Regionsrådsmöte 2018-12-19
Höstens verksamhet: Jesper har fått utökade arbetsuppgifter på
skidgymnasiet och har inte kunnat vara med på alla läger men då har inhyrda
tränare ersatt honom. Mats har lagt mycket tid på planering av lägren och det
har fungerat mycket bra.
Juvaslägret: andra året vi kör detta och vi kan konstatera att det är svårt att
få till det riktigt bra beroende på bland annat:
•
•
•
•
•

Lång resa för få skiddagar
Det blir ganska dyrt
Vanskligt väder
Åkarna har hunnit åka olika mycket innan och har olika förväntningar
Trassel med boende

Förslag för framtiden är att eventuellt ersätta detta läger med ett längre läger
på 4-5 dagar senare under försäsongen i en mer närliggande anläggning.
Övriga läger: Trots snöbrist så har alla planerade läger genomförts och de
inhyrda tränarna har upplevts som ett positivt inslag.
Säsongens fartläger är denna gång förlagt till Svansjöliftarna i Tänndalen.
Denna lokalisering känns riktigt bra med möjligheter till träning i varierande
terräng och kommer att innehålla fartåkningens alla olika moment. Möjlighet
till många åk på långa skidor ska prioriteras på detta läger. Lägret kommer
att förstärkas med inbjudna farttränare.
Både 03:or och 04:or kommer att få chansen att vara med på riksläger under
våren.
Åre Slk kommer att bjuda in till Stendalsläger i början på maj för
åldersgrupperna 05-03.
USM-kval: planeringen hos arrangörerna verkar gå bra för vi har inte fått
några frågor eller funderingar. Från regionsrådet vill vi trycka på att det läggs
banor med mycket sväng och normala avstånd. Allt för att förbereda barnen
för framtida FIS tävlingar. En rekommendation till klubbarna är att ha en
representant med på jurybesiktningarna för att kunna påverka bansättning.
USM finalen: Från Regionen är Lars-Åke Wallin och Håkan Sjöström
regionsledare/tränare och Maria Jernkrok + en representant från Medelpad är
administratörer.
Ansökan om tävlingar till säsongen 19/20 skall vara inlämnade till varje
distrikts tävlingsansvariga senast 31/3 2019.
Till slut vill vi från regionsrådet önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

