Kallelse Regionsmöte söndag 20110904
Plats:
Data Ductus, Torget 6 Skellefteå Tid: 11:00
Program:
11:00 Kaffe
11:30 Mötet startar (telefonkonferans möjlig från denna tidpunkt anmäl intresse om detta)
15:00 Hemresa
Dagordning(preliminär)
1) Info Alpina rådet Tom Pietilä/Jan Klein
2) Tillsättande av Regionstränare/Distriktstränare och den kostnadsfödelning som görs.
Alpinarådets möte, Tom skall då ta reda på den centrala ekonomiska stödet till Regionena.
3) Utvärdering förra säsongens läger
4) Gemensam träningsläger denna säsong
Alperna/juvass…
Höstläger A region 1
Fartläger A + Jun Region1
5) Utvärdering förra säsongens Tävlingar
6) Tävlingsprogrammet Ungdom
7) Samordning av tävlingsansökningar FIS inom regionen mellan klubbarna
8) Ekonomi: hur ser Norrbottens system för fördelning (mellan grenarna) inom Norrbottens
skidförbund ut
9) Rapport från Landsdelsfinalens(B) organisation
10) Vi lämnar förslag på att slå ihop C/B regionsfinalerna
11) Övriga frågor

AK Regionsmöte Norrbotten och Västerbotten
Protokoll
Datum:
Tid:
Plats:

4/9 2011
11:00
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
Nils-Johan Larsson, ledamot AK Norrbotten samt ungdomsansvarig SSF
Per Eriksson, ledamot AK Västerbotten
•

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
Maria Karlsson valdes till protokollförare

•

4

Information från Alpina rådet
Tom informerade att den ekonomiska situationen för förbundet är relativt stabil,
det som oroar är att Schweizer francen stigit och påverkar skrivna kontrakt.
Nya kansliet i Åre är igång och funkar bra.
Tommy Båtelsson har anställts som Nationell chef.
Rikstränare ska anställas men man avvaktar med det tills vidare, under tiden
kommer det att vara projektanställda tränare.
Niclas Carlsson har anställts som Alpin chef,
Johan Hyllienmark till Utbildningsansvarig.
Gymnasierna:
Malung har full stab.
Järpen saknar några tränartjänster.
Gällivare har just nu bara 1 tränare.
Tävlingsplanering ska göras för kommande 4 år.
VM ansökan är gjord.
Nya regler för skidor gäller i första hand WCåkarna.
USM
Inga förändringar görs nu, de kommer inför nästa säsong.

•

5

Tillsättning av Region/ Distriktstränare
Flera förslag finns:
1. Att fortsätta som nu - Dvs nuvarande tränare avdelas ett avgränsat uppdrag
avseende reg läger med koppling/uttagning skolningsverksamhet.
2. Nyrekrytering till tjänsten, samma upplägg
3. Delat uppdrag på BD/AC - samma upplägg i övrigt
Frågan remitteras vidare till respektive AK som beslutar om hur vi skall gå
vidare i frågan.
Nytt beredande regionsmöte hålls den 19 september klockan 21.00 via telefon.
Efter detta möte kommer regionsmötet att ställa ett förslag till respektive AK

•

6

Utvärdering förra säsongens läger
Uttagnings-/ Regionsläger 3 – 5 december 2010 i Kåbdalis
Lägret fungerade bra. Målet från förra säsongen att förbättra för A1orna
uppnåddes.
Fartläger 11- 13 februari 2010 i Nalovardo
Bra träning. Några sena avhopp som störde ekonomin.

•

7

Gemensam träning denna säsong
Regionsläger i Alperna togs upp. Alla var positiva till förslaget, ska framföras
till Regionstränarna.
Regionsläger A 2- 4 december 2011 i Kåbdalis.
Fartläger A + Juniorer i Region 1, 17- 19 februari 2012 i Nalovardo.

•

8

Utvärdering förra säsongens tävlingar
Allt OK!
Tillägg fanns på tävlingar i:
Gällivare: USM kval.Saknades TD, dåligt avspärrat, träning efter genomåk i
tävlingsbanan.
Tärna: USMkval, DM och Hemmacupen.
USM och DM åkarna fick start sist, trots att det var ”huvudåkarna”, vilket
gjorde att tävlingen inte var klar förrän vid 19 tiden på kvällen, då hade åkarna
varit i backen 12 timmar. Tiden för Lagledarmötet på lördag var ändrat utan att
info gått ut tillräckligt bra.
Bygdsiljum: USM kval med LVC kval och Dåkare, för många åkare – tog för
lång tid.
Lycksele: C- finalen- har fått mycket beröm!
Duved: B- finalen – beskrivs som en katastrof, för få funktionärer, öppna bråk
mellan ledare, dålig säkerhet.
Funäsdalen: USM – ett perfekt arrangemang!

