Minnesanteckningar från Skidtinget 2014
Tid och plats: 6 april 2014, kl. 15:00-16:30, i Svaidestugan.

Säsongen som varit
Inledningsvis konstaterades att de flesta av säsongens tävlingar genomförts, trots en mycket kort
säsong. Enbart två tävlingar ställdes in, DM 30/20 och Gotland Ski Marathon.
I övrigt kom följande synpunkter och önskemål fram:






Färre DM-tävlingar, då rubricering skrämmer bort motionärer.
Viktigt att få med fler vanliga motionärer på tävlingarna.
Bättre marknadsföring av tävlingarna, inte bara via mail och hemsida för då nås bara de
redan invigda.
GSF ska godkänna och öppna tävlingarna för anmälan, annars blir det strul med
anmälningarna.
Bra var med reservplats för Stenkyrkas tävlingar, så att de trots allt kunde genomföras.

Kommande säsong
Följande synpunkter och önskemål framkom:









Svaide menar att om sprinten körs på en helg vid Svaidestugan, så måste starten gå kl. 16:00.
Annars tränger tävlingen undan motionärerna.
Fler tävlingar bör ha intervallstart, så att det inte blir masstart på alla tävlingar. Intervallstart
används ju vid t.ex. ICA cup, och ungdomarna behöver träna på det.
Föreslogs att DM-sprinten och DM 15/10 + UDM skulle byta plats i det av GSF:s styrelse
framlagda förslaget till tävlingsprogram. Förslaget vann gehör.
I förslaget till tävlingsprogram så börja Elljuscupen väldigt tidigt på säsongen. Det föreslogs
att den första deltävlingen stryks och att det räcker med fyra deltävlingar. Förslaget vann
gehör.
Bättre annonsering av tävlingarna krävs nästa säsong, gärna med trevliga tidningsannonser
och posters som kan sättas upp på lämpliga platser.
Frågan om rullskidtävlingar under hösten lyftes. Förslaget vann gehör.
Det diskuterades att klubbarnas träningar bör ha grupper för vuxna motionärer också.

Snötillverkningen
Vid VOK har snötillverkningen fungerat i stort väl. Det har fungerat relativt väl med bemanningen,
även om vissa har fått dra ett väl hårt lass på slutet. En del strul med ojämn snöfördelning har det
också varit.
Vid Svaide var det lite svårare med bemanningen och initialt strul vid utkörningen av snöhögarna.

Prisutdelning för Elljuscupen
Skidtinget avslutades sedan med prisutdelning för Elljuscupen
Vid pennan,

Stefan

