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Styrelsen

Protokoll från Regionsträff B-final säsongen 2008-2009
Tid

2009-03-07 kl 20.00

Plats

Hotell Södra Berget

Närvarande

Marie Wilhelmson
Jens Wilhelmson
Karen Monsen
Jörgen Tellström
H-P Karlsson
Björn Ingesson
Nils-Johan Larsson
Örjan Ullberg
Ante Bromee
Håkan Norberg
Rolle Granlund
Jan Asplund

Delges

Åke Moänge

1.1.

Funäsdalen
Funäsdalen
Åre
Friska Viljor
Tärna IK Fjällvinden
Edsbyn
Piteå
Getberget
Sundsvall
Sollefteå
Sundsvall

B-Final

Mötet öppnades med att diskutera regeländringen att vända på startordningen på resultat till åk 2
Alla var överens att tävlingarna blev mycket roligare och lättare att följa.
Från de aktivas sida hördes endast positiva kommentarer.

1.2.

SSF Timing

Arrangörerna skulle vilja att SSF Timing utvecklade en programvara med tanke på seedning och
lottning just för B-finaler.

1.3.

Kommande B-finaler

Mötet beslutade att B-finaler skall hållas vartannat år i Reg 1 och Reg 2
Dvs.

2010

Reg 1

2011

Reg 2

2012

Reg 1

Osv.

1.4.

Körschema B-final

Med tanke på att b-finalerna har många deltagare så blir dagarna långa. Förslag är att dela på dagarna
och tex. köra SG dam klar på förmiddagen och killar på eftermiddagen.Sedan göra tvärtom på GS.
SL körs som saxad tävling för då skall alla åka hem.

1.5.

Finaler

Mötet ville ha en samordning mellan finalarrangörer så att alla finaler inte gick samma helg tex.
Vecka

9

C-final

Vecka

10

B-final

Vecka

11

A-final

Protokoll_från b-finalmöte 2009.doc

Sundsvalls Slalomklubb

2005-09-15

Styrelsen

1.6.

A-final

Nils-Johan Larsson hade en presentation av SSF`s förslag till ny A-final
Mötet gav sitt fulla stöd till förslaget men ville att SSF tog fram en kravspecifikation angående
Fallhöjd på tävlingsbacken och även på kringarrangemangen runt tävlingarna.

1.7.

SM

Reg 1 och Reg 2 anser att när vi har en nationalarena i världsklass så bör alla SM hållas där.

Vid pennan
Rolle Granlund
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Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte 3 juni kl 19.30
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson
Björn Nääs
Tom Pietilä
H-P Carlson
Jan Asplund
1
Datum

Tävlingsprogrammet
Klass

Disciplin

sökt av Klubb(Anläggning)

23-24/1

Namn
BC-kval1

H/D 10-13

SL/GS

UHSK

30-31/1

USM kval 2/DM AC

H/D 10-15 /Jun,Sen

SL/GS

Vilhelmina

6-7/2

BC-kval2

H/D 10-13

SL/GS

Lycksele

20-21/2

BC-kval3

H/D 10-13

SL/GS

AKS

26-28/2

USM kval 4 / B-kval 4 AC /
DM AC

H/D 10-15 /Jun,Sen

DH/SG

AKV/Nalovardo

6-7/3

Region 1 B-final

H/D 14-15

SL/GS

Utöver detta:
4XFIS i Tärnaby november, Luciatävlingen i december (2 dagar), 2XFIS/2XÄJSM i
januari, USM (DH, SG, SC, GS, SL) i mars samt Ingemartrofén (GS, SL, PSL) i april,
samtliga i Tärnaby.
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Godkännande av tävlingar resp. betalning av sanktionsavgift.

Sanktionsavgifterna skall vara betalda innan tävlingarna blir godkända. VSF styrelse
beslutar i frågan och varje klubb ansvarar för att detta fungerar. Björn Nääs
påminner klubbarna om den här hanteringen, samt tillhandahåller blankett
ändamålet.
Tävlingsbeskattningen skall också betalas, snarast efter genomförd tävling. Blankett
finns på VSF hemsida. Se http://www.skidor.com/vasterbotten/t2.asp?p=79117
Båda avgifterna har skötts ganska dåligt av klubbarna och VSF styrelse vill se en
bättring.

1

3

USM-ledare/USM info

Maria Karlsson (Bygdsiljum) är USM-ledare för Västerbotten, Janne Klein från Kiruna
BK är ledare från Norrbotten. Boende är bokat i Tärnaby, Maria sköter hantering av
sponsring etc.
Ny ordning för USM: färre kvalar direkt (60+60), därefter en stor Sverigefinal där de
bästa kvalar in till USM. Totalt cirka 15 åkare färre per klass (D/H) i USM. Region 1
bör gissningsvis kunna få cirka 10 åkare per klass i kvalkvot, och sedan är det
resultaten som styr i Sverigefinalen.
4

AK:s verksamhetsberättelse

Ordf vill ha hjälp med verksamhetsberättelsen: arrangemang, läger, resultat etc.
Förslag: Jan A skriver om d/h 10-11, Maria K om d/H 12-13 samt Rickard L och
Hasse O om d/h 14-15. Tom P skriver om Kåbdalislägret. FIS/JUN?
5

Klubbträff

Klubbträffen äger rum 10 juni kl 19 hotell Aveny i Umeå viktigt att så många klubbar
som möjligt deltar! Det kommer att vara möjligt att delta på telefon. En del viktiga
frågor avgörs: klassansvariga etc.
6

