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

tiden mellan 2020-07-01 och 2021-06-30. 

Årsmöte 
Klubbens senaste ordinarie årsmöte hölls i klubbstugan, Ålviken den 1/10 - 2020. 

Styrelsemöten 
Under året har det genomförts 10st styrelsemöten. 

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

Ordförande Anders Karlsson 

Kassör  Jesper Österberg 

Sekreterare Jenny Anderberg 

Ledamöter Thomas E Sandström 

  Anders Elfström 

  Thomas Sandström 

  Patrik Jaurnell 

  Viktor Holm 

Suppleant Adam Filipsson 

Valberedning Niklas Johansson 

  Niclas Nilsson 

Revisor  Fredrik Lindén 

Driftsektioner 
Kiosk/Cafeteria  Linda Karlsson, Carola Kyrk 

Maskin   Daniel Sundin 

Mark/Anläggning/Snö Nicklas Johansson 

Träning/Tävling  Tomas E Sandström 

Skidskola  Jonna Karlsson, Clara Kyrk 

 



 
 

Medlemmar 
Vid slutet av verksamhetsåret uppgick det totala medlemsantalet till 272 personer (141 kvinnor, 131 

män) 

Åldersfördelning: 
0 - 6 år:  20 personer (9 kvinnor, 11 män) 

7 – 12 år:  87 personer (46 kvinnor, 41 män) 

13 – 20 år:  53 personer (30 kvinnor, 23 män) 

21 – 40 år:  41 personer (28 kvinnor, 13 män) 

41 -  71 personer (28 kvinnor, 43 män) 

Kommunindelning: 
De fem största kommunerna som är representerade i medlemsregistret är: 

● Grums Kommun, 73,5% av medlemsantalet 

● Karlstad, 18% av medlemsantalet 

● Hammarö/Skoghall, 5% av medlemsantalet 

● Övriga Värmland, 2% av medlemsantalet 

● Övriga Sverige, 1,5% av medlemsantalet 

Familjeläger 
Familjelägret som skulle ha genomförts under torsdag-söndag vecka 49 blev tyvärr inställt p g a 

Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anläggningen 

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

tillsammans har bemannat: 

● Snökörning 

● Cafeteria 

● Lift 

● Pistmaskin 

● Träningsgrupper 

● Skidskola 

 

Innan säsong 
Innan säsongen var tänkt att ta fart på allvar la vi mycket resurser på att röja gräs och sly i alla 

nedfarter för att det skulle gå så smidigt som möjligt med att lägga snö. Vi gjorde underhållsservice 

på maskiner och liftar etc. för att vara så förberedda som möjligt innan kylan skulle komma. 

Snökanoner placerades ut för att kunna köra igång snötillverkningen. Tyvärr var vi även tvungna att 

utföra många reparationer på utrustning och byggnader p g a stölder och sabotage. Vi har av denna 

anledning tvingats att investera i ett system för videoövervakning. Vädret har också varit en 

bidragande orsak till reparationerna då flera oväder med hård vind förstörde delar av belysningen 

och starttornet i stora backen 

 

Snökörning 
Snökörningen startade den 3 januari och gick i stort sett helt enligt plan vilket resulterade i att hela 

anläggningen varit öppen denna säsong.  Inför säsongen beslutade vi att försöka anlägga en 

pulkabacke bredvid barnbacken och tack vare gynnsamma väderförhållanden så lyckades även detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Säsongen i Ålviken 
Vi startade säsongen den 19 januari 2021 och avslutade densamma 21 mars 2021. Under dessa 8 

veckor har ca 2 700 personer genomfört mer än 50 000 passeringar igenom vår SkiData vilket är 

rekord. Detta avspeglas även i försäljningen av liftkort då vi under perioden sålde ca 1 400 liftkort (3-

tim/dag) och ca 40 säsongskort. De Coronarestriktioner som myndigheterna beslutade om innebar 

att vi under säsongen inte kunnat erbjuda någon värmestuga eller några omklädningsrum. Cafeterian 

har däremot kunnat hålla öppet, dock med begränsade sittplatser. För att kunna ge gästerna en 

coronasäker upplevelse hade vi till i år satsat mycket på utemiljön. Vi fick låna en bod av Grums 

Kommun där vi skötte all liftkortsförsäljning samt erbjöd gästerna olika maträtter. Vi iordningställde 

dessutom fler grillplatser utomhus. För att attrahera fler yngre åkare iordningställde vi olika rails och 

hopp i framförallt familjebacken men vi la även mycket energi på att få till ett Big Jump i stora 

backen.  

