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1. Information från förbundet
Olle beskrev det aktuella läget för arbetet i förbundet. Han tog upp följande punkter (för vidare
information, se bifogad pp-presentation.):
• Nytillskott i organisationen
Richard Kallenius jobbar från hösten tillsammans med Jonas Enqvist med inriktning
mot idrottsvetenskaplig support.
Björn Lison Almqvist kommer jobba tillsammans med Erik Segerström med Team Åre
2019.
• En satsning som påbörjas under året är Alpine center of Excellence – ett projekt som
genomförs tillsammans med Nationellt Vintersportcentrum och kommer vara inriktat
mot forskning, utveckling och utbildning, beläget i Åre.
• Man ser ett behov av att tänka långsiktigt och det behövs flera ledare som kan ta
hand om gruppen 16-25 år. Man vill även öka platserna på befintliga lärosäten. Det är
idag 28 aktiva uttagna till de olika nationella träningsgrupperna och de är inte med i
något av landslagen.
• Man försöker att skapa en bas för eftergymnasiala studier där ett samarbete med
Handelshögskolan är ett led i detta, bla för att kunna erbjuda möjlighet till dubbla
karriärer, dvs en karriär även utanför backen.
Umeå har tackat nej till att delta i samarbete kring utbildning och sportslig elitsatsning.
• Från förbundet poängterar man sitt budskap, att kunna vara öppna, tillgängliga och
närvarande. Under kommande år kommer man att prioritera Skidting vilket innebär att
man vill veta datum från distrikten så fort Skidting är bokade.
SSF alpint håller i dagsläget på att utveckla en app för att enkelt kunna följa
åkare/tävlingar på Livetiming och skapa en plattform där medlemskapet i Ski Team
Sweden Alpine blir mer attraktivt.
• Arbetet med den blågula vägen fortsätter samt med utvecklingstrappan.
• Nocco Alpine Elite Tour är en ny serie för vintern och kompletterar Sverigecupen.
Ytterligare fortsätter arbetet med den interaktiva utbildningsplattformen.
• En elittränarutbildning kommer att starta under våren med bas på Mittuniversitetet.
Det kommer vara en uppdragsutbildning som delvis genomförs med övriga grenar i
SSF och kommer generera högskolepoäng. Denna utbildning är en del i det
jämställdehetsarbete som genomförs på SSF och särskilt fokus läggs på att attrahera
tjejer till ETU:n.
• VM i Åre 2019 planeras för fullt och det kommer att finnas möjlighet till träning i
kombination med att kunna uppleva VM. Det planeras ett basecamp för träning och
och boende i Åres närhet.
Det kommer att vara tävlingsfritt för U16 under vecka 6 och under vecka 7 kommer
det att vara tävlingsfritt för U12-U14. För FIS-åkare är det tävlingsfritt hela VMperioden.
• SM-veckan arrangeras i år i Skellefteå. Den 24-26 mars är alpint en del av denna med
teknikgrenarna som genomförs i Tärnaby. 24 mars GS, 25 mars PSL (tv-sänt) och 26
mars SL (tv-sänt).
Fartgrenarna kommer att arrangeras i Åre den 4-8 april.
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Den 30 januari arrangeras återigen världscupen i parallellslalom i Hammarbybacken. I
samband med detta inbjuds även till nationellt möte med Alpina kommittéordföranden.
Skolningslägren har ändrat karaktär och de används numera inte som en del i
antagningsprocessen till skidgymnasiet eller som uttagning till Alpe Cimbra.
Skolningsverksamheten ligger från denna säsong på regionerna och regiontränarna.
Man har enats mellan regionerna och SSF om en miniminivå för vad
skolningsverksamheten ska innehålla.
Antagningsverksamheten genomförs med en gymnasiehelg den 9-10 december där
de som har sökt blir inbjudna till den skola som de har sökt i första hand.
V 5 inbjuds alla som har sökt till ett läger i Funäsdalen och den 17-18 februari
genomförs en nationell tävling i Åre för de som är födda 2002. Under denna helg tas
truppen till Alpe Cimbra ut.
