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1. Marknad (Anders.O och Per-Magnus)
Två nya sponsorer till landslaget Tenson kläder till A laget, avtalet är på ett år. Scott hjälmar,
glasögon, ryggskydd och stavar. Räcker även till EC laget. Tre års kontrakt. Hestra kontrakt
två år till.
Olw sponsrar Gävle freestyle.
Landslagets synlighet, jobba för att skapa en tv serie med puckellandslaget. Produktionsbolag
Stockholm-Köpenhamn har nappat och sätter till en arbetsgrupp. De säljer serien.
2. Press (Anders. O och Per-Magnus)
Tomas har haft ett möte med pressansvarig på förbundet. Målet är att få öka landslagets
synlighet, vi har en väldigt dålig media synlighet. Kiken och Tomas ska ha ett nytt möte med
pressansvarig för att utarbeta en plan för hur man ska nå ut med A landslaget till media.
Viktigt att vi fortsätter att jobba i klubbarna med lokalpressen. Både Umeå och Sunne har
haft bra stöd i lokalpressen.
3.

Ekonomi (Anders.O)
Ingen egen ekonomi, men ca 60 000 kr kvar av idrottslyftspengar.
Pengarna ska gå till utbildning av tränare, td och domare.
Klubbarna uppmanas att söka bidrag för utbildningskurser.
Sökningen sker på idrottonline men maila till Anders Olofsson.
Gävle har sökt för slopestyle utbildning.

4. FIS (Anders.O)
Möte Zurich. Mest info inga ändringar.
Domare större event:
SS Simon Tjärnström OS, Pu Magnus Ferry universiaden Italien, Pu Ann Blomqvist VM.
Inget nytt inom puckel, mycket om dd i de olika hoppen, troligen beslut till våren.

Ändring i singelfinalen från 4 till 6 i superfinalen
5. Landslag (Tomas.C)
Här kommer lite information från landslaget.
Vi kom hem igår efter ett jäkligt bra läger i Zermatt. Fick ut 10 av planerade 13 skiddagar. Backen var
nog den bästa någonsin i Zermatt. Alla åkare kör sina tävlingsåk och självförtroende är mycket bra
inför kommande tävlingssäsong. Vi startade även vårt projekt för mental träning tillsammans med
Annika Johansson. Vi har fått en struktur och modell att jobbar efter som jag tror vi alla är mycket
nöjda med och tror på.
Vi drar igång igen med gemensam träning vecka 45, trampolin i Järpen, tillsammans med Lasse Von
Stedingk. Troligtvis på snö V 46 i Vemdalen. Därefter ytterligare 2 veckor på snö i Åre eller trampolin.
Vi åker till Ruka 3/12 för WC premiären den 15/12. WC tävlingen i Val-St-Come efter nyår är inställd.
Vi åker till Lake Placid och de nordamerikanska tävlingarna 13/1. Annars är säsongens höjdpunkter
WC tävlingen i Sochi (för OS) i mitten på februari, VM i Voss i början på mars samt WC i Åre.
Målsättningen för i år är att kunna få till stabilt tävlingsåk med två bra hopp i alla backar. Kan vi uppnå
detta kommer vi ha åkare i vissa finaler och de kommer också att kvalificera sig för OS (IOK kraven).
Per har en högre målsättning. Minst två topp 8 placeringar samt slå hans personbästa, 5:e plats. På
JVM har vi så klart målsättningen att kliva högst upp på pallen.
Tenson är ny klädsponsor och Scott går in med googles och skydd istället för POC. Fortsätter med
Hestra handskar.
Fotografering är genomförd och en ny uppsättning fräscha foton finns nu att ge till pressen.

