Protokoll Klubbmöte Lycksele 20100529
Närvarande:
Rickard Larsson AKS Ordf
Magnus Jansson Lycksele sekr
Tom Pietila UHSK
Jan Asplund Malå
Hans Olsson AKV
Peter Gustavsson AKV
Peter Johansson UHSK
Thomas Edeblom AKV
Per Eriksson Vindeln Telefon,
Ulf Rickardsson Vilhelmina Telefon
Annica Sundqvist AKS Telefon
1. Tävling
a. Utvärdering av vinterns kval- och distriktstävlingar
Luciaracet Tärnaby:

Lågt deltagande i övrigt ok

FIS Tärnaby:

1:a Tävlingen i Tärnaby. Regnade fick jobba hårt
med banorna. Alla från Västerbotten fick starta.

ÄJSM Tärnaby:

Kallt, sköt upp en dags tävling. Blev lite diskussioner
kring regler och vilka regler man skulle följa. Viktigt
att man är tydlig med reglerna från SSF när det gäller
inställda/flyttade tävlingar.

USM kval 1:

SL+SL Luleå flöt på bra.

B-C kval 1 Bygdsiljum: SL+GS Kallt men en bra tävling.
USM kval 2/DM:

SL+GS Denna tävling flyttades från Klimpfjäll till
Bygdsiljum. Klimpfjäll backen var ej klar i tid. Blev
lite strul för AK med denna flytt. Det är arrangerande
klubb som skall fixa ersättnings backe/klubb när en
tävling ej kan genomföras. Kallt. Få deltagare, Dgruppen är viktig. Bra tävling.

B-C kval 2 Lycksele:

SL+GS. Mycket nysnö = kaotiskt men bra
förhållande i tävlingsområdet. Bra temperatur. Bra
tävling.

USM kval 3:

SL+GS. Gällivare. Varmt och blåsigt. Bra tävling.
Fina backar.

B-C kval 3 Skellefteå

SL+GS. Kallt, sköt på start ena dagen för att tempen
skulle stiga. Bra med flack övre del (GS) på backen
så att man får in den typen av åkning också. Bra
tävling.

DM 26-28/2:

SG+DH. Vännäs/Nalovardo. Bra tävling.
Regionträningshelgen före tävling var mycket lyckad
enl åkare och föräldrar.

Reg 1 B final 6-7/3:

Denna tävling flyttades från Vindeln till Arvidsjaur.
Trasig anläggning i Vindeln. Bra tävling.

Landsdel final B:

SL+GS+SG Arvidsjaur. Bra tävling. SG gick till
myren. Dålig gemenskap bland västerbottens åkare.
Peter Åström blev ansvarig i sista stund och hade
dåligt med information då företrädaren hastigt
slutade just före tävlingen.

Regfinal C/Pite paralell: Mycket nysnö. Storslalom på fredags kväll blev för
sent för unga åkare. Arrangören felade vid reglerna
för lagpriserna. Delade ut lagpris till klubbar när det
skall vara distriktslag. Bra att de hade resultatlistor
per varje årsgrupp, resultatet blev mycket positivt.
C-final skall helst vara en enskild tävling denna gång
hamnade C-finalen i bakvattnet på en annan stor
tävling(piteparallellen).
USM vecka Tärnaby:

Bra Vecka. Lördag var banorna dåliga vilket
resulterade i ganska många uråkningar. Tränings
förbudet i Anja backen gällde alla utom Tärna
åkarna, många har klagat på detta. Det förekom
sabotage på ett antal åkares bindningar. Förslag från
Tom: Ha en start ansvarig som har i uppgift att kolla
alla distrikts åkares utrustning.

Ingemartrofen

Lördagen blev lite sen. Dåligt med portvakter och
deras kunskap. Lite folk i organisationen. Andra
klubbar hjälper gärna till för att Tärnaby skall kunna
fortsätta med denna internationella tävling

Guldtackan Skellefteå:

Super kul tävling för alla åkare. Bra säkerhet.

Kustracet:

För många tävlingar på kort tid. Krocka ej dessa med
träningskvällar för äldre åkare. Förslag på
tävlingsdag är onsdag då det finns andra backar att
träna i.

b. Tävlingsprogram/upplägg säsongen 2010/2011.
Det preliminära programmet gicks igenom. Vilhelmina hade missat att ansöka
om tävling för kommande säsong och la därför in en ansökan under pågående
möte. Efter omröstning besluts att erbjuda Vindeln denna tävling. Vilhelmina
är reserv på B, C tävlingar i distriktet
2. Utbildning/Lägerverksamhet
a. Utvärdering av säsongen 2009/2010
C-läger:
Malå. Inställt pga snöbrist.
B-läger:
Tärnaby. Micke Ö & Peter A var ansvariga.
Bra läger.
A/TeamFuture
Peter Melgren ansvarig. Kåbdalis. Bra träning från
Peter.
A1-fredag med Peter var bra.
A2-lördag & söndag med Peter var bra.
A1-lördag & söndag upplevdes av vissa som dålig
träning.
Bra koncept men det är viktigt att man har bra
personer som tar hand om våra ungdomar. Det skall
vara tydligt under träningarna och föräldrar skall ej
vara med under dessa tränings sammanhang.
Föräldrar kan gärna hjälpa till med att ploga banor
m.m. De skall inte blanda sig in i själva träningen
Fartläger i Nalovardo:

Jonas Lind & Per Gabrielsson var bra och tydliga
som tränare. Bra pris på lägret.

Eklunds sommar läger:

Sanktionerat läger från AKS. Åmsele. Mycket roligt
läger. Socialt viktigt för A och Junior.

b. Inventering av behov och önskemål 2010/2011
A-läger
Eklunds sommarläger
Team Future
Fartläger
Maria kollar med Jens i Funäsdalen om träning inför USM så snart
som möjligt
B-läger
C-läger

B- svängläger ska genomföras 1.a helgen i december
C svängläger ska genomföras 1.a helgen i december och ansvariga
för C är Magnus Jansson samt Maria Larsson.

