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Telefonmöte Freestyleråd 2 februari 2010
Jonas Lundblad
Janne Tjärnström
Lennart Wikh
Per-Magnus Kikajon
Jenny Eidolf
Magnus Ferry
Anders Olofsson
Anna-Karin Eriksson
Ulrika Svensson

Rekrytering
o Rekryteringen brinner på hemmaplan, iaf i Gävle. Många som
visar intresse för puckel.
o Jonte pratar med Sthlm hur rekryteringen ska ske, men har inte
hunnit med riktigt nu mitt i tävlingssäsong.
o Gävle har många som åker skidor, men tränarna räcker inte till.
50-60 ungar som åker puckel-hopp på 6 tränare.
o Vad saknas för att få ihop tränarbiten? Utbilda eftersom. Många
gamla åkare som går mot tränare.
o Sthlm åker upp till Gävle med tränare för att få ledning.
o Puckel i Hammarbybacken, vem är ansvarig för den? Jenny kollar
upp.
o Nu när vi är mitt inne i säsong så måste allt vara planerat innan,
annars kommer det inte att hända. Tiden räcker inte till.
o Inför nästa säsong måste vi ha lång framförhållning.
o Kiken håller på med Östersund, just nu handlar det om yta.
Kommunen har sagt nej, men det kommer att ske till nästa säsong.
Kiken är med i höst m snöläggning etc.
o Umeå – norrlandssamarbetet, ingen rapport Ferry har inte hunnit
kolla. Det är saker på gång men inget spikat ännu.
o Umeå tycker att det är bättre att vara i Hemavan-Tärnaby, de
ställer upp mer med maskintimmar etc. Puckel kommer att byggas
där under nästa säsong. Rekryteringsbasen är alpinister, och from
v.7 är det myket folk i Hemavan, då kommer en puckel byggas för
prova-på.
o Viktigt för rekryteringen att det finns puckel på anläggningarna så
att det blir en naturlig del av skidåkningen.
o Viktiga frågor i Rekrytering
 Centrala öppna camps
 Klubbar och värva åkare – fadderverksamhet
 Anläggningar – att det finns en puckel.
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Axla jobbet att få anläggningarna att göra pucklar runt om i landet
 Hur tar vi det vidare?
Jonte på G att skriva brev till SLAO/anläggningarna. Viktigat att
SLAO har med i pistmaskinsutbildning hur man bygger en puckel.
Jonte kollar även m SLAO om han och Lennart kan vara med på
möte i Åre för information.
Puckelrapporten – Kolla upp var i Sverige det finns puckel i
backen. Lägga in det sen på freerde.se/freestyle. Lennart tar tag i
det och kollar med anläggningarna. Mascot skickar kopia på det
som är gjort tidigare.
Alpint har enklare kommunikationsvägar via idrottonline. Hur ska
rekryteringen mot alpina klubbar ske. Ulrika kollar upp hur det
funkar med utskicken till alpina.
Förslag på ett samarbete med skicross mot alpina.
Tränare saknas – hur ska vi få till utbildning? Jibb och puckel
behövs.
Viktgt att vi förser landslaget i puckel med nya åkare.
De klubbar som tagit på sig fadderverksamhet har lyckats bra.
Sätta ner på papper vad som ska göras nästa år och förbereda nu
i sommar.

Ski Funtastic
o Camp i testarenan.
o SSF tältet – presentera alla grenar där.
o Johanna o Jonte på plats.
o Hur får vi till mailadresser till puckelintresserade?
o Tävling på FB ”vinn ett SOS ställ”?
Olympic Airport
o Alla har mycket att göra och hinner inte riktigt med.
o Ulrika kollar med JAK Freeride om de kan vara med och hoppa
trampolin.
TV 4 morgon
o Jenny kollar med TV4 om de kan åka till ngn befintlig träning i
Gävle alt. Umeå.
o Samma sak här att alla har mkt att göra att det är svårt att ta sig till
Sthlm.
Domar
o Magnus ska sammanställa en lista över domare i Sverige. 15 st
har gått kurs, 11 st har dömt det senaste året.
o Listan från Järpen, Janne skickar till Magnus.
Öppen träning
o Förhoppningsvis blir det många som vill prova på puckel efter OS.

2

o
o

Vi kör öppen träning både i Åre, Gävle, Umeå, Sunne och
Landskrona den torsdagen den 18/2.
Ulrika lägger ut info på hemsidan, maila info om backe etc.

Övrigt
o Helgen v.11 är det pipetävling i Vännäs – lägga ut det på
hemsidan. Skidor och snowboard?
o Aftonbladet TVs reporter kommer att ha en SOS WC jacka under
OS.
Nästa möte
o I Åre under WC veckan, förslag onsdag 10/3 kl. 20.00- 21.00
o Förslag på stor råd för alla skid och snowboardgrenar helgen den
8-9 maj på Bosön.

Läs igenom kontaktrapporten och återkom till mig om det är något
oklart eller missuppfattat i ovanstående.
Ulrika Svensson, Falun 8 februari
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