Alpina kommittén Jämtland härjedalen

Ordinarie möte i Åsarna torsdag den 21/5 2015.

Vi försökte få en representant från skidförbundet att börja mötet med att presentera ”Blågula vägen”
men misslyckades. Men vi hade fått presentationsmaterial från förbundet som vi tittade i och
diskuterade nedansående punkter.
Diskussionspunkter
-

Vi tappar åkare, varför?
Hur ska vi bli fler?
Barnen tycker inte att det är roligt längre!
ÖFS U10, tappat i flera år, 15 st i början lagt om träningarna i slutet 50 åkare
Vad gör vi?
Skidträffar istället för LVC?

1. Val av sekreterare
Håkan Stenlund representant för ÖFS styrelse valdes till sekreterare för mötet.
2. Utvärdering av året som gått.
U10
Utvärdering av säsongen utifrån AK`s rekommendation att barn i U10 varken tränar eller
tävlar i fartdräkt.
- ÖFS – Har som policy att U10 varken tränar eller tävlar i fartdräkt och detta togs emot med
blandade känslor men efter några träningar så upplever vi att alla tycker att det är helt
naturligt att träna och tävla utan fartdräkt.
- Vemdalen har inte genomfört att U10 varken tränar eller tävlar i fartdräkt. Det är upp till
varje familj att bestämma om den aktive tränar och tävlar i fartdräkt.
AK`s rekommendation att barn i U10 varken tränar eller tävlar i fartdräkt kvarstår säsongen
2015/2016.
LVC-kval
- Vemdalen tog över LVC-kvalet från Sveg i det första LVC-kvalet för säsongen. Alla är överens
om att tävlingarna var mycket lyckade.
- ÖFS`s LVC-kval - 2xsl. Alla är överens om att tävlingarna var mycket lyckade. Här
genomfördes också en nedbantad tävling för U10 åkare. En nedkortad bana med GS-käpp
och SL-skidor.
- Edsåsdalen genomförde ett LVC-kval. Alla är överens om att tävlingarna var mycket lyckade.
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USM – Kval
- Klövsjö. Alla är överens om att tävlingarna var mycket lyckade.
- Åres farthelg brottades med vädret och man fick ställa in tävlingarna under den ordinarie
helgen. Fartkvalet kunde genomföras söndagen samma helg som ÖFS genomfördes sitt USMkval. En reflektion är att ”våga ställa in i tid”.
- USM-kval SL i Östersund. Fyra tävlingsåk på en dag kunde genomföras på ett bra sätt.
Underlaget bidrog till att tävlingarna blev så lyckade.
- USM-kval i Nolby. Bra tävlingar i bra väder.
USM-FINAL
I Sälen, bra arrangemang och många framstående placeringar från distriktet. Lite dåliga
priser och prisceremonier.
JH-Läger
U12
- JH-barmarksläger i Klövsjö. Lyckat och där myrfotbollen sitter fast på näthinnan.
- JH-snöläger i Åre. En stor variation i upplägget gjorde lägret lyckat.
U14
- JH-barmarksläger i Östersund. Ännu ett lyckat läger ute på F4 Frösön. Mindre bra var att
Funäsdalen glömdes bort att bjudas in till lägret.
- JH-snöläger i vemdalen. Inte så mycket snö men mycket skidåkning gjorde lägret lyckat.
U16
- Fartläger i Åre upplevdes som ett mycket roligt och bra läger med bra förutsättningar i
pisten.
Finaler
- U12-final i Sundsvall upplevdes som en lyckad tävling med både bra arrangemang och
boende.
- U14 final i Duved som arrangerades av ÖFS upplevdes som en bra genomfört arrangeman.
Det man vill lyfta som en fråga att ta med sig när man planerar för den här typen av tävlingar
är att det ska finnas en strävan att hålla nere kostnader för familjer som vill tävla sina barn.
Boende lyftes som ett område där man kan diskutera olika lösningar för att hålla nere
kostnader för den enskilde familjen i samband med finaler. Mötet lyfte och diskuterade
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också frågan om hur upplägget för de aktivas boende kan vara. Bo tillsamman eller bo med
familjen.
3. Information från regionrådsmötet.
Regionsrådet har reflekterat över säsongen och vill att man särskilt i regionen ska beakta:
- Priserna för boende under alpina finaler.
- Kamratmiddagar.
- Tävlingsavgifter.
- Tidigt ut med information.
- Utbilda fler regionstränare
- Regler – Många klubbar, ledare och åkare har dålig koll på alpina regelboken och vad som
gäller. Distrikten vill gärna se att det ordnas fler regionsträningar då antalet U16 åkare
minskat de senaste åren. Detta ärende överlämnas till de olika distriktstränarna att
genomföra.
Under regionrådets möte USM-tävlingar satta.
- V2 USM-kval 2xGS i Björnrike, Vemdalens Alpina arrangerar.
- V4 Skolningsläger 3 – Sälen.
- V5 Fartläger (Region 2) i Duved lördag & söndag.
- V6 Farthelg i Duved – genomåk fredag 2 DH + 2 SG.
- V8 USM-kval 1 GS & 1 SL i Åre, Edsåsdalens SLK arrangerar.
- V10 USM-kval 2xSL i Ö-vik, Friska Viljor arrangerar.
- V14 USM-Final i Idre.
Övriga tävlingar - LVC.
- V11 - Final U12 – Åre
- V11 - Final U14 – Lycksele
Utifrån denna agenda beslutar AK – JH att göra en skrivelse till SSF angående det snäva
programmet . Skrivelsen ska ut på remiss i AK innan den skickas in.
4. Tävlingar säsongen 2015/2016
(Flera av dess tävlingar har bestämts efter AK´s möte i Åsarna den 21/5)
LVC-kval
V3 Ragunda GS
V5 Funäsdalen GS & SG
V7 Östersund SL
Sveg blir utan efter flera år av strulande samt bristande åkarunderlag. Edsåsdalen tar en USM
GS istället.
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USM-kval 2015/16
V2 2xGS Björnrike.
V5 Regionsläger Fart i Duved.
V6 2xDH + 2xSG Duved.
V8 GS +SL Åre.
V10 2xSL Friska Viljor.
SM-finaler
YJSM
ÄJSM
USM 15/16
SM