Alla

Upptaktsdag i samband med Luciaracet i Tärnaby, gemensam
träning för distriktets åkare.
Träningsdag fredag 18/2-11 SG i samband med tävling. Distriktet
håller träning för dom som vill träna (C,B & A-åkare)

3. Finaler 2010/2011
a. Ledare
A-Ledare Maria Carlsson,

B-Ledare
C-ledare

Vakant, Peter Åström skall tillfrågas, ansvarar för distriktets jackor
Maria Larsson & Magnus Jansson, ansvarar för distriktets jackor

b. Boende
USM-boende är bokat på hotellet i Funäsdalen
B-finalsboende är ej bokat, detta skall ordnas av B-ledaren
C-finalen ej gemensamt boende
4. Information från SSF Arbetsgrupper
Tom höll en kortare information:
Det har varit en hel del diskussioner om vart FIS-tävlingarna skall läggas. Norrbotten
har fått fler tävlingar än västerbotten 2011. Mycket har lagts till Gällivare med sin nya
anläggning. Mycket bra anläggning. Förbundet har dålig ekonomi och därför har det
dragits in på möten. Tom informerade om Junior och Senior verksamheten och att de
har blivit en rådgivande grupp. Det är just nu en stor omorganisering på huvud
förbundet som skall vara klar i höst. Alpina kommer att ha sitt huvudsäte i Åre.
5. Alpina Kommitten sammansättning och uppgifter.
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. Övriga klubbar som vill ha representation iAK skall
kontakta Rickard Larsson
6. Övriga frågor
Webbansvarig:

Peter Johansson UHSK är utsedd. Informationen från AK har varit
dålig men skall nu bli bra via vår hemsida på www.skidor.com

Förbund Distrikt

Ordförande i Västerbottens skidförbund har avgått
och det skall väljas en ny. Tom kommer också att
kliva av från Västerbottens skidförbund och lägga sitt
engagemang på Alpina kommitten. Alpina behöver
fler personer till förbundsnivå.

Kontaktuppgifter

Viktigt är att alla klubbar skickar kotaktpersons
information till rickard.larsson@dataductus.se. Så att
AK kan kommunicera information till rätt
kontaktpersoner.

Juniorcup Reg1

Västerbotten tycker att cupförslaget är bra och
hoppas att man får ett startfält på de föreslagna
tävlingarna. Västerbotten kan bidra med en ENLtävling i Tärnaby samtidigt som USM - kvalet går
där samt eventuellt 1 nationell Juniortävling i
samband med USM - kval i Bygdsiljum där AK
Skellefteå, UHSK samt Bygdsiljum samarrangerar
USM/LVC samt Nationell Juniortävling. Observera
att ENL-tävlingar räknas som FIS tävlingar och alltså
kommer att räknas in i det antal tävlingar man som

1:a års junior åker (fn max 25 tävlingar i
svänggrenarna)

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte måndag den 13 september 2010, kl 20.15 - 22.00

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Ordf
samt
Jan Asplund, Tom Pietilä, Hasse Olsson H-P Carlsson, Daniel Thalén, Maria
Karlsson
1

Budgetförslag.
Säsongen är något underbudgeterad vilket får täckas med överskott från
tidigare år. Diskussion angående att det saknas medel för juniorerna i
budgeten. Skall juniorverksamhet genomföras bör medel tillskjutas för
detta. Bör finnas med i budget framgent.

2

Verksamhetsplan- lägerplanering/inbjudan.
H-P får i uppdrag att boka tracéer 4 – 6 / 12 (lö – må) till B-C åkarnas
svängläger. Rickard och/eller Tom ordnar med tränare till upptaktsdag
och gemensam träning för distriktet i samband med Lucia racet, fre- sön.
Boende till USM är bokat. Tom kontaktar Peter Åström för bokning av
boende till landsdelsfinal B.

3

Regionstränarens roll
AK konstaterar att distrikten inom regionen är ganska överrens om rollen
samt att det saknas mål för verksamheten. Frågan får diskuteras vidare
på regionsmötet.

4

VSF:s årsmöte i Lycksele
Mötet blir den 3/10. Vakanser finns i styrelsen, ordförande saknas
fortfarande. Förfrågningar har gått ut till klubbarna. Åsa Gunnarsson är
föreslagen till valberedningen. Klubbarna uppmanas att skicka
representanter med fullmakt.

5

Regionsmötet
Mötet blir preliminärt söndag 10/10 i Skellefteå och vi bör bevaka bl a
lägerplaceringar samt regionstränarfrågan.

6

Rapport från barn- och ungdomsgruppen samt Junior- och
seniorgruppen
Efter genomgång av informationen konstateras att regelförändringar för Båkarna innebär att man inte separerar årskullarna i resultatlistorna. För Cåkarna- C som två klasser både i start- och resultatlista om det är möjligt

7

Tävlingsprogram ungdom
Programmet är klart. Hasse Olsson får i uppdrag att se till att klubbarna
betalar in avgifter samt informera om vad som gäller för D-tävlingar i
samband med LCV/DM.
1

8

Juniorcupen
Inget nytt.

9

Sverigecupen/nationella cupen
Programmet är ej spikat ännu, men inom region har tävlingar föreslagits
till Gällivare (Sverigecupen) samt Kåbdalis, Tärnaby, Piteå (Nationella
cupen).

