HÄLSINGLANDS SKIDFÖRBUND.
Något om Hälsinglands Skidförbunds skidting ” Alla På Snö” som hölls i Bollnäs den 12-13
maj 2012.
Ordföranden Kalle Bylin hade nöjet att hälsa 34 skidtingsdeltagare från 19 föreningar hjärtligt
välkomna till ett skidting som nu verkligen blir av och med ett så stort deltagande. Han
hälsade också Charlotta Burger Bäckström och Perra Yttergård, båda från Svenska
Skidförbundet, välkomna till Bollnäs och Hälsingland.
Kalle betonar att det är ett hårt jobb att vara skidledare, men att vi har haft lyckan med oss och
till landskapet erövrat 3 guldmedaljer på SM i längd och lika många i alpint. Dessutom seger i
Vasaloppet m.m. Viktiga frågor som Kalle för fram är rekrytering, skidor i skolan och att det
skall vara kul att vara skidledare och att vi måste samverka.
Charlotta ,som representerar såväl alpint som längd, presenterar sig.
Projektet ” Alla på snö ” drivs av Skidrådet som består av SSF, SSLF, FLF, SLAO och
SKISU.
Kommunerna skall vara med i projektet. Över 8000 tioåringar har deltagit i projektet under en
vinterdag 2012. Man har fått testa längd- och alpin skidåkning samt snöskor och pulkaåkning.
Skolor i Stockholm, Norrköping, Umeå och Nyköping har deltagit. De har fått upptäcka
glädjen med snö. Man har utbildat lärare och gymnasieelever har medverkat som ledare. Den
22 jan. arrangerades en gemensam World Snow Day(WSD). Det är inte nödvändigt att ha en
gemensam WSD. Man kan arrangera dagen regionsvis eller lokalt. Livsstil och hälsa är övergripande frågor. Alla på snö skulle kunna organiseras i Bollnäs. Förutsättningen är att
kommunen, skolorna och skidföreningarna ställer upp. Mats Hägglund och Åke Ekblom tar
kontakt med berörda och inbjuder Charlotta att medverka
.
Marcus Söderlund, som är anställd av SISU-Hälsingland med placering i Bollnäs, hälsas välkommen till Skidtinget. Han redogör hur man kan arbeta i en förening. Man kan ha
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Kulturprogram
Process- och utvecklingsarb.
Värdegrundsfrågor.
För allt detta får man verksamhetsbidrag av olika storlek.
Bidraget kan man använda till
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Kursavgifter
Föreläsare
Studiebesök
Utbildningsresa
Processledning
SISU har konsulenter i Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Ljusdal.
Tinget delades i 2 delar. De alpina representanterna gick till sitt grupprum.
LK Åke Ekblom.
LK skall i första hand arbeta med tävlingsprogram och rekrytering.
Mål för 2011-2014
# Tävlingar:
20 tävlingar per år

Minst en rikstävling varje år
15 motionstävlingar
Fulla lag i Kalle Anka och Folksam
# Utbildning
10 motionsledare
20 barnledare
10 ungdomsledare
5 juniorledare
# Organisation
Väcka 5 vilande föreningar
10 klubbar med motion
Återinföra kretsmästerskap
Återinföra alliansmästerskap
# Handlingsplan
Arrangera utbildning
Ta fram gamla tävlingar
Motionstävlingar
Nya krets- och alliansarrangörer
# Utbildning
Utbilda motionsledare
Vi skall utbilda steg 1, 2 och 3.
Hur skall vi göra ?
Inventera alla klubbar.
Söka upp vilande klubbar.
YTTERGÅRD
1 En ledare måste vara engagerad
2 Det måste finnas snö.
Eventet för vem ?
Det måste finnas kringarrangemang för andra än tävlande.
Marknadsföring
Hemsida
Webb-sändning
Sponsorer – inte bara pengar
Press
Arenan med musik, skyltning, funtionärskläder, rätt folk, samverka med andra
klubbar, skidlekplatser.
På ” www.skidor.com ” finns mycket information.
ÅKE

