Telefonmöte svenska freestyle kommiten
2010-10-05 kl 20.00
Närvarande:
Anders Olofsson, sammankallande
Anna Karin Eriksson
Jonas Lundblad
Per-Magnus Kikajon
Janne Tjärnström,
Lasse von Stednik
Per Jansson
Jenny Eidolf
1 Mötets öppnande
Mascot hälsar alla välkommna till Mötet
2 Val av justeringsmän
Pär Magnus väljs att jämte sammankallande agera justeringsman
3 Val av sekreterare
Anna-Karin väljs till mötets sekreterare
4 Dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg ; extra tävling i januari och Info om Sergel
5 Föregående protokoll ( mailat 2010-09-28 )
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
6 Åtgärdslista & bordlagda ärenden (mailat 2010-09-28 )
Genomgång av ”att göra listan”
 SC
Arbetet att överlämna ansvaret av SC och tillhörande materiel från Mascot till Per är påbörjat
men det finns kvar att göra. Beslutade att lägga in ytterligare en SC tävling som Sunne vill
arrangera i Idre 15-16/1. Sunne önskar dock gärna hjälp och stöd från övriga klubbar för att
kunna genomföra tävlingen.
Tävlingsprogrammet för SC ligger numera även på freeride.se
Det finns färdiga affischer att använda till tävlingarna, kontakta Mascot för att få tillgång till
dem
Sven Fjällström kommer tillsammans med Mascot ”bygga” ett nytt dataprogram för ”parra”

tävlingarna i vinter.
 SM Big Air
Boden och Tandådalen har sökt. Snowboard önskar göra ett gemensamt SM för både skidor och
bräda. Rådet överlåter i år åt Jenny att ta beslut om vilka som kommer att få arrangera i år.
 Motivationskort
Försäsongskorten är upptryckta och klara för att användas. Vore bra om fler klubbar testade och
sedan kom med synpunkter på ev ändringar. Korten för vinterträning är också färdiga och går i
tryck inom de närmsta dagarna.
Saltsjöbaden har visat intresse att använda korten för sina jibbare.
I väntan på en gemensam portal där vi kan lägga ut dokument och dyl. mailar Jonte korten till
rådet.
 Utbildningar
Tränarutbildning steg 2: Tomas kommer att köra tränarutbildning tillsammans med
skidgymnasiet under V46 i Vemdalen. Han kommer att använda det materiel som Veronica
gjorde i sitt examensarbete i våras.
Domarutbildningar steg1: Inga datum fastställda ännu. Janne har fixat skivor med åk som kan
användas vid utbildningen, A-K får filmerna i helgen.
Tränarutbildning airbag: Jonas återkommer med besked så fort det beslutats om byggandet av
rampen.
Arrangörsutbildning: Ingen info
 Lokala kidstävlingar
Alla klubbar som planerar att ha kidstävlingar på hemmaplan mailar det till Anna-Karin så att vi
får ut det på hemsidan.
7 Ekonomi/budget
Skicka in ansökningar till idrottslyftet med en tydlig budget så fort som möjligt men absolut
senast 31/10. Viktigt att vi tydligt visar behovet och styrker det i ansökan. Tilldelningen av
idrottslyftspengar (som grundar sig helt på lok-stödet) är i år lägre än förra året.
Det finns ca 100 000 kvar av Sergelpengarna. Till nästa säsong riskerar vi att mista vår
huvudsponsor av SC då vår kontakt avslutar sitt arbete på Sergel. Vi är alltså i stort behov av en
ny sponsor av Svenska Cupen.

8 Rapporter
 Landslaget Lasse
Fungerar mycket bra både bland åkare och tränare. 16 åkare i Zermatt just nu. Har en väl
fungerande tränarstab. Man har valt att lägga lite mer på att få en fungerande tränarstab och
därigenom har det blivit mindre stöd till åkarna. Gott stöd från SOK. Man har också utvecklat ett
bra samarbete med skidgymnasiet och kommer att fortsätta träffas regelbundet.

