Protokoll grenråd puckelpist
2013-05-04-2013-05-05
Deltagande: Anders Olofsson, Kalle Hellquist, Jonas Lundblad, Anna-Karin Eriksson,
Janne Tjärnström, Fredrik Andersson, Tomas Carlqvist, Klas Wersén, Annika Wignäs,
Anna Jonell, Håkan Blom, Åsa Nilsson (protokoll)
Förhinder från Freestylerådet och klubbarna: Per-Magnus Kikajon, Magnus Ferry, Per
Jansson, Micke Stegfeldt.
1. Presentation av varandra – vi som är på plats
2. Genomgång av Freestylerådet – läget idag och ansvarsområden enlig:

Kalle Hellqvist sammankallande, Protokoll
Anders Olofsson Marknad, Press, Marknad, FIS, Internationelltävling
Tomas Carlqvist Landslag
Per Jansson Nationelltävling
Jonas Lundblad Rekrytering
Magnus Ferry Domare
Anna-Karin Eriksson
Per-Magnus Kikajon
Janne Tjärnström
3. Hur organiserar vi oss framöver?
Finns lite olika sätt att göra, som vi arbetat hittills är nog den bästa lösningen under
förutsättning att klubbarna tar sitt ansvar.
4. Vilka funktioner behövs? Freestylerådet.
Ordförande – (Anna-Karin Eriksson)
Nationella tävlingar (Hur utvecklar vi tävlingarna?) (Mascot)
Internationella tävlingar (Ansvar arrangörsutbildning) (Mascot)
Landslag – WC/EC (Tomas Carlqvist)
RIG – NIU (Janne/Fredrik/Tallroth)
Press PR Hemsida
Svensk Freestyles presentation för hela Sverige/Världen, här måste vi bli bättre –
jobbet nationellt ligger mycket på klubbarna. Ta med er och fundera hemma på
kammaren då det är superviktigt att vi hittar den personen!
En arbetsbeskrivning behövs.
Förslag på ”skills”
Lobbyist media
Landslagskontakt
Klubbkontakt
Bildbanksansvarig
Kreativ – storyteller
Förslag Jesper Blomqvist, Johanna Eriksson
Marknad (Kiken)
Ekonomi (Mascot)

Bredd, rekrytering (Kalle Hellqvist)
Utbildning (Håkan Blom)
Domare – TD (Magnus Ferry)
Klubbar; Gävle, Umeå, Sunne, Landskrona, Östersund, Åre, Luleå
5. Spikad Freestylekommitté 2014
Anna-Karin Eriksson - ordförande
Anders Olofsson
Kalle Hellqvist
Håkan Blom
Magnus Ferry
Tomas Carlqvist
Rep. Freestylegymnasiet
PM Kikajon
Representant Sunne
Representant Landskrona
Ett fysiskt höstmöte och ett fysiskt vårmöte, däremellan körs telefonmöten.
Representanterna för Skidgymnasierna (Järpen/Gävle) – träffas/pratar innan
Kommittémötena för att ha en samsyn.

6. Början till Tävlingskalender 2014
Internationellt:
v. 4 - Skandinaviska Voss - preliminär
v. 10 – World Cup Åre (fre-lör)
v. 11 – Europa Cup Finland (ons-tors)
v. 11 – Skandinaviska Finland (lör-sön)
v. 12 – Europa Cup Kungsberget (ons-tors)
v. 12 – Skandinaviska Kungsberget (lör-sön) – ingår även i Svenska Cupen.
v. 14 – Skandinaviska Mästerskapen – Åre (Fler Freestylegrenar? Ev. blir det bara puckel)
SM 2014
v. 8 – Luleå (fredag singel elit, lördag parra alla, söndag singel ungdom, kids och minikids)
Svenska Cupen
v. 2 – Duved
v. 5 – Vallåsen ?
v. 7 – Sunne ?
Mascot jobbar vidare, vi har en hel del frågetecken som behöver lösas innan vi kan sätta in resten av
Svenska Cupen tävlingarna. JVM finns inget datum på än, Skandinaviska i Voss är preliminär, ev. kan
man flytta SM i Luleå till vecka 13.