10

Nästa möte
Rickard kallar till nästa möte i slutet av oktober

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina

2

Dagordning Regionsmöte AK Norr&Västerbotten 2010-10-10
Plats: Data Ductus Torget 6 KL 12:00
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Tävlingskalender Norr&Västerbotten 10/11



Genomgång USM kvalregler
a.
Centralt
b.
Region (regler rörande antal kvalificerande kvaltävlingar, kvalåk)
c.
Poängsammanställare region1



Ansvar USM 2010
a.
Boende
b.
Uppladdning på tävlingsarenan före USM



Ansvar Sverigefinal 2010



Regionstränarens roll



Läger
a.
Regionstränarens önskemål rörande regionsläger, sverigefinal och USM
b.
Planering



Övrigt

Regionmöte alpint Norr- och Västerbotten
Protokoll
Datum:
Tid:
Plats:

10/10-2010
12:00 – 16:00
Dataductus, Skellefteå

Närvarande:
Rickard Larsson, ordförande AK Västerbotten
Maria Karlsson, ledamot AK Västerbotten
Johan Gunnarstedt, ledamot AK Norrbotten
Tom Pietilä, ledamot AK Västerbotten, ansvarig junior- och senior SSF tillika medlem i
Alpina rådet
Jan Klein, ordförande AK Norrbotten tillika medlem i Alpina rådet
Peter Mellgren, regiontränare, Region 1
Nils-Johan Larsson, ledamot AK Norrbotten samt ungdomsansvarig SSF
H-P Carlsson, ledamot AK Västerbotten
Pär Gabrielsson, distrikttränare Norrbotten
Sven Rune Olovsson, administrativt ansvarig Regioncupen

§1

Mötets öppnande
Rickard Larsson hälsade välkommen och öppnade mötet

§2

Val av ordförande
Rickard Larsson valdes som ordförande för mötet

§3

Val av sekreterare
Pär Gabrielsson valdes till protokollförare

§4

Information från distrikt Norrbotten
Jan Klein, nytillträdd ordförande för AK Norrbotten informerade kort om
förändringar där bl a Håkan Spett går in som ny orförande i Norrbottens
skidförbund. Pär Gabrielsson är nyvald distrikttränare i Norrbotten med en
ersättning från AK Norrbotten med 10 000 kr/år.
Nils-Johan Larsson informerade om åkarsiffror från Region 1 i relation till
födslotalen. Informationen visade ungdomsgruppernas utveckling från år till år
och känslan att vi får färre och färre A-åkare går hand i hand med födslotalen.
Med dessa i bakhuvudet ter sig utvecklingen inte allt för mörk. Antal åkare är
inte färre procentuellt förändringen på födslotalen. Krisår kan komma när
ungdomar födda 98-99 blir A-åkare eftersom födslotalen då var mycket låga. I
genomsnitt ca xxx % av födslotalen i regionen utgörs av alpina tävlingsåkare.

§5

Information från distrikt Västerbotten
Rickard informerade att Björn Nääs har slutat i AK samt som Västerbottens
tävlingssamordnare.
Ny ledamot i AK Västerbotten är Maria Karlsson, Bygdsiljum. Det betonades att
bl a Lycksele är på gång med verksamhet på barn- och ungdomssidan. Ny
ledamot i Magnus Jansson från Lycksele.
Mötet diskuterade tillväxtmöjligheter för barn födda från 1999 och framåt.
Möjligheter finns men hur tar vi hand om dem på bästa sätt, var frågan. Tom
hänvisade till slalomskola. Piteåborna bekräftade att endast ett fåtal väljer alpin
träning med klubben efter genomförd skidskola. Samma tendens i Skellefteå,
enligt Rickard. Vi bör kanske vara tydligare med vår verksamhet (reds anm) och
på så sätt bättre presentera vår sport.
Se protokoll från respektive distrikts vårmöten.

§6

Information från Barn och ungdomsgruppen
Nils-Johan gick igenom vad som händer inom SSFs område barn- och
ungdomsgruppen. Läs mer på
http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Alpint/Barnungdom/Barnochungdomsgruppen/
Bland annat informerades att regiontränare Peter Mellgren tar ansvaret för Team
Future efter det att Jens Wilhelsson tackat för sig. Mötet slog ett slag för Ski
Funtastic som är en mycket välorganiserad tävling i sann World Cup-stil och
som gästas av alla stora stjärnor i Sverige. Helt klart en härlig avslutning på
säsongen (reds anm). Höjning av junioråldern är beslutad internationellt och
Sverige skall ta beslut om hur detta skall genomföras i vårt land. En person skall
på halvtid jobba med frågan och kolla på olika lösningar. Beslut skall tas
därefter. Personer med erfarenhet kommer att rådfrågas och blickar mot andra
länder kommer att ske. Det slutliga förslaget bör vara synkroniserat med Norge
och Finland. Regionalt bör vi ligga lågt tills vidare, enligt Tom.

§7

Information från Junior- och seniorgruppen
Tom Pietilä berättade om gruppens arbete. I våras kom beskedet om Sjödins
flytt och den nationella sidan blev utan ansvarig. Nytillträdda chefen Niklas
Carlsson tar hand om detta tillsvidare. Gruppen har jobbat med
tävlingsprogrammet och bl a beslutat om Nationell cup och Sverige cup.
Nationella cupen inkluderar ENL-tävlingar runt om i landet varav tre av dessa
tävlingar ingår i nya Regioncupen. Sverigecupen innefattas av ett urval av FIStävlingar. Cuperna är bl a till för åkare i olika kategorier som står utanför ett lag
och som vill ha något extra att satsa mot. Tom berättade även kort om
förbundets omorganisation, om SM Åre 2011 samt bildandet av det Alpina
rådet, vari han själv sitter som representant för junior- och senior. Lär mer under
http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Alpint/Meralpint/Alpintrad/
En av rådets viktiga uppgifter är att hitta en ny chef för den nationella
verksamheten. Region 1 har två representanter i rådet. Bodenbon och
sportchefen inom alpint, Anders Sundqvist, ingår dessutom i
landslagsledningen.

§8

Information från TD Jalle Forsmark, Skellefteå
Jalle Forsmark var inbjuden till mötet för att informera om FIS och hans arbete
inom den internationella federationen. Han kunde svara på frågor kring
arrangemang av ENL med anledning av Regioncupen, bl a tillsättandet av
internationell TD och arvodesregler. Han berättade även intressanta roller som
tex rollen som en av två personer som avgör olika, mer eller mindre konstiga,
protester som sker i samband med Världscupen, bl a när Sladmings tidtagning
antogs vara ojust. Ett inte allt för tacksamt arbete. Jalle avslutade med att
berömma arbetet som görs inom regionen.

