Protokoll från AK-möte vid skidtinget 2018-05-20
Deltagare: Patrik Lidgren, Rainer Bladh, Mattias Kangas, Gunilla Klingstedt, Markus Zakrisson, Anders
Holmberg, Tomas Edeblom, Peter Åström, Rickard Larsson, Maria Edström, Erica Lundstedt och
Victoria Öhgren
1. Utvärdering av innevarande säsong
Verksamhetsberättelserna från distriktsledarna för U12 och U14, regionstränare för U16 samt
referat från USM presenterades.







U12: Hållits barmarksläger samt snöläger för distriktet, bra med deltagande på bägge och
bra arrangemang.
U14: Barmarksläger tillsammans med Norrbotten ställdes in med kort varsel, ett läger i
egen regi drogs samman på Bräntberget med gott resultat. I övrigt genomfördes ett
snöläger i Tärnaby med för distriktet bra deltagandeantal.
U16: Inställt barmarksläger, men i övrigt hölls de planerade snölägren under hösten,
samt fartläger i nalovardo i slutet av februari. Avslutande vrålägret i Björkliden flyttades
till Gällivare pga dåligt underlag, men även i Gällivare blev underlaget sämre och lägret
fick ställas in.
En diskussion fördes om behovet av mer fartträning, men svårigheter ses med fler lediga
dagar för ungdomarna. Vore flytt av dagar så att man tar ledigt på måndagar vara ett
altyernativ för att få olika lediga veckodagar?
Fartlägret med efterföljande tävling i Nalovardo för U12/U14 genomfördes utan någon
närvarande TD. Dispens söktes från Skidförbundet vilka gav sådan, men en uppdatering
av listan på godkända TD behöver göras. Rainer tar frågan med SSF

2. Ledamöter i AK säsongen 18/19



Sittande ledamöter stannar ett år till, Rainer delger namn och kontaktpersoner på dessa
till VSF’s styrelse för officiellt beslut i protokoll.
Medlemmar i AK saknas från Malå och Bygdsiljum

3. Distrikts- och regiontränare säsongen 18/19
 För rollen som regionstränare förordar mötet att Tomas Edeblom kvarstår. Slutligt beslut
efter att Norrbotten haft sitt kommittémöte
 För rollerna som distriktsledare beslutades följande:
o U12: Jonas Bergh, Mattias Kangas
o U14: Anders Holmberg, Ola Holmgren och Rainer Bladh
o U15: Henrik Lundström (ledare/tränare)
o U16: Anders Saalo (administrativa uppgifter)
4. Verksamhetsplan för säsongen 18/19
 Åkarinventering har gjorts bland klubbarna, sammanställd Excel bifogas protokollet.
 Generellt syns ett väldigt tapp av aktiva från U14 till U16, och ingen ljusning i större
grupper bland de yngre syns
 Diskussion kring hur vi kan få fler aktiva följde:

Mötet enades om att de tävlingar som genomförs behöver mer
kringarrangemang för att det inte enbart ska bli fyra tävlingsåk på en helg. T.ex.
racecamp, styrd friåkning eller andra aktiviteter. Bättre att få färdigt tävlingen
snabbt och sen ge möjligheter till andra aktiviteter.
o Då de flesta klubbar är små krävs alla resurser till själva tävlingen, men mötet
enades om att till denna säsong ska klubbarna bli bättre att ska hjälp och få hjälp
med att anordna sidoaktiviteter vid tävlingar.
o Distriktsledarna kan vara hjälp i detta.
 Diskussion om tävlingsprogrammet, en förhandskopia gicks igenom med följande fasta
punkter
o Då det är alpina VM i Åre i år, så kommer det finnas två tävlingsfria veckor för
U12 och U14 11-17/2, samt en vecka för U16 4-10/2, där inga tävlingar får
genomföras.
o Vemdalsslalom arrangeras troligen 4-6/1
o Trettondagscupen i Arvidsjaur går troligtvis av stapeln 12-13/1
o USM i Funäsdalen vecka 12
o Landsdelsfinal U14 Björnriket v13
 Följande punkter diskuterades under mötet
o U12-final i LVC avser Lycksele söka arrangemang för och då även köra ett USMkval samtidigt. Detta skulle då bli sista helgen i sportlovet v10.
o LVC-kval 3 ligger nu som huvudalternativ helgen v 9, då Lycksele har FIS-tävling
helgen innan och kommer ha svårt att delta med åkare samtidigt. Dock skulle det
innebära att bägge helgerna i sportlovet får täävlingar, varför flytt av kval 3 till v
8 förordades av mötet.
o Rainer skickar ut frågan om ansökan om att få arrangera tävlingar till klubbarna
när stomprogrammet satt sig
 Datum för distriktsläger
o Distriktsledarna får diskutera och komma överens om upplägg.
o Kan U12 och U14 ha gemensamt första snöläger för att få ett större socialt
utbyte, både mellan ungdomar och ledare/föräldrar? Se även punkt nedanför.
5. Diskussion
 Större samverkan mellan VB/NB
o Inom U16 funkar samverkan bra, positivt om åkarna lär känna varandra tidigare.
Detta kan förbättres genom fler gemensamma aktiviteter som barmarksläger,
fartläger etc
 Större samverkan inom distriktet
o Norrbotten ses som en förebild med betydligt bättre utveckling av antal aktiva
o Vad har de gjort som vi saknar?
 De har en röd tråd genom hela verksamheten, från de yngsta till de
äldsta som alla klubbar följer
 En framgångsfaktor har varilt Lucialägret där alla U12 och U14 kör
gemensam skidträning
o Actions för oss
 Försöka få till gemensamt skidläger för U12-U14 (se punkt ovanför under
paragraf 4)
 Ha fler aktiviteter för ledare och föräldrar, speciellt i yngre grupperna,
för att få en bättre samverkan
o

Ha ett säsongsuppstartsmöte i samband med barmarksträningarna för
att bestämma hur vi ska arbeta under säsongen
 Information från AK-ordförandeträffar
o Protokoll läggs ut av Rainer som meddelar när de finns
 Information från Alpint skidkonvent i Åre
o Bra träff, som kommer ske årligen framgent
o En punkt som stod ut var en presentation från landslagets fystränare Jonas
Enqvist, Rainer kollar om man kan få upp honom för en presentation kanske i
samband med upptaktsträff enligt ovan
6. Övriga frågor
 Gemensamt ungdomsläger
o Intresseanmälan finns ute nu, sker sista helgen i augusti. Alla klubbar får pusha
för detta!
 Släpvagn för nätpool
o Står nu i Tärnaby och kan stå där över sommaren. Rainer kollar när den måste
besiktigas så att det görs
 Arrangemang där vi fakturerar VSF
o Vid större arrengemang bokas gemensamt boende mot faktura som ställs till
VSF. För att detta ska fungera ska följande rutin följas framgent
 Ledare bokar boende mot faktura ställd till VSF. Avbokningsskydd bör
läggas till
 Fakturaunderlag ska skickas till kassör i VSF där fördelning av kostnaden
mellan klubbarna klart ska framgå. Detta bör skickas in snarast efter
beställning
 VSF fakturerar klubbarna innan fakturan ska betalas.


Vid protokollet:
Patrik Lidgren
AK Vännäs

