Protokoll längdkommitté Värmland 15/4 2015
Ordförande Tomas öppnade mötet, och inledde med att tacka Jan för gästfriheten.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
Till sekreterare för mötet valdes Karin.
Föregående mötesprotokoll, vilket skrevs den 4/10 2014 lästes igenom.
Den gångna säsongen summerades, både ICA och Folksam förlöpte väl, ungdomarna var
nöjda och det var bra arrangemang i både Ulricehamn och Spikbodarna. Vi diskuterade även
om vi kan lyckas att engagera några ungdomsledare till ICA, parallellt med några ansvariga
föräldrar. Frågan kommer att lyftas på skidtinget.
6. Skidting den 30/5 i Torsby Valbergsängen.
 Förslag på lämplig föreläsare: Henrik Gustavsson idrottspsykolog, Thomas kollar med
honom.
 Förslag på tema för dagen; kommande säsongs tävlingsprogram, önskemål om mer variation
på tävlingar ex. Tekniksprint, skiatlon, knockoutsprint mm.
 Viktigt också att lyfta att tävlingsprogrammet skall vara färdigt ett senaste datum.
 Klädfrågan skall också tas upp på skidtinget, vilka kläder skall vi ha och hur skall dessa
finansieras. Längdkommittén anser att ”en lägsta nivå” inför kommande säsong är nya
överdrags-jackor. Vi skall försöka bilda en sponsorgrupp för detta ändamål. Eventuella
sponsorer värda att kolla med är Ernest & Young, Helmia och Landstinget i Värmland.
Förslag på namn: Ski Team Värmland XC
 Ytterligare en fråga att ta upp på skidtinget; uppmuntra klubbarna till ökad mediebevakning
vid tävlingar. Ett förslag är att klubben utser en pressansvarig inför tävlingen. När det gäller
större tävlingar utanför Värmland kan pressansvarig i längdkommittén Jan B. tänka sig att ta
emot material och sedan skicka vidare till pressen.
 Dessutom skall träningsträffar under barmark-säsongen uppmuntras.
 Tomas ordnar en dagordning inför skidtinget, samt sköter inbjudan till klubbarna.
 Jan L bjuder in -03 gänget till Snowteamträffen.
7. Skidting den 30/5 i Torsby Valbergsängen.
8. Val av ny längdkommitté sker på skidtinget, nuvarande längdkommitté ställer sina platser
till förfogande, förutom ordförande Thomas som valdes på två år.
9. Fördelningen av arbetsuppgifterna för längdkommitté sågs över. Den översikt med uppgifter
för längdkommittén som Tomas gjort tidigare gicks igenom och uppgifterna känns relevanta.
10. Värmland United ”samverkan inom juniorverksamheten mellan Värmlandsklubbar”
Juniorteam i Värmland, en förutsättning för att Värmlandsungdomarna skall stanna i
Värmland? Tomas kommer att lyfta frågan på skidtinget, något att fundera på inför
framtiden.
11. Höstlägret är planerat till den 3-4 oktober i Torsby. Leds av elever och lärare från
Stjerneskolan, men även föräldrar behövs för övernattningen.
12. Kläder kommande säsong, pratade vi om under punkt 6, dessutom lade vi nu till att designen
av de nya kläderna skall bestämmas av längdkommittén!
13. Under punkten övriga frågor berättade Thomas att Åmotsfors ansökt om att anordna DM.
Längdkommittén kommer att sätta sista datum 31/8 för att arrangera DM och Lilla VM och
därefter utse arrangörsklubb. För övriga tävlingar sätts sista datum för att lägga in tävlingar
till den 30/9.
14. Ytterligare diskuterades idéer kring en rullskidtävling i Värmland, ett gemensamt
arrangemang? Mer att fundera på inför framtiden!
15. Mötet avslutades av Thomas som tackade för visat intresse!
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Karin Fischer
sekreterare för en kväll

