
Minnesanteckningar USF ting 

 

Ulf hälsar tinget välkommet och går igenom förslag till agenda.  

 

Upprop enligt anmälningslista  

 

Tävlingsprogrammet: 

Pär O presenterar förslag till tävlingsprogram 

Datum för datum presenterades och därtill föreslagen tävling och arrangör. 

DM Teamsprint – vad tycker tinget om att skapa klass även för H17 och D17? 

Janne P förtydligar bakgrund: Skapa fler åkare på tävlingar. 

Stefan Ekman inget DM-status inget problem. Andra tävlingar runt om kan konkurera. 

Kalla det öppet DM så att mixning kan ske 

Pär O påtalar att alla DM är ”ÖPPNA” 

Lämnar frågan till övriga frågor under eftermiddagen. 

Mycket klassiskt innan riksfinalen Kalle 

Pär förklarar varför DM helgen är flyttad och att DM-stafetten läggs på torsdag innan. 

Storvreta skall besvara frågan om TEAM-sportialoppet och NUM 

RM stafett och RM individuellt beslut senare.  

DM rullskidor i samband med Vålarullen ? 

Ordf i LK påtalar önskemål om damklasser och även ungdom/junior klasser. Östervåla tar 

med frågan hem. Tinget tillstyrker förslaget om DM rullskidor 

Tierp ansvarig för NUM-stafett 13/14 

Gimo firar 100 årsjubileum 2014 

Frågan om samarrangemang av DM med Stockholm diskuteras i skenet av hur kan vi öka 

antalet deltagare i tävlings och motionsklasser 

Föreslaget tävlingsprogram bifogas som separat excelfil. 

 

 

DM-programmet: 2016 

 

Tierp vill ha kort eller medel: medel är tingets mening 

Knutby vill ha kort 

Roslagsbro vill ha lång. Gimo kommer att fortsätta Lindmansloppet 

TEAM-sprint Månkarbo beslut 

Sprint Storvreta 

Stafett Häverödal 

Folksam Vassunda 

Kalle Öregrund 

 

Folksam och Kalle 

 

Resultaten är mycket bra även med en på tjejsidan mycket tunn trupp, endast två tjejer 

födda 1998 fanns med 

 

Uttagningarna: Både Kalle och Folksam styrt med riktlinjer från SSF – dessa följer USF. 

Vad avser Kalle är det upp till arrangör och SSF att ange maximalt antal åkare per distrikt. 

Vad gäller Folksam är det fastställt att max 16 åkare får representera sitt distrikt.  

 

Robert påtalar vikten av att delta i distriktsfinalerna! 



 

Kommande arrangörer är Kalle – Ulricehamn, Folksam Spikbodarna i Östersund 

 

Träningstillfällen under 2013-14 

2013-06-2--30 Träningsläger i Öregrund. 

2013-08-31--09-01 Träningsläger Åland 

2013-09-21 eller 22 Träningsdag LSS 

2013-10-27 Rullskidor och intervaller med IK REX 

2013-11-21—24 Skidläger Orsa 

 

Sett under 12/13 ett par videoinslag visades från säsongen 2012-2013. 

Det är ledarnas roll att göra åkaren trygg i sin åkning – klassisk är klassisk fri är fri. 

 

Unga ledare: 

 

SSF önskan om att unga ledare: 

 

USF tankar om hur vi ska involvera våra unga potentiella och redan aktiva ledare.  

Skapa plats i Ting träffar mm 

 

Utmärkelser Stipendier: 

 

Ulf föredrar grundkriterierna för stipendier. 

Klubb, ledare, aktiv,  

En klubb bra resultat, engagemang, stort eller mycket uppskattat arrangemang.  

Aktiv, ungdom, junior senior som från sin utgångspunkt har presterat bra.  

En ledare: stort och varmt engagemang brinna för sin roll, kunnig. 

 

Statistik från tävlingssäsongen 12/13 

Bertil Jansson föredrog statistik från säsongen 12/13. Denna bifogas som exceldatabas med 

flera flikar.  

 

Erfarenheter från årets steg 2 diskuterades: 

Grunden är i plattformen, grunden är viktig.  

Storvreta genomförde steg 1 i klubbregi – erfarenheten säger att det var krångligt med 

stödet och kopplingen mot förbundet 

 

Önskemål från tinget är att en ”steg ett” i förbundets regi genomförs. 

 

Steg två troligen våren 2014. 

 

Våra äldre åkare kanske ska erbjudas eller få genomgå steg 1 

 

Tidtagningschips för distriktet: Frågan diskuterades kostnad att hyra, kostnad att 

nyetablera.  

SSF timing är grunden och är viktig.  

Utbildning SSF Timing är önskvärd 

 

Funktionen TD diskuteras: 

Regelboken är utgångspunkten:  



Vara arrangörens stöd för genomförande tävling. Opartisk bollplank, rådgivande, 

erfarenhetssamlare 

Arrangörskonferensen 2012 ställdes pga för få deltagare. Vilket är mycket synd, nytt 

försök hösten 2013.  

Blankett att fylla i som TD 

Anmäl er som TD till tävlingarna uppmanar LK 

 

Framtiden: 

Hur fånga motionären och den glade vackert väder åkaren. 

 

Tillse att avvägd ekonomi finns.  

 

Dagens samhälle och samhällsutvecklingen skapar en mentalitet som vi måste hänga med i 

och inte sträva mot.  

 

Kostnadsmedvetenhet kvalitetsmedvetenhet. 

 

Frivilliga uppgifter.  

 

Stolpsponsring 

 

Förbud avseende kvicksilverlampor i elljusspår. Önskemål från tinget att SSF ger ut 

riktlinjer eller råd för omsättning.  

 

Söka bidrag för upprustning och utveckling av våra anläggningar. 

 

Medialbevakning är viktig:  

 

Utveckla sporten: Långlopp  

 

Möjligen kommer helgerna att vikas till långlopp och barnen/ungdoms/juniorklasser på  

kvällstid.  

 

Nya tävlingsformer: stadionidrott lockar åskådare.  

 

Hur se på rekrytering 

 

24 timmars tävling ett möjligt projekt för USF att nyttja saluföra skidåkningen.  

 

Tjejlopp för enbart tjejer! 

 

 

 

 

 

 

  


