ÅRE SLK

Vår värdegrund
•

Vi bedriver en barn- och ungdomsverksamhet där alla är välkomna

•

Vi bedriver en verksamhet där gemenskap, glädje och kamratskap prioriteras

•

Vi värnar om att barn och ledare ska känna trygghet och trivsel i en väl fungerande organisation

•

Vi välkomnar alla oavsett bakgrund, kön, hudfärg, religion, funktionsvarion eller kultur

•

Vårt motto är att alla barn och ungdomar blir sedda, hörda och accepterade

•

Vi ger barn och ungdomar chans till en aktiv och sund fritid ur ett hälsoperspektiv

•

Vi uppmuntrar och stöttar deltagande i andra idrotter och att skolarbete prioriteras

•

Vi verkar för en jämställd och drogfri verksamhet

•

Vi agerar i alla lägen som goda representanter för klubben

•

Klubbens verksamhet bedrivs i huvudsak ideellt
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ÅRE SLK
Utförsåkning
Vår främsta uppgift är att skapa en miljö där barn och ungdomar trivs, mår bra och har roligt. Vi har även som skidklubb ett ansvar att ge en
skidutbildning till varje individ, som ger dem rätt förutsättningar att få utvecklas som skidåkare. Forskning visar att vi både får den största
bredden och den bästa eliten genom att fokusera på varje individs utveckling och prestation före individens resultat. Alla har en plats i
skidåkningens gemenskap. Skidåkning är glädje, sammanhållning i med- och motgång samt kamratskap och hänsynstagande till andra.
Välkommen till Åre SLK Utförsåkning!

Så många som möjligt
Så länge som möjligt
Så bra som möjligt
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Alpina Kommittén & Freestyle Kommittén
En del av utförsåkningssektionen inom Åre SLK

•

Möjliggöra och tydliggöra så att klubbens värdegrund genomsyras genom hela organisationen

•

Fungerar som arrangör och planerar klubbens alpina och freestyle tävlingar

•

Stöttar aktiva, tränare, lagledare och föräldrar

•

Stärka och utveckla utförsåkningen inom Åre SLK, stötta och utveckla träningsgrupperna på års-basis.

•

Möjligöra utbildning för tränare och lagledare

•

Tillhandahålla material och tider för träning och tävling

•

Verka för jämställdhet samt för en drogfri verksamhet

•

Träffas minst månatligen under hela verksamhetsåret och stöttar styrelsen i delegerade frågor

•

Ansvarar för sina respektive tilldelade budgetar
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”Varje individs

utveckling går alltid
före individuella resultat”
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Vad gör Alpina Kommittén?

Träning & Tävling
Tillsätter tävlingsledare och organisation för de alpina tävlingar klubben arrangerar och säkerställer träningstider för klubbens aktiva åkare i samråd och dialog
med Skistar.
Materiel
Övergripande kontroll av klubbens alpina materiel samt planering och inköp av nytt materiel löpande utifrån inkomna önskemål samt inom gällande budget.
Säkerhet
Se till att klubbens alla tränare och lagledare som vistas på snö har genomgått utbildningen ”akut omhändetagande i skidbacken” samt att klubben även i stort
har ett högt säkerhetstänk gällande all träning och tävlingsverksamhet.
Utbildning
Ansvara för kompetensförsörjning för klubbens tränare för att säkerställa att utbildade ledare finns i klubbens samtliga grupper.
Budget
Ansvarar för att löpande hålla koll på att kommittén håller sig inom sin budget för verksamhetsåret
Sammankallande
Är sektionens representant i styrelsen för att möjliggöra en inblick och återkoppling i klubbens strategiska beslut.
Kommunikation & protokoll
Säkerställa en transparant och öppen dialog mellan träningsgrupper, sektion & styrelse
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”Vi selekterar aldrig i vår ungdomsverksamhet utan ger alla

aktiva möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina egna
förutsättningar”
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Vem gör Freestyle Kommittén?

