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Malsattning
Alpina kommittén skall verka för att utveckla den alpina skidåkningen i Västergötland.

Genömförande
Alpina kommittén ska vara ett stöd för distriktets klubbar genom att bedriva en distriktssatsning för
aktiva som vill satsa extra på alpin utförsåkning samt genom utbildning riktad till aktiva och tränare i
distriktet.

Organisatiön öch Ansvar
Alpina Kommittén i Västergötland (fortsättningsvis benämnt AK) består av en styrelse med 5 personer
vilka representerar samtliga alpina klubbar i distriktet. Styrelsens ledamöter är tillika kontaktpersoner
för den egna klubben och fungerar som en länk mellan distriktet och föreningen. Kontaktpersonen
ansvarar för att information från AK vidarebefordras inom föreningen samt att klubbens åsikter
förmedlas till AK. Distriktets klubbar skall bland annat ge förslag till AK på åkare som kan vara
aktuella för distriktsverksamheten.
Distriktssamordnare ansvarar för att läger och träningar genomförs.

Verksamhet
Distriktsverksamheten bedrivs från åldersklass U 12 och äldre.
Distriktsverksamheten för dessa åkare består i en upptaktsträff i augusti eller september och ett
snöläger i slutet november som samordnas med klubbarna.
För U12 och U14 skall ett snöläger planeras in före LVC finalen samt någon träningskväll i våra
hemmabackar.
För klasser U16 och äldre gäller regionens läger som AK betalar träningsavgiften för (i dagsläget
200kr per dag och aktiv).
Upptaktsträffen genomförs av AK och snölägret genomförs av klubbarna med ett program för träning
och utbildning av AK.
Lägret inför LVC finalen samt träningskväll i hemmabackar planeras och genomförs av AK med hjälp
av klubbarna.
Tävlingsverksamhet LVC tävlingar i distriktet bestäms av AK, USM tävlingar bestäms på
Götalandstinget/Tävlingsledarmöte Nationella och Fis tävlingar följer SSF tävlingsprogram
Utbildning Basen för utbildning skall vara SSF: utbilningsplan. AK planerar att erbjuda utbildning i
distriktet/regionen.

Uppföljning öch Utvardering
Kommer att ske efter säsongen och presenteras på Skidtinget.
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