Junioransvarig i Dalarna
Hej, mitt namn är Jonas Adolfsson, 28 år. Jag är född och uppvuxen i Torsby,
Värmland.
Jag har gått 4 år på Torsbys skidgymnasium och har satsat på elitnivå och
tränade aktivt fram till vintern 08/09.
Efter studenten gjorde jag min värnplikt uppe i Arvidsjaur på Arméns
jägarbataljon.
Jag har jobbat med en rad olika saker som till exempel instruktör,
receptionist/gästvärd på Torsby ski tunnel, läst till och jobbat som
speciallistofficer uppe på I19/Boden.
Jag har även jobbat på ett fängelse i Norge och som väktare på G4s.
Så klart har jag kvar kärleken för idrotten och hjälper ständigt till med
instruktörspass, vallahjälp och allt annat som rör sporten.
Just nu läser jag på idrottstränarprogrammet i Falun andra terminen och min
ambition är att när jag är klar med studierna vill jag få en anställning på ett
idrottsgymnasium med längdskidinriktning.
Efter att jag varit i kontakt med Dalarnas skidförbund och även hjälpt till på
några av deras läger så fick jag förfrågan om att bli junioransvarig för längd
delen i Dalarna.
Detta blev jag självklart väldigt glad över och kände mig oerhört stolt, såklart
tackade jag ja till denna fina chans och ska nu försöka axla det tunga ansvar som
detta innebär.
Så vad vill DSF (Dalarnas skidförbund) uppnå med detta nytillsatta uppdrag?
Meningen med uppdraget är först och främst att få mer koll på regionens
juniorer och vart de håller hus med mera.
Sedan att finnas till hands som ett stöd och bollplank för klubbar och juniorer,
och vara med och anordna träningsdagar, läger och ev tävlingar för att se till att
juniorer får chansen att träna, tävla och umgås mera tillsammans utanför deras
klubbtillhörighet.
Under vintern/våren 2013 kommer min ambition att vara att besöka alla klubbar
som har juniorer och få träffa dem och även ledare/föräldrar som är/har hand om
juniorerna i den föreningen.
Det jag skulle kunna göra då är att hålla i ett träningspass, ha någon form av
föreläsning, ha personliga samtal med de aktiva, eller bara finnas där för frågor
och bolla idéer med er. Det viktigaste är att ni och jag får träffas så att ni kan få
ett ansikte bakom namnet och att jag kan få en bättre koll på vad era juniorer har
för mål och ambitioner.

För att detta ska gå så smidigt som möjligt så ber jag er därför att kontakta mig
med uppgifter om era aktiva juniorer och om det finns en junioransvarig i
klubben så även till denne.
Det jag skulle vilja ha av er är namn, födelsedata och vart han/hon befinner sig
just nu, om det är i klubben eller på ett skidgymnasium eller motsvarande.
Även kontaktuppgifter till juniorerna om möjligt med telefonnummer och mail.
Ni nu som inte har några juniorer i er klubb för tillfället, skulle jag verkligen
uppskatta att ni förmedlar detta till mig, så att jag vet att ni just för stunden inte
är i nått behov utav min hjälp.
Maila gärna mig om det uppstår frågor/funderingar eller kom gärna med förslag
på vad det är som just era juniorer skulle vilja ha hjälp med.
Jag hoppas på positiva besked ifrån er och att vi ses där ute i skidspåren!
Med vänliga hälsningar//Jonas Adolfsson
Telefon nummer: 070-5514246
Adress: Norra järnvägsgatan 20 F
791 35 Falun
Mail: smire5@hotmail.com

