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Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén samt klubbarna i
Västerbotten
Medverkande/Närvarande:
André Söderlund, AK Skellefteå
Johnny Winterlund, AK Skellefteå
Johan Larsson, AK Skellefteå
Rickard Larsson, AK Skellefteå
Peter Gustafsson, AK Vännäs
Anette Grehn, AK Vännäs
Pierre Edmark, Lycksele IF
Mathias Eriksson, Lycksele IF
Kicki Berg, Lycksele IF
Markus Zakrisson, Lycksele IF
Mattias Kangas, Tärna IK Fjällvinden
Rainer Bladh, UHSK Umeå
Erik Lindström, UHSK Umeå
Gunilla Klingstedt, Vindelns IF
Håkan Nilsson, Vindelns IF
Ulrica Karlsson, Vindelns IF
Mattias Hägglund, Liljaskolan Snowboard/Freeskiing

1.

Utvärdering av innevarande säsong, 2016-2017
Vi valde att hoppa över punkten utvärdering av vinterns kval- och
distriktstävlingar och valde istället att gå direkt till utvärdering av
utbildning och lägerverksamheten.
U12 har genomfört läger i Vännäs, Lycksele samt i Nalovardo.
I Vännäs var det ett 2-dagars barmarksläger i september där 25 barn
deltog. Orientering, cykling samt mat på hotellet, allt hade fungerat bra.
Snöläger i Lycksele i början av december, även där var 25 barn med. De
bodde och åt på Ansia, alla bodde tillsammans då även Lyckselebarnen
bodde på Ansia. U12 var på fartläger tillsammans med U14 i Nalovardo.
U14 har genomfört läger i Arvidsjaur, Tärnaby och Nalovardo.
U16 har genomfört läger i Tärnaby, Arvidsjaur, Kåbdalis, Arvidsjaur samt
ett GS läger på Dundret.
Mer information om de genomförda lägren finner ni i de
verksamhetsberättelser som delades ut i samband med klubbträffen.

En osäkerhet inför kommande säsong är frågan vad som händer med
Nalovardo, Göran vill sälja, köpare finns, men blir det en försäljning?
Vi är alltid välkomna till Norrbottens fartläger. BD har redan satt ett
datum för sitt fartläger. Vårt krockar inte om vi väljer att ha ett eget. Köra
två fartläger nästa säsong? Önskan om att köra fler träningar
tillsammans, ha öppna träningar.
Gemensam träning i Juvass? 2017-2018 är det 22 st USM-åkare
(f. 2002-2003) om alla fortsätter, 18 D + 4 H.
Vi är få i distriktet. Vi måste få åkarna att åka till tävlingarna. Jobba med
mentorskap.

2.

Hur får vi fler barn/ungdomar på tävling?
Vi är få i distriktet. Vi måste få åkarna att åka till tävlingarna. Jobba med
mentorskap.
Vill föräldrarna inte offra en hel helg så kanske vi ska köra två tävlingar
samma dag?
Tärnaby har kört buss den gångna säsongen, de har fått med sig fler
barn till tävlingarna men har inte fått med sig föräldrarna. Föräldrarnas
närvaro behövs och de behöver läras upp inför hemmatävlingarna.
Tävling + träna tillsammans efter genomförd tävling. Arrangören har nog
med att få folk till tävlingen så de klubbar som inte är arrangör får ta
ansvar för att planera träningen.

3.

BWG - Luleå 2018
Vi fick information om Barents Winter Games BWG som arrangeras i
Luleå 16-18 mars 2018. 15-25 år. 1400 deltagare från Finland, Norge,
Ryssland och Sverige. Från Sverige är det BD och AC.
Grenarna är bl.a. Alpin, badminton, basket, skidskytte, konståkning.
Totalt 15 idrotter. Pojkar och flickor. Parasport.
AC LK står för ledare för distriktet. Kostnad ca 500 kr/aktiv. Boende och
resor står BWG för. Detta arrangemang finns även på sommaren.

4.

