Freestylerådets möte i Åre 24 okt. 2009
Närvarande:
Tomas Carlquist
Jan Tjärnström
Anders Olofsson
Lennart Wihk
Jenny Eidolf
Ola Sundeqvist
Pär-Magnus Kikajon
Fredrik Andersson
Anna-Karin Eriksson

Rapport från förbundet, Jenny:
Ny organisation under ett år vilket har varit en utmaning, det går framåt men det är
fortfarande mycket som sker under ytan och framgångarna har inte blivit riktigt
synliga ännu. Viktigt att alla grenar tydliggör målen för sin verksamhet, samverkan
mellan alla grenar ger optimal effekt för alla. Det är inte meningen att någon ska åka
snålskjuts på någon annan.
Strategiska dokument (hitta ett strategiskt sätt att arbeta på)
Samverkan.
Information A och O
Hur informerar vi? Vad är det som ska ut?
Verktyg för kommunikation; sharepoint en plattform för kommunikation där även all
dokumentation kan samlas. Ett bättre alternativ istället för mail? Vi visar vad vi gör,
folk kan läsa in sig – skapar ett engagemang.
Underlättar för Jenny att kunna argumentera för sporten i ledningsgruppen.
Mycket arbete görs som är mycket bra men inte syns, det arbetet måste tydliggöras
och synliggöras för att sporten ska kunna utvecklas och gå vidare med med både en
topp och bredd.
Blir även betydelsefullt med en långsiktig plan då det gäller att rekrytera ledare och
tränare om man kan garantera en längre anställning än ett år.
Kommittée beslutar att vi vid ett telefonmöte inleder arbetet med att sammanställa
detta strategiska dokument. Ulrika ingår i den här gruppen som sammankallande.
Ulrika är i första hand anställd som vikarie för Petter i 3 månader, hon är ansvarig för
telemark, snowboard, speedski och freestyle
Vi är även positiva till att börja använda sharepoint för att underlätta
kommunikationen i rådet och ut mot andra intressenter (ex klubbar). Ett samarbete
med de andra grenarna skulle också kunna förbättras genom det här verktyget.
*Rapport från skidtinget:
Alla distriktsförbund var inbjudna och alla grenar fick möjlighet att presentera och
infomera. Hur kan vi i framtiden samarbeta med distriktsförbunden och vilka fördelar
finns att hämta genom ett gott samarbete med distriktsförbunden.
*Elitstöd:
Tomas ställer en fråga till Jenny ang RF elitstöd, vad händer med det? Möjlighet för
elitåkare att söka stöd för att kunna träna och tävla. RF sätter upp kriterier och

