Protokoll Alpin Klubbträff 2013-05-25
1. Regionstränare 2013-2014
Rickard Quick har meddelat att han inte fortsätter med sitt uppdrag som
Regionstränare.
Respektive distrikt har haft i uppgift att komma fram med nya namn. Från
Norrbotten sida är Rickard Renlund föreslagen och från Västerbottens sida är
Erik Lindström föreslagen.
Beslut tog på mötet att också föreslå Richard Renlund som ny regionstränare
för Region 1.
Diskussionspunkt: Hur säkerställer vi rollen regionstränare i framtiden,
Lärlingssystem diskuterades men inga beslut togs på mötet.
2. Rickard Larsson presenterade ett förslag från Svenska skidförbundet (SSF)
där förslaget är att ändra rutinerna för de yngre åkarnas tävlande. förslaget
som presenterades på klubbträffen är justerat och kommenterat av
ungdomsgruppen som Rickard Larsson numera sitter med i.
Förslaget är framtaget för att man från SSF sida ser ett bekymmer med att
tävlandet trycks ner i åldrarna alltför mycket. I ungdomsgruppen sitter
representanter från alla regioner i Sverige
Inga beslut tog under klubbträffen men det var livliga och intressanta
diskussioner där en del gillar iden från förbundet och en del hade mycket
synpunkter mot förslaget. Beslut i frågan tas av svenska skidförbundet under
hösten 2013
Hela det justerade förslaget från SSF finns i Bilaga 1.
3. Rickard presenterade en handlingsplan från SSF rörande fartsatsning i
Sverige.
Presentationen finns i Bilaga 2.

4. Rickard Larsson presenterade riktlinjer på hur och var vi ska tävla i
Västerbotten. Riktlinjerna är framtaget i samarbete mellan Norr och
Västerbotten.
Riktlinjerna finns i Bilaga 3.
5. AK i Norr och Västerbotten har arbetat fram ett tävlingsprogram för ungdomar
nästa säsong. Inga orter är spikade i västerbotten utan endast tävlingsdatum.
Norrbotten har redan utsett arrangörer för de flesta av de med västerbotten
gemensamma arrangemangen. Rickard presenterade programmet.
Mötet gillade förslaget med upplägget tävling ungefär varannan helg.
Beslut togs att AK kommer att skicka ut en ansökan till klubbarna i
Västerbotten. Klubbarna får ansöka om tävling en specifik helg.
Förtydligande från AK ordförande Rickard Larsson. Om fler klubbar ansöker
om tävling än det finns tävlingsarrangemang så är turordningen den att
klubbar som inte fick något arrangemang den senaste säsongen har förtur till
nästa säsong.
6. Rickard informerade om att Norrbotten har hållit en distriktsvis tränarutbildning
i Norrbotten den senaste säsongen med lyckat resultat. Norrbotten kommer att
fortsätta med det under nästa säsong och Västerbottens tränare och ledare är
välkomna till den utbildningen.
7. Rickard meddelade att AK Verksamhetsberättelse finns eller kommer snart att
finnas att begrunda på Västerbottens skidförbunds hemsida
http://www.skidor.com/sv/Distrikt/VasterbottensSkidforbund/

8. Lägerverksamhet till säsongen 2013-2014. Beslut: Lägg upp det ungefär på
samma sätt som den senaste säsongen. U12 är yngsta klassen som inbjuds
till distrikstläger
a.
b.
c.
d.

Disktriktsläger i December för U12/U14
Regionsläger U16 i December
Distrikts fartläger U12/U14 under våren
Regions fartläger U16 under våren

e. U16+Jun läger under hösten

9. Utvärdering ungdomstävlingar säsongen 2012-2013
a. LVC/USM/Polarcupen/U10 och DM för AC i Nalovardo: Många klasser och
långa dagar men med facit i hand ett mycket bra arrangemang. Tråkigt
förspel till tävlingen med alla diskussioner runt klasserna
b. LVC kval U12/U14 + U10/U8 i Vilhelmina:
Fantastiskt bra arrangemang både på tävlingsarenan och
kringarrangemang
c. LVC kval U12/U14 + U10/U8 i Lycksele:
Tävling 1 dag. Mycket bra arrangemang.
Tävlingshelgen delades så att 1 dag tävlades det i Lycksele och 1 dag i
Vindeln. Det fanns en del invändningar mot att boendet blev besvärligt då
det blev en natt på varje ort.
d. c. LVC kval U12/U14 + U10/U8 i Vindeln.
Tävling 1 dag. Underlaget kritiserades. Det var löst underlag och svårt att
åka för ungdomarna..
e. U12/U14 regionsfinal i Skellefteå:
Mycket bra underlag och bra tävlingar.
f. U14 Lansdelsfinal i Nolby:
Mycket bra arrangemang, Utmanande SG Tävlingar med hopp. Lite
ifrågasättande om det var naturligt hopp. Mycket lyckat arrangemang med
boendet, där alla västerbottens åkare bodde i ett gemensamt boende
g. USM kval i Bygdsiljum: Bra arrangemang
h. USM 16 Final:
Ingen representant på plats som kunde redogöra något, information
kommer att finnas i AK:s verksamhetsberättelse

