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Utvärdering av säsongen
Luleå
Nöjda, bra säsong, svårt rekrytera Slopestyle tränare. Större föräldramedverkan än tidigare. 35 – 40
tränande ungdomar, 30 tävlande i framför allt puckel. Kan inte ta emot fler om alla ska bli sedda
vilket är klubbens filosofi. Jobbar mer med sociala gemenskapen. Har delat upp träningarna och kör
halva tiden puckel och halva tiden slope. Efter utvecklingssamtal med åkarna har det visat sig att
åkarna vill fortsätt träna på det viset.

Umeå
Nöjda, bra säsong. Bra resultat på slopestyle sidan. Färre åkare på puckel. Stor klubb, många unga
slopestyletränare.
Planer på att träna/tävla i norr… vinterhelgerna räcker inte alltid till… eventuellt köra gemensamma
träningar på vattenhopp.

Gefle FF
Dålig vinter för träning, många aktiva både puckel och slopestyle, även många aktiva föräldrar. Bra
bredd i kidsklassen, tunnare i ungdomsklassen. Enbart slopstyle åkare börjar NIU i Sandviken till
hösten, målsättningen är att hälften ska vara puckel nästa läsår.

Landskrona SC
Bra säsong, samarbete med Sunne, haft 3-4 läger där. Dålig vinter och mycket slit. 18 tränande och
tävlande ungdomar. Försöker få fler kids. Kör 3timpass gymnastik en gång i veckan. På gång med
planer på att bygga vattenhopp. Även planer på uppvisningshopp på portabel ramp under
sommaren. Höstläger i Kaprun V44. Målsättning inför nästa år är att få fler åkare och fler aktiva
föräldrar.

Östersund ÖSF freestyle
15-35 åkare i träningsgruppen i åldern ca 13 – 20. Puckel och slope, Jonte Daunfeldt och Patrik
Nyberg har fungerat som tränare. Några riktigt bra resultat både på SM och WC för slopestyle
åkarna. Inget renodlat puckelintresse men några som kör både och. Åkarna mycket positiva – har
fått bättre struktur i sin träning.

Åre SLK
Bra försäsong på tramplin och vattenhopp men ingen fysträning. Jobbar på att försöka hålla kvar alla
och samtidigt hålla en hög och relevant nivå som är utvecklande för samtliga åkare. 3 ungdomar cirka
50 kids. Tillräckligt med tränare för Steg 1, men stort behov av utbildningar till tränarna för de mer
utvecklade åkarna. Helt ny freestylekommitté i klubben, mest bestående av aktiva tränare.
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Skidgymnasiet, Järpen
Många åkare i landslaget positivt men lämnar även ett glapp, mer krävs för de åkare som är kvar.
Önskar en struktur för de åkare som är kvar på gymnasiet typ EC lag. Få tjejer ses som ett problem.
Fått igenom att två heltidstjänster fastställts. Fått ut enormt mycket av en relativt knackig säsong
vädermässigt. Fick en mycket lång träningssäsong. Få aktiva åkare kvar sista veckan och
vattenhoppslägret. Hade ett tre veckors läger tillsammans med landslaget i slutet av säsongen med
mycket gott samarbete och resultat, värt att spinna vidare på.

Tävlingssäsongen
Vi diskuterade syftet och nivåerna med de olika tävlingarna; Svenska, Skandinaviska, EC?
Svenska cupen är i huvudsak för klasserna lokala barn yngre än 10, Kids 10-12, ungdom 13-15 och
yngre junior 16-17.
Vi diskuterade även möjligheten samt behovet av att Kidsen (mini micro) separeras (egen backe) vid
större arrangemang för att få en genomförbar tävling, både tids, men framförallt säkerhetsmässigt
då landningarna blir väldigt svåra att hålla efter med ett brett startfält i storlek fart och teknik.
Skandinaviska skapades framför allt för att låta åkare under EC nivå få prova på internationellt
motstånd och är alltså skapad och i första hand för ungdom och junior men även bra tävlingar för
äldre kids. vi kan inte räkna med fler klasser för yngre (mini micro) annat än lokala skillnader så
yngsta klassen är upp till och med 12.
EC: i första hand för Junior Senior, en skola för att lära sig tävla internationellt anmälan endast via SSF
WC: Landslag
Vad kan vi förvänta oss som arrangörer? Ekonomiska resurser finns inte sen Sergel klev av, klubbarna
bör satsa på att utbilda egna domare bla för att kunna decimera kostnaderna för egna tävlingen. Vad
vi fortfarande har är Sergelvagnen och dess tävlingsutrustning som det är alla arrangörers rättighet
att använda och skyldighet att hålla hel och fräsch.
Vi vill poängtera att tävlingar på orten föder oftast fler lokala åkare.