7. Ekonomi
I år fanns totalt 105 000 kr i Idrottslyft (statliga bidrag) som styrs via LOK och SISU stöd.
-15 000 kr har använts till Europa Cup
-43 000 kr har används till World Cup
-3 000 kr ska användas till resekostnader Snökonventet
- 3 000 kr ansökan från Luleå som ersättning för Norskt domarstrul!
41 000 kr – kvar som ska räcka till internationellt domarseminarium/TD och Vemdalshelg
Dessutom fanns 700 000 kr hos Svenska Skidförbundet (pengarna kommer från RF) som man
kunde söka för olika projekt. ”Ett sätt för de mindre grenarna att få mer pengar”
Freestyle har inte fått några pengar ännu iår.
Håkan försöker äska pengar härifrån till utbildningsvecka/helg i Vemdalen i höst
Ovanstående pengar kan bara klubbar söka.

SKIDFÖRBUNDETS EKONOM
Tomas drar en sammanfattning av Skidförbundets organisation och ekonomi.
8. Utbildningar
Utbildningar bör ske nationellt för hela Freestyle Sverige som vi sedan kan gå tillbaka med till de
enskilda klubbarna och utbilda vidare.
Skidor, vattenhopp, trampolin, barmark, arrangör, domare/TD
Kan vi göra en plan eller ska vi dra de stora penseldragen nu och sedan sätta datum?
Trampolinutbildning, steg 2 Järpen 18-19 maj
Vattenhoppstränarutbildning behövs kanske en i Järpen (vår) och en i Umeå (sensommar).
Arrangörsutbildning i Vemdalen första helgen innan Vemdalslägret.
Steg 2 tränarutbildning (torsdag-fredag-lördag-söndag)
Steg 1 tränarutbildning (lördag-söndag) (Motivationskorten)
Domarutbildning – Internationella Domarseminariet ska vi försöka få vart tredje år till Sverige.
Trampolin steg 1 – Kalle utbildar i Umeå och Luleå, Jonte i Gävle och Fripps i Åre.
Barmarksträning fys – Håkan kollar med Fripps.
(Svenska Skidförbundet undersöker och tittar över en grenövergripande steg 1 utbildning.)
9. PR
Mascot mailar en sammanställning från Per-Magnus Kikajon som bifogas. Även PR-plan bifogas.
Vad ska vi heta MOGULS, FREESTYLE, PUCKEL – fundera på kammaren!
10. Landslag, uttag till landslag, Europa Cup, Utmanarlaget, bredd-elit (Tomas Carlqvist)
Tomas presenterar Freestylelandslagets vision, se bifogad bilaga

11. Freestylekommittén godtar bifogat förslag om Europa Cup uttagning.
Däremot ska kommittén fundera på hur vi ska ta ut fler åkare till den Nordiska delen av
Europacupen (Finland, Kungsberget). Uppdraget går till Fripps och Janne att tillsammans med
klubbtränarna.
12. Minikids, tävlingsform, resultat
Förslag från Gävle när det gäller tävling:
Omdöme istället för poäng.
Är det 5 deltagare kan man utse en etta och resten är tvåor.
Är det 10 deltagare kan man utse en etta, tvåa och en trea och resten fyror.
Omdömeskort ska tas fram av Gävle och presenteras på Vemdalslägret.
Svenska Cupen – Minikids klass kan vara med – klubben bestämmer, men om man har en
minikids klass - så ska minikidsen få omdöme. 1, 2, 3 utses enligt ovannämnda ”regler”.
SM – Minikids ska finnas, men med omdöme. 1, 2, 3 utses enligt ovannämnda ”regler”.
Alla ska ha pris/medaljer.
13. Kids, tävlingsform, resultat
Poäng ska finnas.
1, 2, 3 ska utses – resten är fyror med osorterade resultatlistor.
Det kommer att utses 1, 2, 3 i Svenska Cupen totalt.
Alla ska pris/medaljer.

14. SM – Juniorklass kontra Seniorklass
Känns som det är lite Vilda Västern just nu – om man kan delta i båda klasserna eller inte.
Just nu finns det lite för litet underlag för att köra 2 helt olika klasser, och man kan alltså
vinna både juniorklassen och seniorklassen i dagsläget.
Ett beslut måste tas hur vi ska göra men bordläggs just nu.