•

9

Tävlingsprogram ungdom
Allt klart. Ev måste C-finalen i Gällivare flyttas till v11.

•

10

Samordning av tävlingsansökningar FIS inom Regionen mellan klubbarna

Uppmaning till klubbarna att föra en diskussion.
•

11

Ekonomi
Fördelningen mellan grenarna diskuterades. Klein återkommer till nästa möte
hur fördelningen ser ut i BD.

•

12

Rapport från organisation för Landsdelsfinal B i Nalovardo
Allt boende fördelas från arrangörerna.
Boende för AC och BD är bokat i backen och närområdet.
Boende med helpension och liftkort 3,5dagar hamnar på 1800 – 2100:Fredag em finns möjlighet till träning i backen.
Rekommendation; träningsåk i SG på söndag efter tävling, måndag besiktning
och tävlingsåk.
ÖVRIGA FRÅGOR

•

13

•

13b Fartdräkt för Dåkare?
AC: regelboken gäller. Där finns inget förbud mot fartdräkt för någon.

•

13c Bemanning för barn/ ungdomsgruppen och Junior/ Seniorgruppen?
Nila kollar när det är nyval, återkommer till mötet den 19e september.

I

LVC finalen och Regionsfinal B
Förslag att slå ihop C och Region B- finalerna.
Vartannat år AC – BD.
Finalen får då ca 120 åkare och uppnår förhoppningsvis en bra finalkänsla med
ett större arrangemang.
Beslut tas våren 2012.

Vid protokollet
Maria Karlsson

Regionsmöte 20110919
Telemöte
Närvarande:
Rickard Larsson, ordförande AK Västerbotten
Magnus Jansson, 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
Nils-Johan Larsson, ledamot AK Norrbotten samt ungdomsansvarig SSF
Pär Gabrielsson, distriktstränare Norrbotten

Dagordning 20110919
1. Status regionens representation i barn/ ungdomsgruppen och Junior/ Seniorgruppen
2. Tillsättning av Region/ Distriktstränare
Flera förslag föreligger:
1. Att fortsätta som nu - Dvs nuvarande tränare avdelas ett avgränsat uppdrag
avseende reg läger med koppling/uttagning skolningsverksamhet.
2. Nyrekrytering till tjänsten, samma upplägg
3. Delat uppdrag på BD/AC - samma upplägg i övrigt

Protokoll 20110919
1. Mötet öppnas – Jan Klein väljs till ordförande
2. Nila Larsson föredrar regionens representation i barn/ ungdomsgruppen och Junior/ ´
Seniorgruppen.
Tom respektive Nila valdes in som representanter för regionen 2008 i Junior/Senior
respektive Barn & Ungdomsgruppen.
Tom med 3 årigt mandat, Nila med 2 årigt.
Nila fick 2010 förnyat förtroende med 2 år, mandatperioden går ut maj 2012
Toms mandat gick ut maj 2011.
Regionsmötets förslag till respektive AK är att Tom ges ytterligare 2 årigt mandat att
representera regionen i Juinor/Senior gruppen.
3. Tillsättning av Region/ Distriktstränare
Västerbottens AK har tagit ställning till förslagen 1-3, se ovan. Västerbotten önskar
nyrekrytering till Regiontränaruppdraget (förslag 2) och förordar Rickard Quick till
detta. Quick är vidtalad.

Ett argument är att nuvarande Regionstränaruppdrag burits i 8 år av Peter Mellgren
från Norrbotten och att det finns poänger med en fördelning av uppdragen mellan
distrikten över åren.
Ytterligare ett förslag på lösning av den regionala verksamheten lyftes av Per
Gabrielsson, här kallat förslag 4.
Förslag 4 går ut på att låta nuvarande organisation med 2 distriktstränare för respektive
distrikt växla upp som regionala tränare med fokus på regionala läger och aktiviteter.
Nuvarande regionstränare bör ha en starkare nationell koppling och skall med stöd av
distriktens regiontränare ansvara för den regionala verksamheten – Argumentet är att
detta skulle ge en starkare organisation som bättre fördelar arbetet.
Norrbottens AK har ännu inte tagit ställning i frågan. AK i Norrbotten hålls den 24/9.
AK Norrbottens ordförande Jan Klein ges i uppdrag att efter AK Norrbottens möte
informera AK Västerbottens ordförande Rickard Larsson. Beroende på utfall bestäms
då vidare hantering av frågan.
4. Mötet avslutas

