Svenska Skidförbundets
Längdkonsulentprojekt
Svenska skidförbundet har anställt tre
längdkonsulenter inom ett projekt som riktar sig i första
hand mot barn- och ungdomsverksamheten. Konsulenterna kommer
att arbeta i tre geografiska delar; norra, mellan och södra Sverige.

Konsulenternas uppdrag
Konsulenterna ska ansvara för att hålla kontakten med klubbar och distriktsförbund
inom respektive geografiska område.
Konsulenten inom ditt område erbjuder såväl praktiskt som teoretiskt
stöd/utbildning.
Konsulenten erbjuder Inspirationsträffar. Dessa kan ha olika teman och kan med
fördel genomföras tillsammans med ett antal föreningar som är närliggande.

Föreningarnas länk med Svenska Skidförbundet
Konsulenterna kommer att vara Svenska Skidförbundets länk mellan föreningarnas
verksamhet och SSF. Konsulenterna ska vara budbärare vad gäller värdegrund
och visioner. Det kan handla om att sprida Skidor Vill, Blågula Vägen och andra
antagna riktlinje främst riktade mot barn och ungdomsverksamhet. Självklart ska
konsulenterna stötta er i detta arbete med dessa visioner och värdegrundsarbeten.

Teman
• Blågula vägen/ träningslära
• Teknik – barn/ungdom
• Träna Tillsammans
• Stjärna på skidor
• Inspirera nya ledare
• Unga ledare
• Barnens Skidskola
• Skidlekplats
• Ledarskap
• Inspirationsträffar för olika målgrupper/åldrar
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Vilket område tillhör vårt distriktsförbund?
Ni som får detta brev tillhör det Mellersta
området tillsammans med JämtlandHärjedalen, Medelpad, Hälsingland,
Gästrikland, Dalarna, Västmanland, Uppland,
Stockholm och Södermanland.

Vem blir vår konsulent?
I ert område kommer undertecknad, Maggan Carlson, att arbeta.
Jag har arbetat med längdskidåkning under många år, dels som tränare på
skidgymnasium i 8 år (Järpen och Sollefteå), dels som delansvarig för militära
landslaget de senaste 2 åren samt ca 25 års erfarenhet av ledarskap inom
längdskidklubbar på olika nivåer. Jag har också fungerat som ledare för
juniorlandslaget under många år samt seniorlandslaget vid tävlingar såsom
världscup, skandinavisk cup, VM och OS.

Hur kommer jag i kontakt med konsulenten?
Kontaktuppgifter till er konsulent finns längst ner på sidan. Kontaktinformation
kommer även att finnas på www.skidor.com.
Vi konsulenter kommer att kontakta distriktsförbunden vartefter för att starta upp en
kontakt och planera ev samarbeten. Har ni redan nu tankar och idéer om tänkbara
samarbeten, med inriktning mot barn- och ungdomsidrott, så tveka inte att kontakta
mig för inbokning av ett möte där vi kan diskutera idéerna i detalj.

På återhörande!

Hälsningar
Maggan Carlson
Längdkonsulent
Svenska skidförbundet

Telefon: 010-708 69 08
Email: maggan.carlson@skidor.com
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