ansökan skall skickas in innan årsskiftet. Verksamhetsplanen är mycket viktigt i den
här ansökan; tydliggör mål och ha en klar strategi för landslagsverksamheten blir
mycket viktigt. Åter igen – sammaställ idéer, diskussioner och hur de ska
genomföras.
*Tävlingsprogrammet 09/10 fastställande
Flytt av Dundrets tävling 12-13 dec Janne tar kontakt med arrangörerna –
återkommer efter helgen.
Förändringar i EC är på gång men inte helt klart, så fort det är fastställt kommer
förändringarna att finnas på hemsidan
*Kommittémöten i samband med tävlingar.
Svårt att få tid till möten samtidigt som de allra flesta har fler uppdrag i samband
med tävlingarna. Vi föreslår istället telefonmöten mellan de stora gränsverskridande
mötena. Vi kommer hädanefter att ha telefonmöten 1/månad där det första mötet
kommer att handla om idrottslyftpengar samt fokus på rekrytering. Mötet ska
sammanställa rekryteringsblockets mål och riktlinjer vilket ska skrivas in i
styrdokumentet. Lennart Wihk är sammankallande och föreslår datum.
* SM 2010 Kungsberget. Upplägg och kostnader
Första sponsorn är klar, backen är byggd.
GFF har kommit med ett förslag om att ha en gala med en mängd olika priser för
olika prestationer.
*Rådets budget fastställs
Budget nationell verksamhet (40 000:- har utlovats)
*Tävlingsprogrammet 10/11 läget, vilka som anmält intresse
Multi-SM Rapport:
Förslag Idre, bollen ligger hos speedskiing för tillfället, Lennart är kontaktperson.
Syftet med ett multi SM är framför allt den mediala kraften. Samtidigt har
Tandådalen visat intresse av att vilja arrangera Big Air SM, GFF har ansökt om EC
2010/2011 Scandinaviska har ansökts av Umeå.
*Sponsorer, Svenska Cupen
Sergel – KLART!! Krav att vi synliggör att de vill visa att de stöttar
ungdomsverksamheten framför allt. Mer information om Sergel och vad de gör
kommer att sammanställas av Mascot så att tävlingsarrangörerna bland annat kan få
ut det via speakern.
*Idrottslyftspengar
Rådet får möjlighet att styra riktningen på hur vi vill att pengarna ska fördelas. Det
vill säga ett större ansvar att tydliggöra möjligheter till att utveckla verksamheten.
Vi sätter gemensamt upp riktlinjerna/kriterierna och ansvarar för fördelningen.
Det är oerhört viktigt att alla klubbar registrerar antalet aktiva och skickar in i form
av LOK stöd då idrottslyfts pengarna baseras på detta. I år är summan mer än en
tredjedel mindre än tidigare eftersom stödet nu baseras på antal LOK registreringar

som tyvär för våran del är färre än önskvärt. Ansökningstiden för nästa säsong går
ut 31 oktober och det kommer inte att bli någon sökperiod i vår.
Umeå har lämnat in två ansökningar, tjejsatsning samt utbildning.
Åre har lämnat in en ansökan gällande utveckling av träningsbacken i Duved,
Svenska Freestyleskidåkares Förening har via Åre slk lämnat in en ansökan gällande
utbildning av dommare och rikstränare.
*Det internationella domarseminariet. Rapport Ola Sundeqvist
Budgeten på 10 000 gick ihop. 23 domare från 8 olika nationer deltog i ett mycket
lyckat seminare. Tack Ola för ett suveränt arbete!
*Nationell domarutbildning
Fortbildning för domare xxxx i Stockholm
Ola; Järpen för elever och tränare datum?
Anna-Karin Sälen 29 november introduktion, tränare, föräldrar, aktiva
Forts. För den som vill börja döma i vinter 5 december i Sandviken.
Magnus uppdras att sammanställa en lista över alla tillgängliga domare (både färdiga
men även Dommare som gått kurs men inte provdömt, typ åkare på skidgymnasium
som gick tvådagarskursen för två år sedan) i Sverige.
Tomas och Fredrik skickar en skiva med filmer som vi kan använda vid
domarutbildningar. Ola fixar filmer med WC åk som kan användas vid utbildningarna.
Skickar till vem?
*Rekrytering.
Allmän information och diskussion
Skidrådet, ett råd där framförallt SLAO SSF och några andra intressenter ingår
arbetar för att utveckla skidåkning. Nu pågår ett projekt med en skola i Norrköping.
Hur ser vi på det och vår möjlighet att närvara och informera.
Även inom FIS har man startat ett projekt för att öka intresset för skidåkning;
Snowkids.
Hur ser vi på förslaget att skapa ett happening med en bigairbag i samband med
slottssprinten i Stockholm i syfte att rekrytera? Finns det i sammanhanget en klubb
som vi kan knyta ev nya medlemmar till?
Finns möjlighet att sponsra en person som ansvarar för detta arrangemang, Jenny
kollar med Vattenfall.
Vi tycker det verkar intressant och stöttar idén men har inte möjlighet att fysiskt vara
på plats. Möjlighet att marknadsföra SM under detta event? Hur rekryterar vi till
freestyle/puckel vid ett sådant här event,
Jenny kontaktar Jonte samt Slottssprintarrangören.
Hitta sätt att rekrytera och registrera? Hur kan vi locka? Vad kan vi locka med?
Idéer för att får sporten att överleva; skriva motioner till freestyle committé som kan
utveckla sporten och gör den mer attraktiv ex angående regler vad gäller hoppen.
Mascot informerar JP och Tomas angående tränares möjlighet att påverka sportens
utveckling genom FIS Puckelarbetsgrupp.
*Startandet av en ”neutral riksklubb” Svenska freestyleskidåkares förening
Har påbörjats, papprena ska skrivas på och skickas in till RF. Åke Moänge är knuten
till projektet, Magnus på SSF uppdras att skapa en Annmälningssida på
Skidor.com/freestyle, typ anmälningssidan till FIS-licens.