Tävlingsprogrammet borde spikas på söndag. Det lyckades inte.
Läs regelboken när du skall arrangera en tävling. Enkla tävlingsregler finns på
SSF:s hemsida..
En stab på en skidtävling kan se ut så här:
Tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Banchef
Tidtagarchef
Speaker
Prisutdelare/ceremoni
Sjukvård

Kontroll/säkerhet
Tävlingsarrangemang, en tävling för ungdomar 9 – 16 år kan se ut så här.
Klasser 9-10 2,5 km, 11-12 3,5 km ,13 -14 5 km, 15 -16 7,5 km
Första start kl. 15.00.
Startordning 15 – 16 30 sek mellan varje startande
13 – 14 30 sek
11 - 12 15 sek
9 – 10 15 sek
En inbjudan skall sälja tävlingen.
Pröva en mini -tour: Fredagkväll, lördag, söndag
ANNA-LENA
Förslag till utbildning av ungdomsledare skall klubbarna lämna till LK senast 31
juli.
Fler uttagningar till Kalle. En mix av uttagningar vore önskvärt.
Önskvärt med annorlunda tävlingar. Två föreningar kan samarbeta.
Stjärna på skidor-Blågula vägen. Spontana kvällsträffar med Mattias. Föräldrar
kan delta. Kom om du vill. Ställ krav. Skidgymnasiet i Ljusdal kvar ,åk hem och
berätta. Teknikdagar – kvällar samarbete mellan föreningar. Facebook i Hybo
ökas till att omfatta hela Hälsingland.
ÅKE

KALLE

MATS

Vad gäller Kalle Anka är det distriktet som beslutar om deltagande. Vad gäller
Folksam beslutas att Åke tar kontakt med SSF vad som gäller om OBS-tävlingar.
Vid deltagande i Folksam och Kalle betalar LK för 16 deltagare i vardera.
Om fler skickas får deltagande klubbar dela på kostnaderna. Mattias har jobbat
deltid med Stjärnor på skidor hitintills. Önskvärt vore att han i fortsättningen
fick jobba heltid med projektet. Mattias har sänt ut en enkät till klubbarna och
hoppas få svar.
Tävlingsprogrammet skall av LK låsas den 1 juli. Beslutas att utse en grupp
bestående av Jörgen Hansson, Åke Ekblom, Jerry Hansson och Lars Myrgren,
som skall jobba fram tävlingsprogrammet.
Tävlingsprogrammet skall läggas ut på hemsidan.
Åke tackar längdgruppen för ett intressant och väl utfört arbete.
Alla är delaktiga att redovisa på hemmaplan vad vi sysslat med. Diskutera utveckling – rekrytering hemma i klubben. Nytt skidting nästa år, då kanske i
början av hösten.
”Alla på snö” skall vi satsa på. Vi inbjuder Charlotta att diskutera om ett
arrangemang i Bollnäs, Mats och Åke talar med Bollnäs kommun,

Den som sammanfattat ovanstående är Kjell Lundberg.

Hälsingland
Alpina kommittén

Anteckningar under Skidtinget i Bollnäs 12‐13 maj 2012,
Deltagare alpint: Edsbyn – Patrik Uhras, Ola Wedin, Bollnäs – Urban Persson, Magnus
Andersson, Håkan Olsson, Mats Hägglund, Arbrå – Andreas Frisk, Hudik – Lotta Dahlin,
Kalle Byhlin, Järvsö – Lisa Fransson, Bergsjö/Hassela – Roine Eriksson samt Ingemar
Jacobson, kassör.
Antalet deltagare från distriktets klubbar var 34 varav 12 med hemvist inom den alpina
sporten. Samtliga alpina klubbar var representerade. Från SSF deltog Charlotta Bürger
Bäckström som leder projektet ”Alla på snö” och Per-Åke Yttergård, nationell chef längd.
Marcus Söderlund informerade om SISU:s verksamhet och klubbarnas möjlighet att få stöd i
sin verksamhet med utbildning och fortbildning.
Skidtinget inleddes efter lunch på lördagen och avslutades vid lunch på söndagen.


