Alpina Kommittén Jämtland Härjedalen
Östersund 2015-10-17
Deltagare, Jan Åkerström, Magnus Björk, Pelle Ljungdahl, Richard Lundgren, Robert Falk och Louise
Borg.
•
Genomgång av protokoll från Åsarna
•

Val av sekreterare, Louise Borg

Träningsupptakt, vi hade en tanke att genomföra en tränarupptakt genom att i
samband med ÖFS tränarupptakt bjuda in resterande klubbars tränare. I år gick det inte att
genomföra då det inte passade i tid. Vi hoppas att det går att genomföra nästa år.

•

Priser på lokala tävlingar, LVC kval U 12 - 14 10 stycken pokaler. U 10 tävlingar 12
pokaler. Kvarstår från tidigare år.

•

•

JH s alkohol policy är nolltolerans vid alla gemensamma samlingar.

•

Årets LVC kval och finaler, säsongen 2015-16.

Vecka 3, 2 x GS Ragunda.
Robert berättar om hur bra det känns med de nya ägarna i Ragunda, övertagandet skedde relativt
sent men de ändå hunnit med mycket. Backen är röjd, i veckan har det varit en spindelgrävare där.
Campingen har också fått nya ägare som hittills har renoverat upp 6 stugor. Sammantaget känns det
bra inför LVC kvalet.
Vecka 5, SG & GS i Funäsdalen.
Funäsdalen blir kul att komma dit igen med ett kval. En klubb som är van att arrangera tävlingar.
Vecka 7, 2 x SL i Östersund
Tills dess ska nog även Östersund fått igång backen.
Final för U 12 går i Åre / Duved
Final för U14 går uppe i Lycksele
•
U 16
GS i Björnrike v. 2, Fartläger i Duved v. 5, Fart i Duved v. 6, GS/SL i Åre v. 8, SL i Ö-vik v. 10. Tävlingar i
Åre arr. Edsåsdalen.
Final i Idre v. 14

Skolningsläger
S1 Klövsjö v 49
S2 Björnrike v 51
S3 Sälen v 4
Barmarksläger
U12 och U 14 har genomfört sina barmarksläger
U 16 barmarksläger blev inställt
•

•
Snöläger
U 16 kör i regionens regi
Distriktstränarna har en samling i Klövsjö under v. 49
U 14 v. 2 Åre eller Ragunda Janne håller i den.

U 12 meningen att Vemdalen skulle arrangera känns som att det blir svårt att hinna före jul då tiden
rinner ifrån- Historiskt så har inte U 12 haft något rent snöläger. Förslag på att lägga det efter att
finalerna är klara.
Poängräknare
USM Åke Moänge
LVC Karin Gunneriusson
•

•
Sammanordnare
U12 Pelle Ljungdahl, Therese Rihpa och en tredje ifrån Åre, namn kommer
U 14 Lina Strömmer & Kristina Johansson, fortsätter
U 16 vakant Per Danielsson har klivit av då sonen valt att sluta. Janne stämmer av med Lådan vem
som ersätter.
•
Budget
Finaler U 16 12 000 kr, U14 10 000 kr finalen ligger i Lycksele, U 12 8 000 kr final i Åre, på hemma
plan. Stendalslägrets 5 000 kr flyttas till en grund för klädinköp.
Eventuellt måste vi köpa in nya jackor till U 12 och U 14 då båda finalerna går samtidigt. Inventering
av jackorna bör göras då vi inte tror att det finns så att det räcker. Pelle kollar av sina tidigare
kontakter se om han kan hitta en jacka till bra pris. U 16 har egna regionsjackor.

Louise Borg blir ny ledamot i Alpina kommittén, tävlingsledamot försvinner och ersätts
med en vanlig ledamot.

•

Stipendium till nästa år så har vi allt klart. Det är Berners som kommer att få tycka och
tänka utifrån givna stadgar när det gäller vem som ska få ta emot stipendiet. Det kommer att
delas ut till äldre åkare. Om det är optimalt att dela ut priset under den här helgen är frågan
då de oftast är inte är på plats i Östersund vid den här tiden på året.
•

•
Utbildning
Janne vill uppmana alla klubbar att kontakta förbundet för att få en utbildning för hela klubben i Den
blå gula vägen. Kontakta Johan Hyllienmark på förbundet för mer information.
Alpina kommittén förordar en rekommendation av dressförbud för åkare upp till U10, istället för
besiktning använd genomåk för åkare upp till U 10. Det avdramatiserar tävlandet och vi kanske lyckas
få flera åkare som fortsätter längre upp i åldrarna.
ÖFS kids U 8 -10 Här är det skidåkning som är i fokus, ÖFS slår samman alpin-, freestyle- och
freeride-åkning för att fokusera på varierad skidåkning och ha kul tillsammans på snö, bli bättre
skidåkare, och med förhoppning om att många år fram genom åka skidor tillsammans.

Mötets sekreterare
Louise Borg