Åkarna ska sedan kunna anmäla sig till den här klubben via hemsidan till ingen
kostnad alls. För att delta i en tävling där ett föreningsmedlemsskap krävs måste
man däremot betala en viss avgift till klubben. Hur stor blir klubbavgiften för aktiv
medlem? Vad är målet i antal registrerade åkare 400, 600 ?

*Anna-karin uppdras att Uppdatera hemsidan med aktuella klubbar och
kontaktpersoner. Byt ut Landskrona mot Skåne. Jonte kontaktar Stockholms klubb
för att få en kontakt person.
Under klubbar på hemsidan får varje klubb en möjlighet att presentera sin
verksamhet med bilder, filmer etc Information till alla klubbar om detta! Lennart
informerar klubbarna om denna möjlighet.

*Utbildningdvd?
Vi prioriterar inte i dagsläget att lägga 50 – 75 000 på en ny instruktions dvd. Peter
Warnberg är däremot välkommen att komma till Vemdalen och filma våra åkare för
att av eget intresse tillverka en film för att kunna sälja till skidskolor etc. Ev kan vi
köpa ett par exemplar. Mascot informerar Peter om vårt beslut.
Representanter för landslag/skidgymnasiet gör en enklare film där man tydligt visar
de grundläggande bitarna både i teknik och hopp. De tar tag i det i april/maj 2010.
*Rapport marknad
En kommersiell plan har sammanställts och presenterats. I nuläget handlar det om
att hitta externa partners för att komma åt olika nätverk. En diskussion med ett
företag har påbörjats som är intresserad av ett större paket med fler grenar för att
vara mer attraktiv. Materialet ska kunna användas av alla vare sig man är
professionell eller ej. För att alla ska kunna hjälpa dig med säljandet av Svensk
Freestyle. Ett internationellt företag har visat intresse, P-M har haft ett inledande
möte och lagt ett pris. Om detta går igenom kommer ett 3-årigt avtal att inledas.
Dessutom finns ytterligare ett antal intressenter där man inte kommit lika långt.
*Skidgymnasiet
Mycket positivt just nu. Ser också bra ut inför framtiden. Kanonbra höst!
17 går där idag på 16 platser.
Positivt med tjejprojektet tillsammans med längd.
*Landslag
Full fokus på säsongen och OS. 50 dagar vattenhopp 2 pass per dag. Resultatet syns
tydligt. Juni Tignes, augusti Argentina. Oktober Zermatt. Endast en skadad övriga
åkare är i bra skick efter en hård träning inför säsongen. Önskar vara på snö igen
mitten av november, siktar på att åka till Tigne tillsammans med Canada och andra
landslag. Plan B blir att ha ett akrobatik läger på Bosön innan man sedan åker till
Ruuka, Finland. Adam, Martina, Olle kommer att köra EC. Endast topp 30 för köra
OS, det gäller alltså att prestera det på kommande WC tävlingar.
Johanna Petterson från GFF kommer att coacha EC-laget i vinter. Åke med till
Vemdalen för att lyssna och lära av Janne o Fripps och följer därefter med till Finland.
*Tävling internationellt

