Välkommen till

Vi hoppas att ni ska få många roliga stunder tillsammans med klubben, i backen och utanför.
Löpande information om vad som händer hittar du på vår hemsida, t ex när träningen i Kungsberget
kommer igång för säsongen och vilka träningsdagar som gäller för vilka grupper
www.kungsbergetsalpina.net

Vi ordnar:
• träningar
 tävlingar
 läger
 seminarier
• tränar- och funktionärsutbildningar
 årsmöte med föräldrafest
• skidbytardagar
 skidvårdsinformation mm, mm

Klubbens målsättning är:
• Att aktivt rekrytera barn och ungdomar till träning och tävlingsverksamhet inom alpin
skidåkning.
• Att eftersträva en träningsmiljö där det är accepterat med både ren träningsinriktning, lokal
tävling på ”något lägre nivå” samt aktiv tävlingsinriktning för alla åldersgrupper.
• Att uppfylla och följa Riksidrottsförbundets policy om att alla barn och ungdomar har rätt att
idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.
• Att all tränings- och tävlingsverksamhet skall utgå från ungdomarnas villkor.
• Att skapa förutsättningar för att kunna ta emot alla som vill delta i klubbens verksamhet.
• Att klubbens ungdomar tar aktiv del i utformningen av klubbens verksamhet.
• Att inrikta verksamheten så att både pojkar och flickor känner sig hemma.
• Att rekrytera och utbilda tränare och ledare för att hålla hög kvalitet på verksamheten.
• Att öka nyrekrytering av ledare och tränare både bland äldre ungdomar och vuxna.
• Att skapa en god social miljö och samvaro som bygger på ideellt deltagande av våra
medlemmar
• Att aktivt verka mot användande av droger och doping, samt att ge positiva förebilder.
Föräldrasupport
För att vår verksamhet ska fungera behövs att alla ställer upp och hjälper till med det de kan i olika
sammanhang. Därför har du som förälder en del plikter som vi hoppas du ska tycka är roliga. Alla
arrangemang stärker sammanhållningen i klubben. Ju mer man engagerar sig desto roligare blir det!
Sedan finns det naturligtvis orsaker till att alla inte kan hjälpa till lika mycket och det har vi
förståelse för. Vi försöker att fokusera våra uppdrag på aktiviteter som främst har med vår alpina
sport att göra och vi har INTE några åtagande såsom försäljning av t ex bingolotter.
Inför varje säsong görs en uppdragslista där du kan se när du ska hjälpa till. Det kan handla om att
vara funktionär vid våra tävlingar i Kungsberget, stå i Toppstugan vid tävling, valla skidor några
timmar när Sandvikens kommun har informationsdagar uppe i Kungsberget, hjälpa till vid
Skidbytardagen, ordna föräldrafest etc. Undantagna från uppdragslistan är vanligtvis de som endast
har U8-barn.

Sedan brukar vi även ordna en eller två fixardagar uppe i Kungsberget för att röja i backen, fixa med
Toppstugan och målhuset. Då hoppas vi alla som kan kommer.
Spelregler:
• Hjälm är obligatorisk vid skidåkning.
• Använd helst Carvingskidor (klubben har även några om man vill prova vad som passar. Hör
med din tränare).
• Vi ser gärna att man använder ryggskydd.
• Vid träning har vi tilldelade träningszoner/backar. Det är viktigt att alla håller sig till dessa
eftersom det kan förekomma annan träning och pistning i andra backar.
• Lyssna på tränarna.
• Om någon lämnar träningen måste tränare meddelas.
Information om grupperna säsongen 2013/2014:
U8-gruppen/Skidskoj för barn födda 2006 och senare. Träning fredagar kl 18-19 på
Norrsätraskolan. 1 kväll i veckan i Kungsberget. Huvudansvarig Ann-Sofie Täck..
U10-gruppen, för barn födda 2004-2005. Träning fredagar kl 18-19 på Norrsätraskolan. 1 kväll i
veckan i Kungsberget. Huvudansvarig Stellan Täck.
U12-gruppen, för ungdomar födda 2002-2003. Träning tisdagar kl 18:30 i Vallhovskolan och
fredagar kl 18-19 i Norrsätraskolan. 2 kvällar i veckan i Kungsberget. Huvudansvarig Jimmie
Westlund.
U14-gruppen, för ungdomar födda 2000-2001. Träning tisdagar kl 18:30 i Vallhovskolan och
fredagar kl 18 på olika ställen. 3 kvällar i veckan i Kungsberget. Huvudansvarig Lars Ederström.
U16/Jun-gruppen, för ungdomar födda 1999 och tidigare. Träning tisdagar kl 18:30 i Valhovskolan
och fredagar kl 18 på olika ställen. 3 kvällar i veckan i Kungsberget. Huvudansvarig Jörgen
Frisendahl.
Då vi inte bedriver skidskola är det viktigt att barnen har viss skidvana och antingen klarar att åka
knapplift själva alternativt att förälder kan hjälpa barnet.
Avgifter:
Medlemsavgifter:
• Enskild medlem 100 kr/år
• Familjemedlemskap 250 kr/år
• Ensamstående med barn under 15 år 150 kr/år
Träningsavgifter per säsong:
• U8/U10-grupp 700 kr
• U12/U14-grupp 1000 kr
• U16/Jun-grupp 1100 kr
Självklart är barnen välkomna att testa gratis några gånger innan man bestämmer sig för att fortsätta.
Betalning sker senast vid årsskiftet.

Vi ses i backen!

