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Beskrivning 
Styrelsen för Grums Slalomklubb får härmed avlämna följande berättelse från verksamheten för 

tiden mellan 2018-07-01 och 2019-06-30. 

Årsmöte 
Klubbens senaste ordinarie årsmöte hölls i klubbstugan, Ålviken, den 4 oktober 2018. 

Styrelsemöten 
Under säsongen har det genomförts fem styrelsemöten. 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har under den gångna säsongen bestått av följande personer: 

Ordförande  Lucas Edling 

Kassör  Jesper Österberg 

Sekreterare  Jenny Anderberg 

 

Ledamöter  Thomas E Sandström 

  Anders Elfström 

  Thomas Sandström 

  Robin Johansson 

  Linnéa Hermansson 

 

Suppleanter  Patric Nilsson 

  Jimmy Hermansson 

 

Valberedning  Anders Karlsson 

  Niclas Nilsson 

 

Revisor  Fredrik Lindén 
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Driftsektioner 
 

Kiosk/Cafeteria Linda Karlsson, Carola Kyrk 

Maskin  Daniel Sundin 

Mark/Anläggning/Snö Nicklas Johansson 

Träning  Nina Holm 

Skidskola  Jonna Karlsson, Clara Kyrk 

Medlemmar 
Vid slutet av verksamhetsåret uppgick det totala medlemsantalet till 444 personer (236 kvinnor, 208 

män) 

Åldersfördelning: 
0 - 6 år:  29 personer (17 kvinnor, 12 män) 

7 – 12 år:  129 personer (73 kvinnor, 56 män) 

13 – 20 år:  93 personer (52 kvinnor, 41 män) 

21 – 40 år:  64 personer (38 kvinnor, 26 män) 

41 - 129 personer (56 kvinnor, 73 män) 
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Kommunindelning: 

 

De fem största kommunerna som är representerade i medlemsregistret är: 

• Grums Kommun, 72% av medlemsantalet 

• Karlstad, 15,5% av medlemsantalet 

• Hammarö/Skoghall, 3% av medlemsantalet 

• Säffle, 2,5% av medlemsantalet 

• Kil, 1% av medlemsantalet. 

Ideella Arbetsinsatser 
För att driva runt anläggningen behövs ideella krafter, i år har vi haft hjälp av ca 65 personer som 

tillsammans har bemannat: 

• Snökörning 

• Cafeteria 

• Lift 

• Pistmaskin 

• Träningsgrupper 

• Skidskola 
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Anläggningen 

Innan säsong 
Innan säsongen startade på allvar la vi mycket resurser på att underhålla våra byggnader. Vi har bl. a 

byggt ett nytt lifthus till barnliften, bytt brädfoder på omklädningsrum, målat speakertorn och 

lifthuset till den stora ankarliften. 

Vi har även byggt om förrådsbyggnader. 

Snökörning 
Målsättningen var att vi skulle öppna hela anläggningen i år vi behövde därför fokusera på att göra så 

mycket snö som möjligt under de kalla dygnen.  

Dock var det även denna säsong svårt att få många dagar med sammanhängande kyla så det blev ett 

flertal uppstarter innan vi var i mål. 

Snökörningen startade den 21 december -18 och första passet varade i ca 2,5 dygn. 

Vi fick sedan ytterligare ett dygn mellan den 25 – 26 december innan det blev för varmt igen. 

Dygnet före nyårsafton blev kall och uppstart gjordes den 29/12 för att därefter slå igen på 

nyårsaftons morgon. 

Det dröjde sen till den 9/1 innan ett nytt försök kunde göras, tyvärr visade det sig att kylan inte var 

tillräcklig så vi avbröt och gjorde ett nytt försök den 12/1 då snökanonerna jobbade i knappt ett dygn. 

Ytterligare ett par startförsök gjordes fram till den 15/1 då det äntligen verkade som att det kunde bli 

ett antal dygn med bra förutsättningar. Efter nästan sju dygn med bra väder innebar att vi var i mål 

och kunde därefter koncentrera oss på att finjustera och fylla på vid utsatta ställen. 

Snökörningen avslutades helt den 27/1. 