Från skidförbundets sida vill man öka antalet medlemmar och engagemanget. Patrik
Näslund inflikade att det skulle vara bra om förbundet utvecklade verktyget på
Idrottonline för att underlätta det administrativa arbetet med medlemshanteringen.
Den 21 januari är det World Snow Day. Det finns material till detta men man har ännu
inte tänkt ut vilka platser som det ska arrangeras på. Kontakta Olle om ni är
intresserade.

2. Information från distrikten
Norrbotten
Årsmöte har hållits i distriktet. Det aktiva arbetet med åkare i distriktet är i gång och man har i
AK planerat gemensamma läger och tävlingar för säsongen. Det kommer att arrangeras 3
finaler i Norbotten, LVC-final i U12 (Arvidsjaur), U14 (Kåbdalis) och USM-final i Björkliden. När
det gäller anläggningen vid Dundret så finns det inte så mycket nytt att rapportera. Den
planerade finalen för U12 i anläggningen fick flyttas till Kåbdalis pga
kommunikationsförbistringar. Den fick även byta från v11 till v12 pga VC-finalen i Åre.
Konsekvensen, att U14 finalen går samtidigt som USM-finalen, är olycklig men svår att ändra.
Västerbotten
U12 och U14 har kört barmarksläget, samarbete i region 1, svängläger för U16 i Tärnaby.
Årsmöte har hållits. Förhandlingar med Skanska angående schaktmassor att använda i
backen pågår. Ett inlägg från Norrköping gjordes angående att de fått schaktmassor till
backen tack vare byggnationer i närheten. Emma Viklund på Skanska är en person att prata
med när det gäller detta. Det har tidigare gjorts ett antal projekt gällande skjutvallar så det bör
finnas förutsättningar att kunna genomföra liknande projekt i backarna.
Ångermanland
LVC-tävlingar är fastlagda och läger för U12-14 är inplanerade under hösten, v48 i Klövsjö. Ett
barmarksläger var inplanerat men blev inställt eftersom distriktsledarna varit involverade i
andra idrotter. Regionslägerverksamheten är planerad och bedrivs under hösten.
Gästrikland
Det har hållits distriktsbarmarksläger under sommaren, samt regionsläger för U16 i Juvass.
Man har ca 200 aktiva åkare säsongen 17/18. I övrigt är det en lugn säsong där man i år inte
anordnar några finaler.
Södermanland
Distriktsläger i Björnrike är planerat till v 48. Man tappar många åkare i U14-16. Eskilstuna
höjer backen inför säsongen och beräknas vara klar i januari 2018.
Östergötland
Årsmöte är inplanerat. Distrikts- och regionsläger är inplanerade och man åker både till
Sölden och Björnrike före jul. I Norrköping läggs schaktmassor för att minska mängden snö
som måste läggas i backen. Insatsen beräknas minska mängden snö med 20-25%.
Stockholm
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Ett historiskt skidting hölls i maj, det första på 25 år. Man har genomfört årsmöte och ser
positivt på att yngre personer kommer in i styrelsen. Fys- och barmarksläger har hållits och
man har en plan för U14-16 med målmedveten satsning på träningslära och kostsamtal. Final
för U12 genomförs i Kläppen och fartträning och tävling är planerad för U14-16 i Funäsdalen.
Region 3-4 flyttade landsdelsfinalen till Sunne för U14 (Dalarna/Örbro).
Göteborg
Skidting har hållits. LVC-planeringen är klar och man samarbetar med Västergötalnd. Final för
U14 genomförs i Hestra och man samarbetar med Stockholm med gemensamt fartläger i
Funäsdalen.
Skåne
Skåne har berikats med ytterligare en alpin klubb. Man har flera tränare och har kommit i gång
med barmarks och lägerverksamhet. Det har genomförst inomhusskidåkning i Littenburg men
har även inplanerade läger i Trysil samt Klövsjö.

Vid anteckningarna
Ulrica Westin
Ångermanlads AK

