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Närvarande;
Linnéa Carlsson- Norrbotten, Per Lehto-Småland, Rainer Bladh-Västerbotten, Patrik
Näslund/Ulrica Westin-Ångermanland, Karin Arnesson-Medelpad, Janne ÅkerströmJämtland Härjedalen, Anders Dalestedt-Dalarna, Mattias Aronsson-Värmland, Tom
Rapaport-Stockholm, Kjell Johansson-Östergötland, Peter von Reedtz-Gästrikland, Olle
Bergström-Uppland, Paul Månsson-Skåne, Anders Lissåker-Göteborg.

Summering av säsongen -16/-17 från respektive distrikt:
Per Lehto-Småland
Har haft en bra säsong, om än lite kort. Alla tävlingar har kunnat genomföras enligt plan.
Största framgång är en VC-vinst av Emelie och hon deltog även på LVC som förebild.
Har ett bra samarbete mellan klubbarna i distriktet och hade 130 startande på DM. Man
har i år genomfört 2 distriktsläger och kommer köra 3 st nästa år.
En anläggningskommité har bildats för samverkan kring att säkra snötillgången i
backarna. Har inlett samarbete med längd och har genomfört bra barmarksläger
tillsammans med längd. Även inhyrda föreläsare och dessa läger har haft 100 anmälda.
Region 5 visade goda resultat på USM.
Linnéa Carlsson-Norrbotten
Har fortfarande en bra säsong och tränar för fullt. Alla tävlingar har kunnat genomföras
men man har dock haft färre deltagare än tidigare år på tävlingarna. LVC för U12 gick i
Tärnaby och hade ca 100 startande. Landsdelsfinalen för U14 genomfördes i Sundsvall
och där visade framförallt distriktets 03-tjejer fina resultat. USM blev en besvikelse för
region 1 där man inte hade en enda topp 10-placering. Samarbetet i distriktet är bra och
man har genomfört ett Lucialäget. Ett fartläger i Björkliden är genomfört och man kommer
att köra ett friåkningsläger med freeski/alpint sista helgen i maj i Riksgränsen.
Rainer Bladh-Västerbotten
Distriktet har ett bra samarbete framförallt i U15-16 med Norrbotten. Västerbotten är ett
väldigt litet distrikt med 9 klubbar, varav 6 st är aktiva idag och man har även få åkare.
Distriktet hade 24 st åkare på LVC-finalen i Tärnaby och i U14 var det 11 st. Dock visade
man bra resultat. I och med att det är så få åkare i distriktet är det svårt att arrangera
tävling/LVC-kval. På Skidtinget i vår ska man utvärdera och planera för framtiden för att
försöka bryta trenden. Man ser att tränarfrågan är av högsta prioritet för att kunna ta
hand om flera åkare. Intresset för att åka skidor finns bland barn/unga men det finns för få
tränare. Ett uppsving märks bla i Tärna där det kommit in flera nya tränare. I U8-10 har
man väldigt många åkare och dessa har bla deltagit i Intersport Cup som genomförs i
Umeå/Vännäs med 80 deltagare.
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Träningsmöjligheterna upplevs som väldigt begränsade och man måste ibland åka långt
för träning vilket är ett hinder.
Patrik Näslund-Ångermanland
Man har ett bra samarbete i distriktet där klubbarna hjälps åt för att kunna erbjuda
träning. Man har genomfört ett gemensamt läger i U12-U16. Alla tävlingar har kunnat
genomföras men man ser att antalet aktiva minskar. Ledarrekryteringen är en viktig
anledning till detta och det är få tränare i klubbarna. De flesta klubbar i distriktet
(Kramfors, Friska Viljor och Härnösand) driver sina egna backar vilket ger bra
förutsättningar för träning men ställer höga krav på de som är engagerade i klubbarna.
Detta kan vara ytterligare en anledning till att föräldrar inte låter sina barn börja åka
skidor. I backar där det är andra som driver backen har det varit svårt att få tillträde till
anläggingen. (Skuleberget)
Trots att Ångermanland är ett litet distrikt så har man inte mindre än 2 åkare som