Vid protokollet, Nila Larsson

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte torsdag den 8 september 2011, kl 21.00

Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson
Jan Asplund
Tom Pietilä
Hans Olsson
Magnus Jansson
Per Eriksson
H-P Carlsson

1

Rekrytering av ytterligare 1 C-ledare
Tom kollar om UHSK har någon som kan ställa upp. Magnus Ek AK
Skellefteå klar som ledare.

2

Tracee`bokningar för AC:s svängläger B&C i Tärnaby
H-P ordnar detta, 2 tracéer per dag. GS lördag samt SL söndag

3

Bokning av Nalovardo för regionfartläger A samt distriktsfartläger B
Magnus Jansson ordnar detta för båda helgerna genom kontakt med
Göran på tel 070-6480403.

4
Nätpool nätning i Nalovardo, vart finns näten
Enligt bokningsschemat för näten som finns på Vännäs alpinas hemsida
akv.nu finns 12 nät i Tärnaby och 8 i Vilhelmina. Eventuellt har Maria
Carlsson hämtat näten i Vilhelmina. Rickard och Hasse kollar upp detta.
5

Resursfördelning alpint/längd nytt förslag
Det nya förslaget till resursfördelning mellan alpint och längd innebär att
alpint får 38 % och längd 62 % av tilldelade medel. Förr var fördelningen
78 % längd och 22 % alpint. Således en rättvisare fördelning, dock
kommer antalet kronor f n inte att öka nämnvärt då verksamheten
minskat. På sikt kan dock föreslagen fördelning innebära större intäkter.

6

Klubbars representation vid VSF:s årsmöte samt fullmakt att rösta
Viktigt att alla klubbar nyttjar sin rösträtt och använder fullmakten vid
detta möte för att rösta om fördelningen i föregående punkt så att vi
säkerställer att förslaget går igenom. Kan man inte åka själv bör man se
till att annan klubb kan fullgöra klubbens röstning via fullmakt.

7

Regions/distriktsttränarrollen
AK föreslår att vi skall ha 2 regionstränare, en från varje distrikt. Förslag
på namn som är lämpliga utifrån både nationella och regionala kriterier
emotses senast 14/9 via mail till Rickard Larsson. Viktigt att detta har

1

förankrats hos föreslagna kandidater. Torsdag den 15/9 21:00 håller AK
Västerbotten nytt telefonmöte i denna fråga.
Måndag 19/9 hålls ett telefonmöte med AK-Norrbotten i denna fråga.
8

Registrering av klubbarnas tävlingar i Idrottonline
Detta måste ske omgående. Också viktigt att sanktionsavgifen betalas in
snarast.

9

Luciaracet Tärnaby
Enligt Karin Sundberg, SSF, ligger bollen hos AK angående frågan om
tävlingens genomförande. AK är positiva till tävlingens genomförande
men vill ha skriftligt på att detta är möljigt då det enligt regelverket krävs
dispens. Rickard kontaktar Karin angående detta.

10

Tävlingssamordnare Ungdom Västerbotten
Hans Ohlson slutar och ersättare måste utses. Frågan tas upp igen vid
nästa möte.

11

Övriga frågor
Jan-Olof Winka ersätter H-P i AK som representant för Tärna IK
Fjällvinden dock sitter H-P kvar i AK och som representant i VSF
styrelse.
H-P efterlyser bättre samordning mellan klubbarna inom distriktet vid SM
på alla nivåer.
H-P funderar även på AK´s inställning till ett arrangemang av student-SM
i Tärna för alla grenar. AK är positiva till detta såvida det inte påverkar
övriga arragemang.
Hans meddelar att allt boende är bokat inför landsdelsfinalen i Nalovardo
och att distriktet har 30 + 5 platser till en kostnad av 2000 kr för 3,5
dagar helpension, liftkort inklusive städning.