Regionsträff

Regionsträffen äger rum i Västerbotten i augusti. AK-medlemmar förväntas delta,
samt klassansvariga och liknande.
7

Arrangörskonferens

Bör äga rum på samma plats som regionsträffen, i direkt anslutning till densamma.
Skellefteå kan vara ett bra alternativ. Förslag på datum är 13 eller 20 september.
Förslaget är att Norrbotten arrangerar 2009, Västerbotten gjorde detta 2008.
Rickard tar frågan med Norrbotten AK.
8

Verksamhetsplan 2009/2010

Verksamhetsplan och budget skall vara inne hos VSF den 17 september, inför
årsmöte i VSF. Arbetet med detta påbörjas vid klubbträffen.
9

Budget

Se även punkt 8. Underbalanserad budget som vi har följt väl under 2008/2009.
Utvecklingen i den alpina verksamheten i Västerbotten har varit mycket god, med
resultat i världsklass. Vi anser att budgeten för nästa verksamhetsår bör se ut på
ungefär samma sätt inför nästa säsong. Fördelningen mellan de olika grenarna i VSF
måste ses över så att den motsvarar verkligheten så som den ser ut i dag.
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Ungdomsstipendier

Ungdomsstipendier,beslut:
John Eklund, AK Vännäs
Malin Selling, UHSK Umeå
11

Ledarstipendium - Alvar Lia stipendiet utgår, kommer ersätts av VSF

VK avbryter sitt engagemang i stipendiet och det försvinner. Västerbottens
Skidförbunds stipendium ersätter. Alpina kommitténs förslag till stipendiat är Rune
Säfvenberg som har jobbat hårt och framgångsrikt både för klubb, distrikt och region
under flera år.

Vid protokollet:
H-P Carlson
Tärna IK Fjällvinden
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Anteckningar Klubbmöte
Datum: 10/6 19:00-21:00
Plats: Aveny Hotel, Umeå
Närvarande:
Jan Asplund, Malå
Björn Nääs, Dorotea
Tom Pietilä, Umeå
Mikael Eklund, Vännäs
Lars Renlund, Vännäs
Rickard Larsson, Skellefteå
Tomas Edeblom, Vännäs
Rainer Bladh, Vännäs

1. Tävling
Utvärdering av vinterns kval- och distriktstävlingar
Fis tävlingar Tärnaby
Bra underlag och rättvis tävling
Lucia Racet Tärnaby
Bra arrangemang, fint underlag men kanske lite lågt deltagarantal jämfört med
tidigare år.
ENL Nalovardo
Inställt pga dåligt intresse, Inga anmälda från Regionen, några få anmälda från
stockholmstrakten.
Är ENL en död tävlingsform? Viktigt att gymnasier i vår region ställer upp på
egna tävlingar.
FIS Lycksele 10/1-11/1
Bra arrangemang och många deltagare från västerbottens skidgymnasier.
BC-Kval 1 Skellefteå 10-11/1
Bra arrangemang, ett såkallat förstärkt kval med representation från förbundet med
banderoller Kexchokladbilen och i princip samma utrustning som på B-finalen.
Dock lite lågt deltagarantal.

USM-kval/ENL Nalovardo 17-18/1
ENL återigen inställt pga lågt deltagarantal.
USM kvalet bra genomfört, med fint underlag
BC-kval 2 Wilhelmina 24-25/1
Bra arrangemang med större deltagarantal än på BC-kval 1
DM SG/DH Tärnaby 30/1- 1/2
Fint underlag i Anjabacken, kallt vid målet ca -20 men 0 vid starten på toppen.
Fredagens DH-träning avbröts pga dimma varvid träningen skulle flyttas till lördag
morgon innan tävlingen 2 åk utlovades på lördagen. På lördag morgon
genomfördes det 1:a träningsåket i fina förhållanden. Träningsåk 2 ställdes sedan
in pga ”förmodad dimma” senare under dagen. Tävlingsåket i DH genomfördes
under perfekata förhållanden och sedan blev vädret bara bättre under dagen.
Söndagens SG genomfördes i perfekta förhållanden med bra underlag.
BC-kval 3/DM Vännäs
Lördagen påjöd på riktigt kall väderlek, söndagen något varmare, underlaget hårt
och fint och ett bra arrangemang.
USM-kval 4 Tärnaby
GS kördes i Anjabacken, SL i Ingemarbacken, fint underlag i båda nedfarterna.
LVC-final(B-Final) Sundsvall
Från Västerbotten åkte 14 tjejer och 7 killar till Landsdelsfinalen för 12- 13
åringar. De flesta bodde på Hotell Södra Berget som ligger precis i anslutning till
Sundsvalls Slalombacke, där var alla aktiviteter, prisutdelningar och vi serverades
frukost, lunch, middag och kvällsfika. Väldigt smidigt och gott om tid för mat,
skidvård och annat.
Fredag 6 mars, SuperG
Hela dagen var det mycket tät dimma, glädjen över att Västerbottens tjejer tog hela
pallen överglänste dock klart dimman!
1a Ylva Gunnarsson, UHSK
2a Linnea Åberg, UHSK
3a Hildur Karlsson, Bygdsiljum
2a Kristian Rådström, Nalo
12 Emil Asplund, Malå
17 Johan Dahlberg, Tärna
Lördag 7 mars, Storslalom
Dimman hade lättat, lite problem med underlaget som funktionärerna arbetade
mycket bra med. Linjevalet i groparna blev dock det avgörande.
1a Hildur Karlsson, Bygdsiljum
7 Ylva Gunnarsson, UHSK
12 Victoria Scherbakova, UHSK
10 Emil Asplund, Malå
2a Kristian Rådström, Nalo
13 Johan Dahlberg, Tärna

