Rådsmöte Freestyle 24/5 Arlanda
Närvarande: Anna-Karin E, Anders O, Magnus F, Mats E, Peter B, Kalle O, Klas W, Patrik P
1 Rådets sammansättning och uppgift
Säsongen 2013/14 har rådet haft nio fasta medlemmar, men alla klubbar bjuds in att delta i möten.
Det har blivit förändrad ekonomiska förutsättningar för Freestyle Sverige, kräver ny roll för rådet.
Hur sprida informationen till föreningar och intresserade – Protokollsutdrag på webben,
Arbetsmaterial – Dropbox.
Magnus gör backupp på dropboxen
Förslag på ny sammansättning av rådet
5 ledamöten + 2 suppleanter, Ordförande utsedd av SSF
Rådet blir uppdragsgivare åt landslagsansvarig, rådgivande i anställningen av landslagsansvarig
Hur utses medlemmarna till rådet? Avgörande är att individerna är visionärer, har ett brett
kontaktnät
Kompetenser som behövs i rådet
-

Ordförande: HR
Marknad/Ekonomi
Utveckling: utbildning, rekrytering
Tävling: arrangemang, domare, TD, kalender
FIS/SSF: kontakter, direktlänk

Rådets sammansättning 2014/15 blir:
-

Anna-Karin E (Ordförande), Mats E, Magnus F, Anders O, Wersén
Suppleanter: P-M Kikajon och Kalle O

Övriga som kan ingå i arbetsgrupper: K Hellkvist, P Tallroth, P Elfsberg, P Bengtson, R Hansson, J
Lundblad, Fripps, Tjärnström, A Johansson, K/A Wersen, J Hådell Lidenmark, J Rönnbäck, P
Pettersson, T Carlqvist, M Stegfeldt, J Björnlund, U Storm, M Öjelind, T Eriksson.
SLAO och Skidlärarna är viktiga aktörer
Rådet skall vara beslutande i freestylefrågor, men inte utföra det praktiska arbetet – detta skall
istället arbetsgrupper göra. Bör finnas fasta och tillfälliga arbetsgrupper.
Rådets första telefonmöte sker efter FIS mötet i Juni
Marknadsgruppen träffas så snart som möjligt
Rådets medlemmar beslutas vid vårmötet. Vårmötet 2015 blir 8-10/5 Åre
Jonas L blir valberedning inför nästa års vårmöte
SSF har rekommendationer över rådets arbetsuppgifter och skyldigheter – Anders kollar upp
2. Föreningsrapport
Åre

Ser bra ut, ca. 55-60 aktiva åkare, bra med tränare, bra återväxt.
Slutat träna på snö precis, börjar med vattenhopp nu.
Luleå
Generationsskifte, svårt med backen, kommit nya medlemmar så framtiden ser ljus ut, någon ny
tränare har tillkommit ca. 30-40 aktiva.
Håkan kliver av styrelseuppdraget i föreningen
Landskrona
Ca. 9 aktiva kvar på plats, Ingen träning på snö denna säsong – trampolin och gymnastik istället,
vattenhoppet har startat. Stora uppmaningen är att få fler åkare.
Mobilt vattenhopp, vinsch. Kommer vara med på en del festivaler.
Behov av tränarutbildningar – puckel och vattenhopp
Umeå
Ca. 70 åkare, men mest inriktad mot Slopestyle. 15 tränare. Generationsväxling bland tränarna.
Siktar på att få fler att åka puckel
Inga problem att vidareutveckla tränarna, kompetensen finns i klubben
Gävle
Ca. 30-40 aktiva, har utbildade tränare
Trampolin i Kungsberget har inte fungerat, måste hitta en lösning på vattenhopp
Måste fundera på återväxten
Östersund
Har viss puckel verksamhet, några tjejer 13-15 år som satsar mot puckel
Djurgården
23 aktiva under säsongen 8-12 år, ca. 10 ledare
Fokuserar på att ha skoj, få ihop en grupp, har tränat på snö två dagar i veckan under säsongen
Börjar med studsmatta nu under sommaren
Stort behov av utbildning, grundläggande nivå
Sunne
6 aktiva åkare, problem med rekryteringen, ny grupp med kids som provar allt, har behov av
tränarutbildning grund
SkiSunne står bakom klubben
3. Skidor vill
Hur kan vi på nationell och lokal nivå jobba mot Idrott/Skidor vill

