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

2021/2022. 
 

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 
Vi vill fortsätta att utveckla hela anläggningen för att den skall bli attraktiv för alla besökare. 

Skidskola 
Barn, ungdomar och vuxna skall ha möjligheten att lära sig grunderna i utförsåkning genom deltagande 
i vår skidskola.  

Träningsgrupper 
Fortsätta vår målsättning med att få fler barn i olika träningsgrupper, även de som inte fokuserar på 
tävling. 

Tävlingsverksamhet 
Barn och ungdomar som väljer att fokusera på tävlingar skall ha goda träningsmöjligheter 

med välutbildade tränare i    anläggningen. Grums SLK skall även stötta dem som vill tävla i 

andra backar än vår egen.
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Handlingsplan 

Ålviksbacken 
• Fortsatta investeringar i vår ankarlift för att bibehålla driftsäkerheten och fortsatt 

säker användning. 

• Förbättra belysningen i anläggningen. 

• Utveckla hela anläggningen för att attrahera fler barn och ungdomar.  

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

• Utökat samarbete med andra slalomklubbar, i vårt närområde, för att ge barn och 

ungdomar möjligheten att prova   andra anläggningar under lättsamma, kravlösa former. 

Träningsgrupper 
• Öka antalet deltagare i våra tränings- och teknikgrupper. 

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

• Erbjuda befintliga tränare i klubben möjlighet utveckla sig. 

Tävlingsverksamhet 
• Arrangera träningstävlingar där alla medlemmar har chansen att delta. 

• Arrangera KM. 

• Arrangera DM. 

• Arrangera deltävling i LVC. 

• Stötta de barn och ungdomar som vill delta i tävlingar runt om i Sverige. 

Övriga aktiviteter 
• Erbjuda möjligheten för företag, organisationer och kommunal verksamhet att 

anordna aktiviteter för sin personal.  

• Erbjuda friluftsdagar till skolor i kommunen och i närliggande kommuner. 

• Utveckla sponsorsamarbete med olika företag 

• Bli bättre på att söka bidrag för att kunna fortsätta utveckla anläggningen. 

• Genomföra ett familjeläger i fjällvärlden för alla medlemmar. 

• Anordna olika medlemsaktiviteter för att stärka klubbkänslan. 
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