
Bakgrunden och riktlinjer för gruppen

• Gruppen bildades efter elitklubbsmötet i maj 2021
• Gruppen har uppgift att arbeta för ”Svensk skidåkning i framtiden”
• Gruppen ingår i Längdrådet och rapporterar dit
• Svenska skidförbundets värdegrunder TÖR

Junior- och Seniorgrupp

Värdegrunder- SSF

Tydlighet
•Jag tar ansvar för mig själv och mina handlingar och hjälper andra att göra detsamma.

•Jag är rak i kommunikationen med andra medarbetare.

•Jag vågar ge feedback och ta emot feedback till/från mina arbetskamrater.

Öppenhet
•Jag strävar efter att vara öppen för nya idéer och väljer att se möjligheter.

•Jag uppmuntrar ett tillåtande klimat där alla får säga sin åsikt i ämnet oavsett ålder eller position.

•Jag har en positiv inställning till kollegor, media, samarbetspartner, klubbar, aktiva och andra grenars kulturer.

Respekt
•Jag visar hänsyn till andra och deras tid och följer gemensamma överenskommelser, stora som små.

•Jag värdesätter alla de som arbetar professionellt eller ideellt inom skid-Sverige.



• Sammansättning av gruppen
Hans Jacobsson- ordförande- Falun Borlänge SK

Joakim Abrahamsson- Piteå Elit

Mia Karlsson- Sollefteå IF

Lasse Johnsson- Hudiksvall IF

Ulrika Eriksson- IFK Mora

Hanna Falk- Ulricehamns IF

Ulrika Sterner- SSF
Lars Sellin- SSF-sekreterare

Anders Södergren-SSF

Ida Ingemarsdotter-SSF/ ersättare Mattias Nilsson

Ca 8 möten per år
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Junior- och Seniorgrupp

Syfte med gruppen är att möjliggöra att vi tillsammans börjar tänka annorlunda, nytt 
och utvecklande(hållbart) för svensk skidåkning.

Vi utnyttjar styrkan/erfarenheten/kunskapen hos alla 

• för att skapa ett starkt landslag för framtiden- för fler toppåkare

• för att utveckla attraktionskraften inom sporten för att öka intresset för skidåkningen i Sverige- för volym-
fler åkare, fler sponsorer, mer pengar för alla

• för gemensamma lösningar och kommunicerar öppet

Avgränsning-
• Nationell senior/junior
• Vi, det är skidsverige(klubb-SSF-åkare)
• Rådgivande till längdrådet



Skandinavisk cup 2022/2023

Antal i nationella gruppen
• Ca 18 st
Ledare vid tävlingarna
• Johan Westerlund från Piteå Elit- beviljats pengar från idrottslyftet
Uttagningskriterier
• Ungefär 75% är multiåkare(fis-pkt)- från de senaste tävlingar väger mer
• Ungefär 25% är sprintåkare(fis-pkt)-från de senaste tävlingar väger mer
• 4-5 st vallare
Ansvarig för uttagningar
• Johan Westerlund tillsammans med Mattias Nilsson/ Ida Ingmarsdotter
• Kommuniceras i Whatsapp

Klubbarna står för kostnaderna
• Åkare- boende/resor- (info för gemensam koordinering Johan)
• Vallningskostnader för åkare
• Delar på vallarnas kostnader(resa/boende)
• Åkare anmäler sig som vanligt i TA

Junior- och Seniorgrupp



Söker en medlem från en juniorklubb
• Hör av er om intresse till mig Hans Jacobsson på 070 530 57 43
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