Söndag 8 mars, Slalom
Återigen en väldigt grå dag med mycket jobb med underlaget för funktionärerna,
de gjorde ett mycket bra jobb som gav rättvisa förhållanden.
Västerbotten fick åka hem med 8 av 18 pallplatser!
1a Hildur Karlsson, Bygdsiljum
6 Hanna Ögren, UHSK
10 Alva Holmgren, AKS
3a Emil Asplund, Malå
21 Johan Dahlberg, Tärna
25 Fredrik Corin, Tärna
A-final Luleå 6/3- 8/3
Västerbotten lyckades ta sig vidare till USM via A-finalen i Luleå
C-Final Region 1 i Bräntberget/Bygdsiljum 21-22/3
Ett jättefint arrangemang där Slalom genomfördes i bräntberget och GS i
Bygdsiljum. På invigningsdagen i Bräntberget gästdes tävlingarna av Maria Pietilä
Holmner som pratade lite om sin karriär svarade på frågor från barnen och skrev
autografer. Förhållandena i Bräntberget var perfekta med hårt underlag och en
strålande sol, hela ”berget” var avstängt för allmänheten så inåkingsbanor och
friåkningsytor fanns tillgängliga för de tävlande.
Söndagens GS-tävlingar kördes i Bygdsiljum och även där var det fina
förhållanden och strålande sol.
Samtidigt som C-finalen ordnades en tävling för D-åkare från region 1. Denna
tävling genomfördes efter att Västerbottens Alpina Kommitte tillfrågats och
Svenska Skidförbundet gett sitt godkännande. Det som är viktigt att komma ihåg
är att denna tävling ej fick ta bort statusen från C-åkarnas final, samtidigt som vi
måste främja sporten och anordna så många tävlingar som möjligt även för de
yngsta åkarna.
USM-Final Björnrike/Klövsjö/Vemdalen
Mycket goda resultat på årets USM. Veckan inleddes med DH i Björnrike, relativt
goda förhållanden under tävlingsdagen med sol, moderat vind och hyfsat
unxderlag. De främsta placeringarna var enligt följande: Damer: 1 Lisa Blomqvist
UHSK, 4 Magdalena Fjällström TIK, 16 Linn Gustavsson TIK, Herrar: 6 Johan
Larsson AKS, 7 Kim Wiklund Bygdsiljum, 21 Erik Nyberg TIK.
Även SG kördes i Björnike i samma backe som störtloppet. Placeringar Damer: 1
Lisa Blomqvist UHSK, 2 Magdalena Fjällström TIK, 7 Charlotta Säfvenberg
UHSK, 13 Linn Gustavsson TIK, 14 Alexandra Sjöström UHSK. Herrar: 2 Johan
Larsson AKS, 9 Kim Wiklund Bygdsiljum, 21 Nils Hansson Tärnaby.
Storslalomtävlingarna kördes i Storlalombacken i Klövsjö, nu hade väderleken, sol
och några plusgrader luckrat upp underlaget och tävlingarna genomfördes därför
på saltat underlag. Även här lyckades västerbotten ta finaa placeringar.
Damer: 1 Lisa Blomqvist UHSK, 3 Charlotta Säfvenberg UHSK, 8 Sara Olsson
AKV, 19 Alexandra Sjöström UHSK. Herrar: 4 Johan Larsson AKS, 5 Jimmy

Dahlgren Bygdsiljum, 7 Nils Hansson TIK, 9 Hampus Jonsson TIK, 10 Erik
Nyberg TIK. Noteras bör att herrarna här klämde in 5 åkare bland de 10 främsta.
Sista dagen på USM genomfördes slalomtävlingen I Hovdebacken Vemdalsskalet.
Toppenfint väder men värmen gjorde att underlaget fick saltas.
Placeringar enl följande. Damer: 1 Alexandra Sjöström UHSK, 7 Linn Gustavsson
TIK, 9 Sara Olsson AKV. Herrar: 3 Johan Larsson AKS, 5 Nils Hansson TIK, 10
Kim Wiklund Bygdsiljum, 11 Erik Nyberg TIK, 16 Linus Jonsson TIK.
Fint boende på solhyllan i Vemdalsskalet för de aktiva och klubbledare samt mat i
restaurangen på hotellet. Arrangören lyckades med ett bra arrangemang.
Ingemartrofen
Banprepareringen Ok, dock fanns det för få portvakter i slalombanan med oklara
diskningar som följd i de yngsta klasserna.
Ungdoms Fis genomfördes i fina förhållanden dock synd att bara de 30 bästa fick
start i 2:a åket.

Tävlingsprogram/upplägg säsongen 2009/2010
Tävlingsprogrammet är i princip klart och kommer att skickas ut av Björn Nääs så
fort detta är fastställt.
Västerbottens Alpina Kommitte har tidigare beslutat att uppmana alla distriktets
klubbar som arrangerar ungdomstävlingar för B och C-åkare att samtidigt
arrangera en klass även för D-åkare. AK uppmanar därför kommande säsongs
arrangörer att samtidigt med B-C kvalen anordna en klass för D-åkare. D-tävlingen
skall genomföras i 2 åk både i Slalom och Storslalom.
Arrangörskonferens
En arrangörskonferens för de klubbar inom norr och Västerbotten som skall
arrangera tävlingar är planerad att genomföras under sensommaren/hösten 2009.
Arrangörskonferensen genomförs av Västerbottens och Norrbottens Alpina
kommitteer på uppdrag av Svenska skidförbundet.