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina

2

12-05-07

Protokoll AK möte 15/9 2011

Plats
Tid
Deltagare

Telefonmöte
Torsdag 15/9 2011 kl 21.00
Rickard Larsson, Jan Asplund, Per Eriksson,
Magnus Jansson, Tom Pietilä

1
2

Ärende
Val av sekreterare
C-ledare

3

Luciaracet

4

Ungdomsledarstipendiat

5

Förslag till Regionstränare

Vid protokollet
Per Eriksson

Protokoll
Per Eriksson valdes
Tom har ett förslag ifrån UHSK, men detta är inte ännu
förankrat.
Besked ifrån Svenska Skidförbundet att det är OK att
beslut om Luciaracet tas av distriktet. Rickard har därför
meddelat Tärnaby att de kan anordna Luciaracet som
planerat!
Mötet beslöt att som ungdomsledarstipendiat förorda
Amelie Lindström ifrån Vännäs.
Två personer har blivit föreslagna, Rickard Quick och
Malin Eriksson. Pga Malins studier, som är tidskrävande,
ser AK Rickard Quick som det första alternativet. Tom tar
under morgondagen kontakt med Rickard Quick för att
komma fram till ett förslag om ersättning och omfattning
utav engagemanget, och meddelar under fredag
eftermiddag sedan till övriga i AK resultatet utav samtalet.
AK kan då fatta ett beslut vid ett telefonmöte söndag kväll
20.00.

Att göra

AK-möte måndag den 26 september 2011 kl 21:00
Deltagare:
Ordf Rickard Larsson AK Skellefteå
Jan Asplund Malå Alpina
Tom Pietilä UHSK Umeå
Hans-Peter Carlson TIK Fjällvinden
Maria Karlsson Bygdsiljum
Magnus Jansson Lycksele

1

Val av Regions tränare
Rickard Quick väljes på 2år. Norrbotten har även de valt Rickard Q. på ett mandat för 2
år. Rickard Larsson meddelar Rickard Q. och SSF ang. Distriktstränarrollen.

2

A-Ledare:
Peter Åström skall ar kontakt med Rickard ang A-ledare roll för Västerbotten.

3

C-ledare:
Jörgen Jonsen kommer att ta kontakt med Rickard för mer info om C-ledare.

4.

Årsmöte Skidförbundet. Datum 9/10 kl 10:00 Scandic syd
Viktigt är att klubbarna åker på mötet och har underskriven fullmakt med sig för att
kunna utöva sin rösträtt. Kan inte klubben åka dit får man skicka en annan med en
fullmakt. VSF:s ordförande Lars Nordlander avgår., ny ordförande skall väljas vid
årsmötet. Skidorientering försvinner från skidförbundet och kommer istället att ingå i
orienteringsförbundet.

5.

Adress till Ungdomsstipendiater.
HP har meddelat Magdalena Fjällströms adress till VSF. Rickard meddelar Vilhelm
Hedenbergs adress.
Vilhelm Hedenberg
Eriksdalsvägen 40
91332 Holmsund
090-149771

Vid tangenterna.
Magnus Jansson

12-05-07

Protokoll AK möte 18/1 2012
Plats
Tid
Deltagare

1
2

Telefonmöte
Onsdag 18/1 2012 kl 21.00
Rickard Larsson AK Skellefteå
Per Eriksson Vindelns IF
Magnus Jansson Lycksele
Tom Pietilä UHSK Umeå
Daniel Thalen Vilhelmina
Robert Bengtsson AK Vännäs

Ärende
Val av sekreterare
Bidrag till Region 1 Jun.
Läger i Kåbdalis.

3

Representant i SSF:s
Junior/seniorgrupp

4

Distriktets B-fartläger i
Sorsele 11-12/2

5

Tävlingssamordnare
Västerbotten

6

Övriga frågor

Vid protokollet
Per Eriksson

Protokoll
Att göra
Per Eriksson valdes
Beslöts att AK ersätter deltagande åkare med 500 kr.
Totala avgiften var 1450 kr. Åkarna var Johannes
Andersson, Vindeln, Moa Holmgren, Skellefteå och Emil
Asplund, Malå
Tom Pietilä valdes på 2 år, ifrån maj 2011 till och med
april 2013, att representera region 1 i Svenska
Skidförbundets Junior/Senior grupp.
Information; Huvudtränare är Rune Sävenberg, UHSK,
med hjälp av Per Andersson, AK Skellefteå, Magnus
Jansson, Lycksele IF, Maria Larsson, AK Skellefteå.
Anmäler sig gör man via Idrotten Online, ca. 1400 kr i
lägeravgift för 2 dagar, inkluderar mat, boende, lift.
Ankomst på fredag kväll kostar 300 kr extra, då ingår
boende middag och frukost och liftkort för fredagen.
Hans Olsson, AK Vännäs har avsagt sig uppdraget. Till ny
tävlingssamordnare valdes Per Eriksson, Vindelns IF.
Regionstränaren Rickard Quick har uttryckt oro över att det
var få A-åkare ifrån Västerbotten på det första lägret i
Kåbdalis. Mötesdeltagarnas samstämmiga kommentar är
att detta är en realitet och diskussionen blev hur man kan
motverka att just i åldrarna 14 – 15 slutar många åkare. Det
gäller att gemensamt i länet skapa en social miljö så att
åkarna får chansen att lära känna åkare i andra klubbar än
den egna. Som någon sade: ”Det gäller att barna har kul”.
På Alpina Kommitténs initiativ har både ett barmarksläger
och ett snöläger för B/C åkarna arrangerats. En ide om att
ett avslutningsläger i anslutning till Ingemar trofén kanske
skulle vara en bra fortsättning på detta byggande av sociala
nätverk mellan åkarna ifrån klubbarna i Västerbotten?

