Regionverksamheten, region 2 - 2017-2018
Vi laddar inför nästa säsong, jag (Fredrik Kingstad) är ansvarig för verksamheten och kommande
skolningsläger. Tillsammans med Distriktstränarna kommer vi i regionsregi anordna 6 Skolningsläger för
åkare födda -02/-03 och ett barmarksläger våren 2018 för -02/-03/-04

Vad är regionen?
Regionen är i sig inget förbund utan ett samarbetsorgan där respektive alpina kommitté ordförande
tillsammans bildar ett regionsråd.
Regionrådets uppgift är att:





Samordna tävlingsplanering, i första hand USM-kval men även synka övriga ungdomstävlingar i
regionen.
Tillsätta regiontränare i samråd med SSF (se ansvar nedan).
Utse regionsledare för USM
Utse distriktstränare i samråd med regionstränare och utifrån distriktens nomineringar.

Regiontränarens ansvar
 Regiontränaren skall anordna ett överenskommet antal skolningsdagar på uppdrag av SSF
 Samordna regionens verksamhet för åkare. (U15/U16)
Den nationella alpina verksamheten är indelad i 5 olika regioner.
Region 1 - Norrbotten, Västerbotten
Region 2 - Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland
Region 3 - Dalarna, Gästrikland, Örebro Län, Värmland
Region 4 - Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland
Region 5 - Blekinge, Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Västergötland,
Östergötland

Regionsverksamheten 2017-2018
Syftet med regionverksamheten är att:
 Skapa en miljö för att ge energi och skidglädje till regionens åkare – ha kul!
 Utbilda åkare, ledare och föräldrar
 Skapa förutsättningar för ett roligt och framgångsrikt USM
 Vägleda, förbereda och informera om gymnasieval
Se Svenska Skidförbundets information om skolningsverksamheten
http://www.skidor.com/Grenar/Alpint/BarnUngdom/Alpinskolningsverksamhet/
Regionsrådet har inför säsong 2017-2018 valt att utse en regionstränare samt att lägga det administrativa
regionsarbetet kring läger på J/H kanslist.
Varje distrikt nominerar kandidat till distriktstränare för U15/U16 dessa skall verka som regiontränarens högra
händer.

Planering region 2 2017-2018
Mål och syfte för Region 2 - 2017-2018
Regionen är ett komplement till klubb-, och distriktsverksamhet. Målet är att vara en bidragande länk till
att utbilda åkare, klubb och distriktsledare samt att aktivt verka för samarbete över klubbgränserna,
men även över distriktsgränserna.
För vem är regionverksamheten
Verksamheten är öppen för regionens samtliga åkare i åldersgruppen U15 och U16.
Planering 2017-2018 Region 2 (datumen är träningsdagar så ankomst är kvällen innan)
2017-09-02—03 (v.35)
2017-10-20—22 (v.42)
2017-11-25—26 (v.47)
2017-12-09—10 (v.05)
2018-01-20—21 (v.03)
2018-02-03—04 (v.05)
2017-05-26—27 (v.21)

Barmarksläger (0)
Skolningsläger (1)
Skolningsläger (2)
Skolningsläger (3)
Skolningsläger (4), fart
Skolningsläger (5)
Barmarksläger (6)

Vemdalen
-02/-03
Juvasshytta
-02/-03
Klövsjö -02/-03
Ej bestämt
-03 (gymnasiehelg -02)
Ej bestämt
-02/-03
Björnrike
-03 (gymnasiehelg-02, Funäs)
Sundsvall
-02/-03/-04

Officiell informationskanaler
Facebook
Region 2 Alpint
Webb http://www.region2alpint.se/
Mail region2alpint@gmail.com

Lägerbetalning och kostnader
 Lägren anordnas till självkostnadspris, bokning är bindande och lägerkostnaden betalas även vid
avbokning.
 Distriktstränare och regiontränares logi+resa fördelas på lägerdeltagare
 Anmälan och ekonomi administreras av J/H:s kanslist



Anmälan och betalning görs klubbvis

Ha en fortsatt skön sommar och hör av er om ni har frågor!
Fredrik Kingstad
070-5384290

region2alpint@gmail.com