Säsongen i Ålviken 
Eftersom barn- och familjebacken är prioriterade i snökörningen så kunde vi tack vare kalldygnen i 

december starta upp skidskolan i Ålviken rekordtidigt. 

Redan den 8:e januari kunde två grupper med förväntansfulla barn få köra sitt första skidskolepass. 

Lördagen den 19 januari öppnade vi upp anläggningen för allmänheten. Tre nedfarter var helt färdiga 

och vi valde att rabattera alla liftkort med 50% för att så många som möjligt skulle ta sig ut till oss i 

Ålviken. Vi ville även slå ett slag för ”World Snow Day” som detta år anordnades den 21:e januari. 

Totalt hade vi 95 gäster denna premiärhelg som tillsammans genomförde ca 2 200 åk i anläggningen 
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Statistik 
Anläggningen har varit öppen för allmänheten och andra alpina klubbar (ej skidskola) i 53 dagar. 

Mellan den 19/1 och 21/3 har 967 gäster gjort mer än 34 000 åk vilket är en ökning mot föregående 

säsong. 

Vi ser ett fortsatt stort intresse för Alpin Skidåkning, inte minst visar intresset för vår skidskola detta 

och vi ser redan fram mot nästa säsong. 

Träningsverksamhet 
Vi har idag fem aktiva träningsgrupper: 

• U8, barn upp till 8 år 

• U10, 9 och 10 år 

• U12, 11 och 12 år 

• U14 – U16, 13 - 16 år 

• Teknikgrupp, max 16 år 

Vi startade säsongen 2018/2019 med barmarksträning för våra barn och ungdomar i de olika 

träningsgrupperna. Barmarksträningen startade den 17/9 och sista träningstillfället var den 10/12, 

totalt hann vid med att genomföra 13 barmarkspass, både inom- och utomhus. 

I början av december arrangerades det ett klubbläger i Trysil vilket för många innebar de första 

träningspassen på snö denna säsong. Totalt deltog 50 barn och vuxna från Grums Slalomklubb. 

I väntan på att vi kunde starta upp träningarna i Ålviken har vi bl. a varit i Sunne och i Kil för att kunna 

träna, första träningen på snö, i vår anläggning, blev den 21 januari 2019. 

Totalt har våra fyra träningsgrupper genomfört 68 träningspass i Ålviksbacken mellan den 21/1 och 

28/3 och vi har även genomfört två träningstävlingar i Ålviken. 

Ett antal barn och ungdomar i träningsgrupperna har deltagit i Värmlands Alpinas försäsongsläger där 

säsongen på snö startade med läger på den norska glaciären Juvass. 

Under resten av hösten har det även varit träningsläger i Lindvallen och i Trysil för de som har 

deltagit i Värmlands Alpinas arrangemang.  

Deltagare i grupperna U12 och U14 har också haft möjlighet att träna fart tillsammans med Svenska 

Speedskilandslaget, detta fartläger genomfördes i Idre mellan 25 – 27 januari. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Tävlingsverksamhet 
Under säsongen har våra barn och ungdomar deltagit i en mängd tävlingar, främst i Värmland men 

även på andra platser i Sverige. 

För U12 och U14 har fokus legat på Lilla Världscupen (LVC) där höjdpunkten har varit finalerna i 

Valfjället (U12) respektive Stöten (U14) i slutet av säsongen, för U16 så har säsongen handlat om att 

kvala in till Ungdoms SM i Funäsdalen. 

Även grupperna U8 – U10 deltar när det är LVC-kval, dock säger reglerna att U8 deltar utan 

tidtagning och U10 tävlar i bana med kortare käpp (Slalom), de har inte möjlighet att delta i finalerna. 

Trots att deras resultat inte räknas på samma sätt som för de äldre barnen och de inte har möjlighet 

att tävla i finalerna så har vi haft stor representation av dessa Grumsåkare i samtliga tävlingar som 

genomförts i Värmland denna säsong. 

I säsongens tävlingar har vi haft många bra prestationer av de aktiva, där vi bl. a har fått se många 

pallplatser i U10 H, fina placeringar i U10 D. I den överlägset största gruppen U12 har vi en hel del 

framskjutna placeringar, både på herr- och damsidan. 