Få åkare i distriktet
Rickard Larsson visade statistik över antal tävlande under den gångna
säsongen jmf med tidigare säsonger, vi tappar åkare.
U16:
BD 26 D, 15 H
AC 14 D, 4 H

Han visade även resultaten från finalerna jmf med tidigare säsonger. Reg
1 har 1 av 64 USM guld på 4 år, Elias Grym GS 2014. Reg 1 har 24 st
topp 10 resultat av 640 st.
Vi måste samarbeta med BD, antalet åkare minskar drastiskt. BD:s
Lucialäger är mycket populärt.
Vännäs har kört Alla i bana. Kört nio gånger nu, bara helger varav en
discoslalom en fredag kväll. Genom detta engagemang har 7 st nya U8
börjat i AKV. Lycksele körde skidskola vid tre tillfällen innan jul.
Rickard visade en bild på resultat i finaler, en jmf mellan Reg 1 och Reg
2. Även Reg 2 har snöbrist så där är regionerna lika.
Reg 2 når resultat då de har fler åkare än oss, tratten är större.
Hur behåller vi alla klubbar? Hur breddar vi verksamheten?
Bygdsiljum har mer eller mindre lagt ner, inga barn på gång,
Malå – nysatsning! 5-7 barn, fler barn på väg från framsidan till baksidan.
Vilhelmina – Björn har klivit av. Få som vill tävla utanför Vilhelmina. Kör
Konsum Cup. Problem med tränare i alla åldersgrupper. Föreningen har
ekonomiska problem. Representant till AK nästa år?
Dorotea – Levisson. Ev. i AK framöver. Några åkare är intresserade. Har
pengar till en snökanon men de fick inte fram vatten.
Samverkan mellan Dorotea och Vilhelmina? Dorotea har ledare,
Vilhelmina har backen.
Kan vi lägga en lägerhelg i Vilhelmina? U8-U10 läger i Storuman framöver
så att vi får med Vilhelmina och Dorotea?

5.

Regiontränare – Tomas Edeblom
Tomas Edeblom är utsedd, väljs formellt av BD vid deras skidting nästa
helg. AK AC har redan beslutat om Edeblom, vi ger honom vår röst.

6.

Distriktsledare
U12: Markus Zackrisson fortsätter + önskan om ytterligare en ledare.
Förslag: Jonas Berg, UHSK och Erik Zackrisson, AKV. Rainer frågar
dem.
U14: Henrik Lundström, Anders Holmberg + Rainer Bladh (tränare,
administration).
U15: Anders Saalo
U16: Gunilla Klingstedt
Distriktsledarna i U15 och U16 har administrativa roller, Tomas Edeblom
ansvarar för tränarbiten.

7.

Verksamhetsplan 2017/2018
Lägerplanering:
U12: Barmarksläger i Vännäs. Läger i Lycksele + fartläger tillsammans
med U14.
Barmarksläger tillsammans med Längd? Vi är positiva till det, Markus
Zackrisson är vår representant.
U14: Samköra läger i Lycksele + fartläger med U12. Lägga in fler U14
läger. Dubbla fartläger. Utveckla det vi gör redan nu, dvs att samköra
träningen i Tärnaby om olika klubbar i distriktet är på plats – hur sprids
informationen? Fylla i på VSF:s hemsidas träningskalender.
Behöriga att lägga ut på VDF:s hemsida:
Peter Gustafsson
Rainer Bladh
Rickard Larsson
Jens Wissting
Fartläger för LVC, förslag vecka 5.
BD vill ta USM farten v. 9, förordar Björkliden. Calle, Jens och Tomas får
diskutera vidare.
Rickard visade Edebloms Power Point om uppsatt mål:
• Att erbjuda utvecklande och stimulerande skidläger.
• Att skapa fler tillfällen att få träna tillsammans över klubbgränserna
inom distriktet och inom regionen.
Inbjudan har kommit till ett friåkningsläger i Riksgränsen. Veckan efter är
det uppstart i Juvass.
USM:
HT2017
September: Barmarksläger i Arvidsjaur?
Okt/nov:
Reg.läger 0 – på hemmaplan alt. Juvass v. 44 eller tidigare.
Ev. Ruka (FIN). Alperna är för dyrt, då är det bättre att skjuta
på lägret någon vecka så att vi kan hålla ner kostnaden.
Nov/dec:
Reg.läger 1 – SL, GS, styrd träning
Dec/jan:
Reg.läger 2 – SL, GS
VT2017
Mars:
Reg.läger 3 - DH/SG styrd träning
Maj:
Reg.läger 4 – Kiruna. GS, SG, friåkning. U16, U15, U14.