2. Utbildning/Lägerverksamhet
Utvärdering av säsongen 2008/2009
Sommarläger A-Jun för AC och BD Åmsele
Bra och roligt läger med Teambuilding, paddling i trakterna kring Åmsele.
C-läger i Nalovardo
Lägret planerades i Malå men flyttades till Nalovardo pga snöbrist.
16 åkkare från 6 klubbar deltog på lägret, förhoppningsvis kan vi få ännu fler
deltagare till nästa säsong. Bra läger där åkarna får komma på snö tidigt och lära
känna varandra.
B-Läger Nalovardo

Få deltagare, flera av deltagarna valde att träna på annan ort. Om lägret skall
genomföras nästa säsong måste klubbarna ställa upp och delta på de läger som AK
anordnar.
A-Läger Region 1 Kåbdalis
På detta läger skedde uttagningar till Team Future:s centralläger 1 i Funäsdalen för
åkare födda 1994. Uttagningarna skedde av Regionstränare Peter Mellgren Piteå
assisterad av Tom Pietilä, UHSK. 6 tjejer och 8 killar från Region 1 togs ut till
centralläger1.
För A-åkare födda 1995 genomfördes samtidigt ett träningsläger.
Fartläger A-åkare i Nalovardo
Bra fartläger i Nalovardo med ca 40 deltagare. Huvudtränare var Rune Säfvenberg
från UHSK tillsammans med Anders Nilsson från Tärnaby Skidhem.
För några av A-åkarna blir detta läger den första kontakten med DH och det är
viktigt att man får träna fart under fina förhållanden med god säkerhet.
Juniorläger i Storklinten Region 1
Bra läger GS/SG/SL
Tomas Edeblom Vännäs, Jocke Wiklund Luleå samt Rickard Renlund Tärnaby
Skidakademi höll i lägret.
Gällivare Skidgymnasium (Tobias Fällman) Samt Tärnaby
skidgymnasium(Rickard Renlund) fanns på plats och informerade om deras
verksamhet.
Avslutningsläger i Riksgränsen A+ jun
Detta läger anordnas av norrbotten i samarbete med Västerbotten (Tomas E)
Och är en bra och välkommen avslutning på säsongen för många åkare.

Inventering av behov och önskemål säsongen 20009/10
Upptaktsläger sommar A och Juniorer 2-4/8
Lägret anordnas i Åmsele 2-4 Augusti till självkostnadspris, mer information
kommer senare. Ansvarig Mikael Eklund
C-läger Malå 5-6/12
Ansvarig för detta läger blir Jan Aspund Malå
B-läger 5-6/12 Nalovardo eller Tärnaby
Tom P. Skall tillsammans med AK ordna tränare till detta läger.

A-Läger
Team Future läger Tärna/Kåbdalis?
Ansvarig Regionstränaren –Peter Mellgren

Centralläger 1 SSF
För Uttagna A-åkare ansvarig SSF
Regionsläger A ?
För åkare ej uttagna till Centralläger 1, anordnas i samarbete med Skidgymnasiet i
Gällivare.
Fartläger A Nalovardo 20-22/2
Detta blir ett förslag som ställs till BD
Juniorläger Region 1 prel 5-6/12
Tomas Edeblom ansvarar för detta tillsammans med BD

3. Finaler 2009/2010
Ledare
USM / A-åkare
B
C

-Maria Carlsson, Bygdsiljum.
-Vakant. Tom P. Tillfrågar någon i UHSK
-Jan Asplund Malå.

Boende
USM boende bokad i Tärnaby för Region 1, Backvilan och Åkerlundska gården 35
platser för aktiva och klubbledare, ev. resterande platser erbjuds till övriga ledare
och föräldrar
B- final Arvidsjaur, i dagsläget inget boende bokat. Den som blir ansvarig ledare
ordnar med gemensamt boende för distriktets åkare.
C-final -inget gemensamt boende, klubbar ordnar sjlälva boende för sina åkare.
4. Information från SSF Arbetsgrupper
Ungdom
Priser till B-finalen skall förbättras
USM – nytt upplägg, information om detta kommer fortlöpande att finnas tillgänglig
på www.skidor.com
Förslag på regeländring – vid enkelstakat skall men ej längre behöva klättra runt
käppen utan endast i linje med den tänkta ytterkäppen.
Jun/Sen
Mer storslalom på programmet.
ENL – Försök har gjorts att lägga dessa tävlingar så att de ej krockar med FIS i lika
stor utsträckning som tidigare.
Brist på farttävlingar i Sverige
YJSM – flyttas till Sunne från Gälivare
FIS –norden ingen efteranmälan
Sverigecupen skall marknadsföras
5. Alpina Kommitten sammansättning och uppgifter.
Alpina Kommitten har Västerbottens skidförbunds uppdrag att sköta de alpina
frågorna inom Västerbottens skiddistrikt och i vissa fall tillsammans med Norrbottens

Alpina Kommitte. Detta gäller bland annat tävlingsplanering(ungdom), läger, budget
mm. Alla klubbar inom regionen får föreslå en representant från sin klubb till Alpna
Kommitten. AK:s sammansättning beslutas sedan av VSF:s styrelse.

6. Övriga frågor
Skidgymnasier

VSF:s hemsida

-Finns det möjlighet att samarbeta med
klubbar/Läger/Skola
Finns det någon som kan ta hand om att uppdatera denna.

