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Ärende 
 

Verksamhetsberättelse Grums Slalomklubb 
2016/2017 
 

 Styrelsen för Grums Slalomklubb får härmed avlämna följande 
berättelse från verksamheten för tiden mellan 2016-07-01 och 
2017-06-30. 
 

Årsmöte Klubbens senaste ordinarie årsmöte hölls i klubbstugan 5 april 
2017. 
 

Styrelse 3 styrelsemöten har genomförts under säsongen 2016/2017. 
 
Styrelsens sammansättning har under senaste säsongen varit: 
 
Ordförande Fredrik Lindén 
Vice Ordförande   Lucas Edling 
Kassör Jesper Österberg 
Sekreterare Pelle Strömberg 
Ledamöter  Maria Jansson 
                             Kristina Axelsson 
 Magnus Johannesson 
 Robin Johansson 
 Anna Forkén 
 Anders Karlsson 
Suppleant  Thomas Englund 
                             Louise Karlsson 
                             Thomas Sandström 
 
Valberedning  Anna Skååre 
                             Linda Karlsson 
 
 Revisorer             Thomas Kronberg 
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Driftsektion 
 
 
 
Befintliga sektioner: 
Kiosk/cafeteria 
Maskin 
Lift 
Mark/anläggning/snö 

 
Vi har under året jobbat med de olika ansvarsområden som tidigare 
beslutats, och det har visat sig varit riktigt positivt. 
 
 
 
Linda Carlsson 
Daniel Sundin 
Lars Filipsson 
Anders Karlsson 
 

Träning                                  
Skidskola 
Tävling 
Trivsel 
Marknad 
Bidrag 

Nina Holm 
Mica Lindfors 
Pelle Strömberg 
Jesper Österberg 
Fredrik Lindén 
Kristina Axelsson, Linda Karlsson 
 

Medlemmar
  
 

Medlemsantalet lyckades vi öka i år även om det var en relativt kort 
säsong, vi ökade även medlemms antalet även denna säsong. 216 
kvinnor och 191 män (2012/13 289st, 2013/14 284st). Fördelningen 
vart medlemmarna kommer ifrån ser ungefär ut som alla andra 
säsonger: 
Grums     80% 
Karlstad   14% 
Hammarö  4% 
Övriga        2% 
  
 
Ca 75 personer driver föreningen ideellt genom att bemanna 
snökörning, lift, kiosk, tränare etc. 
 

Träning och 
tävlingsverksamheten 
 

Barmarksträningar utomhus samt inomhus genomfördes mellan 
september-januari, och träningen på snö startade så sent som 21/1 
pga mildväder, då öppnade vi även för allmänheten. 
4 träningstävlingar genomfördes mellan februari och mars. Stora-, 
familje- och träningsbacken användes vid tävlingarna. 
Antalet startande från GSLK vid de olika tävlingarna har varierat 
mellan 30-55 personer.  
Klubbmästerskap genomfördes i 3 olika discipliner vid 2 olika 
tillfällen, 17/3 var det Super G, och den 19/3 var det Storslalom och 
Slalom, det var ca 60 deltagare som deltog i klubbmästerskapet.  
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Årets LVC kval hade över 135 anmälda och 132 tävlande kom till 
start. Det var tävlanden från ca 12 olika klubbar i Värmland med 
omnejd. GSLK genomförde återigen en mycket lyckad och 
uppskattad slalomtävling. Det var närmare 350 personer på plats. 
Arrangemanget var mycket uppskattat från såväl tävlanden, 
tränare, åskådare och föräldrar. Vi erbjöd som vanligt en bredd av 
förtäring både ute och inne. Återigen kan vi stoltsera med en av de 
bästa tävlingarna i Värmland.   
 
Tränings/tävlings- gruppen har varit mycket aktiv under säsongen 
med många och långa resor pga. av dålig snötillgång på 
hemmaplan under försäsongen. Ett antal träningar/läger 
genomfördes i bla Österrike med ca 15 deltagare från GSLK av 
totalt ca 100 deltagare, Sälen vid olika tillfällen, Trysil i Norge, 
fartläger i Orsa före Ålviksbacken äntligen kunde öppna för 
säsongen. Träningar har genomförts under ledning av Magnus 
Johannesson, Nina Holm och Anders Karlsson för de äldre barnen. 
För de yngre så har Fredrik Eriksson och Louise Karlsson varit 
tränare/ledare. Totalt 50 ungdomar mellan U8-U16 finns 
registrerade i träningsgruppen.  
 
Ca 15 ungdomar i blandade åldrar har i år varit med på de olika 
tävlingarna som erbjudits i vår region. 
 
I samband med sponsordagar- kvällar har olika tävlingar 
genomförts. 
 