Då det har höjts frågetecken kring att just benämningen Elit skulle kunna ha en negativ effekt för
sena rekryteringar att vilja börja tävla så har Vi beslutat att använda följande klasser i Svenska cupen
säsong 12/13
kids födda – 2000-2002 (lågstadium), ungdom 1997-1999 (högstadium), junior 1993-1996
(gymnasium), senior födda 1992 eller tidigare. Det är ok att tävla i klasser äldre än vad man är. Vid få
deltagare i en klass så kan klasser slås ihop.
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Tävling 2012/13
Förslag om gemensam planering kring boende samåkning till Skandinaviska cupen tävlingar i Norge
och Sverige. Elofsson tog på sig att samordna år ett. Sen klubbvis ansvar ett år i taget från söder till
norr.
Vi diskuterar tävling för kids och vad som sägs av RF och olika forskningar kring sortering av barn
under 12 år. Vi vill lyfta frågan och göra alla uppmärksamma på vikten av hur vi bemöter kidsen och
stöttar dem i tävlingssammanhang. Mötet beslutar att fortsätta redovisa resultat men bara visa 1,2,3
och övriga 4:or helst osorterat. I och med detta så vill vi även att systemet med bäst av två åk är att
föredra när det gäller yngre åkare och är det system som vi vill ska gälla även i framtiden.
Föreslaget tävlingsschema tas. Ev kommer SCC i Voss att flyttas till 22-23 feb. vilket betyder att Umeå
eventuellt måste flyttas sin tävling och att finalen för SCC går i Luleå. Program bifogas.

Utbildning
Tomas visar och går igenom skidförbundets utbildningsstrategi. Bifogas senare.
Efterfrågas tydligare innehåll i de olika nivåerna; grund – steg 1 och steg 2. Anna-Karin kontaktar
Mikael Söderström för att tillsammans utveckla en specifikation för de olika nivåerna i samförstånd
och med beaktande av Skidförbundets utbildningsstrategidokument.
Datumet i Excel arket stämmer inte, ses över av Mascot
Barmark
Steg 1

Vattenhopp/trampolin i Järpen 7-9 september 2012, Luleå har ca 25 åkare där.

Steg 2

Vattenhopp/trampolin i Järpen, 15 – 17 juni 2013

Snö
Grund

återkommer med schema

Steg 1

återkommer med schema

Steg 2

Vemdalsveckan V47

Elittränarmöte V47
Föreslår Mike som utbildningsansvarig för att se över utbildningsplanen och göra ett tydligt schema.
Kompletterar listan med tillgängliga utbildare, bifogas senare.
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Landslaget
Tomas presenterar tankar kring landslaget; bakgrund, åkare, kravanalys vid uttagningar, finansiering
ses som en stor utmaning största delen kommer fortfarande från SOK. Årsplanering för träning och
tävling redovisades också. Strävar efter tydlighet kring information då fler åkare bjuds in för att delta
i landslagsaktiviteter. Lätt att det vid tidsbrist blir svårt att få till även om målsättningen finns. Aktiva,
ledare eller föräldrar som har funderingar ombeds att kontakta Tomas för mer information.

Nya uttagningsregler för tävlande i EC - 6 herrar, 2 damer
Uttagning till EC laget kommer att ske i Duved 10-13 januari, med två dagars läger 10-11 januari för
alla klubbar med egna tränare samt skidgymnasieelever, därefter tävling som är utslagsgivande för
vilka som blir uttagna till att tävla i Europa cup. Alla med FiS-licens kan vara med i kvalet till EC.
Viktigt att klubbtränarna tar ansvar att avgöra om åkarna är mogna för att delta i
uttagningsprocessen.
EC kvalificerad åkare, yngre än skidgymnasieålder måste assisteras av förälder/egen ledare vid
tävlingarna.
Två tävlingar, bästa sammanslagna poäng enligt SC ranking avgör.
Vid tie:

1 Högsta enskilda ranking poäng
2 Högsta enskilda final score.

Kommunikationskanaler
PMK informerar om intressant filmprojekt som är på gång för att fler ska få upp ögonen för sporten
vilket förhoppningsvis även ska leda till fler sponsorer. Mats Elofsson hjälper PMK med en första
kontakt till produktionsbolag.
Sandra Englund, Gävle har visat intresse att dokumentera (foto, text) vid tävlingar både nationellt
och EC.
Pressansvarig på 50% med placering i Falun, kommer att anställas för att stötta alla skidförbundets
små OS-grenars landslag. Tomas Carlqvist kontaktar när anställningen är fastslagen för att sätta sig in
i hur det ska fungera.

Ekonomi
Klubbar uppmanas skicka in ansökningar till idrottslyftet, pengarna kommer framför allt gå till
gemensamma utbildningsprojekt den här säsongen.
Mascot jobbar vidare med att hitta sponsorer för Svenska Cupen. Även Jonas Lundblad och Mats
Elofsson har förslag på eventuella sponsorer som dom sagt att dom kan kolla med.
Övriga frågor
Dropbox – alla i puckelrådet delar på en gemensam mapp som man får tillgång till via mail till
Mascot. Var noga med att alltid kopiera de dokument du vill använda till din egen dator. Det som
ändras eller tas bort från mappen försvinner för samtliga övriga.

