Backhoppnings sektion årsberättelse för 2016

Backsektion här under året bestått av följande medlemmar.
Ordföranden
Viceordföranden.

Ulf Nyman
Gösta Småros
Leif Thors
Johan Ehrs
Thomas Kecko

Backsektionen.
Under året har sektionen ordnat flera regiontävlingar, en deltävling i Liito-orava cup
genomfördes i februari.
Sektionen deltog även i arrangemanget för en Fm deltävling för veteraner i Lapua.
Vi deltog även i arrangemanget av Botniacyklingen. Och övriga arrangemang som föreningen
deltog i.

Tränings verksamhet.
Vinter,
Vi fick egna backarna i skick i början av januari och kunde efter det hålla 2-3 träningar i
veckan.
Något gemensamt förenings läger hölls inte denna vinter utan vi tränade främst i
hemmabackarna.
Några träningar genomfördes i Lapua .
Sommar,
Sommar träningen började i mitten av maj och pågick till mitten av oktober. Denna sommar
tränades det flitigar än tidigare år i hemmabacken.
Vi har tränat en gång per vecka under sommaren så att de aktiva har tid och möjlighet att
utöva sommar idrotter som fotboll och friidrott. Vårat traditionella Ö-viks läger genomfördes
detta år andra helgen i juni. Detta år ordnades lägret tillsamman med skidsektion. I slutet av
juni deltog några i ett samnordiskt läger i Ö-vik. Det var Hedemark området från Norge som
arrangerade lägret och vi och föreningar från Sverige blev inbjudna att delta. Lägret pågick en
vecka och där deltog över 150 hoppare. Lägret var mycket lyckat och hoppen förbättrade
mycket. Planer på läger under nästa sommar är redan under planering.
Under våren fick vi och de övriga österbottniska hoppföreningarna understöd från en stiftelse
i Kuortane.
Ett sammarbets projekt att förbättra tränings möjligheter och ordna gemensamma läger för
juniorerna i området.
Det har ordnats tre läger, Första i Kuortane/Seinäjoki där genomfördes tester första dagen och
teknikträning andra dagen. De två andra lägren ordnades som hoppläger i Lahtis. Som
huvudtränare för projektet fungerar Kari Pätäri. Sammarbetsprojektet kommer att fortsätta
kommande år.

Tävlingsverksamhet.
Under vintern deltog juniorerna i österbottniska Liito-orava cup. Denna vinter ordnades 3
deltävlingar, i Härmä, Vörå och Seinäjoki. Flera vinster i deltävlingar och även vinster i
sammanlagda cupen togs hem.
Våra flickor deltog även i Lady-cupen med vinst och andra plats som resultat. Dessa tävlingar
ordnades i Härmä och Siilinjärvi.
Vi deltog även i några nationella tävlingar.
Som vinterns huvudtävling deltog Alva Thors i Hopea-sompa i Kuopio. Med en fin
silvermedalj i kombinerat och en fjärde placering i specialbacke.

Nybörjar verksamhet.
Vi startade med backskola i slutet av januari och den pågick till början av mars.
Under sportlovet ordnades med mycket stort intresse för att komma och prova på. Nu hoppas
vi att vi får fortsättning på backskolan inkommande år och alla fortsätter. Vi hade backskola
en gång per vecka.

Domar verksamhet
Våra domare har deltagit på fortsättnings kurser för domare och TD.
I början av desember kommer vi att ordna en svensk språkig domarutbildning för region nivå.
Följande personer hade domar och TA uppdrag på Fis och FM nivå.
Tom Nyman Fis och FM uppdrag .
Nils Nyman , FM uppdrag,
Tor Hedman , FM uppdrag,
Jan Grägg , FM uppdrag
Backsektion:s representanter i idrottsorganisationer:
I Finlands Skidförbunds Backdomarklubb: Tom Nyman
Backsektion vill tacka alla sponsorer, samarbetas partners, frivilliga talko jobbare och övriga
IF sektioner för ett gott samarbete.

Ulf Nyman

