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AK ORDFÖRANDE MÖTE SIGTUNA 26-27/6 2020
Samtliga distrikt bjöds in till ett möte i Sigtuna och det blev ett högt
deltagande. Syftet med mötet var att informera om den alpina verksamheten,
introducera införandet av distriktstränare och distriktsutbildare och att starta
arbetet med översyn av vårt tävlingssystem.
Målet är att stärka de alpina distrikten i Svenska Skidförbundets
organisation.
Deltagare
Värmland
Norrbotten
Västerbotten
Örebro
Göteborg
Östergötland
Södermanland
Medelpad
Jämtland Härjedalen
Ångermanland
Gästrikland
Dalarna
Småland
Stockholm

Alpina Rådet

Svenska Skidförbundet
Årevägen 180, 837 52 ÅRE
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Mattias Aronsson, AK‐ordförande
Annika Hofstedt, Johanna Rickan
Linnea Carlsson, AK‐ordförande
Rainer Bladh, Mattias Kangas
Magnus Palmér, AK‐ordförande
Rickard Syrén
Kjell Johansson, AK‐ordförande
Eva Forsell, AK‐ordförande
Maria Berggren
Johanna Isaksson, AK‐ordförande
Oskar Jakobsson, AK‐ordförande
Peter von Reedtz, , AK‐ordförande
Peter Flodberg, AK‐ordförande
Johan Hermansson
Lisa Åberg, AK‐ordförande
Fredrik Wredmark
H‐P Carlson, Tomas Dahlberg

SSF

Tommy Eliasson Winter, Anders Sundqvist,
Anna‐Karin Jejlid, Åke Moänge
John Lindh, Karin Sundberg

Inledning
Mötet startade med kort presentationsrunda och information om mötets agenda.

SSF alpina verksamhet och målsättning. Internationell och nationellt
Alpine chefen Tommy Eliasson Winter informerar om landslagsverksamheten.
Målsättning och Utvecklingssatsning:


Vi är konkurrenskraftiga i samtliga discipliner
Vi utvecklar svensk idrottsrörelse
Vi är Sveriges bästa rättighet
Vi arrangerar tävlingar av världsklass
Vi är verksamma vid anläggningar över hela landet

Säsongen 2019‐2020 stängdes 12/3 efter FHM råd att undvika folksamlingar över
500 personer. Utvärdering och budgetramar inför kommande säsong
Budget och planering efter olika scenarion till följd av Covid19.
Inventering att hitta svenska anläggningar för att förlägga med
träningsverksamhet under försäsong i Sverige.
Tommy informerade också om strukturen RF/SSF/DF/SDF/Förening

Alpin nationell verksamhet
Anders Sundqvist, nationell chef, berättade om den nationella organisationen
som ska vara en resurs till distrikt och föreningar.
Rikstränare, Tobias Fellman och John Lindh kommer att vara delaktig i
distriktens och föreningarnas verksamhet. De kommer gärna ut till er
verksamhet och vill att distrikt meddelar verksamhet som kan stärkas av
distriktstränare
Nytt för kommande säsong är att distriktstränare och distriktsutbildare kommer
att införas. Varje distrikt sina egna distriktstränare DT och distriktsutbildare DU.
Det kommer också att finna en regionsamordnare för samordning av tävlingar
inom distrikten och region.
Viktigt för DT/DU är alpin utbildning, ambition, vilja och närvaro i förening.
Utbildningshelg för DT/DU under tidig höst. Datum meddelas senare.
AK‐ordförande möten under året ska formaliseras. Nästa fysiska möte är i
samband med förbundsmötet 17‐18/10 i Sundsvall. Tid för AK‐möte 16‐17/10
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Antagningsprocessen till skidgymnasium redovisades. Förslag med enkät till
ungdomarna som varit med på antagningsläger för att får reda deras
erfarenheter från lägren. Önskemål att byta namn på lägret för att minska
pressen på ungdomarna.
Eftergymnasiala alternativ redovisades. Viktigt att inte glömma möjligheten att
studera på stipendium i USA.