§9

Information kring Regioncupen
Pär Gabrielsson redogjorde för status i projektet Regioncupen. Med betoning att
projektet nu är ”Hemma” presenterades bl a huvudsponsorn Hemma-butikerna.
Officiellt kommer cupen nu att benämnas Hemmacupen. Pär drog bakgrunden
och målsättningen med projektet. Läs websida (under utveckling),
http://www4.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=509491
Projektet har en budget på ca 70 000 kr årligen varav 50 000 kr utgör
vinstpremier till åkarna. Av dessa medel är 100 % muntligt klart. Det handlar,
förutom Hemma-butikerna, om ett gruvbolag och ett bolag inom energisektorn.
Projektet har dessutom fått bidrag från RFs idrottslyftet för merkostnader i
samband med arrangemang av ENL, vilket vi tolkar som att ingen arrangör skall
behöva ställa in en ENL-tävling pga för höga TD-kostnader i förhållande till
antalet anmälda.
Viktiga frågor kom upp på mötet, bl a vikten av att inte frånta A-åkarna ”deras”
tävling. Fokus får inte förskjutas till juniorerna mer än att det ger positiva
effekter även för A-åkarna. Även SSFs syn på egna sponsorer i samband med ett
USM-kval diskuterades. Projektorganisationen med Jan Klein som ansvarig,
kollar upp detta. Ingen av arrangörerna ser några andra problem med profilering
av Hemmacupens sponsorer vid de olika tävlingsplatserna.
Regionmötet beslöt att:
-

Tom tog på sig att informera Skidgymnasiet i Tärnaby att önskemål finns att
de deltar vid tävlingen i Tärnaby.
H-P Carlsson informerar skidhemmets åkare om samma tävling
Johan Gunnarstedt informerar åkarna i Kåbdalis Working Camp.

Avslutningsvis ser mötets deltagare allmänt positivt på projektets framdrift.
Tom Pietilä tyckte dock att finalen i Piteå, som också är en del i Nationella
cupen, kommer olämpligt pga att ÄJSM avgörs samma helg. Detta är något som
organisationen tar med sig till nästa års planering.
§10

Tävlingskalender Region 1
Tävlingskalendern för region 1 genomgicks.
Regionmötet beslöt att:
- AK Västerbotten bjuder in åkare från AK Norrbotten till fartträning Super-G
i Tärnaby på fredagen innan kvalet.

-

DM i fartgrenarna läggs till programmet för Norrbotten och körs i samband
med fartkvalet i Gällivare.

§11
I

USM kvalregler
Om inga ändringar görs centralt så blir det inga ändringar regionalt. Avvakta
besked.

§12

Ansvar USM 2011
Maria Karlsson och Janne Klein har delat på huvudansvaret för planering av
aktiviteten. Tidsperioden för USM inklusive uppladdning på plats är fredag V12
till söndag V13. Avresa förslagsvis torsdag.
Regionmötet beslöt att:
- Regiontränarorganisation bestämmer tränarresurser till USM, läs även
kommande punkt rörande Regiontränarrollen.
- Ett paket med ett pris tas fram oavsett när åkarna anländer.

§13

Ansvar Sverigefinal
Viss kritik riktades mot att det inte fanns några tydliga ledare ifjol, nere i
Funäsdalen. Det var länge oklart vem som skulle åka ner, delvis av förklarliga
skäl. Mötet finner det viktigt att information kommer till alla åkare under USMkval 1. Information måste vara tydlig. Tränare utses senare när antalet åkare är
klart och även vid sista kvalet skall informationen vara tydlig och i princip
slutgiltig. Jackor föreslås bli samma som tidigare.
Regionmötet beslöt att:
- Nils-Johan Larsson får i uppdrag att informera alla A-åkare och föräldrar.

§14

Regiontränarens roll
Nils-Johan och Sven-Rune presenterade förslaget från AK Norrbotten avseende
Regiontränarens roll. Mötet var överens om att innehållet i ”önskelistan” bör gås
igenom.
Regionmötet beslöt att:
- Översta raden avseende upptaktsläger för tränare och åkare, tas bort.
- Avslutningsläger ses över av regiontränarorganisationen, läs nedan.
- Även A1or skall inbjudas till region- och uttagningsläger i Kåbdalis, V48
- Juniorer inbjuds till två läger varav ett i Kåbdalis och ett i Nalovardo.
- AK Västerbotten ”vaskar” fram ett namn på person från Västerbotten som
går in i Regiontränarorganisationen, läs distrikttränare Norrbotten.
- Mötet ber Regiontränarorganisationen se över ett eventuellt avslutnings- och
upptaktsläger tillsammans i Juvass i juni.
- Peter Mellgren arvoderas som ansvarig tränare vid USM i Funäsdalen,
tillsammans med Pär Gabrielsson och en representant från Västerbotten.
Peters arvode uppgår till 10 000 kr vilket är bidraget som tillfaller Region 1
från SSF, rörande samordning inom Region 1.
Se för övrigt förslaget.

§15

Lägerverksamhet
Regionmötet beslöt att:
- Peter Mellgren har det yttersta ansvaret för att lägerverksamhet och övriga
aktiviteter på ”önskelisten”, som inte strukits, blir genomförda.
- Peter Mellgren är huvudansvarig för uttagning av A2:or till Team Future i
Kåbdalis V48. Till sin hjälp har han distrikttränare Norrbotten, Pär
Gabrielsson samt distrikttränare Västerbotten, XXXXX
- Maria Carlsson får ansvaret att boka fartläger i Nalovardo med anläggningen
samt ta fram inbjudan i samråd med Pär Gabrielsson. Maria tar även på sig
betalning av boende, mat och tränarresurser m.m.
- Pär Gabrielsson är ansvarig tränare för fartlägret, i samråd med
Västerbottens representant XXXXX samt Pelle Rådström, i frågor rörande
planering av backe.
- Pär delegerar tränarrollen avseende juniorernas regionläger i Kåbdalis V48,
till lämplig person. Meddelar via protokollet att Joakim Wiklund tackat ja.
- Regionmötet beslutade att flytta fartlägret i Nalovardo till den 11-13/2.