presterat på topp internationellt. I Skicross har Sandra Näslund, Kramfors, flera WCvinster under säsongen, VM-guld samt JVM-guld (rekord att kunna göra detta under en
och samma säsong) samt Lisa Hörnblad, Höga Kusten Alpina som under året tagit SMguld i störtlopp samt Super G.
Karin Arnesson-Medelpad
Medelpad har genomfört flera tävlingar under säsongen och det har fungerat bra. Man
har 3 klubbar i distriktet och ett bra samarbete dem emellan. God tillgång på ledare. När
det gäller anläggningarna så är det Getberget som har en extern (kommunen) driftare och
det fungerar jättebra. Inledningen på säsongen var utmanande med dålig snötillgång,
men har efter att säsongen kom igång haft bra förhållanden och har så alltjämt.
Janne Åkerström-Jämtland/Härjedalen
Har kunnat genomföra alla tävlingar enligt plan. Junior-VM i Åre var utöver alla
ungdomstävlingar en höjdpunkt. Distriktet har presterat bra resultat i alla finaler och
topparna är bra. Dock minskar antalet aktiva och man har problem med rekryteringen
av nya åkare trots att man gör många insatser för yngre. Flera klubbar har även lagt
ner sin verksamhet (Sveg, Gällö). Man försöker satsa på bredden med att tidigt
introducera åkarna i olika discipliner som Skicross, puckel och alpint med ambitionen att
generera goda skidåkare. Frågan hur man ska kunna rekrytera och behålla åkare
diskuteras i distriktet i maj.
Anders Dalestedt-Dalarna
Säsongen har varit bra även om man upplever att tappet på åkare är stort. Många åkare
försvinner när de fyller 16 år. Två huvudfrågor som man vill lyfta är dels hur man ska få
15-16 åringarna att stanna i sporten och dels hur man ska lyckas behålla och rekrytera
åkare i stort. Man kommer att starta upp ett förändringsarbete som ska initieras under
säsongen 17/18. Det finns en god samsyn i distriktet och man har ca 30 dagar på snö
och 7 fysdagar gemensamt.
Mattias Aronsson-Värmland
Har gemensamma insatser uppdelade på försäsong-, barmark samt snösäsong. Under
höst och vår genomförs även läger tillsammans med längdsektionen och med hjälp av
Torsby gymnasium. Man har haft fartläget tillsammans med Speedskisektionen i Orsa
med över 120 deltagare. Alla tävlingar har kunnat genomföras enligt plan. Det är denna
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säsong rekord med antagna till skidgymnasierna där 11 blivit erbjudna plats varav 9 har
tackat ja. Det är annars svårt att konkurrera med hockey och innebandy i distriktet.
Skidskolorna är jättepopulära med över 250 deltagare/klubb men de har inte
kommit in i träning.
Det man efterlyser i distriktet är bättre framförhållning med planerade läger från
Skidförbundet eller andra nationella aktörer. Vinnarlägret där åkare blir inkvalade från Ski
funtastic är ett exempel. Rosslägret är i Juvasshytta och genomförs den 18-21 juni.
Tom Rapaport-Stockholm
Vintern har varit ok och alla tävlingar har genomförts enligt plan. Åkarna i distriktet har
presterat fina resultat där Mattias Hargins pallplats i WC toppade. Man har god
tillströmning på åkare i distriktet och har genomfört flera tävlingar, både FIS, ENL, LVC
för U12 samt Landsdelsfinal. Det var ca 340 åkare på respektive final.
För första gången på 20 år genomför man i år ett skidting i distriktet. Man har gott
samarbete mellan klubbarna och man genomför ett uppstartsläger för blivande U16 i
Juvasshytta i maj. Barmark-fysläger för U14-U16 genomförs i maj-september.
Kjell Johansson-Östergötland
Man har 150 åkare i distriktet fördelat på 3 klubbar. Alla tävlingar har kunnat genomföras
och man har ett gott samarbete. Bla genomfördes ett gemensamt fartläger i Trysil i
januari. LVC-finalerna för U12 och U14 genomfördes i Norrköping med 240 deltagare och
man presterade fina resultat. Ett stort tack riktas till skidförbundet för dess närvaro under