Vecka 10
Vecka 11
Vecka 14
Vecka 14

Storklinten AK Skalp
Vemdalens IF
Idre SK
? DH,SG/ Funäsdalens SLK SL,GS,PSL

Övriga tävlingar
4-6/1 Klövsjösvängen/Vemdalsslalom.
1-3/4 Guldhjälmen.
2974-1/5 1:a Majtrofén.
5. Poängräknare LVC/USM
Poängräknare USM är Åke Moänge, Åre.
Poängräknare LVC är Karin Gunerisson, Åre
6. Barmarksläger säsongen 2015/2016
U12 - Klövsjö.
U14 – ÖFS.
U16 - Åre

7. Snöläger säsongen 2015/2016
U12 - ? (Vemdalen och Funäsdalen undersöker om de kan ta detta)
U14 – Åre och ÖFS samarrangerar.
U16 – Fartläger i Duved vecka 5

8. Budget
JHSF,s Alpina kommitté får ca 70000 i anslag från huvudkassan.
Dessa medel fördelas till läger och finaler och regionstränarna.

9. JH AK ledamöter, tävlingssamordnare, ordförande mm
Ordf: Jan Åkerström ÖFS
Kassör: Magnus Björch ÖFS.
Ledamot: Therese Ripa Vemdalen Ungdomsansvarig.
Ledamot: Karin Gunneriusson ÅreTävlingsansvarig.
Ledamot: Ledamot: Ulf Lagerström Ragunda.
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Ledamot: Åsa Jonsson Klövsjö
Fredrik Sjöstrand har utgått ur AK´s styrelse och förmodligen ska han ersättas vid ett
ordinarie årsmöte i AK.
10. Priser mm lokala tävlingar
Beslut om att alla LVC-kval ska ha 10 pokaler i valfri kvalitet
Beslut om att alla U10-tävlingar ska ha 12 pokaler i valfri kvalitet.
11. JH AK material
Alpina kommittén förfogar över:
2 st. Muurikkor, 2 tält, 1 beachflagga, 100 LVC-jackor samt 4 st. solstolar.
Frågor ang material att diskutera.
Släpvagn till materielet?
Finns intresse av att hyra dessa grejer?
12. Alkoholpolicy ledare JH uppdrag
JHSF ledare = 0 tolerans mot alkohol när man har uppdrag som JH- ledare.
13. Ledare USM
Regionsledare
U16 Lars Nyström och U15 Anders Lundqvist
Regionsadministratörer
U16 Pontus Sandell och U15 Per Danielsson
Distriktstränare/ledare
U16 Lars Hjalmars och U15 Lars-Åke Wallin
14. LVC ansvarig U12
?
15. LVC ansvarig U14
Kristina Johansson & Lina Strömmer
16. Lathund/mall JH ansvariga finaler /USM ansvariga
Pontus Sandell har tagit fram denna och den kommer att läggas ut på AK´s hemsida.
17. Regionstränare
Stefan Rasteby som ordinarie regionstränare och Peter Cassman fortsätter som assisterande
regionstränare även nästa säsong.
Fråga att diskutera
Ytterligare 1 person behövs för att i framtiden kunna ta över.
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Mötets sekreterare

_Håkan Stenlund___