”Alla på snö” ett projekt även för oss i Hälsinland
Projektet finns beskrivet i sin helhet och kan hämtas på SSF:s hemsida,
www.skidor.com. 8 000 elever i klass 4 i Stockholm, Umeå, Norrköping och
Nyköping har så här långt deltagit på en heldag med skidor som huvudtema.
Tingets ställningstagande:
LK:s Åke Ekblom får till uppgift att tillsammans med Mats Hägglund, AK att titta på
förutsättningarna för att genomföra projekt i Bollnäs. Åke tar kontakt med Charlotta
Bürger Bäckström för att få till ett upplägg.



Ny indelning av klasser, tävlingar inom distriktet.
Tingets ställningstagande:
- LVC-kval körs för klasserna HD11-12 och HD13-14. Antalet kvalhelger kommer i
jämförelse med den säsong som varit att minskas med en helg.
- Samtliga klubbar är eniga om att Hälsingland ska arrangera tävlingar för HD7-8,
HD9-10 och HD 15-16 i samband med LVC-kvalen men som egna tävlingar. 12 åk
och de 8 bästa åken räknas.
- Ett upplägg för finaler kommer att tas upp samt ändring av namn på tävling (X-alpin)
på AK möte 30/5.
- Klubbarna får även i uppdrag att fundera över en ev sponsor för de tävlingar som ska
ersätta X-alpin.
- Skol-DM skall köras i GS. Lätt bana för alla. Kontakt med Ekbom i Edsbyn,
distriktsansvarig för skol-IF. Läggs in i tävlingskalendern.



Summering säsongen 2011/2012.
De barmarksläger som genomfördes i Järvsö, Bollnäs och Arbrå upplevdes av de flesta
positivt. Viktigt med gemenskapen över klubbgränserna.
Den samverkan som skett under försäsongen på snö kan fungera på ett bättre sätt.
Fartlägret i Funäs fungerade inte lika bra detta år pga av bl a tävlingar på anläggningen
och bör ses över inför kommande säsong.
Tingets ställningstagande:
- I stort fungerar samarbetet i distriktet väldigt bra. Hälsingland är känt i stora delar av
landet som ett väl fungerande distrikt vilket är väldigt positivt.
- Funktionerna distrikts- och klubbledare vid finalerna skall organiseras bättre. AK får
i uppdrag att göra en befattningsbeskrivning för dessa uppdrag. Tas upp på ak möte
30/5 och vid regionrådets möte den 22/5 vad avser regionledare.
- Ekonomihanteringen vid finaler skall göras bättre. Ak får i uppdrag att se till att
utsedda ledare får bättre och rätt information för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett
bra sätt.



Gemensam träning sommar 2012
Tingets ställningstagande:
Grupper U12-U16 tillsammans. Järvsö 10 juni med cykel på programmet och i Hudik
25-26 augusti med tema löpning och spänst. Inbjudan med merinformation kommer
alla klubbar till del.



Tävlingar kommande säsong i region och distrikt samt FIS
FIS-tävlingar i distriktet blir det i Hassela, GS, 26-27/1 och i Järvsö, SL, 9-10/2.
USM-kvalen kommer troligen att fastsällas på regionmötet 22/5.
LVC-kvalen fördelas på AK-möte i Bollnäs 30/5



Gemensam träning på snö, försäsong, fartträning
Tingets ställningstagande:
- För att få en väl fungerande träning kommer 1-2 tränare från vardera klubb att träffas
i samband med AK-möte i Bollnäs 30/5 för att lägga upp en strategi inför kommande
säsong.
- Utökad fartträning i klubbar ses som mycket positivt. Samverkan i distriktet förordas.
Järvsö ser möjligheter för fartträning under jullovet. Bjuder in.
- Möjligheterna att få genomföra fartträning på Nationalarenan i Åre skall kollas upp.



Utbildning/fortbildning tränare
Tingets ställningstagande:
- Kalle Byhlin får i uppdrag att skicka skrivelse, igen, till SSF alpint ang möjligheterna
att kunna genomföra steg 1 utbildningar i distriktet.
- Mats får i uppdrag att tillsammans med SISU titta på möjligheten att genomföra
utbildningen ”Plattformen” för våra nya och gamla tränare/lagledare.

Antecknade gjorde Mats Hägglund
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