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Utbildningar 2019-2020
En av kommitténs viktigaste uppgift är att erbjuda Dalarnas Längdskidklubbar och deras ledare
utbildning i flera nivåer, Dalarna följer Svenska Skidförbundets riktlinjer för de olika
utbildningsstegen.
Utbildningarna som under verksamhetsåret kommer att genomföras är följande;
•

Barnledarutbildning, samt fördjupning barnledare,
vänder sig till ledare som skall vara ledare för barn 6–12 år.

•

Ungdomstränarutbildning, för ledare som skall vara ledare för ungdomar 13–16 år.

•

Juniortränarutbildning, för ledare som leder verksamhet/träning för juniorer.

Barnledarutbildningarna, kommer att genomföras under oktober månad i Orsa Grönklitt.
Ungdomstränarutbildningarna, kommer att genomföras under september(barmarksdelen) i Falun
och november (snödelen) månad i Orsa Grönklitt.
Utbildning för utbildare för Dalarnas planeras det att utbilda några nya under hösten 2019.
•

•
•

Arrangörskonferens för klubbar som arrangerar seedningsgrundande långlopp
Denna arrangeras i samverkan med Svenska Skidförbundet och
Vasaloppet
Skidting del 2, 12 oktober, Orsa Grönklitt
Utbildning i SSF Timing & TA
Svenska Skidförbundet tidtagningssystem samt tävlingsadministration, under hösten 2019.

•

SSF Kick Off ICA & Folksam Cup genomförs 5–6/10.

•

Arrangörskonferens, för Dalarnas skidklubbar som planerar att ansöka om sanktion för tävlingar
2020–21.Beräknas genomföras i slutet av april månad 2020.
Därutöver kan klubbarna inkomma med egna önskemål om utbildningar för klubbens medlemmar.

Läger verksamhet
Dalarnas tränings och lägerverksamhet skall genomföras på sådant sätt så att ungdomar, junior och
seniorer ges, möjlighet att utveckla sin skidåkning och skapar ett långvarigt intresse för längdskidåkning.
•

Dalaträningar

Genomföras av intresserade klubbar med ekonomiskt bidrag från Dalarna Skidförbunds Längdkommitté.
Lägerplan 2019–20
Alläger Orsa Grönklitt, 12-13 oktober. Allägret är öppet för alla barn-ungdomar från 11–16 år.
•

Vinter (snö)-läger troligen i Orsa Grönklitt 30/11–2/12, ungdom (13-16år) och juniorer ev. även
seniorer.
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Arrangemang – Tävlingar

Arrangemang/längdskidtävlingar i Dalarna skall hålla högsta möjliga kvalité och nivå där både den tävlandes
och arrangörens intressen står i fokus. Tävlingsprogrammet skall vara fördelat så att så många som möjligt kan
delta på sina villkor och med glädje.
•

DM 2020 genomförs den 19 januari 2019 i klassisk teknik i samverkan med Slaget

vid Brunnbäck
•
•
•
•

Dalarnas Skidförbund Längdkommitté kommer att delta i följande riksfinaler;
ICA Cup, i Bollnäs, där deltagande som har åkt 1/3 av distriktets tävlingar får delta.
Folksam Cup riksfinal i Järpen, där deltagande som har åkt 1/2 av distriktets tävlingar får delta.
Även medverkan i distriktsstafett för juniorer i Falun
Anmälningsavgifter för Dalalagen i distriktsstafetten bekostas LK, samt omkostnader för ledare,
samt kostnader för vallabod.

Ekonomi
I år indikerar styrelsen vilka anslag kommittéerna beräknas få för nästkommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår LK, s anslag till 130 tkr, för verksamhetsåret 2019–20.

LKs budgetförslag 2019-20 till Dalarnas Skidförbunds styrelse.
Projekt mm
ICA Cup riksfinal
Folksam Cup riksfinal
Distriktsstafett, juniorer
Läger barmark
Läger snö
Dalaträningar, kvällar
Utbildning
Arrangörsträffar
LK-möten
DM (plaketter)
Skidting
Summa

Kostnader
127000
118116
112000
6 000
17000
117000
9000
135000
3 000
8 000
3 000
7 000
540000
5405999
60

Intäkter
95000
70000
0
40000
75000
144000
0
0
0
0
424000
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LKs kostnad
- 32000
- 42000
- 6000
23000
-42000
-9000
9000
+10000
- 3000
- 8000
- 3000
- 7000
-120000

Dalarnas LK Långsiktiga mål
DSF Längdkommitté långsiktiga mål skall följa Svenska Skidförbundet längdråds strategiska
plan för längdskidåkning 2016–2025, med ledorden
-Skidglädje för alla

-Minska barriärer -Inkluderande

inom fokusområdena;
Skidor hela livet
Barn och ungdom
Elit/landslag
Arrangemang
Ledare
Tillgänglighet

Slutord
Dalarnas Skidförbunds längdkommitté är ett serviceorgan för längdskidklubbar i Dalarna och vi är
till för att stödja klubbarna i deras verksamhet, inom områdena ledarutbildning, lägerverksamhet
och tävlingsverksamhet.
En attraktiv klubb med välutbildade, engagerade ledare som skapar attraktiv verksamhet för att
barn, ungdomar och föräldrar är nyckel till framgångar i skidspåren i framtiden.
För ungdomarna, klubbar och arrangörer så blir det spännande hur dom nya riktlinjerna som SSF
har beslutat kommer att slå igenom.
Vid Kickoff för Ica och Folksam ledare kommer det presenteras hur besluter påverkar nuvarande
regelverk för ICA och Folksam.
Nu ser vi fram emot en vinter med mycket snö och lyckade arrangemang.

Önskar alla klubbar lycka till med verksamheten vintern 2019–20!
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