6. Nationella tävlingar (Per.J) Urban Strom
Tävlingskalendern gicks igenom
Klara datum: 12-13 jan Duved Sv cup och Ec uttagning, 26-27 jan Kungsberget Sv cup, 2-3 feb
SFC Jyväskyle, 23-24 feb Agnäs Sv cup, 9-10 mars Kids SS, Pu Kungsberget,22-24 mars SFC
SS,Pu Luleå, SM 2-5 april, 11-13 april Myrkdalen SFC.
Ej klara datum: Sunne och Skåne.
7. Internationella tävlingar (Anders.O)
Söker en arrangör av en Europa cuptävling, kom igen klubbarna. Januari eller februari passar
bäst. Det för att åka
8. Domare och Td (Magnus.F)
Fem nya domare klara förra året, fyra puckel och en ss
Fem domare till finland, två alla grenar och två puckel och en ss.
Två Td
Ola Puckel domar utb Åre
Magnus Puckel domar utb Umeå
Magnus SS Stockholm
Inga datum klara
Förslag att höja arvode till 500 kr domare och 650 kr huvuddomare per dag. Vi återkommer
med besked, men om vi inte får en huvudsponsor är det mycket svårt att lägga mer
kostnader på arrangören.

9. Rekrytering (Jonas.L)
Stockholm har något på gång, Jonas ska träffa en som vill starta en klubb.
Sedan har det startats flera freestyleklubbar i Sverige med inriktning på park.
10. Utbildning: (Anna-Karin)
8-11 nov Domarutb Helsinki
9-11 nov TD utb Helsinki
Elit tränare utb: Syfte att utveckla ec tränare och skidgymnasietränare. Inget klart just nu.
12-16 nov Vemdalsläger öppet för alla klubbar. Inbjudan Janne
15- 16 nov Snö 1 puckel Janne fixar text och struktur för utbildningen.
17-18 nov Snö bas freestyle Jonas, Fredrik är ledare för denna del

FÖRSLAG från Mike Förtydligande och struktur.
Utbildning freestyle
SNÖ
Bas Handledning och genomgång av motivationskorten teknik/didaktik/ledarskap
Regler (basic)
1 Fördjupad teknik och freestyledidaktik (exempel på övningar)
Avancerade hopp
Ledarskap/coachning fördjupning
2 Träningslära och biomekanik
FÖRSÄSONG
Bas Handledning och genomgång av motivationskort för trampolin och
vattenhopp. Teknik/didaktik/ledarskap
1 Hopp/fys Teknik och didaktik för mer avancerade hopp
Träningslära, genomgång av olika fysövningar samt fystester.
ATT UTVECKLA:
Motivationskort för vattenhopp/airbag
Utbildningsmaterial för steg1 teknik/didaktik (snö)
En enklare sammanfattning av regelboken
Tydligare kursplaner med målspecifikation, innehåll och kurslitteratur.
Kurslitteratur i träningslära och biomekanik finns (SISU

11. Skidgymnasiet (Jan.T)
Järpen: Kommit igång bra, en bra grupp på fem åkare. Årliga läger blev i Edsåsdalen. Mycket
lyckat med allt från lekar, dans och fys. Mycket vattenhopps focus. Åk två och tre på läger i
Zermatt mycket lyckat. Åk 1 mycket vattenhopp i lugn och ro. Repetera styrka osv. Vemdalen
läger v46 skidgymnasiet. Spännande med Duveds uttagning.
Sandviken: 8 elever, lite igångsättnings problem. Stedink varit uppe och hjälp till. Träning alla
dagar trampolin, big air och fys. Trevligt gäng, bara killar.
Vännäs: 6 åkare med inriktning på slopestyle, kommit igång bra med vattenhopp, trampolin,
rail och fysträning. Träning alla skoldagar. Hög motivation och trevligt gäng, bara killar.
12. Övrigt.
 Vi vill att alla skaffar skype så skapar vi en grupp och kör möten över skype.
 Sunne 7-9 december läger i Idre.
 Med normal vinter är även Duved klar.

 Lägga in nummerlapparna i vagnen om arrangören ej har några.
Nästa möte fredag 17 nov i Vemdalen eller över skype.

