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Vårt syfte
Vi är Slalomklubben med engagemang som erbjuder alpin träning för både bredd och elit.

Vår målbild
SSLK´s alpina träningsverksamhet riktar sig mot barn och ungdomar som önskar att träna och tävla i alpin skidåkning. 

Inom detta är SSLK´s målsättning att:
• skapa en skidglädje som blir livslång genom att i allt efterleva vår värdegrund IGLO (Inkluderande, Glädje, Laganda, Omsorg) 
• alltid kunna erbjuda ett utbud av alpin skidåkning/träning för barn och ungdomar på alla nivåer eller ambitioner. 
• skapa och värna en god miljö för åkare, föräldrar och tränare att verka i.
• alltid vara med och bidra till ett gott och konstruktivt sammarbete med andra alpina klubbar
• skapa möjligheter och förutsättningar för de som vill söka och läsa på skidgymnasium
• vara ett fortsatt stöd för de av våra ungdomar som fortsätter att tävla i FIS.

När vi lever upp till vår målbild genom våra målsättningar kommer vi...
• öka mängden barn och ungdomar som följer med hela vägen från skidlekis till sista året i U16
• ha minst en kille och tjej, topp 3 i regionen/landet från och med U12, hela vägen upp och genom USM, JSM och SM
• ha minst en representant i ungdomslandslaget/landslaget

Sportsligt upplägg
• SSLK skall ha ett erbjudande som omfattar ett brett spektrum av färdighetsnivåer, från skidlekis till och med U16. Vårt sportsliga upplägg skall 

sträcka sig från skidlekis fram till ett omfattande träningsprogram för de som drömmer om att ta ett framtida VM- eller OS guld.
Centralt i allt vi gör är att skapa livslång skidglädje, vänskap och entusiasm.

Syfte och målbild



Det förväntas inte att utövare deltar på alla träningar, läger eller tävlingar
• Föräldrar uppmanas att ha en dialog med tränarna, träningsansvarig i U-grupp samt lagledare om omfånget av sitt barns deltagande.
• SSLK uppmanar till att barnen tränar mer än en idrott.
• Om alpint är den prioriterade idrotten, uppmanar SSLK att man fortsätter med andra idrotter, speciellt under sommarhalvåret, hela vägen upp 

genom U16.

Välfungerande åldersgrupper är nyckeln till framgång
• Det skall vara kul att åka skidor. Åkare som tycker det är kul, blir bra, åker ännu mer skidor och blir då ännu bättre.
• Alla skall känna sig välkomna i gruppen, oavsett hur bra de är skidtekniskt eller hur mycket de väljer att deltaga i träning eller på tävling.
• Det är alltid prioriterat att jobba med gruppdynamiken i gruppen barn födda samma år, då de följs åt år efter år. Ibland behöver vi jobba mer aktivt 

med tjejerna, ibland killarna, ibland bägge, var för sig, eller tillsammans.

Integrering mellan åldersgrupper är en nyckel och det är mycket viktigt långsiktigt
• Gemensamma träningar och läger motiverar och inspirerar åkarna, vilket vi skall nyttja när och om förutsättningar för detta finns.

Förväntningar och nycklar



Inkluderande. Glädje. Laganda. Omsorg.
• Det handlar om att respektera alla gällande regler och därigenom värna varandra – oavsett om det gäller kompisar, medtävlande, 

tränare, egna eller andras föräldrar.
• Det handlar om hur vi talar till varandra, ibland vilka blickar vi skickar, hur vi uppför oss före/under/efter träning, på tävlingar och att vi 

öppet delar information och erfarenheter med varandra. 
• Detta gäller även på digitala/sociala medier, det gäller barn och det gäller föräldrar.

Träning utanför klubbens regi
• Vi välkomnar individuell extraträning med andra organisationer än SSLK. Det ger åkaren möjlighet att utveckla sin skidåkning genom 

annan input. Men för att inte underminera underlaget och gruppdynamik, uppmanar vi till att prioritera klubbens träningar och läger 
vid de tillfällen de sammanfaller i tid.

Villkor för att boka banplats i SSLK´s namn
• Vi uppmuntrar och stödjer enskilda initiativ till träning, i hemmabacke eller på annan ort.
• För att boka banplats på annan ort i SSLK´s namn, krävs det att man informerar om denna bokning på samtliga tre Facebooksidor för 

U12, U14 och U16, och gör det tidsmässigt samtidigt som man bokat banplats hos anläggningen. 
• Denna regel finns för att undvika missförstånd och dubbelbokningar hos anläggningarna. Klubbmaterial kan nyttjas om det inte 

används på träning, och måste då kvitteras ut av den materialansvarige i en åldersgrupp.

IGLO – det viktigaste vi har!



Målet är en naturlig och dynamisk rörelse, där överkropp, höfter och ben jobbar i rätt riktning

Kännetecken på bra skidteknik är när följande delar harmonierar:
• Skidorna på kant 
• En riktig kroppsposition vilket ger möjlighet att skapa vinklar genom kantregulatorerna.
• Parallella skidor
• Rätt tyngdpunkt på skidan

För att få till detta, krävs en kombination av friåkning och övningar (i och utanför bana).
En korrekt grundläggande teknik vill göra det möjligt för åkaren att bli bättre i alla dicipliner och på alla typer av underlag.
Grundläggande skidteknik och raceteknik är inte samma sak, och bägge behöver tränas in. Grundläggande färdigheter är  prioriterade.

