Svenska Skidförbundet i samverkan med Skellefteå kommun och Skellefteå
Skidklubb välkomnar alla arrangörer, långloppsarrangörer, FIS TD, TD-kandidater
och deltagare på TD-utbildning steg 2 till

ARRANGÖRS och TD-KONFERENS
2017

Foto: SSF

Konferensen genomförs, som traditionen bjuder, på den ort som kommande vinter
står värd för SM-veckan.
Konferensort Skellefteå
Datum

Fredag 27 okt (endast för TD-grundutbildning steg 2 och cuparrangörer)
Lördag 28 – söndag 29 okt 2017

Plats

Scandic hotell, Skellefteå

Målgrupp

Långloppsarrangörer, SM-arrangörer, Cup-arrangörer,
arrangörer av FIS-tävlingar, övriga arrangörer samt FIS TD och TD.
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Innehåll bl a
TD
* TD-utbildning steg 2 för alla som förra året genomgick steg 1
* Workshop om TDs förväntningar på sin arrangör
* Regelgenomgång inför vintern
* Utbildning i digitala verktyg
* Rollen som TD
* Studier av olika case
För TD som har tilldelade uppdrag kommande vinter är
konferensen obligatorisk.
TD som har uppdrag på junior- och seniorcup ska även delta
under fredagen.
Långlopp

* Barn och ungdomsaktiviteter vid långloppsarrangemang
* Lathund för tidtagning och anmälan med Vasa-ID
* Organisation av teknikkontroll
* Vasaloppet informerar om sina nya nedskräpningsregler
* Paneldiskussion om varvlopp vid långlopp
* Föreläsning/diskussion om hur nya skidåkare kan attraheras att
delta samt hur upplever de aktiva att delta på en tävling.
Arrangörer av seedningsgrundande tävlingar till Vasaloppet
skall delta på arrangörskonferensen minst vartannat år för att
behålla sin status som seedningsgrundande arrangemang.

Arrangör

* Workshop om arrangörens förväntningar på sin TD
* Föreläsning/diskussion om hur nya skidåkare kan attraheras att
delta samt hur upplever de aktiva att delta på en tävling.
* Organisation av teknikkontroll
* SSF TA, tips och trix
För cup- och SM-arrangörer kommande vinter är konferensen
obligatorisk enligt avtal.

Gemensamt * Stationsprogram på Skellefteå Skidstadion – välj tre av fem
områden: Webbproduktion, stadionlayout, planering av
eventområde, säkerhet rullskidor och organisation teknikkontroll.
* Snölagring, saltning och klimat, senaste nytt.
Kostnad

Konferenskostnad inklusive boende i dubbelrum fredag till söndag
2300 kr.
Konferenskostnad inklusive boende i dubbelrum lördag till söndag
2000 kr.
Enkelrumstillägg: 430 kr/natt.
Konferenskostnad exklusive logi 1500 kr.
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Anmälan

Anmälan görs senast 10 oktober 2017 via följande länkar:
OBS Kopiera in länken via Google Chrome.
TD-grundutbildning steg 2
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/995000
Cup-information
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/995083
Arrangörsspår
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/995121
Arrangörsspår långlopp
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/995176
TD-spår
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/995193
Anmälan är bindande efter 10 oktober 2017 och faktureras i
efterhand. Fakturaadress anges i anmälan.

Kontakt

Frågor kring TD- och arrangörsspåren
Ludvig Remb
ludvig.remb@skidor.com
010-708 69 16
Frågor kring långloppsspåret
Gunilla Back
gunilla.back@skidor.com
010-708 69 12
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Preliminärt program
Slutgiltigt program skickas ut i samband med kallelsen cirka en vecka före
konferensen.
Fredag 27 oktober, endast för cup-arrangörer och TD-kandidater som
genomför steg 2 i grundutbildningen
15.00
Start med fika
15.30
Information för årets arrangörer av cup-tävlingar (obligatorisk för
dessa).
TD-grundutbildning steg 2. Obligatiorisk för alla TD-kandidater som
genomförde steg 1 2016.
18.30
Avslut
19.00
Middag, ingår för alla som bokat boende fredag-söndag.
Lördag 28 oktober
09.00
09.45
10.00
10.15
12.45
13.45
14.30
15:30
16:00
19.00

Drop-in fika/träffa din TD
Promenad till SM-arenan vid Vitberget
SSF hälsar välkommen
Stationsprogram på SM-arenan
Lunch
Praktiska programmet fortsätter
Promenad tillbaka till Scandic Hotell
Fika på Scandic Hotell
Gemensam information från SSF samt spår för TD och
arrangemang
Middag, Skellefteå kommun står värd

Söndag 29 oktober
08.30
10.00
10.30
12.00
13.00

Spår för TD och arrangörer
Fika
Spår för TD och arrangörer
Gemensam avslutning
Lunch och hemfärd

Välkomna till Skellefteå (27) 28-29 oktober hälsar TD- och
regelgruppen, arbetsgruppen för Skidor hela livet, Skellefteå
kommun och Skellefteå skidklubb!

E-MAIL
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)10 708 69 00

ADRESS
Riksskidstadion, SE-791 19 Falun

ORG NR
802003-0287

BANKGIRO
720-7699

www.skidor.com