i.

USM 15 final: Ingen representant på plats som kunde redogöra något
Ingen representant på plats som kunde redogöra något, information
kommer att finnas i AK:s verksamhetsberättelse
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Bilaga 1: Förslag om förändrade regler för alpina barntävlingar 2013/14
Notera att grundförslaget från SSF är justerat av Ungdomsgruppen men att inga beslut i dagsläget är
tagna.

Problembild:
Rekrytering av unga alpinister är alltid i fokus i vår idrott. Ett sätt att väcka intresse för
den alpina sporten är, utöver god verksamhet i föreningar, att visa upp och erbjuda
barn tillgång till en god och stimulerande tävlingsmiljö.
Ett problem som förekommer mer eller mindre i alla idrotter, är att å ena sidan kunna
skilja på tidig positiv fysisk och social träning, å andra sidan på tidigt fokus på resultat
och jämförelse.
Att tävla med varandra, på barns villkor, är en naturlig del i deras utveckling. De
yngsta barnens behov av tävling stannar ofta vid att bara förekomma i en
tävlingsmiljö och att känna ”att man klarar av”, medan de äldre får mer stimulans av
kunna mäta sig med varandra under rimliga former.
Vuxna, i barnens miljö, har ofta en tendens att premiera resultat och jämförelse före
utveckling och prestation (som alltid är individuell och i relation till den egna
förmågan).
Ett tävlingssystem kan också premiera och signalera ”vad som är viktigt”. Ett system,
eller vuxnas attityd, som stimulerar jämförelse i de åldrar då detta inte är relevant,
kan lätt leda till missriktat resultatfokus istället för utvecklingsfokus, press på tidigt
utvecklade barnstjärnor och förlorat intresse för de som ännu inte nått samma
utvecklingsnivå.
Alpint har från säsongen 2012/13 ett tävlingssystem som inte exkluderar någon ung
individ att delta i tävlingar, kval eller finaler. Detta är unikt i jämförelse med många
andra idrotter.
Det är viktigt att ju yngre de aktiva är, desto mindre skall en enskild prestation eller
ett resultat avgöra framtida händelser (som uttagningar till lag, finaler, rankingar osv.)
Vi har en god stegring i tävlingsutbud för åldrarna U8 till veteran men i alla klasser
gör vi vuxenidrottens jämförelser även för de yngsta genom resultatlistor,
prisutdelningar, regler för diskvalifikation osv…
Ett klassiskt sätt att reglera de negativa effekterna kring barns tävlande, är att
begränsa möjligheten till tävlandet, till exempel endast till klubbtävlingar för de yngsta

vilket visserligen minskar risken för kontinuerliga jämförelser men samtidigt
undanhåller tillgängligheten till den miljö som ett bra ungdomstävlingsarrangemang
ger. Detta då många föreningar är små och klubbtävlingarna få.
Den positiva miljön med festlig stämning, äldre förebilder och att som liten kunna
vara del av något större, som t.ex. vid en LVC-tävling, skall inte undervärderas som
intresseväckare för idrottandet.
Förslag:
Konkret skulle ändrade regler för de yngsta tävlingsklasserna kunna se ut som följer:
U8 (0-8 år), (7-8 år):
-

Alla deltagare från eget distrikt/region är välkomna att delta
(nationellt bör diskuteras)
Startlistor och nummerlappar
Ingen (!) tidtagning
Inga resultatlistor
Prisutdelning omedelbart efter klassen för att korta av tävlingsdagen.
Prisutdelningens utförande beslutas av distrikt & arrangör
Priser till alla/utlottning beslutas av Distrikt & Arrangör
Samma priser till alla
Eventuellt förbud mot fartdräkt