§16

Övriga frågor
Johan Gunnarstedt tog upp frågan om föräldrars engagemang kring i samband
med Team Future. Johans poäng är att informationen måste tydlig så också
konsekvenserna.
Regionmötet beslöt att:
- Regiontränarorganisationen tar fram underlag som kan presenteras i
samband med uttagningslägret i Kåbdalis. Underlaget, som skall beskriva
regler och råd för föräldrar till ungdomar uttagna i Team Futures aktiviteter
nationellt och internationellt, bör kunna användas över hela landet.
Underlaget skall betona vikten av ungdomens personliga utveckling snarare
än tjäna som ”pekpinne” till föräldrarna.
- Regionmötet skall nästa år genomföras innan de olika distrikten har sina
möten. Under säsongen skall förslag på tidpunkt tas fram. Ansvarig blir
enklast de båda ordföranden, Rickard och Jan (reds anm).

Vid protokollet
Pär Gabrielsson

AK_20101111.txt
AK-möte 20101111
Närvarande:
Tom Pietilä
Magnus Jansson
Rickard Larsson
Budget
Budgetdiskussioner pågår inom VSF för att göra en rättvis fördelning av de medel
som VSF får från Riksidrottsförbundet
De fördelningsnycklar som gäller idag skall ses överav styrelsen.
AK har lagt en preliminär budget med en omsättnig på ca 86000 viket kommer att
innebära att vi nyttjar överskjutande medel från tidigare år.
Budgeten skall täcka ledarkostnader för de läger AK anordnar samt en upptaktsdag
med träning
Distriktstränare
AK Beslutar att utse Tomas Edeblom AKV som distriktstränare för säsongen
2010/2011.
Tomas skall i första hand jobba med Läger för A-åkare (Team future) samt Fartläger
i regionen.
Tomas har även planerat ett juniorläger som kommer att genomföras i Kåbdalis,
ledare från Västerbotten kommer att bli Annika Sundqvist AK Skellefteå.
B-läger
Trasseer är bokade men HP skall dubbelkolla detta.
Erik Salomonsson måste avsäga sig sitt uppdrag eftersom lägret kolliderar med
SATU2 utbildningen.
Kalle Enoksson skall tillfrågas om han kan ställa upp.
Om Kalle inte har möjlighet skall Någon annan tillfrågas Ev. Erik Lindström UHSK
eller Per Andersson Skellefteå.
A-läger
Per Gabrielsson planerar detta tillsammans med Tomas Edeblom och Peter Mellgren
Ytterligare klubbtränare behövs här ev tillfrågas Per Andersson Skellefteå.
Upptaktsdag/träning
Maria Larsson, Malin E, Andreas, Pierre(ly), Peter Å, Erik S m.fl skall tillfrågas
om detta.
Ev ledarträff Visioner samarbete inom distriktet.
Ev. Föräldraträff på lördag med information om C,B,A-Finaler
Jackor c-åkare
Magnus Jansson har frågat klubbarna om de är intresserade av en C-jacka. Åsikterna
är olika men en övervägande del av svaren menar
att man skall satsa på jackor under B och A-finaler istället.
Flera av klubbarna har egen klädprofil med sponsorer,detta minskar eller
omöjliggör användandet av en distriktsjacka vid träning eller tävling.
Undantag kan isåfall endast göras för själva finalen.
AK beslutar att inte ta fram någon jacka.
LVC lycksele
Ingen ändring på datum för C-finalen detta, lycksele försöker påverka förbundet så
att de ställer upp med någon typ av support

Vid protokollet
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AK möte 7/12 2010
Deltagare

Rickard Larsson
Hans Olsson
Jan Asplund
Maria Carlsson
Daniel Thalen
H-P Carlsson
Magnus Jansson
Tom Pietilä

Ordförande
Sekreterare dagens möte

1. Upptaktsdag fredag 10/12 i Tärnaby
Upptaktsdag för C-åkarna blir av tränare finns. För A och B ej hittat
några lämpliga kandidater till denna roll.
Fredag träning organiserad träning medan A och B kan träna med egna
tränare. 3 traceer bokade hela dagen
Lördag. H-P ordnar så banorna står kvar efter tävlingen för träning
2. Bidragsansökan för ENL/DM/LVC i Tärnaby (Se bifogat dokument)
Ansökan inskickad om stöd till detta.
Hans kontrollerar med Pär Gabrielsson budgeten runt hemmacupen och
ersättningen.
SiSu projekt här kan man söka pengar. H-P kontaktar SiSu.
Storbilds Teve i backen.
Alla överens om att vi skall satsa på detta evenemang.
3. Kostnader för utrustning i samband med distriktsläger och regionsläger.
Distriktstränarna samlar in data om käppar som gått sönder och från
vilka klubbar dessa kommer. Totala summan delas lika mellan Norrbotten
och Västerbotten och klubbarna fakturerar respektive förbund käpparna,
200 kr/käpp oavsett skada.
4. Information om genomförda läger region & distrikt.
A/Team future
Funkat mycket bra i helgen. Tomas Edebloms och Pär Gabrielssons uppgift
har varit att skapa utrymme så att Peter Mellgren har kunnat koncentrera
sig helt på åkarna och uttagningen.
Tomas och Pär har sett till att allt arbete inför och efter träning
fungerar, samt skött all administration med backägarna.
A1 åkarna har haft 4:a tränare och det har fungerat bra
Upplägget bra, Ingen anledning till att ändra det.
Peter tränade A1 åkarna på Fredag gruppvis och Tomas och Pär tränade A2
åkarna hela Fredagen.
Peter ansvarade för A2 Lö, Sö med vår hjälp. A1 åkarna tränades av sina
tränare Lö, Sö
Samarbetet mellan tränarskaran har fungerat mycket bra, vi har haft en
fungerande dialog tränare emellan om allt som träningstider och material
som vi delade på.

