-2013 

 DM arrangeras 19-20 januari 2013, och GM 2-3 februari 2013. 

 



 

 

§9 Rapporter och synpunkter från mästerskap och cup-tävlingar 

 

A. GM Fint och bra arrangemang av Landsbro IF trots förhållandena. Över 300 

startande.   

B. SM arrangerades på två platser. 

a. Östersund. Fina arrangemang lite kallt i början av veckan men blev 

bättre i slutet. Över 360 startande, ett 30 tal från Götaland. Bästa 

placering damer 16:e och herrar 27:e plats. 

b. Långberget. Bra banor och arrangemang. Stafett och 30 alt 50 km.  

I herrklassen 2 lag från Götaland och en 10:e plats. På 30 km damer 

38 startande varav 2 från Götaland, på 50 km herrar 78 startande varav 

13 från Götaland. 

  

C. JSM. Borås. Det blev en skidfest på JSM i Borås. Fint arrangemang och 

banor. Drygt 800 starter i vårvädret. Götalands åkare gjorde fina resultat 

med en 1:a plats för lag damer. 

D. USM. Lycksele. Fina utslagsgivande banor, fint arrangemang. Ca 400 

startande. Götalands bra resultat med både 1:a och 2: dra plats i H16 sprint 

och en 2: dra plats i H16 distans.  

E. Folksam cup. Junsele. Bra banor och arrangemang. Nästan 400 startande. 

Bra resultat av Götalands ungdomar. Två 1.a platser, två 2: dra platser och 

två 3: dje platser. Småland bäst av Götalandsdistrikten i distriktskampen. 

F.  Kalle Anka cup. Sveg. Bra tävlingar . Över 900 stater och 50 lag i de båda 

stafetterna. En 1:a plats två 2: dra platser tre 3: dje platser är de bästa 

placeringarna för Götalands ungdomar. Småland fick en 1: plats i 

totalkampen. 

G. Junior och Senior cuper. 
Senior cup Team Sportia cup gick på tre orter: 

Gällivare 2 tävlingar 

Hudiksvall 

Ulricehamn  

Drygt 20 åkare deltog från Götalandsdistrikten. 

Junior cup Scandic cup gick på fyra orter:  

Östersund 

 Hudiksvall 

 Örnsköldsvik 

 Gällivare. 

Ett 25-tal ungdomar deltog från Götaland. De främsta placeringarna en 4:e 

plats och två 5:e platser. 

H.  Rullskidor 
Inga rullskidtävlingar gick som var sanktionerade av SSF. 

En fråga om utökning av tävlingsklasser diskutera. Frågan som handlar om 

utökande av klasser vid DM, visar sig när vi läser på Internet vara 

rekommendationer vilket innebär att varje distrikt i denna fråga avgör själva. 

§10 Rullskidor 



 Tre tävlingar inlagda på IdrottOnlines tävlingsmanual. 

  

§11 Utbildning 

 Utbildningsplan för Småland/Västergötland delades ut. Bifogas protokollet. 

Mycket diskussion om utbildning. Punkterna 7-9 på bifogade plan finns på 

SSF:s hemsida. Viktigt att vi sprider de olika projekt som är på gång, och lär av 

varandra. 

 

§12 Distriktens verksamhetsrapporter 

Skriftliga rapporter skickas till Bohuslän-Dals Skidförbund för att biläggas 

protokollet. 

 

§13 Förslag på längdkommitté 2012-2013 

 Omval på de två nuvarande Johan och Åke. Se framtida Längdkommitté § 6. 

Fråga från Birgitta Hellman om vad längdkommittén har för uppgifter, svarade 

Johan att en arbetsplan tas fram till nästa Götalandsting i Halland 2013. 

 

§14 Förslag på avgift per distrikt till GM-kommittén 

 Förslag på avgift per distrikt till GM längdkommitté är oförändrade. 

 

§15 Revidering av adresslista på aktuella ledare 

 Listan revideras under mötet, bifogas protokollet. 

§16 Långtidsplan för GM-arrangörer 

 

 Inga nya arrangörer läggs till förrän 2015. Arrangör av GM utses med 2 års 

 Framförhållning. 

 2010 Östergötland 2011 Västergötland 

 2012 Småland 2013 Halland 

 2014 Bohuslän-Dal 2015 Göteborg 

 2016 Östergötland 2017 Gotland 

 

§17 Övriga frågor 

Diskussion om datachips och tidtagningssystem. Chips kan hyras om någon 

deltagare inte har, avgiften läggs då på startavgiften. 

 

§18 Avslutning. 

Mötesordförande Johan Ericson tackade för förtroendet att leda förhandlingarna 

och förklarade 2012 års längdting avslutat. 

 

 

 

 

 

Arne Niklasson  Johan Ericson 

sekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 



 

 


