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Ärende 
 

Verksamhetsmål och handlingsplan för  
Grums Slalomklubb säsongen 2017/2018 
 

Allmänt Grums Slalomklubb arbetar för att även i framtiden kunna erbjuda 
möjligheten till alpin utförsåkning i anläggningen vid Ålviksbacken.  
 
För att även fortsättningsvis möjliggöra detta krävs fortsatt stort 
ideellt engagemang och föreningen fortsätter utveckla anläggning, 
organisation och verksamheten. 
 
 

 Verksamhetsmål 2017/2018 
 

 
 
 
 

Ålviksbacken 

• Erbjuda alpin utförsåkning vid Ålviksbacken  
 

Skidskola i olika kunskaps steg 

• Erbjuda barn/ungdomar möjligheten till skidskola för att lära 
sig grunderna i skidåkning och avancera till nästa nivå och 
vidare eventuellt delta i träningsgrupp 
 

Träningsgrupp 

• Erbjuda ungdomar möjligheten till träning av utförsåkning 
 
Tävlingsverksamhet 

• Erbjuda barn, ungdomar och vuxna tävlingsmöjligheter både 
i vår egen anläggning men även på andra anläggningar 
 

 
 
 

Handlingsplan 2017/2018 
 
Ålviksbacken 

• Komplettera ankarliften med nya medbringare, för att 
säkerställa liftkapacitet 

• Uppdatera snösystemet med en nyare kompressor för att 
säkerställa kommande snöproduktion 

• Översyn samt kompletteringar av barnlift, ankarlift, samt 
snösystem för att säkerställa kapacitet och trygghet i 
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anläggningen  

• Underhålla maskiner för att säkerställa drift av verksamhet 

• Utveckla organisation för långsiktig överlevnad. Jobba vidare 
med att dela ut ansvar till lämpliga personer så vi får fler 
personer som har ansvar för färre saker (olika kommittéer)  

• Arrangera minst tre friskvårdsaktiviteter för olika företag 

• Avtal med minst två nya sponsorer till klubben 

• Genomföra en sponsorträff, för en win/win situation  

• Få fler företag i kommunen att se fördelen med att använda 
skidbacken i kund/personal syfte 

• Jobba mot att kunna arrangera Woodjoggen under 2018 om 
vi hittar partners för ett genomförande 

• Genomföra skidläger i någon passande skidanläggning för 
alla intresserade medlemmar 

• Genomföra medlemskväll för att ytterligare förstärka 
klubbkänslan 

 
 

 Skidskola 

• Genomföra olika skidskola grupper för barn/ungdomar på 
liknande vis som tidigare år 
 

 Träningsgrupp 

• Genomföra träningar för barn och ungdomar på liknande vis 
som tidigare år 

• Erbjuda utbildning för klubbens ungdomstränare samt de 
ungdomar som lämnar tävlingsverksamhet men fortfarande 
vill syssla med skidåkning i de SATU steg som passar de 
olika personerna 

• Utbilda övrig personal i vad som krävs för uppgiften 
 

 Tävlingsverksamhet 
 
 
 

• Genomföra torsdags tävlingar varje vecka när backarna är 
öppna 

• Genomföra tre träningstävlingar där övriga skidregionen 
bjuds in att delta 

• Erbjuda intresserade ungdomar i träningsgruppen att delta i 
övriga tävlingar i Sverige 

• Genomföra klubbmästerskap i slalom, storslalom och 
störtlopp 



 

 

2015-07-09 Fredrik Lindén 
 

3 

 

• Arrangera en slalom tävling med LVC status 
 

 
 
 
Övrigt 
 

• Titta på möjliga samarbeten med andra klubbar för att på ett 
så effektivt sätt som möjligt utnyttja klubbens hela 
anläggning 

• Vidareutveckla samarbetet med fritidsbanken i Grums 
  
  
 Styrelsen Grums Slalomklubb 


