Toimintasuunnitelma kaudelle 2016
Finnish Alpine Masters järjestää vuosittain Masters Cupin, joka on Ski Sport
Finland ry:n alainen itsenäinen alppihiihdon cup-kilpailu. Masters Cupissa
lajeina ovat pujottelu, uutuutena superpujottelu, suurpujottelu sekä super-G.
Talvella 2016 on vuorossa jo kahdeskymmenestoinen (22) Masters Cup.
Masters Cupissa kilpaillaan sarjoissa, jotka on jaettu ikäluokittain. Nuorin
sarja alkaa 16-vuotiaista eikä sarjoissa ole yläikärajaa. Lisäksi Cupin
yhteydessä kilpaillaan em. lajeissa SM-mitaleista yli 30-vuotiaiden sarjoissa.
Lajeista pääpaino on suurpujottelussa ja tämän jälkeen pujottelussa.
Kilpailujärjestäjille tullaan edelleen toimittamaan ohje, jossa esitetään
toivomuksia siitä miten kisoja tulisi järjestää ja jossa painotetaan
turvallisuuden merkitystä kilpailujärjestelyissä.
Tämä tiiviimpi yhteistyö kilpailujärjestäjien kanssa on vienyt
kilpailutapahtumien tasoa eteenpäin.
Finnish Alpine Masters 2016 – toiminnan nykytila ja tulevaisuus
Toiminnan ytimenä on Masters Cup-kilpailukiertue, joka kokoaa masterit
yhteen viettämään viikonloppua lajin parissa.
Tavoitteena on saada tapahtumiin yhä enemmän osallistujia. Potentiaali on
suuri, sillä lajin parissa juniorivuosinaan olleiden määrä lasketaan useissa
tuhansissa. Monessa alppihiihtoseurassa on perustettu omia
valmennusryhmiä mastereille. Lajilla tuntuu olevan selkeää nostetta.
Toiminnan jatkumisen kannalta on tärkeää myös varmistaa saumaton
yhteistyö järjestävien seurojen ja isäntinä toimivien hiihtokeskusten kanssa.
Kaudella järjestetään ”markkinointi” tapahtuma Messilässä. Tämä on Mastercup kilpailu, johon pääsee osallistumaan ilman lisenssiä. Tällä yritämme
saada lisää kiinnostuneita Master kilpailuihin.
Suunniteltaessa kautta 2016 osoittautui, että seurat hieman aikaisempaa
innokkaammin suhtautuivat kisojen järjestämiseen eikä tällä kertaa ollut

vaikeuksia saada kisat aikaiseksi. Kisat ovat seuralle nyt tulonhankintaa,
eivätkä kaikki tulot mene palkintoihin.
Myöskin kokeilut yhden päivän aikana järjestetystä kahdesta eri
pujottelukisasta on otettu kisailijoiden suunnasta hyvin vastaan ja näitä
tulemme järjestämään myös tulevalla kaudella.
Tavoite kaudelle 2016 on saada lisää osallistujia kilpailuihin. Tämä kuitenkin
edellyttää sitä, että Cupista tiedotetaan tehokkaasti. Vuonna 2015 osallistui
kisoihin 807 laskijaa, vastaava luku 2014 oli 863 (kilpailuja yksi enemmän).
Finnish Alpine Mastersin toiminnan tiedonkulun keskipisteenä toimii
nettisivusto osoitteessa www.alpinemasters.fi. Sivuston tarkoituksena on mm.
jakaa tietoa lajista, Masters Cup – kiertueesta ja kisojen tuloksista.
Myös ulkoinen tiedottaminen on toiminnan kehittämisen sekä sponsoreiden
saamisen kannalta erittäin tärkeää.
Olemme myös aloittaneet ponnistelut kansainvälisen kisan saamiseksi
Suomeen. Tavoite on asetettu kaudelle 2017, jolloin Levillä olisi Master
maailman cup osakilpailu.
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