Alpina Ungdomsstipendier 2009
Västerbottens ungdomsstipendium tilldelas Malin Selling, UHSK Umeå.
Motivering:
Malin har jobbat medvetet och kämpat hårt med skidåkning under flera år. Hon har
vunnit USM Guld trots att hon inte varit den givna medaljaspiranten. Malin har också fått
mycket stöd i sin satsning av mamma Anna under åren.
Västerbottens ungdomsstipendium tilldelas John Eklund, Alpina Klubben Vännäs.
Motivering:
John är en talangfull junior som trots flera skador under ungdomsåren presterat
skidåkning på hög nivå. Han visar att det genom målmedveten rehabilitering går att
snabbt komma tillbaka. En mycket bra grundteknik och en stor glädje för skidåkning har
hjälpt honom till detta. Förstamajtrofeen har blivit hans favorittävling med framskjutna
placeringar.

Västerbottens Ledarstipendium 2009
Västerbottens ledarstipendium 2009 tilldelas Rune Säfvenberg, UHSK Umeå.
Motivering:
Rune har under flera år varit distriktets och regionens ledare för USM och B-finaler samt
även ställt upp med sin erfarenhet som ansvarig och tränare vid Regionens fartläger, för
detta vill AK nominera honom som Ledarstipendiat till VSF ledarstipendium

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte 30 september 2009, 19.30-21.00
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson
Björn Nääs
Tom Pietilä
H-P Carlson
Jan Asplund
Daniel Thalén
1

Protokoll regionsmöte

Närvarande vid reg.möte från AC var Tom P, Rickard L, Maria Carlsson (Bygdsiljum),
Jan A.
BD och AC har gemensamma utmaningar med rekrytering av ledare, funktionärer till
klubb- och organisationsfunktioner.
Idrotten Online planeras att sjösättas 7 oktober.
Tävlingsprogrammet gicks igenom och godkändes av båda distrikten.
Information om USM, Sverigefinal och Kval. Mer detaljerade regler kommer när
tillägget till regelboken kommer. Kvot för regionen blir 11 tjejer och 10 killar från
kvalen. Därutöver de som lyckas på Sverigefinalen. Rickard L bevakar nya reglerna
och stämmer av mot regionens egna riktlinjer som togs förra året. Poängansvarig blir
Ove Pettersson från PALP. Regionsansvarig från AC blir Maria Carlsson, från BD blir
Jan Klein. Maria kommer att ta hjälp av en tränare, för förberedelser till tävlingar etc.
Ledare skall med till både Sverigefinalen och till USM. Distriktsledaren ansvarar för
ledare finns till båda tillfällena. Boende bokat för regionen i anslutning till Tärnaby
Fjällhotell, 35 platser totalt. Helpension är bokat.
Läger för A-åkarna:
- Kåbdalis 3-6 december, uttagning till centralläger 1 för (A2). Ansvarig Peter
Mellgren.
- Utvecklingsläger planeras för de som inte kommer med till centralläger 1, ev i
Gällivare. Peter Mellgren ansvarig (samverkan skidgymn i Gällivare)
- Fartläger i Nalovardo, 20-22 februari. Bokat backe och boende. Hans Olsson
ansvarig, lämnar över till Peter Mellgren när allt bokat och klart
- USM-läger, Tärnaby 5-7 mars. Boende ordnar åkare själva, H-P bokar plats i
backen.
Läger för Juniorer (förstaårs, hemmavarande äldre)
- BD kommer med förslag till läger för juniorer. Kommande vinter finns många
förstaårsjuniorer i regionen.
Generellt gäller att regionstränaren bör vara med på alla läger som regionen
arrangerar.
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Arrangörskonferens är planerad (preliminärt) till den 11 oktober. BD ansvarar för
detta. Föreslagen plats är Arvidsjaur. Samordnas med utbildning i Idrotten Online, det
nya systemet för anmälan etc.

2

C-Läger

Malå kan inte delta vid det föreslagna datumet (5-6 december). Förslag till nytt datum
helgen innan, 28-29 november. Jan A ansvarar och kollar med backe etc. Ledare
behövs. Daniel kollar med Lars L, Rickard kollar med Maria, Tom undersöker i
UHSK. Meddelar sedan Jan A. Jan A ordnar inbjudan snarast.

3

Ledare B-gruppen

Peter Åström och Mikael Ögren, UHSK tar ledaransvaret för B-åkarna. Ett B-läger
bör genomföras. Datum är föreslaget till 5-6 december. H-P bokar tid i backen och
kollar om Fjällvinden kan hålla med material. Tom kollar med Peter och Mikael om
genomförande i övrigt.

4

Flyt av USM-Kval från Klimpfjäll

Klimpfjälls liftanläggning kommer inte att klara av arrangemanget. Tävlingen måste
därför flyttas. Förslaget är att Lycksele tar över tävlingen (obs ingen ändring av
datum) som också är DM och att Vilhelmina istället tar det B-C-Kval som skulle
genomförts i Lycksele (med ordinarie datum. Björn Nääs undersöker med Lycksele
och meddelar AK samt gör nytt program. Daniel T samordnar med övriga i
Vilhelmina.

5

Valberedningsärenden

Valberedningen i Västerbottens Skidförbund avgick vid årsmöte i Lycksele den 27
september. Bland annat har man haft svårt att hitta en ordförande i förbundet.
Förslag på ny valberedning finns till viss del, men det saknas en representant med
alpin bakgrund. Det bör vara en kvinna då övriga i den föreslagna valberedningen är
män. H-P föreslår att vi frågar Jessica Fjällryd (Fjällvinden, 30 år, fd aktiv på
landslagsnivå, sjukgymnast på Tärnaby Sjukstuga och även åt SSF). H-P rapporterar
till Rickard om utfall.

