Protokoll JH Alpina kommitté möte i Åsarna 2018-05-16
1. Val av sekreterare Therese Rihpa
2. Utvärdering av säsongen
ÖFS anordnade en tävling för U-10, Snökanonerna i samband med LVC-kvalet där alla U-10 i JH
var välkommen att delta.
Lokala tävlingar som Härjecupen och Årecupen har körts och det har visat sig att det är fler som
deltar när det är på hemmaplan.
LVC-kvalen har körts i Åre, Almåsa och Frösön. Det har varit bra tävlingar men vi måste jobba
klubbvis med att få flera åkare med på tävlingar.
USM-kvalen har körts i Klövsjö, Funäsdalen, Åre och Sundsvall. Det har varit bra tävlingar och kul
med en slalomtävling i Klövsjö. Bra grupp, många tjejer 60 st och 30 killar.
Final U-12. Hamra, Informationen innan tävlingen angående att det bara skulle vara en bana
skapade mycket frågor men visade sig att fungerade bra.
Bra tävlingar men lite korta banor. Invigningen var lite dåligt upp styrt från början.
Liten lokal på prisutdelningen, alla fick inte plats.
Bra tidsprogram, mat och att boendet vara nära.
Final U-14, Kåbdalis. Struligt med bokningen innan. Bra mat och invigningen var mycket bra.
Prisutdelningen sista dagen var efter alla tävlingar hade körts och det blev lång väntan då många
hade lång resväg hem.
U16, Kiruna. Bokningen fungerade inte bra, ingen bra sammanhållning då alla bodde utspridda.
Tävlingarna hade kunnat fungera bättre om tävlingsorganisationen hade begärt hjälp.
Hade kunnat effektivisera tävlingarna bättre, åkarna som startade sist fick åka när det hade blivit
mörkt, dåligt ljus. Ingen lagtävling. Bra middag och bra priser på prisutdelningen.
JH läger U-12. Blev varken barmark eller snöläger.
U-14. Frösön barmark och snöläger Vemdalen. Det har varit bra läger.
U-16 regionsträningar. Bra barmarksläger i Vemdalen. Snöläger i Juvass fungerade inte så bra,
mycket jobb med boende bokningar då man avbokade och bokade på i sista minuten.
Träningarna har inte fungerat så bra då tränarna inte har pratat ihop sig, har inte begärt hjälp av
föräldrar på träningarna med tex hasningar det har gjort att tränarnas tid har gått åt till det
istället för att fokusera på åkarna. 02 åkarna har upplevt att det har fungerat bättre med
träningarna. Fartlägret i Åre fungerade bra. Fredrik Kingstad har varit regionstränare och gjort
ett bra jobb dock slutar han nu för en tjänst inom SSF. Rekrytering av nya regionstränare har
påbörjats.

3. Tävlingar säsongen 2018/2019

LVC-Kval:
V.3 Åre SG/GS
V.4 Östersund/Frösön SL
V.10 Tänndalen GS
Finaler. U-12 Vecka 11 Härnösand
U-14 Vecka 13 Björnrike (Vemdalens IF)

USM-Kval: (preliminärt till rådet godkännt)
V.2 SL, GS Klövsjö
V.3 Fartläger Duved
V.4 SG, DH Funäsdalen
V.9 GS Almåsa (ÖFS)
V. 10 SL Nolby

USM: V.12 Funäsdalen

YJSM/ ÄJSM:
V.11 Almåsa
SM
V.12 Ingen arrangör än så länge.

4. Poängräknare har varit LVC, Karin Gunneriusson, USM, Åke Moänge och kommer att även vara
säsongen 2018/2019.

5. Information från SSF - man hade ingen möjlighet att komma.

6. Barmarksläger 2018/2019
U-12. Åre kollar Trillevallen
U-14. Frösön
Snöläger
U-12. V.50 Åre och ÖFS kollar om dom kan göra något gemensamt.
U-14. V.47 Björnrike

7. Budget. Budgeten är 70 000 kr. Det finns lite pengar över från tidigare säsonger som vi kan
använda till att eventuellt byta ut jackorna och köpa in västar. Åsa Jonsson ska kontakta Beyond
och se vad som erbjuds.

8. Priser.
U-10. 10 Pokaler/medaljer
U-12 och U-14. 1 pokal på 3 åkare max 10
USM-kval, 6 priser.
9. JH/AK Material
2 st murikka
2 st tält
1 st beachflagga
Ca 100 st jackor

10. Noll tolerans gäller för ledare under JH uppdrag.

11. Ny ordförande blir Johanna Isaksson, Janne Åkerström kommer att sitta med på nästa möte.
Kassör: Magnus Björsch
Ledamot: Therese Rihpa, Louise Borg, Åsa Jonsson, Karin Gunneriusson, Robert Falk
12. LVC- ansvarig U-12, Har ännu inga namn men en från Åre en från ÖFS
13. LVC - ansvarig U-14, Johanna Isakson, ÖFS och Sandra De Brito , Åre.

14. USM:
Regionsledare U16: Lars-Åke Wallin
Regionsledare U15:
Regionsadministratör U16:
Regionsadministratör U15:
Distriktsledare: Fredrik Nyberg ska bli tillfrågad.
15. Louise presenterade två olika förslag på boende till USM och därmed vill hon överlämna
bokningen till ansvariga ledare för USM.
Tänndalen, 6-bädds lägenheter 7 dygn 8800 kr.
Hotell Funäsdalen, 2-4 bädds rum 8 nätter med helpension 7620 kr, ej lunch 6620 kr.
5 nätter 5935 kr, ej lunch 4760 kr

