Freestylerådets telefonmöte den 25 augusti 12010

Deltagande: Lennarth Wihk
Per Jansson
Anna-Karin Eriksson
Jonas Lundblad
Jan Tjärnström
Anders Olofsson
Magnus Ferry
Thomas Carlquist
#1 Svenska Cupens program
Pers förslag till program diskuterades. Med anledning av andra tävlingar, resande och stora avstånd
beslöts att Per tar diskussionen med Luleå huruvida det datum de önskat (19-20/2) skall kvarstå, trots
att vi spekulerat i att det kan bli få deltagare. Per återkommer med besked innan programmet spikas
definitivt.
Kommentarer:
Annakarin har lagt in tävlingarna på skidor.com
Jag har Lagt in alla tävlingar med en affisch på Freeride,
Per har kollat av m Luleå ,luleå står kvar
SM puckel i Åre SSC i Duved Januari struken, SM Big Air ej utsed, är sälen fortfarande intreserade?
Sven Fjällström har fått i uppdrag att modernisera Parra programmet
Två till komradio är inköpt till vagnen, har även bytt två laddare som rök i Sunne.
#2 Multi- SM 2010/11
Rådet anser att det nu är för sent att dra igång planerandet av ett Multi-SM kommande säsong.
Ulrika har haft diskussioner med Sälen (Rydén). Ett beslut måste tas snarast.
Nedan Jennys svar på frågan:
Vet att skicross varit i kontakt med Ulrika för att få update på multiSM.
Ulrika skulle kontakta Sälen och Fredrik Ryden den 31 aug när han är tillbaka från semestern. Hon följa upp den
diskussion hon hade med honom i våras och återkommer.
Tror Tommy Eliasson som är ny ansvarig för skicross kommer att ringa dig. Ta upp detta med honom då.
Alternativet för oss är SM i Åre 8-9 april
Mascot kommer att få info från Ulrika o Tommy E
Framtida ”Multi-SM”
-Varför inte köra ett SM ihop med Skicross och då använda Branäs ? Fråga från L Wihk
Kommentarer:
SM puckel i Åre,
SkistarÅre intreserade av Multi SM v 12 eller 13 2012

#3 Nya klubbar
Där insatser gjorts och fortsatt arbete pågår finns att rapportera
Stockholm börjar komma igång, mest jibb . Behov av utbildning o ledare Jonte håller i kontakterna
Östersund på väg om anläggning löser sig Kiken o Mascot håller koll
Sundsvall, Pelle Hjertman har 2 grupper Konakt via L Wihk
Dessa samt alla övriga gamla och nya klubbar med verksamhet kommer att inventeras av L Wihk
För att se hur många aktiva som finns. Bas för LOKstöd
Kommentarer:

#4 ”Motivationskortet”
Jontes förslag till system som ett steg 1 testas i år inom våra egna led innan vi går ut.
Borde test-visas på skidtinget den 12 feb.
Steg två Thomas med hjälp av JP tittar på tränarutbildning
Jonte håller övergripande i detta projekt
Kommentarer:
Gävle testar i vinter med start redan nu på höstträningen
#5 Utbildningar:
Budget för St Petersburg presenterades av Magnus F. (Bilagt nedan)
Har nu försökt leta resor och sätta ihop en budget för deltagandet i St Petersburg i oktober
Jag har utgått från att jag och Anne är med alla dagar – för att vi skall kunna söka alla internationella
tävlingar och att Per-Magnus K och Fredrik F främst inriktar sig på Puckeln. Men då det inte går jätte
många flyg så får de en del av Aerials och Halfpipe på köpet också.
Jag har frågat Ola om vad han trodde om detta upplägg och svaret var att FIS helst såg att domarna var
med alla dagar, men att det nog skulle gå att lösa. Skulle kolla närmare på det och återkomma.
Totalt skulle det kosta runt 19 500 att skicka oss fyra till seminariet (från Arlanda), de olika posterna går
att utläsa i det bifogade dokumentet.
När det gäller mitt och Fredriks deltagande har jag blivit lovad att UHSK kan skjuta till pengar – ca 5000
kronor, vilket gör den totala kostnaden något lägre. Hur det ser ut för Kiken med detta har jag inte fått
besked om ännu, men jag vet i alla fall att Anne inte har någon klubb att söka bidrag från.
Skall detta behandlas på torsdagens möte?
Svar från Mascot Vi kan ta det på torsdag, men Åre kan skicka in lika mycket/ deltagare 2500.- sen kan vi
göra en gemensam ansökan idrotslyftet på resten.
Mötet kom fram till att 13000:- saknas och att dessa söks i Idrottslyftet.
Lokala domarutbildningar
Anna-Karin kör i Gävle
Ferry kör i Umeå
Ola på gymnasiet i Järpen ( ev. i Vemdalen)
Anne? Stockholm
Janne T skickar filmmaterial till Ferry / Anna-Karin som utbildningsmaterial
Önskvärt ca 10 åk (dam, herr ) från samma pist. Ett mixat material från olika tävlingsarenor.
Kommentarer:
Ferry, Anne B och Falqvist åker till st Petersburg på Dommarutbildning
Det här betyder att Domare på EC i Kungsberget blir ovanstående + Ola Sundeqvist PM Kikajon och
med lite tur, Tina Tanaka Sundeqvist.
Annakarin Eriksson och Anders Olofsson åker till Edinburgh på TD-seminarium
Janne Har medelat att filmen är klar. Annakarin får den v40
Freestyleskidåkares förening har sökt idrotslyft för internationella utbildningar.
#6 Läger och tävlingar för yngre / kids
Lokala kidstävlingar funkar. Det är önskvärt att dessa, samt läger kommer med i tävlingsprogrammet.
Varje klubb ansvarig för att det kommer ut L Wihk meddelar klubbarna
#7 Tränarutbildning
I Vemdalen (v.47) i samband med gymnasiets läger.
Gävle planerar Airbag
Umeå något mot jibb
Ansvariga informerar klubbar

#8 Databas
Jenny, finns det via SSF någon databas där vi kan lägga film, bildmaterial?
Kommentar:
Ingen ftp på förbundet Åke Moänge kollar vad det kostar och återkomer med en lösning.
#9 Arrangörsutbildning
Föreslå Håkan Blom att söka lyftet-pengar för ett sådant projekt.
L Wihk
#10 Information till klubbar
L Wihk upprättar kontaktlista för alla klubbar, som vi vill nå. Målet är att öka informationsflödet och
kommunikationen mellan klubbar och rådet /SSF
Så snart alla kontakter finns är en viktig aktivitet: Att begära in uppgifter om antalet aktiva i klubbarna
för att få en bra grund för LOK-stöd.
Klubbadresser och kontaktpersoner på hemsidan måste uppdateras. Jonte förser Anna-Karin med info.
#11 Tjejläger
Jonte har inte fått klart besked från Annika. Hon vill inte driva ensam, men kan hjälpa till.
Kommentar:
Annakarin och Jonte har en bra grej på gång, dom får berätta själva.
#12 Marknad
Vad kan Rådet bidra med?
#13 Media
Thomas kolla med Kiken ang. 17/9 pressmappar, release mm
För att freestyle skall bli mera synligt måste vi kontinuerligt ta fram material, som gärna via SSF
kanaliseras till media (via de bra befintliga kanaler som finns). Målet är att vara igång med en start
på skrivandet i december 2010.
L Wihk har uppgiften att inventera och rundfråga i klubbarna efter skribent.
Kommentar:
Pressmapp gjord, ävenså möte med pressen i Stockholm, ungdommarna har startat en videoblogg just
nu från Zermatt, hoppas den kan fortsätta hela säsongen. Över 400 tittare per film.
#14 Freestyle ekonomi kommande säsong
Jenny, -Finns pengar för rådets verksamhet? Finns en summa satt för Freestyle i Idrottslyftet?
Svenska cupen har Sergel denna säsong
Kommentar:
30 000.- avsatt till rådsmöten
Osäkert vilken summa som kommer från Sergel i År, men ca 100 000.- fonderat från tidigare år.