6

Information

Team Future:
- Huvudsponsor saknas, ekonomin mycket svår. Förra vintern användes
fonderade medel, det kommer inte att ske i år.
- Satsningen kommer sannolikt att bantas (färre åkare och färre tävlingar
internationellt)
2

-

Lägerverksamheten kan dras ner
Mer info är utlovad från SSF (skulle kommit i september)

FIS i november
- SL 16-17 november flyttas till den 19-20 november
- Skälet är att svenska representationslag (WC, EC) skall kunna delta
- Kommer att flyttas enbart om hemmaåkare garanteras start (förhandling med
FIS/SSF om sk utökad tävling)

7

Nästa möte

Nästa möte blir den 21 oktober kl 20.00. Mötet blir telefonmöte och Rickard L
återkommer med kallelse, nummer och koder.

Vid protokollet:

H-P Carlson
Tärna IK Fjällvinden
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Minnesanteckningar Regionsmöte AK Norr&Västerbotten 2009-09-13
Närvarande
Nils-Johan Larsson AK Norrbotten
Rolf Sannebjörk AK Norrbotten
Johan Gunnarstedt AK Norrbotten
Tom Pietilä AK Västerbotten
Rickard Larsson AK Västerbotten
Maria Carlsson USM-ledare Västerbotten
Jan Asplund AK Västerbotten
Peter Mellgren Regionstränare
1, Mötesordförande
Tom Pietilä
2, Mötessekreterare
Nils-Johan Larsson
3, Information om respektive SDF
Tom informerade om Västerbottens skidförbund , som har fått en bättre aktivitet sista året,
med regelbundna möten.
Rolf informerade om att samarbetet i Norrbotten fungerade bra, med telefonmöten varje
månad, men att det var problem att få tag på folk som vill ställa upp i styrelseuppdrag i
Norrbottens skidförbund.
4, Nya tävlingssystemet Idrotten online
Nils-Johan informerade om att det sjösätts 7 oktober samt lite bakgrund till det nya systemet.
5, Tävlingskalendern 09/10
Samtliga tyckte att den såg vettig ut med tanke på att den tidiga påsken komprimerar den en
del.
6, Riktlinjer för Tävlingskalendern 10/11
Mötet beslutade att vi fortsätter med nuvarande system att tävlingarna läggs ut för ansökan.
7, Info Barn&Ungdom
Nils-Johan informerade om Nya Sverigefinalen samt USM.
8. Info Jun/Seniorgruppen
Tom informerade om vad som händer där.
9. USM kvalregler. A centralt B Regionalt C poängsammanställning reg 1
A Regelboken ej klar,
B Mötet beslutade att Rickard håller koll på när nya regelboken kommer och vilka ändringar
som gäller regionalt, preliminärt kommer samma regler som förra året att gälla.
C Ove Pettersson Piteå alpina har lovat att ta på sig poängsammanställningen för reg 1
10, Ansvar Sverigefinal och USM,
Mötet anser att en grupp med huvudansvar av Maria Carlsson Västerbotten och Jan Klein
Norrbotten bör ta ansvar över finalerna.

11, USM 2010
Boende är bokat i Tärnaby för regionens åkare och ledare 35 platser i Åkerlundska gården och
Backvillan.
12, Läger
Beslut om läger för A-åkare togs i samråd med regionstränare Peter Mellgren
4-6/12 A-läger i Kåbdalis samling Torsdag kväll A1 grundteknik A2 uttagning för
centralläger 1 i Funäsdalen.
Regionstränaren med A1 Fredag, A2 uttagningar Lördag& Söndag.
Teknik träning Lör&Sön för A1 Ansvariga Peter Mellgren & Johan Gunnarstedt
15-18/12 Utvecklingsläger hos skidgymnasiet i Gällivare för A2 som ej deltager i
Centralläger 1 i Funäsdalen. Johan Gunnarstedt ansvarig.
20-22/2 Regionsläger Fart Nalovardo ansvariga Regionstränare samt AK Västerbotten.
5-7/3 Upptaktsläger För Sverigefinal & USM Tärnaby ansvar Peter Mellgren
Läger för hemmavarande juniorer önskvärt, Tomas Edeblom, AKV tillfrågas om han kan
arrangera den biten tillsammans med ledare från Norrbotten.
B&C läger skötts distriktvis av respektive AK
13 Övriga frågor
Arrangörskonferens förslag 11 oktober ansvar AK Norrbotten. Nils-Johan kollar upp med
Tomas Sjödin vad som gäller.
Vid Pennan
Nils-Johan Larsson

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefon/Mailmöte 26 Januari 2010
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Ordf
Björn Nääs
Tom Pietilä
Jan Asplund
Hans Olsson
Daniel Thalen
H-P Carlsson

1
Tävlingsprogrammet
B-regionsfinalen som skulle ha arrangerats i Vindeln, måste tyvärr flyttas till arran ort
pga. att snökanonsystemet frusit i Vindelns backe. Flera alternativ har utretts men det
har varit svårt att få till en bra lösning på detta. Det senaste förslaget att anordna
Regionsfinalen samtidigt som USM-kval/DM i Nalovardo godkändes ej av Norrbotten
eftersom vi då skulle ha bytt ut en slalomtävling mot SG. Norrbotten ebjuder sig
istället att ordna regionsfinalen i Piteå eller Arvidsjaur samma datum som den skulle
gått i Vindeln.
Beslut från AKAC: Björn Nääs kontaktar Norrbottens tävlingsansvarige och erbjuder
Norrbotten att arrangera B-Regionsfinalen i Arvidsjaur.

