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Verksamhetsåret
Styrelsen för Grums Slalomklubb får härmed avlämna följande berättelse från verksamheten för tiden

mellan 2021-07-01 och 2022-06-30.

Årsmöte
Klubbens senaste ordinarie årsmöte hölls i OK Älgens klubbstuga, den 25/10 2021.

Styrelsemöten
Under säsongen från årsmötet har det genomförts 5 st. styrelsemöten.

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

● Ordförande

o Henrik Svärd

● Kassör

o Jesper Österberg

● Sekreterare

o Jenny Anderberg

● Ledamöter

o Adam Filipsson

o Tomas E Sandström

o Robin Lindfors

o Thomas Sandström

o Patrik Jaurnell

o Viktor Holm

● Suppleant

o Mikael Österberg

Valberedning
Valberedningen har under den gångna säsongen bestått av följande personer:

● Valberedningens Ordförande

o Niklas Johansson

● Ledamot

o Niclas Nilsson

Av årsstämman utsedd revisor
o Fredrik Lindén



Driftsektioner
● Kiosk/Cafeteria

o Lena Jansson, Therese Sandström

● Maskin

o Adam Filipsson, Mattias Hallgren

● Mark/Anläggning/Snö

o Niklas Johansson

● Träning/Tävling

o Tomas E Sandström

● Skidskola

o Henrik Svärd

Medlemmar
Vid slutet av verksamhetsåret uppgick det totala medlemsantalet till 300 personer

(153 kvinnor, 147 män) med en medelålder på 26 år.

Åldersfördelning:
0 - 6 år: 29 personer (13 kvinnor, 16 män)

7 – 12 år: 84 personer (39 kvinnor, 45 män)

13 – 20 år: 56 personer (34 kvinnor, 22 män)

21 – 40 år: 45 personer (28 kvinnor, 17 män)

41 - 86 personer (39 kvinnor, 47 män)

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

● Grums Kommun, 78% av medlemsantalet

● Karlstad, 16% av medlemsantalet

● Hammarö/Skoghall, 4% av medlemsantalet

● Övriga, 2% av medlemsantalet

Klubbläger
I december genomfördes det traditionsenliga klubblägret som denna gång arrangerades i Tandådalen

med 45 barn och föräldrar. Lägret har hållits ända sedan början av 80-talet och är öppet för alla

medlemmar i syfte är att skapa gemenskap och sammanhållning inför säsongen.



Anläggningen
Ideella Arbetsinsatser
För att driva runt anläggningen behövs ideella krafter, vi har haft hjälp av ca 35 personer som

tillsammans har bemannat:

● Snökörning

● Cafeteria

● Lift

● Pistmaskin

● Träningsgrupper

● Skidskola

Innan säsong
Innan säsongen har det röjts gräs och sly i alla nedfarter. Maskiner och liftar etc. har servats.

Snökanoner placerades ut för att kunna köra igång snötillverkningen så fort det blev kallt.

Snökörning
Målsättningen är alltid att öppna så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda en lång säsong till

allmänhet, skidskola och träningsgrupper.

I år hade vi det kalla vädret med oss och vi kunde starta så fort november blev december. Vi körde

sedan utan avbrott närapå halva december och kunde öppna annandag jul med en gratisdag som blev

välbesökt med över 100 friåkare. I januari var vädret mycket milt och vi fick fylla på med snö under

två kallperioder för att kunna hålla igång anläggningen hela vintern.



Säsongen i Ålviken

Vi summerar en bra och lång säsong med tidig säsongsstart redan på annandag jul.

Vi öppnade anläggningen med gnistrande vinterväder, gratis åkning, välfylld cafeteria och tända grillar

och över 100 gäster. Vi sammanfattar också en säsong med ökande medlemsantal, bättre omsättning

i cafeterian samt en växande skidskola med över 80 deltagare med bra deltagarantal även från andra

kommuner. Vi tog även emot Karlstads skidskola med ytterligare 52 skidskole-elever som ville träna i

vår anläggning. Skidskolan blev också uppmärksammad med Lions stipendium med motiveringen: För

arbete och som ledare och medlemmar har lagt ner då de lärt många barn i olika åldrar att åka

slalom genom sin väl arrangerade skidskola.