Sammankallande
Ordförande i freestylekommittén, budgetansvar och kommitténs representant i styrelsen
Träning
Tränaransvarig och kontaktperson Ungdom/Elit
Tränaransvarig och kontaktperson för Freestyle Kids
Kontaktperson Minikids / Årevägen äldre och yngre
Säkerhet
Material
Övergripande ansvar för freestyleverksamhetens utrustning mm.
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Våra olika roller i föreningen - Alla delar är lika viktiga

Inom Åre SLK kommunicerar vi med varandra, tydlighet minimerar risk för missförstånd. Vi tar ett gemensamt
ansvar för att stärka grupperna och utvecklas gemensamt. Vi tränar alla, ser alla och låter barnens individuella
utvecklingsförmåga styra. Vi uppmuntrar till all form av skidåkning.
Som aktiv ges du möjlighet att få träna och utvecklas i en klubb vars motto är ”skidåkning för livet”. Som
förälder är du en mycket viktig del av verksamheten och som hjälper till vid träningar, tävlingar och externa
aktiviteter inom klubben. Det är viktigt att ledare och föräldrar har ett gott samarbete och en öppen dialog för
att skapa trygghet.
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Skidåkaren
Vad som förväntas av mig som aktiv

•

Vara en bra kompis

•

Ha roligt

•

Tänka positivt

•

Vara en god förebild

•

Visa respekt för andra i gruppen

•

Delta på träning och tävla om du vill

•

Alltid göra DITT bästa

•

Pratar och berättar för din tränare om hur du upplever träningar och tävlingar

•

Lyssna aktivt och försök följa de instruktioner som din tränare ger dig

•

Använda ett vårdat språk

•

Passa tider inför samlingar till såväl träning som tävling
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Föräldraroll
Vad som förväntas av mig som förälder

•

Följa och stå bakom Åre SLKs värdegrund och riktlinjer

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

•

Hjälpa ditt barn att komma i tid och med rätt utrustning till träning och tävling

•

Hjälpa ditt barn att meddela om de inte kan komma på träning eller tävling

•

Uppmuntra och stötta alla aktiva åkare på ett positivt sätt

•

Låta tränarna coacha de aktiva

•

Bidra till god gruppsammanhållning

•

Ställa upp på att köra till tävlingar och läger

•

Hjälpa till på tävlingar och arrangemang som arrangeras av klubben löpande under året

•

Betala beslutad tränings och medlemsavgift utan anmodan

•

Ta upp synpunkter på verksamheten med gruppens ansvariga tränare
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Tränaransvarig
Vad som förväntas av mig som ansvarig tränare för en grupp

•

Följa och stå bakom Åre SLKs värdegrund och riktlinjer

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

•

Se och hjälpa alla barn på träning och tävling

•

Planering av träningsupplägg på årsbasis med stöttning från respektive kommitté

•

Planering och genomförande av träningar oavsett säsong tillsammans med övriga tränare och lagledare

•

Tränaransvarig i varje grupp är ansvarig för bokning av backar för träning och är även ansvarig för att
träning inte planeras så att detta stör schemalagd skoltid.

•

Aktivt deltagande vid träning

•

Närvarohantering för LOK-stöd
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Tränare
Vad som förväntas av mig som tränare för en grupp

•

Följa och stå bakom Åre SLKs värdegrund och riktlinjer

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

•

Se och hjälpa alla barn på träning och tävling

•

Planering och genomförande av träningar gemensamt med ansvarig tränare

•

Aktivt deltagande vid träning

•

Närvarohantering för LOK-stöd
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Lagledare
Vad som förväntas av mig som lagledare för en grupp

•

Följa och stå bakom Åre SLKs värdegrund och riktlinjer

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

•

Se och hjälpa alla barn på träning/tävling

•

Delaktighet i tränargruppen gällande planering och genomförande av träningar och tävlingar

•

Planera föräldrahjälp vid träning/tävling

•

Planering av liftskötarschema gemensamt med andra träningsgrupper

•

Planera föräldrahjälp vid klubbens övriga arrangemang så som Höstmarknad och Skutskjutet mm

•

Administrera gruppens Facebooksida

•

Informera om kommande tävlingar och anmälningar

•

Planera och boka gemensamt boende för läger/tävlingar

•

Rapportera summering av LOK-stöd

•

Aktivt deltagande vid träning/tävling
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Materielansvarig
Vad som förväntas av mig som ansvarig för gruppens material

•

Följa och stå bakom Åre SLKs värdegrund och riktlinjer

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

•

Hämta ut & kvittera åt sig material från klubbens kansli vid säsongsstart

•

Löpande översyn och reparation av ”din” grupps material

•

God dialog med tränaransvarig för ”din” grupp gällande vilket material som ska användas närmaste tiden

•

Löpande dialog med materialansvarig för respektive kommitté

•

Återlämna gruppens materiel vid säsongens slut till klubbens kansli
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Kapten
Vad som förväntas av mig som skidkapten för de yngre grupperna

