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Inledning
Matti hälsade alla välkomna till mötet och genomgick därefter föregående protokoll som
godkändes.
1. Avstämning försäsong, barmark och snö
U12 körde enligt plan både barmark och snö. Dessutom genomfördes en kamrat- och
föräldrautbildning.
U14 körde enligt plan både barmark och snö. Numerär på snöläger 23, 34 och 25.
U16 enligt plan förutom Juvasslägret som blev inställt. Sista lägret körde ca 10 åkare
med U14 i Högegga.
2. Orsa fartläger
Årets läger var ingen förändring mot ifjol och en extern tränare närvarade, (Jonas
Lind, ASP). Intresse finns även för att köra nästa år dock ev bjuda in yngre åkare
(U10) för att pröva på fartgrenar.
En naturlig stegring kan vara att U16 har fartläger i Funäs eller Åre istället samma
helg med öppning även för en del U14.
3. Tävlings- & lägerprogrammet
LVC och USM kval har genomförts enligt plan, dock återstår en SG tävling för LVC.
Återstående tävlingar är Värmlandsslalom i Sunne och en SL i Grums.
Nästa säsongs tävlingskalender läggs som vanligt snart ut av skidförbundet med stora
tävlingar först för att sen fördelas ner på region- och distriktsnivå.
Förslag på tävlingskalender bör skickas ut i god tid före skidtinget (3/6) till våra olika
klubbar så att det hinner kommuniceras och sen beslutas på tinget.
Tränarmöte bokat 2/5 kl.18, NR återkommer om plats.
Värmland står som arrangör för LVC final U14 nästa år. Hur skall detta arrangeras?
En klubb, eller skall fler klubbar gå ihop med en samorganisation på flera orter? U14
tränarna får i uppgift att utse en grupp som spånar/diskuterar detta vidare…
4. Träningar/planering
Påsk-aktiviteten med träning/lek i Tandådalen, Sälen blir frivillig för alla som vill vara
med. Mer info kommer om detta.
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U12 och U14 har gemensam träff inför finalerna i Kil den 12/3.
U16 har förslag på aktivitet v10 (lö-sö), ev Sälen eller Högegga… Matti kollar.
Johan Stam har framfört förslag på träningshelg 18-19 mars för de som är intresserade.
Ski Funtastic i Sälen går av stapeln 6-9/4.
Nästa VSF möte den 25/4.
Ingen LVC cup i år.
Ranking
Påtryckningar finns i föräldraled om att rankningslistan för LVC skall publiceras,
vilket den aldrig har gjorts tidigare. Krister Harnesk KD SLK, Jan Sandström Kil SLK
och Fredrik Lindén Grums SLK kommer att granska listan som TP sen skickar in och
tar på sig ansvaret att listan kommer ut till U14 maillista via AR.
Info från Jan Magnusson att v12 är speedweek på Idre fjäll med SM, WC och WcS.
Det kommer även att finnas möjlighet till att prova på speedski i olika former.
Skicross kör även en FIS tävling i Idre 22-23 samma vecka.
5. Material
Borrmaskiner

Det finns 2 st nya Millwaukee som är inköpta i år och 2 st
Millwaukee som köptes förra året samt några gamla DeWalt med
slitna batterier.

Käpp

Det fanns vid ingången av säsongen 139 st 31 käpp och 95 st 27
käpp i Värmlands lager.
Ett stort antal trasiga 27 finns nu hos Jocke Brånander som måste
lagas, gick sönder under mellandagsträningarna i Hovfjället och
ingen har ansvarat för lagningen av de som nyttjade slalomkäppen!

Flagg

Önskemål finns om nya flouriserande flaggor till träningsläger.

Diskussion fördes om ny lättanvänd tidtagningsutrustning för träning. Inget beslut togs
dock.
Det har också köpts in en varningsskylt ”Träning/tävling” för att ha med på läger.
Varje grupp bör ha minst en av dessa med sig.
Skyddsnät ligger det ett antal ihopblandade i hovfjället, ingen märkning.
6. Rekrytering till vår idrott och verka för fler aktiva rapporterande föreningar
Behålla/Rekrytera är ledorden från skidförbundet.
Dåligt uppslutning i de yngre grupperna, hur kan vi ändra på det?
-grupp för att öka intresset?
- komplettera/utveckla med andra tävlingar, såsom parallell och lagtävlingar?
Dalarna verkar köra någon form av detta…AH kollar lite om detta.
Rapportering av aktiva för LOK och sisutimmar måste bli bättre i klubbarna.
7. Utbildning
Robban Hansson hade en uppskattad utbildning i höstas i Karlstad, önskvärt med en
fortsättning. Även vår Mattias Eriksson hade en klubbutbildning med Karlstad för
några veckor sen, kanske nå´t för hela Värmland?
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NH och NR går vidare tillsammans med Camilla T och drar samman de unga ledare vi
har idag för att se hur vi kan utveckla verksamheten.
8. Ekonomi
Just nu är vi ca 300 kSEK back pga fakturor som ej förfallit.
AH redovisar mer siffror till nästa möte.
9. Regionsverksamheten
Oviss framtid, dock kommer mer ansvar att läggas på varje region eftersom förbundet
vill stärka regionens ställning.
Skolningsverksamheten kommer att förändras, dock inget klart än.
Samma jacka som fanns i år kommer att tas fram även nästa år, Johan Stam ansvarar.
10. Distriktsverksamhet
U12 måste kompletteras med 07 tränare, namnförslag ges till MA.
En idé för att få mer intresserade är att ha ett U10 läger på våren (april) för de som
kommer upp i U12 till hösten.
Synkning av programmet för region och distrikt måste ske i god tid och sena ändringar
såsom i år försvårar starkt möjligheten till bra upplägg.
11. Kommunikation
Justerat AK protokoll (pdf) skickas till Ulf Lidberg som lägger ut detta på hemsidan.
Hemsidan är inte lika mycket använd som Facebook (FB), där det för övrigt finns två
olika sidor. Den ena (Värmlands Alpina) är låst och den andra (Värmlands Alpina
träningsgrupp, Eva-Lena Axelsson adm.) är öppen för att göra inlägg. AR ber Ulf
Lidberg att öppna den låsta för alla AK medlemmar att skriva på.
AK kommer bara att informera via FB Värmlands Alpina för att inte för mycket info
ska dränka läsaren.
Vore bra om det på hemsidan kunde länkas till de två olika FB sidorna och vilken
information det finns på de två olika.
Varje åldersgrupp fortsätter med sina mailutskick för information.
12. Österrike
Upplägget för höstens resa bör vara klart inför tinget.
Skall researrangörerna likställas med tränarna för att få samma ersättning, dvs få
liftkorten i princip gratis?
13. Ledarredovisning
Diskussion fördes men inga beslut toga angående vilka som skall ersättas i
organisationen. Skall administratörer ersättas lika som ledarna?
14. Övrigt
TP kommer inte att fortsätta som AK-ledamot efter tinget.
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Nästa AK möte 26/4 kl17:30 i Kils klubbstuga
Vid pennan
/Anders R.
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