Detta gäller också samarbetet med Juniorlägret som vi också samsades med
Uttagna till C1
------------------Pojkar
Hannes Grym BD
Emil Asplund AC
Isak Klein BD
Daniel Sjöström BD
Marcus Bergqvist BD
Gustav Lundgren BD
Flickor
Sofi Gidlund BD
Hildur Karlsson AC
Mika Eriksson BD
Linnea Åberg AC
Moa Gabrielsson BD
B och C läger Tärnaby
Mycket uppskattade bra träning med bra tränare. Alla tyckte om
upplägget. Kankse mer ledare någon som kör basic träningen, dvs de som
inte hunnit åka så mycket skidor ännu.

5. Övrigt

Vid protokollet

Hans Olsson

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte måndag den 31 januari 2011, kl 21.15 - 22.10

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Jan Asplund, Tom Pietilä, Hasse Olsson H-P Carlsson, Andreas
Wännman, Maria Karlsson
1

Fartträning fredag 18/2, Tärnaby.
AK beslutar att träningen genomförs åldersindelat. För D,C och B-åkare
är det samling 08.00 för träning mellan 08.30 – 11.00. För A-åkare och
äldre är det samling 12.00 för träning 12.30 – 15.00. H-P ordnar inbjudan
och ser till att den läggs ut på hemsidan och på klubben online för
anmälan.
Tränare blir Andreas Wännman, Kalle Enocson och Sanna Kling.
Träningen är kostnadsfri för västerbottensåkare. Norrbottningar får vara
med i mån av plats. För dessa kostar det 100 kronor som betalas in
kontant på plats till Maria Karlsson.

2

DM SG Tärnaby.
AK beslutar att tävlingen flyttas från lördag 19/2 till fredag 18/2.
Besiktning kl 16.00, nummerlappar delas ut från kl 15.00 och
lagledarmöte sker kl 15.30.

3

C-final åldersdelade klasser
AK beslutar att det skall vara uppdelade klasser för 1.a –års respektive
2.a-års C och alltså separata resultatlistor vid C-finalen i Lycksele.

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina

1

Klubbmöte Västerbottens skidförbund/alpint 110522 i Vindeln.
Närvarande:
Rickard Larsson Skellefteå
H-P Carlsson Tärnaby
Lena Njaita (Telefon) Tärnaby
Tom Pietilä Umeå
Hans Olsson Vännäs
Per Eriksson Vindeln
Peter Gustavsson Vännäs
Ulrica Karlsson Vindeln
Tomas Edenblom Vännäs
Lars Lundgren Vilhelmina
Magnus Hedman Vindeln
Magnus Jansson Lycksele
Jan Asplund Malå
Erik Lindström Umeå
Åsa Svedmark Umeå
Utvärdering tävlingar:
110222-23 Bygdsiljum/UHSK/Skellefteå USM,LVC,Hemmacup
Kommentarer: Bra arrangemang, lång prisutdelning pga många klasser på lördag.
110205-06 Vindeln LVC
Kommentarer: Bra arrangemang. “hopp” efter målgång som några åkare ramlade i,
viktigt med tredje juryns uppgift att besikta tävlingsområdet.
110205-06 Kåbdalis USM
Kommentarer: Bra arrangemang.
110219-20 Tärnaby LVC USM Hemmacup DM
Fredagens superG ställdes in pga kyla.
Kommentarer: För många tävlingar på samma dag märktes speciellt på slalomen
bättre flyt storslalom. Många efteranmälningar och tidsbrist för TD:n försvårade för
arrangören. Mkt sen prisutdelning lördag.
110304-05 Gällivare USM Hemmacup DM
Störtlopp
Kommentarer: Bristande säkerhet! Under träningsåken förekom turister i banan vid
minst tre tillfällen.
Tävlingen saknade TD, 3dje jury fanns.
Oklarheter om träningsmöjligheter efter genomåken i störtlopp vilket gjorde att vissa
fortsatte träna och besikta i banan under e.m. medan andra inte gjorde det,
diskussioner om detta dagen efter.
SuperG
Kommentarer: Mycket annorlunda bana som inte höll sig inom regelverket enligt de
källor som varit i kontakt med förbundet.

110319- Region final B-åkare Luleå
Kommentarer: Bra arrangemang, underlag tempo och vädret också bra. Trevlig
inramning och runtikring arrangemang.
110319- Regions final C-åkare Lycksele
Kommentarer: Bra arrangemang, underlag och väder också bra. Karin Sundberg från
förbundet fanns på plats och talade samt var prisutdelare, uppskattat.
Kringarrangemanget bra, prisutdelningen positiv med fyrverkerier. Något för stort
fokus på D-åkare enlgt någon röst från Norrbotten.
110326- B-Final Duved
Kommentarer: Dåligt arrangemang som saknade inramning. Bristande säkerhet vid
superG då åkarna inte hade tillräcklig sikt pga dåligt väder.
110401 SuperG DM Arvidsjaur
Kommentarer: bra arrangemang fint underlag och perfekt väder, lägt deltagande från
Västerbottens klubbar.
110407 Ingemartrofe´n Tärnaby
Kommentarer: Bra arrangemang bra underlag. Lång tid mellan besiktning och
tävlingsstart för de yngsta första åket.
110328- USM Funäsdalen
Kommentarer: Bra arrangemang. Obalans i tränar/ledar funktionen, 1 från
västerbotten 3 från norrbotten.
Viktigt att hålla ned kostnaderna för boende och mat.
Tävlingsprogram 2011/2012
USM-kval och Hemmacup:
14-15 januari 2 x sl Kiruna
28-29 januari sl/gs önskemål Tärnaby
11-12 februari sl/gs Kåbdalis
24-26 februari dh/superg Nalovardo
Sverige final Funäsdalen
USM Vemdalen
LVC:
21-22 januari Bygdsiljum
4-5 februari Lycksele
18-19 februari Skellefteå
3-4 mars B-final i Vindeln
17-18-19 mars Landsdelsfinal i Nalovardo B-åkare
24-25 mars C-final i Gällivare
Övrigt om tävlingar:
Lars Lundgren från Vilhelmina undrar om Vilhelmina kan få storslalomtävlingar?
Diskuterades, backen är ok för slalom men inte för LVC storslalom. Eftersom man
vill ha med så många arrangörer som möjligt och det är positivt för arrangerad klubb
diskuterades att LVC kanske kan ha 2 x sl helger. Vilhelmina har kontakter med
Kittelfjäll om att ev. arrangera tävlingar framöver, mycket positivt.