finalerna med filmning och den storbilds-TV som man kunde ordna till finalen.
Rekrytering av nya åkare är ett problem trots att man har många satsningar på att
få flera att börja. Man startade bla Alla på snö i Norrköping för 6-7 år sedan och det är
ca 1850 elever som deltar under en vecka (från Norr-/Söderköping). De blir då bjudna på
skjuts, mat och prova-på alpint och längd tillsammans med instruktörer. Instruktörerna
kan vara dels pensionärer samt ungdomar från Barn och fritidsprogrammet. Ca 60-70
funktionärer gör det möjligt. Ett annat projekt man kört är Alla i bana, men man har dock
inte sett någon effekt av det ännu.
Peter von Reedtz-Gästrikland
De har 120 åkare i U8-U16 och det är god tillströmning . Av dem är det ca 85 i U8-U10.
Man har genomfört alla tävlingar som man planerat, därav en ENL-tävling i Falun. Man
har två anläggningar i distriktet. Kungsberget är den största anläggningen i distriktet och
det har varit lite problem att få till träning. Den andra finns i Gävle. Man ser en trend att
åkarantalet minskar och i LVC för region 3 i år var det 85 åkare, att jämföra med 2013
då det var 130 åkare. Distriktets åkare har haft fina framgångar, både i U14 och på USM
där man hade en handfull topp 10-placeringar. I övrigt gläds man åt att Sara Hector är
tillbaka från skada och att Lisa Andersson kämpade sig till ett JVM-silver i Skicross efter
kollegan Sandra N.
Anders Lissåker-Göteborg
Man har ett bra samarbete i kringliggande klubbar och distrikt och man har bla kört
fartläger tillsammans med Stockholm i Funäsdalen och Trysil. I distriktet har Alla på snö
genomförts men man kan ännu inte se någon effekt av det. Däremot har man provat
något man kallar Kids Racing School för U10 och det ser man som en lyckad satsning för
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att få in dem i klubbträning. En egen analys man gjort i distriktet är att det inte
nödvändigtvis är de som presterar på topp i yngre år som senare blir de som fortsätter,
snarare de andra. Detta bör man ha i beaktande eftersom tidig elitsatsning är ett problem
idag. Man lyckas behålla många åkare som går vidare till ledarroller via SSF:s
utbildningar.
Olle Bergström-Uppland
Man har 3 klubbar i distriktet (Uppsala, Bålsta och Norrtälje) med totalt ca 150 åkare. Man
genomför 2 gemensamma distriktsläger – barmark och snö.
I Uppland har man ett gäng mycket framgångsrika -01-tjejer som presterat bra på USM. I
parallellslalom fick man en SM-vinnare i Ida Dannewitz. Ett framgångskoncept för att
rekrytera ungdomar har varit att anordna slalomskola. Av de som deltagit fortsätter
ca 1/3 vilket är ca 10 st. 2 läger har anordnats i distriktet och man har en bra tränarstab. I
Uppsala är det kommunen som driver backen och för att klubben ska kunna få några
intäkter låter man klubben välja 1 dag/säsong där de får ta del av alla intäkter på sålda
liftkort. I Norrtälje driver Friluftsfrämjandet backen och i Bålsta är det föreningen.
Paul Månsson-Skåne
I Skåne har man haft en helt ok säsong och man känner att åkarna presterar i paritet med
andra i samma ålder. I år var det första gången som en Skåne-tjej kom 1:a på USM i
U15. Man startade träningen på hemmaplan (Vallåsen) i januari och slutade 15 mars.
Anläggningarna finns på Vallåsen, Bångaberget och i Brösa. Samarbetet med
anläggningarna funkar bra och på Vallåsen så hjälper alpinister till vid olika event i
backen för att skapa ett bra samarbete. De hjälper bla till vid företagskvällar. Distriktet har
mycket bra samarbete med distrikt omkring vilket skapa goda förutsättningar för träning.
Man genomför barmarksträning tillsammans med puckeåkarna där man har tillgång till
trampolin och vattenhopp.