Vid protokollet:

Rickard Larsson

1

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte 21 oktober 2009, 20.00-21.15

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Ordf
Björn Nääs
Tom Pietilä
Jan Asplund

1
Tävlingsprogrammet
Det USM-kval/DM som skulle ha arrangerats av Vilhelmina i Klimpfjäll måste flyttas
och Lycksele har tillfrågats om att ta detta. Samtidigt var tanken att Vilhelmina skulle
ta Lyckseles LVC-kval. Lycksele har tackat nej till detta och Bygdsiljum har erbjudit
sig att ta detta USM/DM i samverkan med UHSK Umeå SK.
AK anser att Björn Nääs bör ställa frågan till Lycksele igen, då deras backe passar
bättre för storslalom för målgruppen 14-15 år, samtidigt måste Vilhelmina tillfrågas
om LVC-kvalet. Om Lycksele eller Vilhelmina nekar bör nämnda USM/DM-kval
genomföras i Bygdsiljum. Ursprungligt datum för tävlingarna gäller.

2
VSF´s valberedning
Ingen av de tillfrågade kandidaterna har tackat ja till att bli ledamot i rubricerad
valberedning. AK´s ledamöter uppmanas arbeta vidare med frågan och försöka ta
fram förslag till nästa möte.

3
Ledare till B-lägret
Peter Åström och Mikael Ögren, UHSK tar ledaransvaret på B-lägret som genomförs
i Tärna den 5-6/12. Tom ser till att de ordnar med kallelse till lägret. Mat, boende
samt liftkort får åkarna ordna själva.

4
C-Läger
Inbjudan är framtagen och det bör framgå att lägret arrangeras av AK-västerbotten i
samverkan med Malå Alpina den 28-29 november. Träningsinnehållet bör planeras
av berörda ledare i samråd. Jan tar fram förslag. Tillgängliga ledare är Jan Asplund,
Sofie Stenvall, Malå Alpina och Daniel Thale´n, Lars Lundgren, Vilhelmina IK samt
Maria Larsson, möjligen Britta Larsson AK Skellefteå.
Hur många ledare som behövs bestäms av Jan Asplund och Rickard Larsson när
bokningarna inkommit och vi vet hur många åkare som kommer på lägret.
5
Lägerinbjudningar, budget C/B-läger
Viktigt att skicka ut inbjudan till klubbarna snarast. Ersättning till utsedda ledare utgår
för resa, boende, liftkort utifrån budget och vilka kostnader man har för detta. T ex
utgår ingen ersättning om man redan har säsongskort i den backe där lägret bedrivs.
Rickard fördelar av budgeterade medel.
1

6
Information till klubbarna om AK´s lägerverksamhet
Det är angeläget att Ak´s ledamöter snarast ser till att få ut information till klubbarna
om rubricerad verksamhet, i synnerhet för de yngre åkarnas lägerverksamhet.

7
Hemsidan
En högt prioriterad uppgift för ak´s ledamöter är att hitta någon som är både kunnig
och intresserad av att jobba med den alpina delen i västerbottens skidförbunds
hemsida.

8
Arrangörskonferens
var planerad (preliminärt) till den 11 oktober. BD ansvarade för detta. Vi får räkna
med att det inte blir någon sådan då detta datum passerats och något nytt blir svårt
att ordna. En sådan konferens behövs kanske enbart vartannat år

9
Tävlingsregler
Skulle ha offentliggjorts ikväll (21/10), men dessa finns ännu inte presenterade på
skidförbundets hemsida.

10
- Kontaktuppgifter: Björn Nääs efterlyser uppdaterade kontaktuppgifter till klubbarna
- Nästa möte: Rickard kallar när det är dags.

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina
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Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte 19 april 2010, 21.00-22.10

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Ordf
Björn Nääs
H-P Carlsson
Jan Asplund

1
Tävlingssamordnare inför säsongen 2010/2011t
Björn Nääs gör sin sista säsong som tävlingssamordnare och även som ledamot i
AK-Västerbotten. AK beslutar att utse Hans Ohlson, AK Vännäs, till
tävlingssamordnare

2
Vad gör vi när klubbar hoppar av tävlingsarrangemang
Diskussion om vilket ansvar som skall åligga de klubbar som tagit på sig att
arrangera tävling. Förslag väcks om att den förening som drar sig ur efter att ha
åtagit sig uppdraget bör tillhandahålla det antal gubbar/gummor motsvarande antalet
åkare som klubben skickar till tävlingen. Förslag även om att införa en
avstämningstidpunkt då AK, ordförande eller tävlingssamordnare, stämmer av med
klubbarna att allt är OK. Om klubben drar sig ur efter att de lämnat OK får klubben
helt enkelt ordna tävlingen ändå t ex på annan anläggning.

3
Villkor och annat för samverkan, formellt arrangörsskap, mm
AK är positiv till samverkan kring tävlingsarrangemang, men rekommenderar att ett
skriftligt avtal upprättas innan. Av avtalet bör framgå bl a vem som ansvarar för vad,
vem som står som arrangör samt att avtalet reglerar ekonomin.
Frågan om att klubbar ska kunna stå som gemensam tävlingsarrangör får H-P
Carlsson i uppdrag att lyfta uppåt i hierarkin.
4
Tävlingsförslag för juniorer från Sven-Rune, Norrbotten
Förslaget diskuterades och Tärnaby kan tänka sig att arrangera ENL och
kontaktperson är H-P Carlsson. AK-västerbotten behöver diskutera detta förslag
ytterligare tillsammans med Norrbotten.
5
Tävlingsförslag för ungdom från Hans Ohlson
Förslaget diskuterades och AK är positiv till att försöka få FIS (ENL) status på fartDM. AK-västerbotten behöver diskutera detta förslag ytterligare tillsammans med
Norrbotten.
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6
AK-möte och klubbträff
Beslut om AK-möte i Lycksele på förmiddagen den 15 maj samt klubbmöte på
eftermiddagen samma dag.
7
Övrigt
Information om att gemensam träff mellan de olika sektionerna inom VSF är flyttad till
den 8 maj i.