Skidskolan 
 

Många barn har genomgått olika skidskolor där Mica Lindfors, 
Robin Lindfors, och även barn från U12 gruppen varit ledare i de 
olika grupperna. Skidskolan har visat sig vara mycket populär, och 
vi märker ett ökat intresse för varje år. Denna säsongen har vi 
utökat skidskolorna med ytterligare dagar för att fylla behovet av 
intresserade barn som vill lära sig åka skidor. 
Eleverna i skidskolan är från följande kommuner: 
Grums     70%  
Karlstad   26%  
Säffle         4% 
Trollhättan 2% 
 

Friskvårdsdagar och 
kvällar 

Friskvårdsdag för anställda med familjer vid Billerud Korsnäs 
Gruvön. 
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Studiedagar för låg-, mellan- och högstadiet har genomförts, med 
elever från Jättestensskolan och Södra skolan. 
 
 
 
 
 

Övriga aktiviteter 
 

Skidläger genomfördes den 10 till 14 december traditionsenligt i 
Tandådalen för ca 70 personer av klubbens medlemmar. Även här 
ser vi ett ökat intresse från våra medlemmar som är mycket positivt 
då vi ständigt jobbar på att bevara och höja den positiva 
klubbandan ytterligare. 
 
Slip- och vallarkurs för föräldrar till klubbens ungdomar. 
 
Vidareutbildning genomfördes för våra tränare samt 
pistmaskinsförare inom respektive område.  
 
Pga av den korta säsongen så fortsätter dialogen med Svenska 
Bob och Rodel förbundet även detta år för att se på 
utvecklingsmöjligheten.  
 
 

Säsongsavslutning 
 
 
 
 

En gemensam säsongsavslutning/medlemskväll genomfördes den 

26 maj i Ålviksbacken med tävlingar och lekar utan skidor, 

prisutdelning för KM. 

 

Woodjoggen 
 
 
 
 
 

Tyvärr blev det ingen Woodjogg denna gång, men vi hoppas på att 

det kommer bli nästa säsong. 

Ålviksbacken 
 

Efter en mild början på vintern kom vi äntligen igång med 
snökörningen i början på februari, så att vi kunde hålla öppet för 
allmänheten och träningsgrupper fullt ut. Vi lyckades hålla öppet 
fram till den 27 mars då vädret var allt för milt under en allt för lång 
period. Vi fick ihop ungefär 8 veckor med snö. 
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Med facit i hand så kan det vara så att vårt arbete med att jämna ut 
marken i backen kan gjort så att det smällt lite extra fort då jorden 
inte riktigt satt sig och medför att smältvatten rinner och 
underminerar. Detta är ett problem som vi räknar med försvinner 
vart efter det kommer växtlighet i jorden, vilket vi redan ser är ett 
faktum.  
En arbetsdag den 19/4 satte punkt för säsongen där ett 10-tal 
medlemmar hjälptes åt att plocka in allt från säsongen så vi kunde 
ta sommar med gott samvete.  
 
 
Före skidsäsong fixades: 

• Komplettering av snöläggningssystem 

• Service pistmaskin 

• Service skoter 

• Service kompressorer 

• Urstädning speakertorn och övriga byggnader 
 

Under skidsäsong fixades: 

• Reparation av pistmaskin  
 
Efter skidsäsong fixades: 

• Service av ankarlift 

• Massor för utjämning av nedfarter som kommer att vara ett 
pågående jobb tillsvidare för att underlätta snökörningen 



 

 

2017-05-21 Lucas Edling    
 

6 

 

 
 
Slutord 

 
 
Vi kan lägga ytterligare en lyckad skidsäsong till handlingarna, för 
varje år så förundras man över hur man hinner få ihop allt som man 
verkligen gör i en ideell förening, men trots allt så känner man att 
man missat något som man verkligen skulle velat hinna med. Det 
som driver oss är att vi ser att det tillkommer fler och fler barn i våra 
skidskole-grupper årligen, vi ser att barnen på våra träningar 
utvecklas och tar steget ut för att åka på tävlingar/träningar inom 
och utanför länet.  
Vi är lyckligt lottade som kan erbjuda denna möjlighet på våra 
breddgrader och så pass nära vårt samhälle, det som talar emot 
detta är konsten att rekrytera nya drivna föräldrar samt att det 
kostar både tid och enorma summor att driva runt det, men med en 
ny rekrytering av barn så borde föräldrarna komma, och med vår 
kreativitet så skall vi lösa det ekonomiska.  
 
Så med andra ord så kommer vi kommande säsong erbjuda 
träning, tävling och läger förutom den normala verksamheten. 
 
Styrelsen för Grums Slalomklubb vill tacka alla medlemmar och 
sponsorer för ytterligare en lyckad genomförd säsong och ser fram 
emot en ny då vi i skrivande stund redan är igång med arbetet för 
kommande säsong. 
 
 
Styrelsen Grums Slalomklubb  
 
 
 
 
 
 
 