Information från SSF genom Olle Danielsson

SM samt två serier för att skapa mera homogena startfält
Under säsongen så konstaterar man att intresset för alpina SM under SM-veckan var
väldigt stort och man hade drygt 300 000 tittare per tävling då SM i SL och PSL kördes.
Nytt inför vintern var att de topp 80-rankade åkarna i SL och GS fick tävla i SM med målet
att höja statusen på SM och att det ska vara något att som åkare sträva emot. Utfallet
blev som följer;
Slalom
– Dam, 95 kvalade – 33 startande
– Herr 98 kvalade – 58 startande
Storslalom
– Dam, 102 kvalade – 42 startande
– Herr, 106 kvalade – 51 startande
SSF kommer utvärdera resultatet av fattat beslut och se över om några eventuella
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förändringar behöver göras.
Under säsongen som varit har Sverigecupen varit populär med ett bra deltagarantal och
stor prestige. Inför nästa säsong införs Alpine Elit Tour (AET) som kommer rikta sig mot
de åkare som är rankade topp-100. Sverigecupen kommer vara öppen för alla. Målet är
att få mer homogena startfält och att man ska få en bättre ingång i FIS-åldern samt ett
seriesystem med en progression inom junior-senior åldern.

Skolningsverksamhet under året
Skolningsverksamheten har under året fungerat bra. Man utökade antalet deltagare på
skolningsläger 3 från 50 till 80. Skolningsverksamheten har präglats av uattagning och
just skolningssyftet har inte uppnåtts i önskad utstreckning. På skolningsläger 2 har syftet
uppnåtts utifrån återkoppling från deltagare och ledare.

Osportsligt uppträdande
Det har under säsongen kommit rapporter om osportsligt uppträdande bland åkare, med
svordomar, kastande av stavar osv. Detta är något man ser allvarligt på och en
kommentar från Uppland är att man behöver jobba med föräldrarna. Anders från Dalarna
berättade även att man uppmuntrat sportsligt uppträdande och delat ut pris i denna
klass. Ett annat sätt kan vara att göra som i ex fotbollen, att dela ut gula kort till åkare
som inte sköter sig och vid två gula får man ett rött och avstängning. Frågan kommer att
diskuteras vidare och förslag på lösningar kommer att presenteras.

Schaktmassor från vägbyggen till anläggningar
Olle berättade att det på olika håll där vägprojekt genomförs har lett till att man kunnat
lossa schaktmassor i olika backar för att underlätta vid snöläggning. Det finns stora
möjligheter att kunna höja eller jämna ut backar med schaktmassor då det är en skriande
brist på deponiplatser, i synnerhet inom storstadsområdena.

Saltnings påverkan på grundvattnet
I Kil har frågan väckts huruvida saltning påverkar en vattentäckt som ligger i anslutning till
backen i Karlstad. Olle berättade att han inte kände till någon studie på detta men
vattenprov från sjön i Juvasshytta visade på tjänligt vatten, vilket är anmärkningsvärt med
tanke på de ton salt som körs ut i backen.

Viktigt med eftergymansiala vägar
Det är oerhört viktigt att det finns eftergymnasiala vägar för åkare att kunna fortsätta sin
karriär även efter gymnasiet. Detta är en fråga att arbeta vidare med och som exempel
kommer Mittuniversitetet att prioritera åkare som inte har ett upplägg i landslaget, alltså
de som inte har en naturlig träningsgruppstillhörighet. Målet är att kunna få flera åkare att
stanna i sporten och att kunna erbjuda längre karriär.
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Alpina rådet
Den 5 maj håller det nybildade Alpina rådet sitt första konstituerande möte. 22 kandidater
var nominerade och man tycker att man fått en bra spridning geografiskt samt av
kompetens och erfarenhet i det råd som nu bildats.

Alla i bana
Förbundet vill ge föreningar möjlighet att söka Alla i bana-projektet. 10 klubbar
genomförde Alla i bana den gångna vintern.

Anläggningsproblem
Många föreningar har problem att kunna bedriva träning i kommersiella anläggningar. En
8-stolslift kostar i en anläggning ex. 7200 kr/h att köra med en släplift kostar 2000 kr/h.
Situationen är ohållbar och man behöver hitta former för att kunna samarbeta.
Exempel från Vallåsen där man städar släpliften och i gengäld får träna men här behövs
en strategi för att kunna hjälpa klubbar i frågan.
Det skulle behövas hjälp från förbundet för att kunna förbättra förutsättningarna för
klubbarna. Hur hitta samspelet mellan träning och övriga gäster?

Mötets avslutande
Olle tackade för allas engagemang och konstaterade att det är möjligt att hålla möten via
web. Dock är det svårt att få till diskussioner i denna form.
Nästa möte blir ett onlinemöte – gå in HÄR och markera de datum som fungerar.
Fysiskt möte kommer genomföras i samband med PSL WC i Hammarbybacken den 30
januari.
Vid anteckningarna
Ulrica Westin
Ångermanland
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