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina
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Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Möte 29 maj 2010, 10.00-13.00

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Ordf
Jan Asplund
Tom Pietilä
Hasse Olsson
H-P Carlsson (telefon),
Samt som gäst Magnus Jansson

1

FIS Tävlingsprogram och ungdomstävlingsansökningar AC/BD.
Hans Olsson går igenom tävlingsprogrammet och vi konstaterar att
regionen fått många FIS-tävlingar, men färre har tilldelats distriktet.
Eventuellt får Vännäs\Tärnaby arrangera den tävling som Hestra tackat
nej till den 5-6 mars ( 2 X GS, Tärna). Upplevelsen är att programmet
inte har tagits fram lika demokratiskt som tidigare.
Ungdomsprogrammet är fortfarande preliminärt och har anpassats så att
Region 1:s juniorcup skall kunna genomföras i samband med vissa
USM-kval. Dock har detta i viss mån påverkat planeringen av LVCkvalen.
AK beslutar att: Redan under hösten måste diskussionen med
norrbotten genomföras om hur nästa säsongs tävlingar ska utformas så
att fördelningen mellan distrikten blir rättvis. Ungdomsprogrammet ser
bra ut och det finns arrangörer till all USM och LVC-kval i regionen, det
som återstår att lösa är Fart-DM som vi eventuellt kommer att samköra
med Norrbotten. Ett annat alternativ är att vi kör SG i samband med
tävlingen i Tärnaby, denna får då B-kvalstatus samt DM status i SG.
Detta är det förslag som AK förordar och ger Hans O i uppdrag att utreda
med HP och Tärnaby.

2

D-tävlingar i distriktet i samband med LVC-kval.
AK ser positivt på att det anordnas D-tävlingar i samband med LVC-kval,
men påpekar att detta måste registreras i tävlingssystemet som en
separat tävling.

3

Region1 Juniorcup
Västerbotten tycker att förslaget är bra och hoppas att man får ett
startfält på de föreslagna tävlingarna.
Västerbotten kan bidra med en ENL- tävling i Tärnaby samtidigt som
USM - kvalet går där samt eventuellt 1 nationell Juniortävling i samband

1

med USM - kval i Bygdsiljum där AK Skellefteå, UHSK samt Bygdsiljum
samarrangerar USM/LVC samt Nationell Juniortävling.
4

DM-plaketter retur till Leif Hedman VSF:s kassör
Rickard informerar om att alla DM-plaketter som blir över måste
återsändas till VSF:s kassör (f.n Leif Hedman) omedelbart efter
genomförd tävling då dessa skall återanvändas kommande år.

5

Verksamhetsberättelse från årets verksamhet C, B, A, Junior
Rickard behöver ha in verksamhetsberättelser från berörda ledare snarast
för den gångna säsongen.

6

Ledamöter till AK nästa säsong
Björn Nääs avgår. Jan Asplund, Rickard Larsson, Tom Pietelä, H-P
Carlsson samt Hans Olsson fortsätter. Daniel Thalén tillfrågas. Nya
ledamöter som föreslås är Magnus Jansson, Lycksele samt Maria
Karlsson Bygdsiljum.

7

Representation i VSF:s styrelse
Tom avgår som representant och AK beslutar att tillfråga Tomas
Edeblom kan tänka sig att ingå i VSF:s styrelse

8

VSF valberedningen (Kvinna)
AK beslutar att tillfråga Åsa Gunnarsson, UHSK, om hon kan tänka sig
att ingå i valberedningen

9

Ungdomsledarstipendium
AK vill ha in förslag på namn samt motivering innan den sista juni. Dessa
skickas till Rickard Larsson.

10

Ungdomsstipendium
AK beslutar att tilldela Lisa Blomqvist och Johan Larsson rubricerat
stipendium.

11

Regionstränarens roll
Regionstränarens roll diskuterades och AK ser att den framtida rollen kan
komma att behöva förändras.
AK beslutar att Tom får i uppdrag att diskutera den framtida rollen med
AK ordförande i Norrbotten.
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12

Regionsläger
Diskussion fördes om lämplig fördelning av dessa läger så att det blir
rättvist inom regionen. Kommer att beslutas på regionsmötet.

13

Distriktsläger A, B och C
Hans Olsson får i uppdrag att kontrollera med H-P Carlsson möjligheten
att köra super G träning för alla distriktets åkare samt DM i samband med
DM i SL/GS i Tärnaby.
AK beslutar att: Jobba för att 10 december skall bli ett upptaktsläger för
distriktets ungdomar (A – D) i samband med Luciaracet. AK kontaktar H-P
för att se till att det finns tracéer lö/sö så att träning kan genomföras även
dessa dagar.
B-C svängläger ska genomföras 1.a helgen i december och ansvariga för
C är Magnus Jansson samt Maria Larsson. Vidare att Tom tillfrågar Peter
Åström samt Erik Salomonsson om de kan åta sig ledaransvaret för Båkarna.

14

Skidor.com/vasterboten alpina delen
AK beslutar att: Utse Peter Johansson, UHSK, att sköta hemsidan

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina
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