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Trender
Vad ser vi för trender?

• Det är en stor variation mellan våra ungdomar som endast vill åka på ett 
par läger och träna i hemmabacken men inte vill tävla utanför klubben, 
och åkare som vill satsa fullt ut och tävla på högsta nivå.

• Antalet dagar på snö ökar för de mest satsande ungdomarna.

• Professionella aktörer (Trysil Rennskole, NordlundSports, Fredrik Nyberg 
etc.) erbjuder utökad träning utanför klubbens verksamhet. Ofta med 
högre kvalitet än det som klubbens egna tränare kan erbjuda.

• Det är svårt att få tillräckligt många att engagera sig i klubbens 
verksamhet, vilket resulterar i att få personer gör mycket.

• Vintrarna blir alltmer snöosäkra, vilket innebär att en beredskap måste 
finnas för att förlägga delar av den planerade träningen på annan ort.



Vision
Vad vill vi med klubben och dess verksamhet? Vad är vår vision?

• Göteborgs Slalomklubb skall vara en klubb för alla. Man skall känna 
sig välkommen oavsett om man bara vill träna i hemmabacken eller 
om man vill satsa fullt ut och vill bli bäst.

• Klubben delar Svenska Skidförbundets vision: ”Bäst i Världen Alla på 
Snö”. Det innebär att vi vill vara en breddverksamhet med en så stor 
bas av åkare som möjligt samtidigt som vi vill erbjuda en så 
högkvalitativ träning att de som vill mest också kan nå sin fulla 
potential.

• Kärleken till skidåkning skall vara den huvudsakliga drivkraften i vår 
verksamhet, och om vi kan skapa en livslång passion för skidåkning 
hos våra medlemmar, unga som gamla, så har vi lyckats i stort.



Målsättningar
Vi skall arbeta mot följande målsättningar:

• Vi skall ha en stor/bred bas av aktiva medlemmar som brinner för 
alpin skidåkning

• Vi skall erbjuda tillräckligt högkvalitativ träning så att våra ungdomar 
skall kunna konkurrera framgångsrikt om platser på våra 
skidgymnasier (RIG och NIU)

• Oavsett om man endast vill åka i hemmabacken eller om man vill bli 
bäst i världen skall man känna ett tydligt stöd från klubben



Mål
Fram till säsongen 2018/2019 skall vi nå följande mål, som sedan skall 
bibehållas:

• Minst 100 aktiva åkare, varav minst:
o 5 juniorer
o 8 U16-åkare (som deltar i USM-finalen)
o 15 U14-åkare (som deltar i LVC-finalen)
o 15 U12-åkare (som deltar i LVC-finalen)
o 20 U10-åkare (som deltagit i minst 5 träningstillfällen)
o > 40 U8 och yngre (som deltagit i Kids Racing)

• Minst 2 som börjar på skidgymnasium

• Minst 2 av de som inte fortsätter till skidgymnasium fortsätter med 
Götalandscupen eller är aktiva i klubben som tränare

• Minst en SATU 3 – tränare aktiv i klubben



Handlingsplan
Hur skall vi uppnå dessa mål?

1. Fortsatt utbildning av ledare (föräldratränare och ungdomstränare)
a) Alla tränare skall ha gått relevant utbildning för den åldersgrupp de 

tränar (SATU 1,2 & 3 samt Ung Ledare)
2. Förbättrad planering och struktur på träningsverksamheten

a) Ta fram en struktur och gemensam plan för hur träningspass skall 
bedrivas och vad som skall fokuseras:
a) Inledning
b) Genomförande
c) Avslutning

b) Förberedande tränarmöten för respektive grupp
c) Involvera de mindre erfarna tränarna för att snabbt öka deras 

kunskap 
d) Tydliga målsättningar med respektive träningspass så att de aktiva 

vet syftet med passet och att man också bygger en bra 
sammanhållning i gruppen.



Handlingsplan
Hur skall vi uppnå dessa mål?

3. Ökat engagemang och tydligare kommunikation inom klubben (ledare, 
föräldrar & aktiva) – fördela arbetsbördan på fler.
a) Fördela ansvar så att tränare kan fokusera på träning och 

tävlingsverksamhet och att andra föräldrar ansvarar för allt runt 
träning/läger. Skapa ”lagledare” som tar administrativt ansvar.

b) Kommunicera tidigt till nya medlemmar och inför t ex breddläger hur 
vi fördelar ansvar mellan aktiva, ledare och föräldrar och vilket 
ansvar respektive grupp har

4. Utökat samarbete med professionella aktörer för att ytterligare öka 
kvaliteten på träningen
a) Engagera/integrera professionella tränare i punktinsatser
b) Etablera ett långsiktigt samarbete med en aktör som kan stödja våra 

aktiva under deras utveckling över tid



Handlingsplan
Hur skall vi uppnå dessa mål?

5. Förbättra kvaliteten på klubbens läger
a) Öka tydligheten i vad de olika klubblägren har för syfte och 

målgrupp
b) Genom punkt 3 öka kvaliteten på genomförandet 

6. Fortsatt samarbete med andra klubbar 
a) Fortsatt samarbete med Väst Alpin och andra klubbar i syfte att:

i. Dela på bördan att arrangera läger/tävlingsverksamhet
ii. Skapa kritisk massa av åkare som kan bilda starka 

”kompisgäng” och ha kul tillsammans
iii. Lära av varandra


