Motion om Folksam Cup

1. Bakgrund
Sedan lång tid har skidförbundets riksfinal för ungdomar 15-16 år, Folksam Cup, varit förbehållen 8
killar och 8 tjejer per distrikt. Detta gör att många skidåkare inte får möjlighet att delta i årets
roligaste och häftigaste skidupplevelse. Eftersom många skidungdomar dessutom väljer att sluta att
åka skidor just i denna ålder tycker vi i Västerbottens Skidförbund att detta är väldigt olyckligt och vi
vill därför öppna upp tävlingen och låta varje skiddistrikt själva bestämma hur många deltagare man
vill skicka.

2. Beskrivning av ärendet
Vi i längdkommittén i Västerbottens skidförbund känner att det är hög tid att låta alla som vill vara
med i Folksam Cup.
När vi tittar på hur det ser ut med deltagandet i skidtävlingarna i Västerbotten är det väldigt tydligt
att det händer något i 15-16 års-åldern. I klasserna upp till 14 år har vi oftast många deltagare, men
just i Folksam Cup-åldern händer det något. Många slutar att åka skidor och det finns givetvis många
skäl till detta.
Vi tycker dock inte att vi har råd att låta en enda skidåkare sluta för att hen inte fick åka Folksam Cup.
ICA-Cup och Folksam Cup är tveklöst årets häftigaste skidupplevelse för våra skidungdomar.
Västerbotten åkte till ICA-cup i Bollnäs med 37 åkare, 12 vallare och ett 40-tal föräldrar. Vi åt, sov,
pratade och andades skidor hela helgen. Ungdomarna lärde känna varandra tvärs över föreningarna,
vallateamet diskuterade, testade, löste problem och lärde verkligen känna varandra. Föräldrarna har
hejat, skrattat och knutit band till andra föräldrar i andra klubbar, vilket också gjort att gemenskapen
ökat på de lokala tävlingarna i Västerbotten. De föräldrar som inte var på plats kollade på web-Tv
hemma i soffan och sms:ade och skickade meddelanden till föräldrar och barn. Ungdomar ifrån
Västerbotten fanns både långt upp och långt ner i resultatlistorna, men det spelade absolut ingen
roll. Alla hejade på alla och vi fick alla vara med om en helt fantastik skidfest!
Vi tycker att det är precis så här det ska vara och vi känner väldigt starkt att det borde vara så även
för 15-16-åringarna. Nästa år på Folksam Cup kommer mindre än hälften av alla som var med på ICAcup i Bollnäs att få vara med på Folksam Cup.
Varför det frågar vi oss? Vi läser det argument som skidförbundet lyft fram för att behålla nuvarande
system och vi tycker att det känns som att det positiva med att låta alla vara med på Folksam Cup
med stor marginal överväger de eventuella nackdelar som finns.

Argument för motionen:
➢ Fler 15-16 åringar borde fortsätta med skidåkning och vi är övertygade om att årets roligaste
skidfest kan vara en pusselbit som gör att vissa faktiskt fortsätter att åka skidor.
➢ Vi har knappast för många skidåkare. Norge har väldigt många fler skidåkare och att ha ett
system med inbyggd utslagning till årets roligaste tävling känns väldigt märkligt.
➢ En elittävling är det ju oavsett om alla får vara med. De bästa kommer fortfarande att satsa
på att komma så högt upp i resultatlistorna. Det förändras inte överhuvudtaget för att fler får
vara med. Man kan fortfarande sträva efter en så bra placering som möjligt.
➢ All tänkbar forskning och hela samhällsdebatten är helt emot tidig utslagning och selektering.
➢ Puberteten slår stenhårt i denna ålder vilket gör att förutsättningarna varierar otroligt
mycket mellan olika åkare.
➢ Skidor vill, alla på snö och så många som möjligt så länge som möjligt är alla ledord och
projekt som skidförbundet jobbar med. Vi tycker att det nuvarande systemet med Folksam
Cup inte alls lever upp till detta.
➢ För åkare i mindre klubbar är USM inte alls lika roligt som Folksam Cup eftersom man i
Folksam Cup får en helt annan gemenskap genom att hela helgen oftast samordnas i hela
distriktet.
➢ Band knyts mellan åkare, ledare, vallare, föräldrar och alla inblandade. Detta ger som sagt
ringar på vattnet även efter tävlingarna.

De nackdelar som vi kan hitta är att det kan bli en större ekonomisk belastning på den enskilde
åkaren om fler skall vara med, samt att det blir en större organisatorisk utmaning för distrikten att
samordna resa, boende, vallare mm.
Detta har man ju dock lyckats lösa på ICA-cup och vi tycker inte att dessa nackdelar på något sätt är i
närheten av att väga upp de fördelar som vi lyft fram.
Vi vill också avsluta med att visa ett sms från en åkare som egentligen inte kvalificerade sig för att
vara med i Folksam Cup 2017, men som pga sjukdom fick möjlighet att följa med och åka för
Västerbotten.

Detta skickade hen till en av våra ledare efter Folksam Cup.

Tror ni att hen är mer eller mindre benägen att fortsätta att åka skidor efter denna upplevelse?

3. Bedömning
Västerbottens Skidförbund bedömer att det av ovanstående skäl finns all anledning att
öppna upp Folksam Cup till att bli en tävling som är öppen för alla.

4. Yrkande
Västerbottens skidförbund yrkar att det från säsongen 17/18 är fritt för varje skiddistrikt att själv
avgöra hur många åkare man vill skicka till riksfinalen Folksam Cup.

5. Förslag till beslut.
Västerbottens skidförbund yrkar att Svenska Skidförbundet beslutar att det från säsongen 17/18 är
upp till varje skiddistrikt att besluta om hur många åkare man vill ska representera distriktet i
riksfinalen Folksam Cup.
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Bilaga
Denna motion har skickats på ”remiss” till Längdkommittéerna i de 23 distriken i Sveriges
Skidförbund. Alla distrikt har inte hunnit svara ännu. När detta skrivs den 6 oktober har
Längdkommittéerna i 15 distrikt ställt sig bakom motionen.
Nedan följer en lista med distrikt som just nu stödjer motionen och kontaktpersoner till respektive
distrikt.
Norrbotten – Christer Vinsa - fam.vinsa@telia.com
Västerbotten – Stefan Björck – stefan.bjorck@merck.com
Medelpad – Elin Östlund - Elin.Ostlund@sbdinc.com
Hälsingland – Åsa Terent - Asa@terent.se
Uppland – Anders Adill - adill@home.se
Stockholm – Torbjörn Karlsson - toka16@handelsbanken.se
Örebro – Jocke Gillman - jockegillman@hotmail.com
Östergötland – Björn Westerström - bjorn.westerstrom@wspgroup.se
Västergötland – Stefan Jalderyd – stefanjalderyd@gmail.com
Värmland – Robert Berg - robert.h.berg@telia.com
Göteborg – Lars Ander - lars.ander.031@telia.com
Bohuslän – Anders Thorn - anders.thorn@telia.com
Halland – Peter Aronsson - peteraronsson@spray.se
Blekinge – Åsa Ringius - asaringius@hotmail.com
Gotland – Annika Broms - annika.broms@lansstyrelsen.se

