Svenska Skidförbundets
Längdkonsulentprojekt
Svenska skidförbundet har anställt tre
längdkonsulenter inom ett projekt som riktar sig i första
hand mot barn- och ungdomsverksamheten. Konsulenterna kommer
att arbeta i tre geografiska delar; norra, mellersta och södra Sverige.
Konsulenternas uppdrag
Konsulenterna ska ansvara för att hålla kontakten med klubbar och
distriktsförbund inom respektive geografiska område.
Konsulenten inom ditt område erbjuder såväl praktiskt som teoretiskt
stöd/utbildning.
Konsulenten erbjuder Inspirationsträffar. Dessa kan ha olika teman
och kan med fördel genomföras tillsammans med ett antal föreningar
som är närliggande.
Föreningarnas länk med Svenska Skidförbundet
Konsulenterna kommer att vara Svenska Skidförbundets länk mellan
föreningarnas verksamhet och SSF. Konsulenterna ska vara
budbärare vad gäller värdegrund och visioner.
Det kan handla om att sprida Skidor Vill, Blågula Vägen och andra
antagna riktlinjer främst riktade mot barn och ungdomsverksamhet.
Självklart ska konsulenterna stötta er i arbetet med dessa visioner
och värdegrundsarbeten.
Exempel på teman
• Blågula vägen/ träningslära
• Skidteknik – barn/ungdom
• Träna Tillsammans
• Stjärna på skidor
• Inspirera nya ledare
• Skidlekplats
• Ledarskap
• Inspirationsträffar för olika
målgrupper/åldrar
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Vilket område tillhör vår förening?
Ni som får detta brev tillhör det Norra området,
dvs. föreningar inom Norrbottens,
Västerbottens samt Ångermanlands
skiddistrikt.

Vem blir vår konsulent?
I ert område kommer undertecknad, Anna Norman, att arbeta. Jag är
37 år och bor i Örnsköldsvik. Jag har en egen aktiv karriär bakom
mig med skidgymnasiestudier i Sollefteå, JSM-medaljer och
stafettguld från Ungdoms-OS. Som senior har jag några framskjutna
placeringar på SM och Vasaloppet. Skador satte stopp för min
elitsatsning vid 24 års ålder. Civilt är jag utbildad till både
sjukgymnast och polis. Jag kommer senast från polisen i
Örnsköldsvik.
Jag har genomgått förbundets alla ledarutbildningar från barn- till
junior/seniortränarutbildningen. Jag har flera års erfarenhet som
klubbtränare för Vårby IK’s barn, -ungdoms och juniorverksamhet.
Jag sitter även med i Ångermanlands skidförbund.

Hur kommer vår förening i kontakt med konsulenten?
Jag kommer att kontakta er föreningar vartefter för att lyssna av hur
ert arbete inom barn- och ungdomsgrupperna fungerar. Kanske har
ni behov av stöd/utbildning i någon form för att utveckla er barn- och
ungdomsverksamhet alternativt andra frågor som förbundet kan
stödja er med som i slutänden gynnar er förening.
Har ni redan nu tankar och idéer om vad ni vill göra, eller finns ett
stort behov av stöd i någon specifik fråga, tveka inte att kontakta mig
så att jag kan göra en inriktning i mötet med er i föreningen.
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Vi kommer även att ses ute på distriktstävlingar i vinter!
Tveka inte att höra av er!
Telefon: 070- 33 92 608
Email: anna.norman@skidor.com

Skidhälsningar
Anna
Längdkonsulent Svenska Skidförbundet
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