12-05-07

Protokoll AK möte 3/2 2012
Plats
Tid
Deltagare

1
2

Telefonmöte
Fredag 3/3 2012 kl 20.00
Rickard Larsson AK Skellefteå
Per Eriksson Vindelns IF
Magnus Jansson Lycksele
Tom Pietilä UHSK Umeå
Pierre Edmark Lycksele
Hans-Carlsson TIK

Ärende
Val av sekreterare
Nytt datum för DM/LVC Kval

Protokoll
Rickard Larsson
Pga det kyliga väderet har distriktets DM i SL & GS samt
LVC-kval 1 inställts
Förslag på nyta datum för tävlingen.
1. 20120211-20120212
2. 20120310-20120311
Det första datumet kolliderar med distriktets B-fartläger
och skulle isåfall innebära att detta måste ställas in
alternativt flyttas till en senare tidpunkt. H-P Carlsson
meddelar att VSF inte vill att man skall ha konkurrenrande
arrangemang under samma helg, vilket innebär att det inte
är en bra lösning att flytta DM till denna helg.
Beslut:
Distriktets B-läger genomförs som planerat i Nalovardo
201120211-20120212.
Lycksele kontrollerar med backägaren om det är möjligt att
genomföra DM & LVC kval i Bocksliden Lycksele under
helgen 20120310-20120311. Om klartecken ges från
backägaren genomförs tävlingen detta datum. Distriktets
klubbar förväntas då ställa upp med funktionärer från
respektive klubbar om LIF inte har tillräckligt med egna
funktionärer då det ligger i Distiktets och klubbarnas
intresse att denna tävling genomförs.

Vid protokollet
Rickard Larsson

Att göra

12-05-07

Protokoll AK möte 3/5 2012
Plats
Tid
Deltagare

1
2

Telefonmöte
Torsdag 3/5 2012 kl 21.00
Rickard Larsson AK Skellefteå
Per Eriksson Vindelns IF
Magnus Jansson Lycksele
Tom Pietilä UHSK Umeå
Daniel Thalen Vilhelmina
Robert Bengtsson AK Vännäs
JanOlof Vinka Tärnaby
Jan Asplund Malå
Maria Karlsson Bygdsiljum

Ärende

Protokoll

Val av sekreterare
Val av ungdomsstipendiater

Maria Karlsson valdes
Till Alpina Ungdomsstipendiater 2012 valdes
Hildur Karlsson Bygdsiljum
Brattliden 10
915 91 Robertsfors
Mobil 070- 39 55 075

3

Ungdomstävlingsprogram 2012 – 2013, hur
långt har planeringen kommit?

Emil Asplund
Ploggatan 1
930 70 Malå
Mobil 070- 39 77 256
Per Eriksson har varit i kontakt med Vännäs,
UHSK, Lycksele, Vilhelmina, Tärna,Vindeln
och diskuterat önskemål. Han kommer att ta
kontakt med Skellefteå också.
Det finns önskemål från BD att USM kval
under januari läggs med 2 helger i AC och
under februari 2 helger i BD. De föreslår att AC
har 1 helg med 2xSL och 1 helg med 1SL+1GS.
Kåbdalis 2xGS och Gällivare farten.
USM kvalen föreslås även hålla Polarcupen och
ev. ENL.
AC har C final kommande säsong, Per ger
förslag till BD att Regions finalen för B blir
sammanslagen med den.

