LK möte den 17 november 2021 via Teams
Närvarande:
Cecilia Norberg
Ulf Bernhardsson
Anna Nordbrandt
Daniel Lewandowski
Carl-Einar Jonsson
Ola Ravald
Johan Oscarsson
Per-Erik Rönnestrand
Sara Magnusson
Anders Olsson
Mia Landorf
Anna Hubinette
Anna Norman
Håkan Dillner
Malin Fredriksson
Mikael Ehrs

Sveg IK
ÖSK
ÖSK
Frösö IF
Frösö IF
Ås IF
Ås IF
Ås IF
Duved IF
Offerdals SK
Järpen SK
SISU
Skidförbundet
JH skidor
IFK Strömsund

1. Mötets öppnande och närvaro
Cecilia öppnade mötet. Deltagarna gjorde en kort presentationsrunda.
2. Kort genomgång och utvärdering lägret i Bruksvallarna
Ulf redogjorde för lägret som löpte på bra. Välplanerat från Funäsdalens sida.
3. Avstämning planering för snölägret i Vålådalen (Järpen SK)
81 anmälda till lägret. Planeringen fortlöper på bra. Skidgymnasiet och Järpen SK
bistår med en del ledare. Läget under kontroll.
4. Avstämning anmälda tävlingar i länet inkl DM
Diskussion om ett visst behov att översiktligt koordinera tävlingarna genom LK.
Styrgruppen analyserar tävlingsutbudet skickar ut till LK.
Tävlingskalender - Svenska Skidförbundet | IdrottOnline (skidor.com)

5. Uttagningskriterier för cuperna (BESLUT)
Efter diskussion beslutades att kvalificeringskravet för VW-cup är 3 tävlingar och
5 för Folksam Cup.
Följande tävlingar är kvalificeringsgrundande.

Järpen (2)
Tour de Fyrfasen (3)
Lilla Östersundsspelen
Sveg (DM)
Ås Elljusskida
Offerdalspropagandan
Lillknösen
---------- (enbart Folksam pga senare anmälan)
Flatarundan
USM
6. Avstämning cuper/kaptener/ledare/vallare
Info fr kaptenerna. Kaptenerna hör av sig till LK om de behöver hjälp och stöd.
Till VW-cup så ska det ske en preliminär anmälan 20/12 samt en definitiv 6/2.
Kaptenerna informerar barn och föräldrar.
7. Cupkläder
Håkan rapporterade att extra kläder är beställda
8. Stipendiehantering
Håkan redogjorde för kommande stipendier. Utdelning den 12 december på ÖSK.
Olaussons stipendiet utgår p g a fonden inte gett avkastning.
9. Utbildningar för ledare
Anna Norman drog en presentation om utbildningssystemet.
10. Hur hanterar vi gruppen barn upp till 12 år i tävlingssammanhang?
Malin Fredriksson redogjorde för en work shop som SSF haft avseende barns
tävlande. Diskussion där det b la framfördes att det viktigt att vi alla klubbar i
distriktet har samma värdegrund när det gäller barns tävlande. Informera
föräldrar och sprid kunskap om hur vi resonerar. Ha kreativa roliga tävlingar som
inte drar ut för länge på tiden.

11. Övriga frågor
Cecilia tar en diskussion med Håkan om uppdatering av hemsidan och hur vi ska
dela presentationerna.
Fråga till nästa möte:
Barn som inte har skidbakgrund genom familj eller tradition hur lockar vi dem
till skidsporten?

Vid tangenterna Daniel Lewandowski