•

Följa och stå bakom Åre SLKs värdegrund och riktlinjer

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

•

Sprida skidglädje

•

Skapa trygghet

•

Se och hjälpa alla barn på träning/tävling

•

Hjälpa till på tävlingar och arrangemang som arrangeras av klubben löpande under året
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Våra olika
träningsgrupper
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Kompis med laggen
Skidgruppen för våra yngsta åkare

•

Säsongen startar i mitten av januari

•

Åkning sker på söndagar 10-11 i Ullådalen eller Rödkullen

•

Fokus för gruppen är att lära sig skidåkningens grunder i grupp och ha kul tillsammans

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

Utrustning som behövs: Skidor, pjäxor, hjälm, ryggskydd och eventuellt stavar
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Årevägen Yngre
Barn i F-klass & 1:an

•

Säsongen startar i mitten av december beroende på snötillgång

•

Träning sker 1 gång i veckan

•

Fokus för gruppen är att lära sig skidåkningens grunder i grupp

•

Gruppen har kaptener som tar de mindre grupperna runt mellan stationer i syfte att träna en breddskidåkning.

•

Under vintersäsongen finns möjlighet för de aktiva att delta i den alpina kommuncupen samt puckeltävlingar utan tidtagning eller
poängbedömning

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

•

Gruppen avslutar sin träning i slutet av april

Utrustning som behövs: Skidor, pjäxor, hjälm, ryggskydd och stavar
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Årevägen Äldre
Barn i 2:an & 3:an

•

Säsongen startar i oktober med barmarksträning en gång i veckan med rörelse, styrka och kondition genom lek.

•

Snösäsongen startar när hemmabackarna har snö, i samband med att träningen övergår till snö erbjuds träning 2 gånger i
veckan.

•

Fokus för gruppen är att fortsatt lära sig skidåkningens grunder men till skillnad från Årevägen Yngre specificeras passen med
varvning av banåkning, puckel, park och skicross i kombination med skidvaneövningar.

•

Vi tränar på att träna, och vi vill man så erbjuds man att träna på att tävla.

•

Under vintersäsongen finns möjlighet för de aktiva att delta i den alpina kommuncupen, närliggande tävlingar inom Jämtland &
Härjedalen samt puckeltävlingar med poängbedömning.

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

•

Gruppen avslutar sitt sin snöträning i samband med summering av säsongen i maj månad.

Utrustning som behövs: skidor för både större och mindre svängar, stavar, hjälm och ryggskydd.
Under säsongen ges möjlighet till att prova slalombanor med längre käppar varvid vi rekommenderar men är långt ifrån ett krav att
båge på hjälm eller tandskydd används samt ben och stavskydd.
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Träningsgruppen u12
Barn i 4:an & 5:an
•

Säsongen i augusti med barmarksträning. 1-2 gånger i veckan med rörelse, styrka och kondition.

•

U12 arrangerar ett barmarksläger i september månad där övriga klubbar i distriktet bjuds in.

•

Snösäsongen startar när hemmabackarna öppnar, eller att vi några helger innan åker till närliggande orter som ex Vemdalen
över dagen. Därefter skidträning två ggr/vecka, på tävlingsfria helger och jul och sportlov. Snösäsongen avslutas i börja av maj.
Det är en tillräckligt lång skidsäsong för att utvecklas som skidåkare, vi behöver inte åka iväg och träna. Det medför inte heller
några extra kostnader för åkaren och dess familj.

Träningen är inriktad för att skapa rörelserikedom, vara en bra bas för individens fortsatta utveckling som idrottare och människa. Vi
har prestationsfokus, inte resultatfokus. Vi tränar på att träna, inte träna för att tävla. Vi ser långsiktigt på våra åkares utveckling och
tar inga genvägar.
•

Som aktiv i u12 finns möjlighet att delta i LVC, Årecupen och andra tävlingar.

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

Utrustning som behövs: Skidor för slalom och storslalom, om man önskar även för super-g och störtlopp, stavar, hjälm, ryggskydd,
slalombåge, stav och benskydd samt fartdräkt.
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Träningsgruppen u14
Barn i 6:an & 7:an

•

Säsongen startar i augusti med barmarksträning 1-2 gånger i veckan med rörelse, styrka och kondition.

•

Gruppen deltar eller genomför ett barmarksläger i september/oktober tillsammans med övriga klubbar i regionen.