Diskussionerna går vidare hur tävlingarna ska
fördelas.
Per fortsätter kontakten med klubbarna och

Att
göra

12-05-07
skickar Excel fil till AK med föreslagna helger
och arrangemang, AK tar beslut.
Därefter skickas förslaget till klubbarna
så alla får möjlighet att söka tävlingar. Det ska
finnas möjlighet att söka i 1a, 2a och 3e hands
val.
AK tar beslut hur tävlingarna fördelas.
4
5

6

Skidting/ Klubbträff
Donation till minne av
Tilda Höglander
Tilda gick 13 år gammal tragiskt bort på
skärtorsdagen pga en bristning på
kroppspulsådern. Tilda har varit verksam
inom Alpint o Ishockey i både AC och BD
Kandidater Ledare C,B,A 2012- 2013

7

Höstupptakt för B åkare

8

Representation av AK på Skidtinget

9

Övrig fråga

10 Övrig fråga

11 Övrig fråga

Robertsfors den 5 maj 2012
Maria Karlsson

Sista anmälningsdag den 7 maj 2012
AK beslutar att skänka 3000 kr till Tildas
minnesfond.
www.tildasminnesfond.se

Ledare C: Förslag på kandidater till nästa möte
Ledare B: Maria Larsson och Magnus Jansson
Ledare A: Förslag på kandidater till nästa möte.
Malin Eriksson, Vindeln är intresserad att hålla
ett upptaktsläger under hösten.. Hon vill
koncentrera sig på B åkare och önskar få med
andra B tränare. AK beslutar att stödja detta.
Frågan om höstupptakt för C åkare ställs till C
ledarna.
Rickard kommer att hålla i klubbträffen.
Magnus Jansson Lycksele kommer efter kl
15.00
Jan Asplund Malå kl 13.30
Maria Karlsson Bygdsiljum ca 15.00
Tärna, Vilhelmina, Vindeln och UHSK
meddelar under måndag den 7 maj vilka
representanter som kommer.
Vice förbundsdirektör på Skidförbundet,
Johanna S:t Clair har kontaktat Tom gällande
frågor att utveckla funktionen hos AK. Hon tar
vidare kontakt med Rickard i ärendet.
Tom informerar att Alpina Rådet hade möte
fredag 27 april, de beslut som togs finns att läsa
på skidor.com
Det är mycket frågor om regler, Regel
kommittén jobbar och det blir klart i god tid
innan nästa säsong.
Tom förvarnar att han avgår från sin plats i AK
efter kommande årsmöte.

Plats:
Datum:

Umeå Folkets Hus
20120512

Anteckningar från Alpin Klubbträff 2012
1. Utvärdering av innevarande säsong 2011-2012
a. Utvärdering av vinterns kval- och distriktstävlingar
Under vintern har tävlingar hållits på flera anläggningar i norr- och
västerbotten.
Bygdsiljum var först ut med LVC-kval och D-tävling. 102 deltagare i milt
väder och bra flyt på arrangemanget. Man kunde dessvärre rapportera in en
skadad tävlande under GS bland B åkarna.
De äldre åkarna hade gemensamt USM kval med Norrbotten i Kiruna. Kiruna
bjöd på väl genomfört arrangemang och man lade tidigt ribban för säsongen
genom att anordna kamratmiddag för åkarna.
Andra USM kvalet hölls av Vännäs i Anjabacken, Tärnaby. Man genomförda
tävlingarna med bra underlag och bra väder. Andra klubbar med aktiva åkare
ställde upp bra med bemanningshjälp under tävlingen.
Det kombinerade DM och LVC kvalet i Lycksele blev på kort varsel inställt då
kung Bore gjorde sig påmind och temperaturen gick under minus trettio grader.
Även här finns anledning att poängtera hur kommunikationen kring tävling
skall ske. Ändringar i program kommuniceras genom hemsidor hos
arrangerande klubb och Västerbottens skidförbund. Glöm inte att informera om
detta redan på inbjudan!
I Klutmarksbacken arrangerade AKS ett LVC kval i början av februari med
fina förhållanden i backe och fint väder. Beröm från andra klubbar att man på
den här tävlingen valt att lägga start lördag en timme senare för långväga
gäster.
Under senare delen var det så dags för DM, USM-kval och Polarcup för AC
och BD i Nalovardo med Vännäs som arrangör. Trots snö genomförde man tre
lyckade störtloppsåk under fredagens träning. På lördagen kunde man i fint
väder hålla genomåk och tävling i störtlopp. Här kunde man rapportera årets
andra skada på åkare. Det verkar vara på flacken innan hoppet olyckorna sker.
Kan vara så att åkarna slappnar av i den delen av banan. Söndagen avslutade
tävlingshelgen med super G i fint väder. ett åk för de yngre och två åk för de
äldre åkarna.
Vindeln höll LVC final för region ett. Arrangemanget flöt på bra. Här kom

