Anteckningar från AK ordf. möte 2017-10-11
(Antecknat från telemöte av Rickard Larsson ej officiellt protokoll)

Olle Danielsson presenterar Alpina organisationen
•
•
•

Antalet åkare i verksamheten har ökats mest beroende på fartlagen med totalt 8 åkare .
Totalt 45 åkare i träningsgrupper.
Team åre 2019 17 aktiva. Två öppna läger kommer under vintern.

Utbildning 2017 - 2022
•
•
•
•

Satsning på att utöka antalet åkare som fortsätter efter skidgymnasium.
Ökat antal platser på skiduniversitet.
Ökat antal lärosäten Sthlm/Luleå/Gällivare.
Umeå har tackat nej till skiduniversitet.

FOU 2017/2018
•
•

Internet of sports.
Sport analytics - -ferrologic.

Nationellt
•
•
•
•

Nya kommunikationskanaler.
Närvarande på distriktens Skidting lämna datum så snart det är fastställt till Olle Danielsson.
Fortbildning.
Utveckla medlemskapet i klubbarna och till SSF centralt App och livetiming.

Nat utv. 17/18
•
•
•
•
•

Blågula vägen.
Utvecklingstrappan implementeras.
Utveckling av tävlingssystem - seriesystem/progression jun/sen.
Interaktiv utb. plattform.
Utredning rörande regionsbildning - hur skall vi forma SSF framöver större distrikt eller
regioner, detta arbete påbörjas på skidtinget

Alpin elittränar utb. ’Coach 2025’
•
•
•

Jämnställdhet tjejer killar.
Modernisera arbetsmetoder.
Mittuniversitetet.

Vm i åre erbjudande
•
•
•
•
•

Kombinera träning i kombination med att uppleva WM.
Base camp för träning och boende.
1 vecka för U16 tävl. fritt v 6.
1 vecka för u12/14 - tävlingsfritt vecka 7.
Klubben kan ta sina åkare till åre för träning.

Händer i vinter
•
•
•
•

Prem för Alpine Elite Tour.
Fart SM Åre ?
SM vecka tby GS, SL och PSL 21-24 mars.
AK ordförandemöte 30 Januari i Hammarby.

Antagningsprocessen 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

1 okt - 1 dec Ansökan.
9-10 dec Gymnasiehelg.
1-4 febr Öppet läger för alla som sökt gymnasum Funäsdalen.
17-18 feb Nationell tävl. för u16 ÅRE - uttagning till Alpecimbra (Topolino).
10 mars 1:a antagningsmöte i Idre.
V12 antagningsarbetet slutförs under USM i Björkliden.
V13 Besked RIG.
V14 Besked NIU.

SKANSKA - avtal om schaktmassor
•
•

SSF har ett avtal med SKANSKA för att de skall kunna leverera schaktmassor till Alpina
Anläggningar.
Emma Wiklund SKANSKA centralt är den som håller i projektet och som man skall kontakta.

Skidtinget Umeå
•
•

HP Carlsson representerar alpina rådet.
Tommy Eliasson representerar SSF alpint.