•

Gruppen deltar eller genomför snöläger i oktober/november själva eller tillsammans med övriga klubbar i regionen. Detta kan
genomföras som helgläger eller i samband med höstlov.

•

Träning på snö startar i samband med att backar öppnar för träningsverksamhet och gruppen erbjuder träning 3 gånger i veckan
och har möjlighet till att träna extra under tävlingsfria helger och lov.

•

Som aktiv i u14 finns möjlighet att delta i LVC och Årecupen

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

•

Gruppen avslutar sitt sin snöträning i samband med summering av säsongen i maj månad och därefter fortsätter gruppen med
barmarksträning fram till skolavslutningen samt uppmanas till individuell träning under sommaren.

Utrustning som behövs: Skidor för Slalom, Storslalom och om man önskar även för Super G och Störtlopp stavar, hjälm, ryggskydd,
slalombåge, stav & benskydd samt fartdräkt.
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Träningsgruppen u16
Barn i 8:an & 9:an

•

Säsongen startar i augusti med barmarksträning 1-2 gånger i veckan med rörelse, styrka och kondition.

•

Gruppen deltar eller genomför ett barmarksläger i september/oktober tillsammans med övriga klubbar i regionen.

•

Gruppen deltar eller genomför snöläger i oktober/november själva eller tillsammans med övriga klubbar i distriktet. Detta kan
genomföras som helgläger eller i samband med novemberlov.

•

Gruppen deltar på klubbens familjeläger

•

Träning på snö startar i samband med att hemmabackar öppnar för träningsverksamhet och gruppen erbjuder träning 3 gånger i
veckan och har möjlighet till att träna extra under tävlingsfria helger och lov.

•

Som aktiv i u16 finns möjlighet att delta Årecupen, nationella tävlingar och i USM

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

•

Gruppen avslutar sitt sin snöträning i samband med summering av säsongen i maj månad och därefter fortsätter gruppen med
barmarksträning fram till skolavslutningen samt uppmanas till individuell träning under sommaren.

Utrustning som behövs: Skidor för Slalom, Storslalom, Super G och om man önskar även skidor för störtlopp, stavar, godkänd hjälm
för resp disciplin, ryggskydd, slalombåge, stav & benskydd samt fartdräkt.

Åre Slalomklubb • Box 44 • 830 14 Åre • Tel: 0647‐531 50 • Fax: 0647‐531 55 • info@are‐slk.se

Träningsgruppen Freestyle Kids
Puckelträning för barn i 4:an till 6:an

•

Säsongen startar i augusti med barmarksträning 1 gång i veckan

•

Snösäsongen startar i samband med att hemmabackar öppnar för träningsverksamhet. Under snösäsong erbjuds träning minst
2 gånger i veckan.

•

Gruppen deltar i eller genomför träningsläger tillsammans med övriga klubbar i Sverige samt har möjlighet att träna vid extra
tillfällen under förutsättning att tränare och andra förutsättningar finns.

•

Som aktiv i Kids finns möjlighet att delta i både mindre tävlingar lokalt samt nationella och nordiska tävlingar som t ex Svenska
Cupen, NM och SM.

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

•

Gruppens snöträning pågår så länge möjlighet till skidåkning finns, normalt till mitten av maj.
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Träningsgruppen Freestyle ungdom/junior
Puckelträning för barn i 7:an - 9:an samt gymnasiet

•

Barmarksträning/vattenhopp fram till snösäsongen börjar.

•

Gruppen deltar eller genomför snöläger i oktober/november, själva eller tillsammans med andra klubbar. Detta kan genomföras
som helgläger eller i samband med novemberlov.

•

Ordinarie snösäsong startar i samband med att hemmabackar öppnar för träningsverksamhet. Under snösäsong erbjuds träning
minst 2 gånger i veckan.

•

Gruppen deltar i eller genomför träningsläger tillsammans med övriga klubbar i Sverige samt har möjlighet att träna vid extra
tillfällen under förutsättning att tränare och andra förutsättningar finns.

•

Som aktiv i träningsgruppen finns möjlighet att delta i internationella tävlingar som Nordiska Cupen och Europacup.

•

Föräldrar i gruppen är medhjälpare när klubben anordnar tävlingar och andra arrangemang.

•

Gruppens snöträning pågår så länge möjlighet till skidåkning finns, normalt till mitten av maj. Därefter fortsätter gruppen med
barmarksträning/vattenhopp - normalt till och med juni.
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Klubben för alla!
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