diskussionen upp hur högt ribban ska läggas på regionsfinaler. Almän
uppfattning är att det är trevligt med finalstämning innefattande kamratmiddag
m.m.
Guldtackan genomfördes traditionsenligt. Detta år krockade arrangemanget
med sportlov p.g.a det lagda tävlingsschemat.
I år hölls landsdelsfinalen för B åkare i Nalovardo. Se separat utvärdering.
Gällivare höll årets C-final och genomförde det hela på ett bra sätt.
Ingemartrofén lockade mer än 300 deltagare med fina snöförhållanden och bra
väder.
b. Utvärdering av utbildning och lägerverksamhet
C: Läger Tby, se separat verksamhetsberättelse
B: Läger Tby, Fartläger Nalovardo, se separat verksamhetsberättelse
A: Regionsläger Kåbdalis, Fart Nalovardo,se separat
verksamhetsberättelseJun: Regionsläger Kåbdalis
2. Planering kommande säsong 2012-2013
a. Åldersindelning & Klasser
Rickard redovisade för den nya klassindelningen som i stort sett innebär att
man fortsätter i samma klass som förra säsongen yttett år till, det blir alltså 3 år
i klassen istället för två under en övergångsperiod där man höjer åldern med ett
år. Information om detta kan återfinnas på www.skidor.com
b. Regler (Info från regelgruppen)
Vissa ändringar rörande käpptyp och hur regelverket för finaler och kval
kommer att ske. Regelgruppen kommer att tillsammans med VSF arbeta fram
nya tävlingsregler som kommer att publiceras på www.skidor.com under
hösten. Ytterligare Information om detta kan återfinnas på www.skidor.com
c. Tävlingsprogram LVC
Tävlingsprogrammet är ännnu preliminärt och klubbarna skall få möjlighet att
ansöka för att arrangera tävlingar under slutet av maj månad. AK tar sedan
beslut och fastställer tävlingsprogrammet.
d. Inventering av behov och önskemål läger för
C:
Upptaktsläger U12 måste arrangeras av C-ledare om det ska bli något.
C åkare (U12) kommer att erbjudas fartläger
B:
Upptaktsläger under barmarksäsong. Malin erbjuder att ordna för U14
Fartläger
A:
Upptakt/barmark kommer att planeras av regionstränaren
”Alpin skolningsverksamhet” regionsläger planeras att hållas i Västerbotten i
början av december. Regionsfartläger fart planeras till Gällivare,
JUN:
Juniorläger kommer att hållas tillsammans med Norrbotten. Juniorerna inbjuds
till regionsläger fart

Läger under lov lyftes fram som möjlig aktivitet. Det är upp till klubbarna att
samordna läger under lov.
3. Finaler 2012/2013
a. Ledare
C: Utses av AK vid senare möte
B: Maria Larsson AK Skellefteå, Magnus Jansson Lycksele
A1/ A2: 1 st ledare för 1:a års och en ledare för 2:a års U16 kommer att utses
av AK vid senare möte

b. Profilplagg
Längd har lånekläder. Inte aktuellt att göra så på alpina sidan.
Märkesjackor har långa ledtider. Många klubbar har egna sponsavtal. Inverkar
negativt på klubbens vi-anda enligt Lyckseles policy. Svårt få alla nöjda
gällande storlek, färg, form m.m. Allmän rekomendation är att sänka
ambitionsnivån till tröja, mössa etc.
c. Boende vid finaler
C:
Klubbar ordnar eget boende
B:
Gemensamt boende om möjlig ordnas av B-ledarna
A1:
Gemensamt boende om möjlig ordnas av A1-ledaren
A2:
Gemensamt boende om möjlig ordnas av A2-ledaren
4. Information Budget & Aktiviteter
Rickard redogjorde för hur budget och intäkter fungerar för västerbottens skidförbund.
Klubbarna redovisar LOK genom träning och tävlingstillfällen. LOK, LOK via RF och
LOK via Sisu kommer västerbottens skidförbund till godo. VSF fördelar 37% till alpin
sektion, resten till längd och administration av styrelse kommittér etc.
5. Alpina Kommitten sammansättning och uppgifter.
Alpina Kommitten är Västerbottens kanal till kommunikation och samarbete mellan
de alpina klubbarna därför är det viktigt att alla klubbar i distriktet har en representant
i AK som kan sköta kontakten mellan VSF och sin egen klubb. Representat till AK
utses av respektive klubb och meddelas till AK:s ordförande.
6. Övriga frågor
Rainer Bladh är lärare för ett turismprogram i Umeå, dessa elever kan vara en
värdefull resurs vid större arrangemang.
7. Mötets avslutande

