Längdträff den 6e november
Inbjudan till höstens längdträff för alla klubbar och skidåkare i Stockholm. På träffen
kommer vi att informera om planerade aktiviteter för vintern 2019-2020 samt ta del av
lärdomar och insikter från Sveriges bästa långloppsteam genom Lager157’s sportchef
Anton Järnberg

Längdträff den 6e November kl 17.00 – 21.00
Plats: Läkarhuset Odenplan, plan12

Uppdateringar från längdkommittéen
Längdkommittéen (LK) arbetar på Stockholms Skidförbundets uppdrag med
klubböverskridande aktiviteter och initiativ som utvecklar och främjar längdskidåkningen i
Stockholm.
LK delar upp sitt arbete i olika områden: Barn/ungdom, tävling, junior/seniorverksamhet med
läger, XCQ, Vasatroféerna samt utbildning. På mötet kommer LK att informera om året som
gått och året som kommer samt dela ut vasatroféerna för vasaloppet och tjejvasan 2019 till
IKJ Haninge och XC STHLM.







Höjdpunkter från säsongen 2018/2019
Distriktets tävlingsprogram 2019/2020
Ungdomsverksamheten och deltagande i cuperna
Vuxenverksamheten (elit, läger och XCQ)
Vasatroféerna
Utbildningsbehov

Från kompisgäng till Sveriges bästa långloppsteam
Lager157 Skiteam startades för 6-7 år sedan som ett litet kompisgäng från Hälsingland som
åkte ut på långlopp i Europa. Mycket har hänt sen dess och numera är laget en av de
starkaste teamen på Visma Ski classics touren med kända profiler som Britta JohanssonNorgren som vann totalen bland damerna och Anton Karlsson som vann grönasprint tröjan.
Teamets medgrundare och sportchef Anton Järnberg kommer att dela med sig av misstag,
lärdomar och insikter från teamets väg till toppen. Mycket har hänt under åren och insikterna
är värdefulla för klubbarna som vill utveckla sin verksamhet och för enskilda skidåkare som vill
prestera bättre under säsongen som kommer.
Alla som följer gänget i Lager157 på deras podcast ’Vasapodden’ vet att det kommer bli
mycket surr, skratt och allvar under kvällen.
Vi ser framemot att träffa både representanter från distriktets klubbar och många aktiva
skidåkare den 6e november för årets längdträff. Kvällen börjar med mingel från kl 17.00 och
vi tar plats 17.30. Fika under kvällen
Anmälan till bjorn.haring@stardustconsulting.se med uppgift om klubb samt ev allergier
Kontakt eller frågor:
Olof.ekberg@ptj.se eller Björn Haring
Välkomna!

