Värmland alpinas U16- och juniorverksamhet
Inledning
Denna information vänder sig till er som är intresserade av att delta i Värmland alpinas verksamhet för
U16 och juniorer vintern 2014/2015.
U16 och juniorer har en gemensam träningsgrupp, det gäller alltså ungdomar födda 2000 och tidigare.
Syftet är att klargöra verksamheten samt få fler aktiva värmländska åkare i dessa åldrar. Vi vill att så
många som möjligt ska ha skoj på skidor genom att tillsammans träna och tävla i alpin skidåkning,
Ledare och tränare
Lollo Lundqvist, L-G Axelsson och Jonas Kindberg kommer vara ledare för gruppen. Som ledare
kommer vi bjuda in till träningsläger och sammankomster. Vi har också ambitionen att samordna
boende vid USM-tävlingar för U16 gruppen.
Gunnar Bergstedt kommer ansvara för träningen, men det är givetvis viktigt att föräldrar deltar som
hjälptränare/ledare för att sprida kunskap och underlätta träningen.
Träningsverksamhet
Värmlands alpina erbjuder främst försäsongsträning. I höst kommer det bli träningsläger i Juvasshytta,
Wittenburg, Stubai och Trysil.
Under vintern kommer det erbjudas träning i Sunne på onsdagskvällar.
Ambitionen är att arrangera några träningsdagar/helger under vintern också.
Tävlingsverksamhet
För U16 åkare finns möjlighet att delta i både USM-tävlingar för region 3 samt Värmlandstävlingar.
Förhoppningen är att så många som möjligt tar tillfället i akt och deltar på USM-kvalen samt USMfinalen. Men vi hoppas också att fler aktiva deltar i de värmländska tävlingarna.
För juniorer är det främst FIS- och ENL-tävlingar i närliggande distrikt som är aktuella, men också de
värmländska tävlingarna.
Engagemang
För att Värmlands alpinas verksamhet ska fungera som de aktiva önskar är det viktigt med
engagemang bland aktiva och föräldrar. Ovanstående kan ses som ett förslag och det finns möjligheter
att påverka. Därför kommer det arrangeras en uppstartsdag i Karlstad (Våxnäshallen) lördag 23 augusti
där vi tränar tillsammans samt träffas för att diskutera vad vi vill göra för aktiva värmländska
alpinåkare i dessa åldrar. Det kommer också diskuteras ambitionsnivå. De aktiva har olika ambitioner
men vi vill ända ha en grupp där alla känner sig välkomna.
Anmälan
Alla som vill får ta del av denna verksamhet men vi behöver veta vilka som är intresserade att i någon
omfattning delta i Värmland Alpinas U16- och juniorverksamhet. Därför behöver aktiva samt förälder
anmäla sig genom att skicka ett mail senast 30 juni till jonaskindberg@telia.com. Därmed kommer ni
fortsätta få information om denna verksamhet.
Avslutning
Kontakta gärna någon av oss ledare om ni har frågor eller synpunkter.
Lollo Lundqvist tel: 070 5659811
L-G Axelsson tel: 070 8406215
Jonas Kindberg tel: 076 8360408
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