Alpin utbildning
Anna‐Karin Jejlid, utbildningsansvarig på SSF tryckte på att utbildning är
grunden till allt. Informerade om det alpina utbildningssystemet och visade
även på vad som är nytt från tidigare år
Målet med distriktsutbildare är att fler ska välja utbildning och att insteget ska
bli mindre. Distriktsutbildaren behöver inte vara den som håller alla utbildaren
men är ansvarig för att utbildningar inom distriktet anordnas. Anna‐Karin
påminde också om att föreningar kan ta hjälp av RF/SISU i fortbildning i
föreningen.

Alpint tävlingssystem
Arbetet med tävlingssystem visades av Karin Sundberg, tävlingsadministratör.
Förslag att byta namn på Only 16 till Only U16 eftersom både U15 och U16
deltar i samma klass.
LVC 50% regeln skrivs om så att distrikten kan besluta om den ska vara kvar
eller inte.

Alpina Rådet
H‐P Carlson, Alpina rådet, informerade om Alpina rådets roll i SSF.
Rådande i internationella frågor och beslutande i nationella frågor.
SSF Alpint vill utveckla och stärka distrikten för att få den formella kraften
rörelsen. Regioner har ingen formell funktion utan är distrikt i samverkan.

Statistik
Åke Moänge redovisade statistik på åkare U12 – U18. Statistiken visar att vi
behöver bli bättre på att rekrytera och att behålla åkarna. Det skiljer sig mellan
regionerna om rekrytering eller behålla ska prioriteras.
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Arbetsgrupp tävlingssystem Ungdom-Junior-Senior
SSF Alpint vill tillsätta en arbetsgrupp för översyn av vårt tävlingssystem. Varje
distrikt nominerar en person med kunskap och Skidor Vill, Barnens rätt och
utbildning inom skidor och kontakt med förening. Nominering från distrikt
klart i mitten av augusti.
Varje medlem i arbetsgruppen bör vara villig att arbeta med projektet från aug‐
dec 2020.
Fyra träffar, både fysiska och digitala (2+2).
SSF nominerar arbetsgruppen och återkommer med ramverk och målbild för
arbetet.

Vad är viktigt Ungdom-Junior-Senior
På mötet gjorde deltagarna ett arbete för att se vad som är viktigt för alpin
nationell verksamhet
1. Vi behöver bli fler aktiva och det kommer i sin tur att lösa många frågor
‐ Lättare att skapa divisionssystem när vi har fler deltagare
‐ Fler ledare och tränare
‐ Vi kan tävla i närområdet
2. Fler storslalombackar
‐ Tillgänglighet till backen
‐ Inventera storslalombackar för att hitta utvecklingsmöjligheter
3. Ökad stress
‐ Träna lördag, tävla söndag
4. Anläggning
‐ hitta anläggningar som inte nyttjats. Hur ska vi gynna de små
anläggningarna
‐ Inomhushall
‐ Gemensamt liftkort för alla anläggningar
‐ Hur trevliga är vi när vi gästar anläggningarna?
5. Kommunikation och Information
‐ DT/DU till föreningar
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Hur ska vi stärka föreningar, ledare, tränare,
föräldrar och aktiva
1. Plattform för kunskapsöverföring på distriktsnivå
2. Våra system är sällan reglerande men oftast möjliggörande
3. Stärka klubbarna
‐ Fler tränare
‐ Information
‐ Inbjudande klimat för aktiva, föräldrar och tränare
4. Stärka aktiva
‐ Tävlar för mycket för tidigt
‐ Tävlar på samma sätt från U10 till Senior

Skidor Vill
1. De finns utbildning för Tränare, Ledare, Föräldrar och aktiva
2. Alla bör ha genomgått Skidor Vill

Sammanfattning
1. Distriktstränare och Distriktsutbildare utses i distrikten.
Informationshelg i höst. Datum aug‐sept
2. Arbetsgrupp tävlingssystem nomineras
Distrikten nominerar en person till gruppen
4 träffar aug‐dec 2020
3. SSF Alpint är gärna med på distriktsverksamhet både vad gäller
distriktsmöten och praktisk verksamhet.
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