
IJLK 106, Lasko, Slovenia 2.4.2022 
Torbjörn Lindström, Jens Tegengren 
Slovenia, Ungern, Tjekkien, Bulgarien, Tyskland, Österrike, Italien, Portugal, UK, Frankrike, Luxemburg, 

Finland 
 

1. Öppning, borta: Skottland, Schweiz, Kroatien (Milivoj har slutat och ingen ny har ännu utsetts) 
2. Slovenien hälsade välkommen 
3. Beslutsföra 
4. Agendan ok! 
5. Förra mötets protokoll ok! 
6. Information: Följande tävlingar i Trentino 21-28.7.2024 i Borgo Valsugana, 7000 invånare, ca 35km 

från Trento, 210 km från Innsbruck, 130km från Venedig. Enhälligt beslutat. Corrado skickar 
presentationen 

7. Vice president Nytra: Ryssland och Belarus utestängda, tillställningen i Moskva inhiberad 
8. Aktuellt från nationerna 

a. Polen, förbandet inkvarterar flyktingar i utbildningscentren, ingen finansiering från staten 
ännu, 8000 frivilliga 

b. Ungern, färre deltagare i evenemang 2021 än normalt 
c. Tjekkien, ordnar övningar för Ukrainska barn och ungdomar 
d. Bulgarien,  
e. Deutschland, ungdomarna har ökat, svårt att organisera alla evenemang som blivit 

inhiberade 
f. Österreich, interaktiva videomöten blivit populärare, ungdomarna har ökat med 2000 

personer, skickar samma grupper som var till Schweiz nu också till Slovenien på grund av 
att man inte kunnat ordna uttagningstävlingar 

g. Italien (Trentino), kortare små läger för mindre grupper av ungdomar, 3 lag deltar i 
Slovenien 

h. Portugal, två ungdomslag till Slovenien 
i. UK, startar upp verksamheten, många avdelningar har slutat, det kommer att ta lång tid till 

att bygga upp igen, ingen tävlingsverksamhet, ser för tillfället mörkt ut 
j. Frankrike, utbildningen gjordes on-line 
k. Luxemburg, övningarna var förbjudna i hela landet, online plattform sattes upp för 

kontakthållning, ungdomarnas antal samma som tidigare, samma lag som deltog i Martigny 
deltar i Slovenien på grund av att man inte kunna ordna uttagningstävlingar 

l. Finland, 38% av kårerna har kunnat träna som normalt, distansmöten och utbildningar 
kräver mycket mera planering 

m. Slovenia, startar upp verksamheten, virtuella övningar har ordnats,  
9. Celjen kisat 

a. Anmälningen senast klockan 19 
b. Träningsplanen ca 12 kilometer från centrum, busstransport ordnas 
c. öppning på torget på måndagen 
d. youthexhibition måndag i centrum efter öppningsceremonin 
e. onsdag officiell träning på stadion, tävlingarna på torsdag 
f. öppning och avslutning på fotbollsstadion 
g. torsdag lagerolympiade klockan 14-18 utanför skolan, spelen är planerade 
h. presentation of the nations på torget i centrum på fredagen 
i. avslutning på fotbollsstadion på lördagen 
j. tävlingssprutorna är tjekkiska/slovenska 
k. Poängräkningen sker digitalt och on-line, pappersversionerna gäller 
l. tävlingarna streamas 
m. domarna och översättare bor i jugendherberge 
n. ungdomarna bor i skolor, sängar finns, duschar och wc i baracker,  



o. delegiertenversamlung på onsdagen 
p. ijlk på lördag 
q. program kommer om cirka tre veckor 
r. Facebook CTIF 2022, www.ctif2022.com på slovenska, engelska och tyska 

10. Tävlingarna 
a. Träningarna på annan plats, ca 12 km utanför staden 
b. träningarna planeras så att alla lag från samma land tränar samtidigt 
c. träningarna börjar på måndag morgon, måndag och tisdag träningarna utanför staden, 

onsdagens träningarna på stadion 
d. 48 gruppen angemeldet, 52 lag inkl Team International 
e. Tero Virolainen kalusto Bahn 2 wassergrabe, Viestirata, Bahn 2, Bewerter 4 Pasi Uurasmaa,  

Zeitnehmung 2 Roosa Hyyppölä 
f. Alla bör beakta att om man är domare ska man inte delta i tävlingsverksamheten 
g. Tjekkiens förslag: Sänk tävlingsåldersgränsen till 10 år. Förslaget behandlas på följande 

möte i sommar i Celje. Vad är Finlands åsikt? 
h. Bahnleiter fur Jurgen Kindelberger und Ivan (från Kroatien). Nya domare Bahn 1: Andreas 

Schlicht, Bahn 2: ”någon från Kroatien” selviää myöhemmin? 
11. Symposium 2023 

a. Planerat till Kroatien. Inget nytt därifrån. Ingen delegat på mötet nu så det fanns ingen ny 
information. Jörn kontaktar Kroatien angående arrangemangen av Symposium 2023. 

12. Festlegung eines Wahlleiters:  
Vorsitzende(r) der Kommission: Jörn Kuinke (Deutschland) Meddelade att han slutar 2026 
Stellvertretende(r) Vorsitzender(r) der Kommission: Teresa Tsibirek (Polen) 
Jugend-Bewerbsleiter(in): HBI Michael Wagner (Österreich) Alfred Deschberger (Österrike) sköter 
tävlingarna i Celje och Michael skolas in samtidigt. 
bis zu 2 stellvertretende Jugend-Bewerbsleiter(in): Frank Hermes (Luxemburg) und Corrado Paoli 
(Italien) 
Internationaler Lagerleiter: Uros Leskovar (Slovenia) 
Leiter(in) Symposien: Torbjörn Lindström (Finland) 
Leiter(in) Öffentlichkeitsarbeit: Manfred Eibl (Österreich) 

13. 20-25.6 Hannover Interschutz 
17-24.7 Celje 
14-16.10. 2022 Paris 

14. Mike Norton fick ctif medaljen för lång och trogen tjänst 21 år i kommisionen. Tämä oli Nortonin 
viimeinen kokous 

 
 
Muita huomioita: 
 
Kokouksen jälkeen paikalle jäi vielä paikalliset ja kilpailujärjestäjät pitämään kokousta. 
 
Covid-19 rajoitukset kesällä: Näillä näkymin kesällä ei tule olemaan mitään Covid-19 rajoituksia. Järjestäjät 
varaavat kuitenkin yhden koulun sille varalle, että tulee tarve eristää jotain henkilöitä. 
 
HUOM! Komissionjäsenille ei ole mitään huonevarauksia tehty eli nämä täytyy viipymättä hoitaa!! 
Paikalliset järjestäjät ovat jotenkin varanneet kaikki majoituspaikat eli täytynee niitten kanssa hoitaa. 
Kisojen kotisivuilta löytyy jotain tietoja. 
 
Leiriolymppialaiset ovat valmiiksi suunniteltu, info tästä tulossa minulle. 
 
Me emme tässä vaiheessa vielä tiedoteta kisajoukkueita koska 2-3 viikon sisällä tulee viralliset dokumentit 
aikatauluineen. 

http://www.ctif2022.com/