UTBILDNING/LÄGER
Utvärdering
December- junior och A åkare i Kåbdalis.
Annika Sundqvist ledare för juniorerna, Thomas Edenblom A-åkare.
Samma helg C-B åkare läger i Tärnaby. Fungerade bra.
Fartläger i Nalovardo v. 6. Kommunikationsproblem gjorde att Thomas E inte kunde
delta. Pelle R kallades in istället. Några Norrbottens åkare valde att träna i Gällivare
istället, olyckligt. Sena avbokningar från BD ställde till det ekonomiskt.
18 februari superG träningsdag i Tärnaby. Fungerade bra Tärnaby Alpina
Gymnasiums tränare höll idenna aktivitet.
Inventering:
Alpina kommiten har tagit beslut på lägerverksamhet liknande ifjol.
En skillnad är att det inte kommer att ske någon uttagning på A-lägret i Kåbdalis,
tidigare har A:2 orna haft uttagning till team future. Mer fokus på träning.
Farträning som tidigare för A och juniorer i Nalovardo eller Tärnaby, 28-29 januari.
Nytt är fartläger för C och B åkare med fokus på superG, 21-22 januari.
Barmarksläger i aug/sep C och B åkare i Vindeln. Malin Eriksson är sammankallare.
Hans Olsson kollar med Mikael E i Vännäs om ev. läger som tidigare för A och
juniorer.
FINALER:
A USM Vemdalen. NilsJohan Larsson, Norrbotten, bokar boende.
Ledare: Peter Åström och Roger Isaksson tillfrågas
B Nalovardo. Boende ordnat för åkarna.
Ledare: Magnus Larsson och Maria Larsson
C Gällivare. Kan vara praktiskt och billigare att försöka boka gemensamt boende.
Ledare: Magnus EK Skellefteå + 1 person ev från Lycksele
BUDGET:
H-P berättar att Västerbottens skidförbund fördelar sina centrala medel enligt följande
Alpint 19 % Längd 50-60 %.
Förändringsprocess påbörjad och det kommer framöver att bedömas utifrån 4
kriterier:
1: 10% antalet klubbar
2: 30% antalet startande
3: 30% antalet arrangemang
4: 30 % lokala aktivitetsstödet.
Ang. lokala aktivitetsstödet så får skidförbundet pengar för aktiviteter som vi för in.
Mkt viktigt att vi gör detta! Tävling med en ledare och tre barn räknas också!
Läs mer på www.skidor.com sök lokstöd.

ALPINA KOMMITEN:
Information om hur den jobbar.
Ungdomsåkare och 1:a års juniorer. Alla klubbar får ha representation, just nu inte
Nalovardo och Dorotea. Västerbottens skidförbunds förlängda arm. H-P ledamot i
Svenska skidförbundet.
VSF Årsmöte:
9 oktober, viktigt med representation. En rösträtt per klubb. Skidorienteringen byter
till orienteringsförbundet, en plats blir vakant. Om man inte skickar någon
representant kan man utfärda en fullmakt till någon men bara en röst är möjlig per
person.
ÖVRIGT:
Peter Gustavsson:Uppdatera utbildningsmodulen på idrott online, här finns pengar att
söka via SISU.
Magnus Jansson: Önskemål om en stor regionsfinal för C och B åkare vid samma
tillfälle. Bemöttes positivt.
Vi lämnar förslag på att slå ihop C/B regionsfinalerna, vidare diskussioner med
Norrbotten.
Beslut från Västerbottens AK: Fartdräkt för D-åkare är tillåtet i Västerbotten. Frångås
detta måste undantagstillstånd fås från Västerbottens skidförbund.
Alpina rådet- Tom informerar och berättar vad man gör och vad som planeras,
protokoll från deras möten finns på www.skidor.com.

Vid pennan

Åsa Svedmark

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte torsdag den 5 maj 2011, kl 21.15 - 22.30

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, Jan Asplund, Tom Pietilä, Hasse Olsson
1

Tävlingsprogram 2011/2012
Föreslaget program godtas med en ändring. DM SL/GS flyttas till 4-5/2
för att bereda möjlighet till regionsläger fart. Programmet skickas ut till
klubbarna senast 9/2 som i sedvanlig ordning får ansöka om att få
arrangera tävlingar. Dessa ansökningar skall var AK tillhanda senast
20/5.

2

Hemmacupen
Klubbarna får gärna arrangera hemmacupen i samband med andra
tävlingar, dock viktigt att cupen inte tar fokus från ungdomstävlingarna.

3

AK-möte samt klubbträff
AK beslutar att rubricerad träff blir den 22/5 kl 9.00 (AK-möte) samt
12.00 (klubbträff). Föreslagen plats är Vindeln.

4

Alpina rådets beslut
Rådet är nationellt beslutande, rådgivande på marknad och landslag,
och ska inte gå in på detaljfrågor. Rådet ska vara mer övergripande.
Prioriterade punkter är en översyn av tävlingssystemet för barn- och
ungdom samt organisationen för nationell verksamhet 2011-2012.
Rådet har även en uppgift i att arbeta med SSFs övergripande strategi
2010-2020. Protokoll finns på skidförbundets hemsida www.skidor.com
och de 2 senaste kommer att läggas ut 2011-05-06.

5

Team future
Inget beslut finns i dagsläget och väntas tidigast i augusti.

6

Läger
Rickard föreslår ett fartläger för B/C i distriktet, AK är eniga om att detta
är angeläget. I övrigt bör ett svängläger anordnas för B/C i distriktet samt
regionsläger fart- och svängläger för A-åkare.

7

Norrbottens skidting
Rickard Larsson och Magnus Jansson åker på skidtinget och representer
AK-västerbotten.