Klubben har arrangerat tre regionala tävlingar inklusive DM och LVC samt även KM samt flera

träningstävlingar. Värt att nämna är att vi här får mycket beröm från tävlande och ledare från andra

klubbar för mycket välorganiserade event.

Vi är även stolta över vår träning och tävlingsverksamhet där vi har många engagerade tränare och

föräldrar som slipar skidor, sätter banor, tränar och peppar sina och andras ungdomar.

Sammanhållningen barnen emellan är också fantastiskt bra där alla lever upp till våra värderingar

kring gemenskap, glädje och kamratskap.

Vi har kunnat erbjuda en mycket god tillgänglighet med generösa öppettider och en väl fungerande

anläggning inklusive lift och pist till både allmänhet och medlemmar. Dessutom över en lång säsong.

Det har bakom kulisserna inneburit en mycket stor belastning på våra ideella krafter och specifikt

vissa personer. Utöver det uppenbara som resurser till snöläggning både dag och nattetid, cafeteria,

skidskola, träningsgrupper, liftpersonal och pistning så har underhåll av anläggningen där framförallt

pistmaskinen krävt över 100 timmar i underhåll på nätter och helger för att möjliggöra denna

rekordsäsong. Detta är något som vi kommer att se över för att bli hållbara in i framtiden.

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer och inte minst till Grums kommun. Det är tack vare ert

stöd som vi kan fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet i Ålviksbacken.

Skidskola
Under säsongen så 12 tränare utbildat 74 barn och 6 vuxna. Vi har också engagerat 5 ungdomar i

utbildningsprogrammet “Unga Ledare”. Dessa ungdomar har varit ett viktigt stöd i verksamheten

under säsongen som hjälptränare. 10 barn har gått vidare från skidskolan till träningsgrupper. Totalt

har tränarstaben lagt ca 250 timmar ideell tid.



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

Barmarksträningen startade i september och hölls igång ända fram till träningsstart i pisten i

december. Totalt genomfördes 12 barmarkspass, både inom- och utomhus.

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

träningspassen på snö denna säsong. Totalt deltog 45 barn och vuxna från Grums Slalomklubb.

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 vintersäsong har våra fem träningsgrupper tränat månd-torsdag under 13 veckor i Ålviken och

därtill en hel del träningar både på försäsong och eftersäsong. Det har för vissa inneburit en bra bit

över 100 träningspass.

Det är en mycket god stämning mellan barnen där man hjälper och peppar varandra samt hejar på vid

klubbtävlingar och regionala tävlingar. Det har också arrangerats en grillkväll där väldigt många barn

och ungdomar deltog.

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 Kungsberget (U14) i slutet av säsongen.
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 även denna säsong. I säsongens tävlingar har vi haft många bra prestationer av de aktiva,
där vi bl. a har fått se många pallplatser i U10H, U14H samt U10D och U14D.



Slutord
Vi ser tillbaka på en bra säsong där många viktiga delar av verksamheten pekar åt rätt håll. En tidig

vinter har varit en förutsättning för denna succesäsong där både gäststatistik och skidskola slår

rekord.

Vi tror dock att vi kan erbjuda en ännu bättre kundupplevelse i framtiden och att vi även behöver

utveckla anläggningen för att möta framtiden.

Dels så vill vi framtidssäkra snötillgången då klimatet ser ut att bli något varmare närmsta 20 åren och

vi behöver därmed utöka och energieffektivisera snötillverkningen ytterligare.

Vi kommer också under sommarhalvåret att undersöka möjligheterna till att utveckla anläggningen

med en park. Grums slalomklubb vill skapa en bättre förutsättning för att fler ska få möjlighet att

upptäcka skidåkning genom att erbjuda en större bredd från slalom till parkåkning.

Det finns också ett behov av förnyelse för att attrahera nya medlemmar och stärka samt bredda

verksamheten. Vi ser en tydlig trend att fler och fler ungdomar vill åka parkåkning. Vi ser också ett

tapp gentemot andra anläggningar som kan erbjuda denna bredd. Det finns också ett starkt intresse

av för cykel sommartid. Vi vill därför möta dessa behov och utveckla anläggningen med en park.

Styrelsen Grums Slalomklubb


