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

2022/2023.

Övergripande målsättning
Vår målsättning är att vara en inkluderande och social samlingsplats för hela familjen. Klubben ska ge

så många som möjligt chansen att utöva vintersporter efter individens egna förutsättningar, och

ambitioner samt verka för att man ska kunna vara aktiv hela livet. Inriktningen är breddverksamhet

och tävlingsverksamhet i samverkan med glädje och gemenskap som ledstjärna.

Utveckling av Ålviksbacken
Vi vill fortsätta att utveckla anläggning och föreningen för att fler ska kunna ha glädje av den samt
möta framtidens krav på hållbarhet. Det innebär bl.a. en effektivare snötillverkning som kan möta
klimatutvecklingen men också vidare satsning på ungdomsledarskap och utveckling av bredd som tex.
snöpark och cykelspår.

Skidskola
Skidskolan fyller en essentiell funktion i klubbens verksamhet och bidrar på följande områden:

1. Den ger barn men även vuxna chansen att få lära sig att åka slalom
2. Fyller på underifrån med nya träning och tävlingsåkare
3. Fyller på klubben med nya ideella resurser
4. Ger en god intäkt till klubben via skidskoleavgift samt nya medlemmar
5. Ger möjlighet till ungdomar att lära sig samt utöva ledarskap och därmed ett längre

engagemang i klubben
6. Den stärker bilden av klubben som en breddverksamhet och en viktig del av kommunen som

bidrar till friskvård och barn/ungdomsidrott.
7. Ökar säkerheten i anläggningen då skidskolan lär ut skidvett, skidvana och hänsyn

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

Målet är att utbilda minst 65 barn men gärna över 80. Barnen skall få en kul och trygg upplevelse som
gör att så många som möjligt vill fortsätta att åka slalom i anläggningen både som friåkare men också i
träningsgrupper i många år framöver.

Lika viktigt är också att föräldrar får en bra upplevelse och känner förtroende och gemenskap. Det ska i
förlängningen leda till nya idéella resurser.

Träningsgrupper
Vi ska kombinera bredd och elit genom att erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för
såväl de yngsta barnen som den satsande junioren. Barn och ungdomar med olika ambitionsnivå ska få
möjlighet att träna utförsåkning men också utvecklas socialt och finna skidkamratskap för resten av
livet.



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.

Handlingsplan
Ålviksbacken

● Få till en utökad och effektivare snöläggning som kan möta framtidens klimatförändringar.

● Utveckla anläggningen med en park för att kunna erbjuda en större bredd från slalom till
parkåkning och även cykel sommartid. Det blir en nödvändig förnyelse av anläggningen för att
attrahera nya medlemmar och stärka samt bredda verksamheten

● Ny lift i barnbacken som skapar en säkrare och bättre upplevelse för de minsta barnen

● En ny pistmaskin behövs för att höja och säkra tillgängligheten

Skidskola

● Rekrytera fler tränare och ungdomsledare

● Utbilda fler ungdomsledare

● Uppdatera/automatisera administration som tex. informationskanaler, betalning och

ekonomiadministration för att skapa en mindre ideell belastning samt förbättra

kommunikationen mellan förening och intressenter.

Träningsgrupper

● Öka antalet deltagare i våra tränings- och teknikgrupper.

● Öka antalet tränare i föreningen

● 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

Styrelsen, Grums SLK


