Protokoll
Freestyle telefonmöte den 16 mars 2011
Deltagare: Lennarth Wihk, Per-Magnus Kikajon, Anders Olofsson, Jonas Lundblad,
Magnus Ferry, Janne Tjärnström, Anna-Karin Eriksson, Lars von Stedingk
1. Tjejläger, Folgefonna
Anna-Karin håller på att samla in namn på möjliga deltagare på lägret
Boende redan bokat
2. Stockholmsprojektet
De 10000: - som avsatts för denna satsning finns kvar. Stockholmsaktiva har
bjudits in till Svenska Cupen i Gävle, för att samla åkare och ledare.
Ingen aktivitet genomfördes i år under sportlovsveckorna, nytt försök nästa år
Under hösten 2011 måste stockholmsprojektet planeras
Lennart får ansvar för att kontakta Olle Daunfeldt för att se över om han kan
hålla i detta projekt.
Lasse skall också ha kontakt med Friluftsfrämjandet i Stockholm för att kolla om
de skulle vara intresserade av att delta i ett projekt.
3. Svenska Cupen
Den arbetsgrupp som bildades för att se över framtida utformning av svenska
cuppen
(Magnus, Per, Lasse, Jonas har ännu inte haft sin första träff. Efter säsongen
börjar detta arbete.
Om Cupen skall innehålla både Puckel och Slopestyle blir en fråga som de klubbar
som har båda formerna får driva (Luleå, Umeå, Gävle).
Tävlingsdatum för kommande säsong skall spikas i Maj. Efter att WC, EC etc är
klart kan vi lägga planen.
SM förslagsvis v. 12 eller 13
SkiStar vill köra Multiaction-ski dessa veckor. Per J ber alla klubbar se över sina
önskemål
Håkan B har ett uppdrag att undersöka om det går att använda bussgods som
alternativ till att flytta släpet Håkan återkommer med Besked.

4. Laget runt
SM Big Air i Storklinten, Boden 1-3/4
Officiell inbjudan är utskickad och finns på skidor.com
Som TD är Jan-Olof Aikio utsedd, som HD Magnus Ferry
Formatet för SM i år kommer vara att finalerna avgörs som head to head
Ej helt 100% klart med vilka som skall vara domare
TD
Mascot ser till att ansökningar för C lisens som TD skickar in till FIS.
För slopestyle skall en ansökan för Jan-Olof Aikio skickas in.
Anna-Karin går utbildning till hösten
Vattenhopp i Järpen
6-10 juni kommer ett vattenhopps läger med RIG genomföras.
Samma upplägg som Vemdalen.
RIG går ut med inbjudan.
Digital Kalender beräknas är nu lanserad
För att rådets medlemmar skall få tillträde hit skicka era personnummer till Per –
Magnus
Luleå – Deltog inte på mötet
Umeå
Tävlingen i Bygdsiljum genomförd, 95 startande
3 deltävlingar av den lokal puckelkuppen genomförs 23/3
Åre
WC genomfört, mycket bra arrangemang med nöjda åkare och tränare
Janne utnämnd som väldens bästa back byggare
Sista klubbtävlingen på gång
Gävle
Backen inför EC byggs för fullt
Få anmälda, endast 24 män och 12 kvinnor. Finland och Ryssland saknas
Sverige har 12 platser, dessa kommer fyllas upp
Klubbmästerskap genomfört
Kommer att ansöker om NIU (Nationellt godkänt idrottsgymnasium) med start HT12
4 platser puckel + 4 slopestyle
Sunne – deltog inte på mötet
Landskrona – Deltog inte på mötet
5. Försäkringsfrågor
Magnus F har fått vissa svar och väntar fortfarande på fler

6. Nationalarena Åre.
Kommer kosta kring 2 miljoner
Sponsorer jagas nu
Skall ses som ett alternativ till Ruka
Möjligheterna till att ha en Skicross bana undersöks också
7. Tidigare protokoll innehåller några punkter som ej diskuterades.
Detta betyder att några av oss har påtagna uppgifter att utföra.
8. Övriga frågor
Magnus har fått frågan om man på ett SM får tävla i en äldre åldersklass och det
får man
Innan rådet kan börja diskutera framtiden, funktioner osv. måste förbundets
beslut inväntas.
Förslag på ett fysiskt möte under Vattenhoppslägret. Där skall riktlinjerna för en
kommande säsongen dras upp.
Om behov av telefonmöte under April finns kallar Lennart till detta
SM I åre finns finns på Facebook, alla uppmans att hålla koll på Freestyle SM Åre
9-10 2011
Information om Freestyleskidåkares Förening – Skidor bör finnas på skidor.com

Magnus Ferry