De mest utmärkande händelserna är att under LVC-finalerna för U12 så fick vi en segrare i Slalom i 

hård konkurrens med övriga åkare från Region 3 (Dalarna, Gästrikland, Örebro Län, Värmland). I 

Ungdoms-SM så lyckades vår ende åkare i Damklassen knipa ett brons i Störtlopp (!!) och hon ingick 

även i laget från Region 3 som lyckade få ett silver vid dessa tävlingar. 

Ålvikscupen 
Även i år fick Grums Slalomklubb möjlighet att anordna en deltävling i Lilla Världscupen, i disciplinen 

Slalom. 

I år kördes denna tävling den 9:e februari och totalt deltog 85 aktiva från Arvika, Deje, Ekshärad, 

Högheden (Åmål), Karlskoga, Karlstad, Kil, Sunne, Valfjället och Årjäng. 

Arrangemanget var väldigt lyckat och vi fick se många bra prestationer från Grumsåkare. 

KM 
Under säsongen genomfördes även Klubbmästerskap i Ålviken. Torsdagen den 28/2 kördes det två åk 

i Slalom och under fredagen kördes det två åk i Storslalom och två åk i Super G. 

Totalt under dessa tre tävlingar hade vi 94 startande. 
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Skidskola 
Vår skidskola är fortsatt väldigt populär. Denna säsong är det inte bara barn som har deltagit i 

skidskolan utan också vuxna. Totalt har vi haft 43 deltagare under vintern. 

Skidskoleeleverna kommer övervägande från Grums men glädjande nog har många, från kommuner i 

närområdet, också upptäckt vår skidskola. I år har vi bl. a haft deltagare från Karlstad, Skoghall och 

Säffle som har lärt sig grunderna i Alpin skidåkning.  

Friluftsdagar/Friskvårdsdagar 
Under den gångna säsongen har vi haft Södra Skolan, Åk 0 - 3, och Jättesten, Åk 4 - 9 på besök under 

två friluftsdagar. Två mycket uppskattade arrangemang med många barn i backarna. 

Vi har även arrangerat två Friskvårdsdagar tillsammans med BillerudKorsnäs och Grums Kommun. 

Anställda med familjer får ett kostnadsfritt liftkort som ger dem möjlighet att åka så mycket de vill i 

anläggningen. Totalt hade vi under dessa två dagar mer än 3 300 åk i backarna. Under dagarna 

arrangerades det differensslalomtävlingar, tipspromenader, skidskola och korvgrillning. 

Slutord 
Ytterligare en intensiv säsong som började med en segdragen snökörning. När väl anläggningen 

öppnar så är det många aktiviteter som skall klaras av innan vårsolen börjar smälta snön. Vi har haft 

en del utmaningar men tack vare många ideella krafter, sponsorer och stöttning från Grums Kommun 

så får vi ändå säga att det har varit en mycket bra säsong. 

Att vi kan erbjuda utmanande och varierande nedfarter visar sig framförallt i alla återkommande 

besökare som väljer att spendera flera kvällar och helger tillsammans med oss. Vi har även bjudit in 

andra alpina klubbar till träningar och även här har intresset varit stort eftersom, framförallt, vår 

stora backe lämpar sig väldigt bra för slalomträning. 

Vi är stolta över att vi har en så hög nivå på vår anläggning, trots att den egentligen ligger på ”fel” 

plats i vårt avlånga land. Vi har mycket återkommande besökare men vi får hela tiden se nya ansikten 

som har hört talas om Ålviken. Vi skulle dock behöva bli bättre på att marknadsföra oss och det är 

något som vi diskuterar kontinuerligt. 

Med detta så vill styrelsen i Grums Slalomklubb tacka alla medlemmar och besökare för ni har hjälpt 

oss att få ytterligare en lyckad säsong. Vi vill även tacka alla som på sin fritid ställer upp och hjälper 

oss med driften av anläggningen. Våra sponsorer och Grums Kommun förtjänar ett extra stort tack, 

utan era bidrag till klubben skulle vi inte klara av att driva Ålviksbacken. 

Nu blickar vi redan fram mot nästa säsong, som blir den 50:e i ordningen, och hoppas att den blir 

minst lika bra som denna. 

 

Styrelsen Grums Slalomklubb 