Trots utmaningar med framförallt Coronaanpassningar har vi haft en fantastisk säsong i Ålviken. 

Skidskola 

Våra skidskolelärare genomförde skidskolan på ett mycket metodiskt och bra sätt och med mycket 

beröm från alla håll. Det var  51 barn och 6 vuxna som gick i skidskolan fördelat på 7 olika grupper  

denna säsong och där alla elever nådde nya nivåer för att kunna fortsätta sin alpina skidåkning.  

 

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 

Vi startade säsongen 2020/2021 med barmarksträning för våra barn och ungdomar i de olika 

träningsgrupperna. Barmarksträningen startade den 15/9 och sista träningstillfället var den 10/12, 

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

I väntan på att vi kunde starta upp träningarna i Ålviken har vi varit i olika anläggningar. 

Totalt har våra fem träningsgrupper genomfört 74 träningspass i Ålviksbacken mellan den 19/1 och 

26/3. 

Alla träningsläger, arrangerade av Värmlands Alpina, under hösten och början av vintern ställdes in 

p g a Corona.  

Det enda riktiga träningslägret genomfördes i Idre mellan 29 – 31 januari där bl a Svenska Speedski 

Landslaget genomförde fartträning med deltagare i grupperna U10 - U14.  

 

 



 
 

Tävlingsverksamhet 
Under säsongen har våra barn och ungdomar deltagit i en mängd tävlingar i Värmland. 

För U12 och U14 har fokus legat på Lilla Världscupen (LVC) där tyvärr finalerna blev inställda i år igen. 

Tävlingssäsongen för grupperna U8 – U10 blev till största delen inställd men i de fall de har tävlat så 

har vi haft stor representation av dessa åldersklasser från Grums. 

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. 

Under säsongen har vi arrangerat fem träningstävlingar, s k. torsdagstävlingar. 

Även detta år har vi arrangerat en deltävling i LVC, disciplin Slalom och i samband med LVC-tävlingen 

arrangerade vi även DM i samma disciplin. 

Vi har haft två företagstävlingar i Ålviken.  

KM arrangerades under tre dagar där vi körde Slalom, Storslalom och Super-G. 

Tävlingssäsongen i Ålviken avslutades traditionsenligt med en maskeradslalom, denna tävling kördes 

den 28/3. 

Slutord 
Säsongen 2020/2021, den 51.e i ordningen kunde Grums SLK och Ålviksbacken återigen öppna upp 

för utförsåkning och pulkaåkning efter att ha varit stängd under fjolårets vinter. Då årets säsong 

präglades av Coronapandemin fick en rad olika anpassningar göras för att hålla anläggningen öppen 

och säker för våra medlemmar och besökare.  

Vi har under försäsongen genomfört barmarksträningar och har senare under vintern kunnat hålla 

träningar på snö samt bedriva skidskola som planerat. Coronapandemin skapade osäkerhet inför 

årets tävlingsverksamhet men våra aktiva ungdomar har ändå kunnat tävla inom Värmland. Vi har 

med en hel del “Corona förberedelser” dessutom kunnat arrangera två tävlingar i Ålviksbacken.  

Styrelsen i Grums slalomklubb vill tacka alla er som på något sätt hjälpt oss att bedriva vår 

verksamhet under årets säsong och givetvis alla våra besökare som kom och gjorde denna säsong till 

att bli så bra som den blev. Självklart vill vi också rikta ett stort tack till våra sponsorer och inte minst 

Grums kommun. Det är tack vare ert stöd som vi kan fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet i 

Ålviksbacken.  

Med en bra vinter och mycket aktivitet i vår anläggning bakom oss, ser vi nu fram emot kommande 

vinter och hoppas på att även den bjuder på en säsong i Ålviksbacken.  

 

Styrelsen Grums Slalomklubb 