Nya FIS-regler. Sverigecupen. Gäller tävlingarna innan jul. Till vissa
tävlingar får bara de som är rankade topp 100 i Sverige åka. Negativt för
norra Sverige. Arvidsjaur/Storklinten har i efterhand ansökt om ENL och
de lär inte få det. Bland Reg 1 åkarna kan detta innebära att en del i
klassen får tävla men inte alla. Efter gymnasiet är det svårt att kombinera

skidor/högskoleutbildning. Vi har akademin, skidhemmet och några fler
men det är alldeles för få.
Beslutades att vi ska framföra vårt missnöje med dessa nya regler till
förbundet. Maila omgående era synpunkter till Rickard, därefter gör
Rickard en skrivelse från AC som han skickar till BD. Förbundet kommer
till BD:s skidting och då får BD ta upp vår skrivelse med förbundet.
Gemensam träningsplan för distriktet för hösthelgerna. Lucialäger i
Kåbdalis.,
Utnyttja att säsongen är lång, dvs fortsätt träna efter den sista tävlingen
är gjord. Det går lika bra att träna teknik och annat nu som på hösten.
Gemensamma resor till Landsdelsfinalen, helt kit.

8.

Ingemartrofén
2 personer/klubb ska hjälpa till i tävlingsorganisationen, gärna fler per
klubb. Klubbmötet framförde en önskan till Tärna IK Fjällvinden att de
skulle maila ut arbetsuppgifterna + prel. program tidigare.
Efter årets Ingemartrofé: Bra ord från besökare, förbund och olika
nationaliteter.

9.

Gemensamt liftkort
UHSK/Rainer tog bollen. Ett gemensamt liftkort för området. Kittelfjäll är
positiva. ”Dalakortet” finns, FIS får plocka ut dagkort på anläggningarna.
Rainer har pratat med Kåbdalis och Tärnaby, han jobbar vidare med det.
Ska vi tillsätta en arbetsgrupp?

10.

Osportsligt uppträdande
Vi ser mycket mer av det i södra Sverige. Vi ska jobba förebyggande
inom distriktet. Risken finns att det ökar även inom vårt distrikt och inom
vår idrott. Ta upp på lagledarmötet vad som gäller, hitta ett system för
det. Inom FIS diskas den åkare som uppträder osportsligt. Åkaren kan
vara besviken på åket. Yngre åkare – varning.
Inom fotbollen i vårt distrikt kan lagledarna dela ut grönt kort till
motståndarnas spelare.
Stickbesiktning – många åker ändå i banan. Hur kan vi förhindra det?
Inom FIS får åkaren 100 CHF i böter + blir diskad.
Vad som gäller vid tävlingen tas upp vid lagledarmötet. Lämna ut ett blad
till alla klubbar i samband med lagledarmöte, klubbens representant kan
sedan fota av det och skicka det vidare till övriga inom klubben.

11.

Barntränarutbildning i Kåbdalis
Maila Rickard hur många vi kan tänka oss att skicka från klubben.
Det kan vara åkare som håller på att sluta, åkare som har slutat,
föräldrar.
Utbildningen vänder sig mot skidskoleverksamhet.
Vill vi att den ska gå i höst?
Efter denna utbildning kan man gå Steg 1 eller Steg 1 unga
tränare/ledare.
Tre instruktörer finns inom AC: Rickard Larsson, Maria Larsson och
Tomas Edeblom.

12.

USM-finalen 2017
Säkerheten under all kritik! 31 m för U15, regelverket säger max 27 m,
portdomare saknades. Detta är TD:ns ansvar. Sjukvårdspersonal fanns
inte på plats.
Håkan Alfredsson tog upp på lagledarmötet att sjukvårdspersonal ska
finnas på plats. Krav under farten men inte under övriga discipliner. Inga
walkie-talkies på plats så de kunde inte stoppa tävlingen. Pulka fanns
inte. ”Erforderlig sjukvård” ska finnas på plats, det är upp till
tävlingsledningen att avgöra vad som är erforderlig sjukvård. Det finns en
kostnadsbit inbladad.
Håkan Alfredsson + en annan förälder som också är läkare har skickat in
en skrivelse.
Förbundet har nonchalerat den skrivelse som gjordes.
Motion – ändra regelverket, vilka krav ska finnas,

13.

Tävlingsansökningar
Jens och Calle ska bli överens om tävlingsprogrammet 2018/2019.
Därefter ska klubbarna få söka tävlingar så fort som möjligt.

14.

VSF årsmöte
8 oktober i Skellefteå. Valberedningen genom André undrar om vi har
någon i någon klubb som vill engagera sig?
Åsa Gunnarsson, Åsa Åsberg och Johnny Winterlund kliver av VSF:s
styrelse.

Vid protokollet:
Ulrica Karlsson
Vindelns IF