U10 (9-10 år):
-

Alla deltagare från eget distrikt/region är välkomna att delta
(nationellt bör diskuteras)
Startlistor och nummerlappar
Tidtagning per åk, ej sammanlagt Alt. differensslalom
Tidtagning får ske, alternativa tävlingsformer beslutas av distrikt
Inga resultatlistor. Tider åk 1 & åk 2 presenteras i startnummerordning.
Prisutdelning efter klassen eller efter tävlingen men då ”alla fram”.
Priser till alla/utlottning beslutas av Distrikt & Arrangör

U12 (11-12 år):
-

Enligt nuvarande regler (inkl. regler för tävlande i och utanför eget distrikt)
Delade Start- och resultatlistor på LVC final region
(ändras till regel istället för att idag vara möjligt för arrangör att besluta).

U14 (13-14 år):
-

Enligt nuvarande regler (inkl. regler för tävlande i och utanför eget distrikt)
Delade Start- och resultatlistor på LVC final landsdel
(ändras till regel istället för att idag vara möjligt för arrangör att besluta).

Förväntade effekter:
Genom att inte presentera rangordning och jämförelse för barn upp till 8 år, undviks
onödig press och resultatfokus. Istället premieras prestationen att ha varit med och
”på sitt sätt” åkt från start till mål, med ett pris, applåder och att ha fått vara med där
”de stora” tävlat.
Eftersom U8 och U10 inte presenteras resultatlistor, borde motivet till att tävla för att
”mäta sig” försvinna och därför kan dessa klasser ges rätt att tävla fritt inom eget
distrikt/region, t.ex. i samband med LVC. Därmed skulle alla tävlingar för U8 kunna
anses som rekryteringstävlingar. (Om denna effekt skulle öppna upp för tävlande i
t.ex. granndistrikt bör diskuteras.
Övriga konsekvenser:
Stöd för utskrifter av listor m.m. i SSF-timing behöver anpassas.
Eftersom vi delat på åldersklasserna i USM skall också start- och resultatlistor på
LVC finaler för U12 och U14 delas. Ny regel alltså. Däremot kan finaler för de olika
åldrarna köras med samma arrangör.

Bilaga 2: Handlingsplan fart.
Förslagen :
1.

Inventera anläggningar i Sverige som kan nyttjas till fartträning, och
kommunicera detta med anläggning och distrikt.
( Åke Moänge har utfört inventeringen, kommuniceringen Kvarstår )

2.

Prioritera Guldhjälmen och Årebragden när man lägger
tävlingsplanering. (Karin S har prioriterat i stomprogrammet )

3.

Genomföra farttävlingar för både U15 och U16 vid USM finalen.
( AR har tagit beslut på detta till säsongen 13-14 )

4.

Införande av en nationell fartvecka då alla distrikt och regioner, tränar
och tävlar fart. ( Ej påbörjat )

5.

Marknadsföra dvd fart. ( den som redan finns )
( kommer inom kort på hemsidan )

6.

Rikstränare och regiontränare genomför en information till klubbar och
distrikt , om varför man bör bedriva fartträning. ( Ej påbörjat )

7.

TD för fart ungdomstävlingar skall utbildas och läggas ut på hemsidan så
att klubbar kan kontakta dessa. ( Arbete pågår )

8.

SATU 1 bör omfatta även enklare former av fartmoment.
( Johan H ska / håller på att revidera kursplanerna )

Bilaga 3: Hur och var skall vi tävla i Västerbotten?
En sammanställning av de kriterier som Västerbottens AK följer vid tilldelning av
tävlingsarrangemang till distriktets klubbar.
1. ”Från kust till fjäll” (geografisk spridning av LVC & USM-kval)
2. ”Rätt tävling i rätt backe” (Backen skall kunna ge tillräcklig utmaning för
varje åldersklass och disciplin)
3. Om möjligt flera klasser samtidigt (LVC/USM/Polarcup).
4. Alla klubbar skall ges möjlighet att arrangera LVC & USM-kval.
5. Alla klubar kan inte tilldelas USM och/eller LVC varje år.
6. Distriktsmästerskap i svänggrenar U107. Distriktsmästerskap i fartgrenar U128. Alla åldrar skall kunna tävla på sina villkor
9. U10 tävlingar arrangeras i samband med LVC-kval
10. U8 tävlingar rekommenderas i samband med LVC-kval
11. Svenska Skidförbundets regler måste följas av arrangörer och tävlande
vid tävlingsarrangemang på distrikts, regions och nationell nivå
Sammanställt av AK västerbotten 20130524
Rickard Larsson,

