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Beskrivning 
Styrelsen för Grums Slalomklubb vill lämna följande verksamhetsmål och handlingsplan för säsongen 

2019/2020 

Övergripande målsättning 
Vår målsättning är att kunna erbjuda möjligheten till alpin utförsåkning i Ålviksbacken, Grums. För att 

nå vårt mål krävs det stort ideellt engagemang samt att vi hela tiden utvecklar vår anläggning, vår 

organisation och vår verksamhet. 

Ålviksbacken 
Fortsätta utveckla anläggningen så att fler kan utnyttja möjligheten till alpin utförsåkning. 

Skidskola 
Ge barn, ungdomar och vuxna möjligheten att lära sig grunderna i utförsåkning. 

Träningsgrupper 
Få in fler barn i olika träningsgrupper, även de som inte fokuserar på tävling. 

Tävlingsverksamhet 
De barn som väljer att tävla skall ha goda träningsmöjligheter med välutbildade tränare i vår 

anläggning. Stötta dem som vill tävla i andra backar än vår egen. 
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Handlingsplan 

Ålviksbacken 
• Investera i vår ankarlift för att göra den ännu enklare att använda och för att bibehålla 

kapaciteten. 

• Bygga ut snösystemet ytterligare för en snabbare och enklare snökörning 

• Förbättra belysningen i framförallt familjebacken. 

• Utveckla en Funpark för att attrahera fler ungdomar som vill använda rails och hopp. 

• Skapa terrängvågor i familjebacken. 

Skidskola 
• Fortsätta utveckla skidskolan för att få in fler aktiva barn, ungdomar och vuxna i klubben. 

• Samarbete med Karlstad SLK och Kil SLK för att erbjuda skidskoleelever möjlighet att prova 

andra anläggningar under lättsamma, kravlösa former. 

Träningsgrupper 
• Få in fler barn i träning- och teknikgrupper 

• Erbjuda ungdomar som har avslutat sin tävlingskarriär möjlighet att utbilda sig till tränare. 

• Ge befintliga tränare i klubben möjlighet att gå fler tränarkurser 

Tävlingsverksamhet 
• Ge medlemmarna möjlighet att delta i träningstävlingar 

• Arrangera KM 

• Arrangera deltävling i LVC 

• Ge barn och ungdomar möjlighet att deltaga i tävlingar runt om i Sverige 

• Arrangera tävling i parallellslalom, bjuda in andra värmländska klubbar. 

Övriga aktiviteter 
• Arrangera friskvårdsdagar för företag och för Grums Kommun 

• Erbjuda friluftsdagar till skolor i Grums Kommun och till skolor i närliggande kommuner. 

• Utveckla sponsorsamarbete 

• Söka fler bidrag för att kunna fortsätta utveckla anläggningen. 

• Genomföra medlemskväll för att stärka klubbkänslan 

• Fortsatta diskussioner om att erbjuda någon form av sommaraktivitet i Ålviksbacken, 

Mountainbike, orientering, terränglöpning 

• Utreda möjligheten att anlägga längdskidspår. 
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