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Jumps & Bumps
Används redan i Umeå och Gävle
Riktar sig mot barn och ungdomar 6-12 år
Bygger på att träna under säkra förhållanden
Progression – börjar lätt och ta sig uppåt
Både hopp och jibb och puckel
Vid 10-12 år är barnen mera inne på själva om de vill gå mer
mot pcukel el mot jibb
Även tränarstrukturen upplagd i nivåer
Genomarbetad modell med bra struktur
Grunden är så bra och enkel att den kan kopieras rakt av och
försvenskas

Hur ska vi föra Canadamodellen vidare?
o
o

E-Mail
info@skidor.com

Vad vill vi rekrytera?
 Freestyle
 Puckelåkare
 Jibb
Skidförbundets syn på det?
6-7 år upp till 8-10 år så ska man träna allt, inte bara åka
puckel. Park och puckel ska vara i samma mening. Göra val
mot puckel el jibb senare.
Freeskiing – så bred ingång som möjligt, träning i puckel och
säkerhet i park.
Upp till 12 år så är man en allroundåkare.

Jonte beställer hem material om Canadamodellen
Magnus skickar befintligt material som de använder i Umeå till
Jonte.
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Mål att bli fler åkare inom freestyle, hur gör vi?
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Skapa förtroende hos föräldrar att jibb är seriöst. Att åkarna får
förtroende för tränare och ser att tränarna har kunskap och kan
förmedla den.
Dialog med anläggningarna
Hitta ett samarbete med freeride.se där vi når en helt annan
plattform
FIS är öppen för dessa grenar eftersom IOC vill utöka OS
program – slopestyle på skidor
Utöka träningsverksamhet för Slope, BA, HP.
Mera camps som ska hänga ihop
Utbilda domare och göra upp riktlinjer så att alla tävlingar
bedöms lika
Tomas och Janne gör träningsvideo för puckel (Veronicas
projektarbete), koppla in SISU på det.

Ski Funtastic
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Gävle gör pilotprojekt i Sthlm när de träffar klubbarna där och
ser om det blir ett positivt utfall
Försvenska materialet
Ta fram träningsutbildning
Ta kontakt med anläggningar för intresse
 Kurser med anläggningar, det är svårt för dom att
komma iväg under säsong. Bättre att ha flera kurser
lokalt än att ha ngr stora.
 Mål att få till det som Dreams var förut, en kommersiell
produkt som går att sälja.

Ulrika har varit på möte med Skistar och Sjödin
Skistar öppna till att göra banor, ser gärna att det är camps
veckan innan Ski Fun helgen
Feedback från Skistar att förra årets puckel var för svår, i år se
till att det finns lättare delar för de som vill testa på.

Tävlingar
o
o
o
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Sunne saknar tävlingar i mindre allvarlig form
Önskar ett koncept för klubbar som vill arrangera mindre
tävlingar
Sunne har ambitionen att köra en Värmlandscup med tävlingar
i Branäs, Kil och Arvika.
Mascot har ett färdigt material, skickar det till Per.
Magnus har fått förfrågan från Norge om att tillsammans
arrangera en Skandinvisk Cup i BA o HP. Även tillsammans
med Finland.
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Integrera dessa grenar i SverigeCupen
 Befintlig puckel org som tillsammans med jibb org gör
tävlingarna
 Puckel tycker att det är bra att dessa grenar integreras
i tävling, OM det tillför krafter. Det måste då till flera
ideella som arbetar

Nästa möte:

Läs igenom kontaktrapporten och återkom till mig om det är något oklart eller
missuppfattat i ovanstående.
Ulrika Svensson, Falun 17 december
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