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina
1

2

16-07-06
tomto
Protokoll AK möte Vindeln 22/5 2011

Plats
Tid
Deltagare

Vindeln Vimek
Söndagen 22/5 2011 kl 09.00

1
2

Ärende
Val av sekreterare
Rapport från Alpina Rådet

3

Rapport VSF´s styrelse

Protokoll
Hans Olsson väljes
Se ww.skidor.com
Största frågan just nu: väntar beslut om juniorålder
Ekonomiska fördelningen av pengar då skidorientering
övergår till orienteringsförbundet.
Styrelsen föreslår årsmötet att 10% av de fonderade medel
som ej är knutna medlen som ej är knutna till grenar följer
med Skidorientering.
Förra året
Längd 50-60%
Alpint 19%
SkidO 8%
av tilldelningen från VSF.
VSF ser över systemet och vill ha kriterier som baseras på
verklig verksamhet.
Kriterier
1) Deltagande i tävlingar i distriktet, samt SM 30%
2) Antal arrangemang 30 %, vad räknas som
arrangemang??
3) Lokalt aktivtetsstöd 30%
4) Antal klubbar 10%
H-P Carlsson företräder AK i denna fråga gentemot VSF
idenna fråga och rådfrågar AK innan beslut fattas.

4

Norrbottens skidting

5

Regionsmöte

6

Tävlingsprogram

VSF årsmöte hålls den 9/10 2011 förslagsvis i Umeå.
Viktigt att hela AK närvarar samt åtminstone en
representant från alla klubbar.
Rapport har bifogats
Gemensamt DM ok men BD skall själva ansvara för sina
resultatlistor
DM-klasser C,B,A,16-,30-.
4/9 2011 i Skellefteå är förslaget Rickard L kontaktar
Norrbotten
Enligt förslag, arrangör saknas för USM-kval2xGS DM-

Att göra

16-07-06
7
8

Hemmacupen
Regionsläger

9

Distiktsläger B och
C+barmark

10 Verksamhetsberättelser
11 Utvärdering distriktstränare

12 Ledare A,B och C

13 Ungdomsledarestipendium
14 Ungdomsstipendium
15 www.skidor.com/vasterbotte
n
16 DM och LVC deltagande ej
bosatta i distriktet, utlandet

17 Åkares representation i flera
klubbar
18 Ledamöter AK nästa säsong
19 Övriga frågor
a. VSF skicross mm
b. Sanktionsavgifter
Tävlingsbeskattning
c. Fartdräkt
20 Mötets avslutande

Vid protokollet
Hans Olsson

klasser C,B,A,16-,30-.
Klubbarna bestämmer själva om de vill arrangera denna.
A och Junior. Svängläger, fartläger med juniorer samt ett
juniorläger.
Malin Eriksson vill anordna ett barmarksläger på Buberget.
AK föreslå läger i augusti när skolan börjat.

Malin
Eriksson

Skidläger B och C ett upptaktsläger på snö första helgen i
dec. I år föreslås 3-4/12

B, C
ledare

Fartträningsdag för hela regionen B/C åkare. En helg
planeras. Fredag kväll – söndag. 10-12/2 A fart 17-19/2
ledare väljer plats efter samråd med AK.
Bifogas
Bifogas
AK förespråkar en distriktstränarroll som komplement till
en ev. regionstränare.
A Peter Åström + Roger Isaksson
B Magnus Jansson/Maria Larsson
C Magnus EK + 1
Förslag före den 30/6 2011 till Rickard Larsson
Magdalena Fjällström TIK + Wilhelm Hedenberg UHSK
Magnus frågar en person i Lycksele.
DM utländska åkare måste vara bosatt i distriktet enligt
SSF:s tävlingsregler.
LVC räknas enligt svar från SSF som SM tävling ej öppen
för utländska åkare.
Vi följer skidförbundets tolkning och uppmuntrar alla
åkare att tävla men dubbla resultatlistor måste framtagas så
att ej distriktets och regionens åkare drabbas. Det är
klubbens uppgift att anmäla utländska åkare till arrangören
innan tävlingsstart.
Man får bara tävla för en klubb varje säsong. 1/7 skall alla
klubb byten anmälas.
Klubbar skall lämna förslag på ledamot till nästkommande
säsong. Senast den 31/6 2011 till Rickard Larsson.
a. Bevaka
b. Skall betalas innan tävlingen öppnas
c. Vi följer SSF´s regler om ej annat sanktionerats av
AK för specifik tävling.

16-07-06

Protokoll AK möte 7/6 2011

Plats
Tid
Deltagare

Telefonmöte
Tisdag 7/6 2011 kl 21.15
Hans Olsson, Rickard Larsson, H-P Carlsson, Per
Eriksson, Magnus Jansson, Tom Pietilä

1
2

Ärende
Val av sekreterare
C-ledare

3

A-ledare

4

Regionsmöte

5

Tävlingsprogrammet

6

B-final i Sorsele

7

FIS RSL i Tärnaby

Vid protokollet
Per Eriksson

Protokoll
Per Eriksson valdes
Magnus Ek, Skellefteå, plus 1 st ifrån Vilhelmina, Rickard
kollar!
Peter Åström är Västerbottens ledare, Nils-Johan Larsson
ifrån Norrbotten håller i det administrativa.
AK föreslår 4/9, de som inte kan närvara fysiskt erbjuds
möjlighet att vara med via telefon. Plats Skellefteå kl.
10.00.
USM kval och Hemmacup arrangeras 28 – 29/1 i Tärnaby.
Ansvarig klubb blir antingen TIK Fjällvinden eller AK
Vännäs, bestäms av de två klubbarna nästkommande
vecka. Bra att dessa tävlingar kan anordnas i en bra backe
och på en ort som ligger i Västerbotten. Viktigt är att alla
klubbarna i Västerbotten bidrar med hjälp i backen, i form
av portvakter etc.
Hans har bokat boende för AC och BD, klubbarna
meddelar hur många platser de behöver för aktiva och
eventuellt en ledare per klubb.
Diskussioner pågår om ett samarrangemang mellan
Skidhemmet, skidgymnasiet, Vännäs och Tärnaby. Datum
16 – 17/4, ev. tävlingsbacke Hassebacken!

Att göra