Vår ”Freestyle spirit” är tacksam för att uppfylla målsättningen med Skidor vill
Hur skall vi jobba för att få fler att hålla på längre?
Processledarutbildning för Skidor vill ansök senast 4/8. Stockholm 6-7/9, Jönköping 13-14/9, Umeå 45/10. Utbildningen är gratis, går att söka Idrottslyftsbidrag för resa och kost och logi max 70 %
ersättning.
Viktigt att detta sprids bland föreningarna.
4. Rekrytering
Flera klubbar har funderingar på hur de skall öka rekryteringen av åkare.
Skidlärarna är en viktig resurs som kan utnyttjas. Robert Hansson är en viktig resurs.
Marknad, media, resultat är viktiga komponenter för att öka intresset och öka rekryteringen.
Prioriterat att rekrytera fler tjejer? Freestyle rådet får ansvar för att skapa en arbetsgrupp för detta.
Gäller först att skapa förutsättningar för att genomföra projektet.
Finns ett utkast på ett projekt riktat mot tjejer. Patrik P sammanställer det material som finns och
förslag på vem som skall driva projektet vidare? Rådet får underlaget inför sitt telefonmöte i Juni.
Intressanta namn för genomförandet av projektet är Martina S, Annika J, Matilda A, Rebecka E,
Evelina N.
5. Domarna
Relativt gott om domare i Sverige, både nationellt och internationellt.
De nya skyldigheterna och rättigheterna för domare diskuteras och beslutas med två små
förändringar. Dokumentet bifogat.
Omdömen till Minkids har varit bra, vi fortsätter med detta säsongen 14/15. Anna-Karin lägger ut
protokollet på skidor.com
För kids gör vi som på slutet av säsongen att vi endast gör 50% avdrag under säsongen 14/15.
Internationell utbildning av domare (Tyskland). I första hand A-domarna Anne, B, Magnus F, Ola S.
Om förbundet stöttar deltagandet ekonomiskt är motkravet att döma minst en EC-tävling i Sverige.
Föreningar måste stötta i möjligaste mån. Magnus tar fram budget.
Internationell utbildning av TD. Anders O, Anna-Karin och Kalle H. Motkrav om förbundet stöttar är
att ställa upp på Skandinavisk och SM tävlingar. Föreningar stöttar om möjligt.
Nationell utbildning av domare. I Åre efter den internationella utbildningen, alla domare och tränare
inbjuds. Anders kollar möjligheterna med FIS till B-seminarie med Tina som proctor. Öppnar upp för
C-domare och Finland och Norge. Magnus kollar med Sven om Copperhill är ett möjligt hotell.
6. Utbildning
Domar och TD utbildningar under den punkten
Håkans förslag om tränarutbildning Freestyle är att alla steg i tränarutbildningen består av tre delar:
Ledarskap, barmark, snö.
Dokumentation som finns:

Motivationskort, Filmen lägger Kalle O på Dropboxen
Arrangörsutbildning
Trampolin Steg 1 och Steg 2, skall finnas – Magnus kollar med Lasse och Kalle H?
Snö steg 1 Tomas C har material
Utvecklingstrappan
Dokument som saknas:
Vattenhopp Steg 1 och Steg 2 (steg 0) Kalle H, Tomas C?
Snö Steg 2
Domarutbildning – Finns delvis Magnus F
Behövs tydliga kursplaner, dokumentation och licenser
Vilka är licensierade idag? Fripps, Lasse, Jonas L, Kalle H?
Allt material skickas till Magnus F, lägger upp på Dropboxen
Eftergymnasiala utbildningar?
Rådsmöte Freestyle 25/5 Arlanda
Närvarande: Anna-Karin E, Anders O, Magnus F, Mats E, Peter B, Kalle O, Patrik P, Jonas L, Tomas C,
Fredrik A
7. Tävling
Önskemål/förslag:
V2 Åre
V3 Sunne
V5 Skåne reserv Hammarby
V10 Åre EC
V11 Gävle SM
V13 Åre Skandinaviska cuppen/mästerskapen
Utöver detta en Kids helg i Gävle
Invänta Finlands och Norges förslag på Skandinaviska tävlingar
8. Marknad, rapport från P-M Kikajon
Finns mycket att göra för att vårda de sponsorer vi drar in
Mats E sammankallande för arbetsgruppen.
Förslag på medlemmar: Anders O, Anna W, P-M Kikajon, Mats E
9. Träning

Finns ett behov av att få en helhetsbild över, läger, utbildningar …
Finns behov av att samordna tränare på alla nivåer – Lokalt, Skola, EC, WC – Tränarråd/Arbetsgrupp
tränare
Behövs en lokal miljö som hjälper till och supportar åkarna på hemma plan
Vemdalslägret V47 är viktigt, men kan inte vara beroende av att RIG är på plats. Men lägret är viktigt
för Svensk Freestyle.
Vattenhoppsläger juli i Järpen. Även hösten?
Läger i Folgefonna?
Sammankallande för arbetsgruppen: Jonas L
Övriga deltagare i gruppen borde vara representanter för Landslaget, gymnasiet, respektive klubb
Säsongsplanering för 2014/15 presenteras. Jonas L sammanställer denna. Hela planen skall ligga på
skidor.com, kalenderfunktion går också att använda.
10. Krav specifikation på NIU
Jonas L har förslag på en specifikation som han presenterar.
Jonas L synkar mot RFs certifieringskrav på NIU.
11. Lägesbeskrivning SSF
Freestyle har under långtid haft en stor del av sin finansiering medel från SOK. Nu har vi gått in i en
ny olympisk period och vi har nu endast en åkare med i SOK topp och talang.
Med anledning av detta har Tomas och Jespers anställning avslutats den 31/3.
Anders O och Niklas Karlsson tittar på en lösning där SOK stöd inte blir avgörande för Freestyles
verksamhet.
Ett möjligt samarbete har diskuterats med Norge, som sitter är i en liknande situation. En möjlig
lösning är att vi gemensamt har två anställda. Ett lag två landslag.
Beslut i juni. Rådet beslutar i ärendet efter diskussioner med Norges motsvarighet. SSF anställer.
12. Landslag
Finns inget färdigt landslag för säsongen 2014/15.
EC. En bredare trupp till tävlingar i Skandinavien, färre till Centraleuropa. Svår avvägning. En
arbetsgrupp bestående av Jonas L, Fredrik A, Tomas C, Klas W och Janne T får ansvara för vilka
kriterier som skall gälla för uttagningar av utmanarlaget, vilka som skall delta och vilka tävlingar som
blir aktuella. Jonas L sammankallande.
Tydliga kriterier är viktigt, breefing efter uttagningar där motiv till uttagningen kan förklaras.