 Rapport från FIS-möte i Zürich Mascot
Diskussioner om slopestyle ska vara med på OS eller ej. Det finns en gemensam strävan inom
freestyle kommittén att få med parra på OS men för tillfället ligger slopestyle steget före.
Norge har lämnat in en motion angående dubbla volter i puckel och därmed också bygga större
hopp. Det finns kloka synpunkter både för och emot viktigt att vi tar vintern till att diskutera vad
vi vill för att sedan föra fram vår åsikt vid vårmötet.
 Jibb – New School Jonas
Jenny och Jonas har varit med på arbetsgruppen ”jibb´s” möte och berättade att de gärna vill
organisera sig och tävla, samtidigt som de är noga med att påpeka att glädjen i sporten måste
finnas kvar.
Samarbetet är positivt och man har utsett Jan Aikio att sammanställa de klubbar som finns och
sedan registrera dem på SSF.
Jonas menar att upp till 12-13 årsålder är det naturligt att låta ungarna träna allt och sedan
specialisera sig.
Mascot kontaktar Aiko för att fråga om han kan vara sammankallande för Jibb rådet.
 Jenny – rapport från SSF
Mindre resurser till smågrenarna, grencheferna finns inte kvar. Alpina delen flyttar till Åre – ny
organisation behövs.
Alla utlägg som vi har måste gå genom Lasse. Jenny har skickat ut förslag på strategisk plan,
viktigt att vi läser och kommer med synpunkter
 Rapport från skidgymnasiet – Janne
Mycket bra gäng på gymnasiet just nu, förmodligen det bästa någonsin. Lite oro att det blir få
sökande nästa år men hoppas att det ska öka igen efter ett par år.
De är också mycket positiva till samarbetet med landslagstränarna.
Hoppas att många har möjlighet att komma till lägret i Vemdalen V46, inbjudan finns på skolans
hemsida www.aregymnasieskola.se samt på www.skidor.com
 Tjejsatsning – Anna-Karin
A-K informerade om planerna för den kommande tjejsatsningen i Gävle i vinter. Man planerar
en tjejhelg i april med förhoppning om att även fd freestyletjejer ska komma för att inspirera de
unga tjejerna. Annars är det förutom en speciell tjejgrupp med egen träning, två läger
inplanerade; ett i januari i Kungsberget och ett i maj i Folgefonna i samband med Skandinaviska
cup finalen.
 Domare EC –Kungsberget Annakarin
Ser ut att kunna lösa sig med domare till EC utan att behöva ”flyga” in alltför många utifrån:
Ola, Anne, Tina, Magnus, Fredrik, Pär-Magnus

 Rapport Marknad PMK
Inte så mycket nytt att meddela för tillfället. Det finns en nyupptryckt informations folder att
dela ut vid olika evenemang. Hör av er till Jenny om ni behöver några.
8 Verksamhetskalender (mailat 2010-09-28)
SC Kungsberget
Det kommer att vara stora alpina tävlingar i K-berget samma helg som SC. Det kan därför vara
bra att boka boende redan nu. Det är ”Lilla Världscupen” som arrangeras samtidigt, ett förslag
från Jenny är att samköra vissa aktiviteter. GFF tittar vidare på det.
Ski funtastic 15-17 april
Tjejläger i Kungsberget 1-3 april

9 SSF årsmöte
Mascot meddelade den glädjande nyheten att en freestylare är föreslagen till styrelseledamot av
valberedningen. Nu är det bara att hålla tummarna för att han blir invald också.

10 Övriga frågor
Kiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att ha ett kalendarium på skidor.com där alla
aktiviteter finns med.
Östersundsprojektet – Kiken
Hänger just nu på om backen blir ombyggd eller ej. Kiken bearbetar kommunen.
11 Nästa möte
15 november 20.00
Samma telefonnummer och mötesnummer:
Telefonnummer: 0200 - 892 63 från fast telefon
08 - 505 13 716 från mobiltelefon
mötesnummer, *473508*
13 mötets avslutande
Vid pennan:

Justerare:

Anna-Karin Eriksson

Per Magnus Kikajon

Anders Olofsson