Protokoll från AK-telefonmöte 20110611

Närvarande:
Tom Pietilä, UHSK
Daniel Thalen, Vilhelmina
Jan Asplund, Malå IF
Per Eriksson, Vindeln
Rickard Larsson, AKS
Magnus Jansson, Lycksele
Robert Bengtsson, AKV

1.

Fastställande av Västerbottens tävlingsprogram enligt nedanstående
TÄVLING
KLASS
DISCIPIN
DATUM
USM-kval 1
(U16)
2*SL
20130112-13
Polarcup
(ENL)
2*SL
20130112-13

ARRANGÖR/BACKE
UHSK/Bygdsiljum
UHSK/Bygdsiljum

USM-kval 2
Polarcup
LVC-kval 1
DM

(U16)
(ENL)
(U12/U14)
(U10 -)

GS+SL
GS+SL
GS+SL
GS+SL

20130119-20
20130119-20
20130119-20
20130119-20

AKV/Nalovardo
AKV/Nalovardo
AKV/Nalovardo
AKV/Nalovardo

lvckval 2
D-tävling

(U14/U12)
(U10)

SL+GS
SL+GS

20130202-03
20130202-03

Vilhelmina/Granbergsbacken
Vilhelmina/Granbergsbacken

LVC-kval 3
D-tävling
LVC-kval 3
D-tävling

(U14/U12)
(U10)
(U14/U12)
(U10)

GS
GS
SL
SL

20130223
20130223
20130224
20130224

Lycksele/Bocksliden
Lycksele/Bocksliden
Vindeln/Buberget
Vindeln/Buberget

LVC-Kval 4 reg-final
C-regionsfinal

(U14)
(U12)

SL+GS
SL+GS

20130309-10
20130309-10

AKS/Klutmarksbacken
AKS/Klutmarksbacken

2.

Fartläger (U14/U12) & B-kval SG & DM SG (U14/U12) Ansvarig AK
Detta föreslås vara ett kombinerat Fartläger/DM/LVC-B kval för U14/U12
Föreslagen plats för detta är Nalovardo och AKV är tillfrågade att
arrangera SG- tävlingarna med assistans av fartlägrets organisation samt av klubbledare från
deltagande klubbar
Fartläger U16 + jun region1(Norr & Västerbotten) planeras till 20130216-17 i Gällivare-Dundret.
Ansvarig Regionstränare Rickard Quick

3.

Svängläger planeras för U14/U12 i Tärnaby i början av december preliminärt 20121208-09,
Ansvariga blir av AK utsedda ledare samt B & C ledare.
Svängläger för regionens(Norr & Västerbotten) U16 - åkare planeras till Tärnaby preliminärt
20121130-20121202. Ansvarig Regionstränare Rickard Quick
Diskussioner fördes om alternativa platser för att ordna tidiga svängläger för distriktets åkare.
Bocksliden skulle kunna vara ett alternativ då anläggningen ligger relativt mitt i distriktet, det som
krävs för att det skall
vara ett reellt alternativ är dock att snökanonering måste startas tidigt för att garantera ett fullgott
träningsunderlag med käppdjup
i slutet av november/början av december.

4.

Ak-ledamöterna uppmanas att inkomma med förslag på ledare för U12 samt U16 1:a års och U16
2:a års till Rickard Larsson.
Förslag på U12-ledare är i dagsläget Magnus Ek AKS, Jörgen Jonsen UHSK, Mathias Eriksson
Lycksele

5.

Lucia-racet, Om TIK fjällvinden vill anordna luciaracet denna säsong så ställer sig AK bakom
detta och föreslår isåfall att
tävlingen körs 20121215-16

6.

Lycksele har ett förslag att VSF skall inrätta ett slags klubbtävling som gäller DM:s alla discipliner
där klubbarna skall
samla poäng för starter och resultat i de DM man ställer upp i. Detta förslag är för att höja statusen
på DM-tävlingarna och få fler deltagare i alla åldersklasser.
Lycksele återkommer med ett försla kring regler på detta.

Vid Protokollet
Rickard Larsson