WC Åre, Inte riktigt klart med finansieringen ännu men hoppas med att vara klar
innan jul.
Arbetet fortskrider annars bra. Marknadsföringen sker på flera olika platser runt Åre
samt på FC och ev freeride. TV sänder med någon timmes förskjutning.
Marknadsföringen görs med tanke både på WC samt för hela freestyle Sverige.
*Blockens budget fastställs
Nationell verksamhet
Utbildning; tränarutbildningar samt utb.dvd
15 000
Tävlingsverksamhet 5 cuphelger, 3 FIS tävlingar, samt cup priser
45 000
Rekrytering(trycksaker)
10 000
Utbildning (domare, TD)
15 000
Marknad (trycksaker)
10 000
Svenska freestyleåkares förening; administration
5 000
============
100 000

*RFs fördelning av medel (Annikas tankar och Styrkort, bilägges)
Styrkort kompletteras och levereras till Jenny.
*Kommitténs funktion, roll och befogenheter. (Se Annikas dokument 4, bilägges)
Vi diskuterar SSF´s förslag om att grenchefen ska vara ordförande i kommittén och
funderar över vad det rent praktiskt kommer att innebära för oss. Ex vad händer då
vi (kommittén) och SSF har skilda åsikter, vem har makten att besluta? Vi är inte
säkra på att det kommer vara fördelaktigt eller inte, blir det ett stöd eller inte?
Vi bordlägger frågan tills vidare för att kunna sätta oss in i vad det rent praktiskt
innebär.
Lyfter åter frågan kring roll, funktion och befogenheter och ber Jenny ta med sig
frågan.
*Övrigt

RF ställer krav på en långsiktig vision, med huvudmål och delmål samt en
handlingsplan för att VI? Svensk freestyle, ska få del av elitstödet , vilket
gör arbetet med att fylla ”styrkortet” med innehåll väldigt viktigt.
Några funderingar kring RF:s Elitstöd
(Dokument 3. producerat av Annika Johansson)
Vid mötet på Bosön i maj så presenterade Liselotte Olsson från RF
lite kring elitstödet och den nya elitidrottsenheten som skulle startas upp.
Det skulle bli en ny samlad elitsatsning med målsättningen ”Mer guld till Sverige”.
Jag funderar lite på vad som händer med denna satsning. Det presenterades
då att det fanns 135miljoner kronor som skulle fördelas under hösten 2009.
Vad jag förstod skall pengarna gå till SF och inte till enskilda individer.
Pengarna kunde enligt mina anteckningar gå till exempelvis:
 Lön tränare
 Kost, läger, tävlingar






Talang och elitprogram
Utvecklingsprojekt av olika slag
Utrustning
Kompetensstöd (ex. till tränare)

Freestylerådet funktioner, medlemmar mm.
(Dokument 4.Producerat av Annika Johansson)
Mål/syfte:
Att klargöra rådets roll och funktion gentemot Svenska
skidförbundet (sportchef/grenansvarig) och freestyle Sverige.
Vilket ansvar och vilka befogenheter har rådet?
Genomförande:
Klargöra vilka saker och frågor som rådet har befogenhet att ta
beslut om (kanske kommer detta att bli tydligt i och med styrkortet?).
Medlemmar i rådet: Vilka områden skall vi ha med i rådet, är de
block som är med nu bra eller saknas något skall något bort?
Hur många personer bör ingå i rådet (vid för stort råd blir kanske
diskussionerna och mötena svårare att ha överblick över eller så jobbar
man med ett större råd där fler ingår och man jobbar gruppvis på mötena
och endast har vissa delar tillsammans allihop). Vem väljer ut medlemmar till rådet?
Rådet själv, anställd på förbundet, annan? Hur länge sitter man med i rådet
(viss tid, livsstid ? ) Kompetenser, områden, antal personer i rådet,
samt ekonomi bör här tas hänsyn till.
Funderingar: Kanske skall rådet bestå av en kärna och sedan bjuds
olika kompetenser in på olika möten där de ses kan bistå med kunskap, tanka