SSLK´s filosofi och syn på grundläggande skidteknik

Åk skidor på alla typer av underlag, så blir du också bra på att åka på alla typer av underlag 
Åk alla dicipliner som ingår i din åldersgrupp



Raceteknik – Balans, Stöd och Linje i samspel

Balans
Att upprätthålla en dynamisk kroppsposition är en förutsättning för att 
effektivit kunna utnyttja Stöd och Linje. Alpin skidåkning handlar om att 
vara i balans. Man kan vara i balans eller så är man i obalans. 

Stöd
Att skapa stöd från ytterskida genom vinklar vid kantning för att 
därigenom förändra åkriktning. 

Linje
Att köra den kortaste vägen med minimal friktion.

Tekniken är optimal i det överlappande fältet. 
Stöd, Linje och Balans påverkar varandra.

För att träna upp balansen på skidor behöver vi åka mer än bara i bana. 
Vi behöver åka i: skogen, i terrängparker, hoppa, åka i djupsnö, i skarsnö, 
hårt underlag, mjukt underlag, på en skida, utan stavar, med öppna 
spännen på pjäxorna. Variation är nyckeln.

BALANS

Slutmålet är att en U16 åkare skall vara i det överlappande 
området under en absolut majoritet av tiden, i alla fyra 

åkdicipliner, oavsett terräng eller underlag.



SSLK arbetar med Score Card 
– ett verktyg som hjälper individen att nå sin potential

Användandet är frivilligt och det är åkaren som är ansvarig för sitt Score Card. 

Score card hjälper barnet att dela upp och förstå sin åkning

Score card spänner över friåkning/banåkning/SL/GS/Fysio

Målet är att varje åkare och dennes tränare skall ha samsyn VAR i utvecklingstrappan åkaren 
ligger och VAD som det måste jobbas med för att nå nästa nivå. 

Score card jobbar vi med från U14 och uppåt.



U8 U10 U12 U14 U16

Barmark maj-juni 0 0 2/vecka 2/vecka 2/vecka

Barmark aug-sep 0 1/vecka 2/vecka 2/vecka 2+1/vecka*

Barmark okt-dec Barmarkslek 1/vecka 1/vecka 2/vecka 2/vecka 2+1/vecka*

Barmark Camps/halvdag 0 0 0 2 2

Fystester 0 0 0 2 2

Träning på snö hemmabacke 2/vecka 2/vecka 2+1/vecka** 2+1/vecka** 2+1/vecka**

Utvärdering med Tränare 0 0 2 4 Löpande

Tävlingar U8 2a år/2-3 ca10 ca10 ca15 Ca15-20

Sociala arrangemang*** 2 2 4 6+ 10+

Målsättning träningsutbud - Helåret

* Två tränarledda pass, ett i egen regi. ** Två reguljära träningar, öppen träning fredagar U12-U16. ***Allt mellan korvgrillning efter träning, till Bowling till gemensamma
middagar på läger.



Målsättning för klubbens erbjudande av 
träningsdagar på snö - försäsong
Perioden maj-december

3

10 10

20 20

30 30

45+ 45+

U8 och yngre U10 (9 år) U10 (10 år) U12 (11 år) U12 (12 år) U14 (13 år) U14 (14 år) U16 (15 år) U16 (16 år)



Målsättning fördelning av träning på snö - helår

U8 U10 U12 U14 U16

SL (Slalom) 100% 50 % 45 % 40 % 45 %

GS (Storslalom) 0 % 50% 45 % 40 % 45%

SG (Super-G) 0 % 0 % 10 % 20 % 5%

DH (Störtlopp) 0 % 0 % 0 % 0 % 5%

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Med de förutsättningar vi har i vår hemmabacke, kommer varje läger och träning på annan ort 
fokusera på GS. På särskilda läger tränar vi SG/DH då backe och säkerhet tillåter.



Målsättning träningsstruktur per ungdomsgrupp

Skidlekis U8 U10 U12 U14 U16

Träningsansvarig 1 1 1 1 1

SGT - Skidgymnasietränare 2* 2* 2-3*

Ungdomstränare 4-5 4-5 2

Föräldratränarstöd 4 4 1-2 1-2

Föräldratränare 10** 10**

Behovet av antalet tränare styrs av antalet åkare i åldergruppen. På läger strävar vi efter en tränartäthet på max 12-14 åkare per tränare. På 
hemmaträning kommer det vara fler än 12 åkare per tränare.

* Målsättningen är att tränarna i dessa grupper skall kunna flyta mellan grupperna vid behov, men ha en huvudtillhörighet i en grupp.
** Antalet föräldratränare i U8 och U10 bestäms när vi vet hur stora grupperna blir.



SSLK´s tankar om material

U8 U10 U12 U14 U16

SL 1 par 1 par 1 par 1 par 2 par

GS (1 par) 1 par 1 par 1 par

SG (1 par) 1 par 1 par

DH (1 par)

Twintip/Friåkningsskida (1 par) 1 par 1 par 1 par

Faktiskt behov totalt 1 par 2 par 3 par 4 par 5-6 par

Att köpa begagnad utrustning uppmuntras och finns tillgäng bland annat genom vår egen skidbytardag, samt på
Facebookgruppen Alpin Racing köp&sälj.



Våra kunskapsmål
För att våra åkare skall utvecklas och oftare och oftare befinna sig i det överlappande området mellan Balans, Linje och Stöd
jobbar vi strukturerat med kunskapsmål inom varje U-grupp. Det skapar en tydlighet för både åkare och tränare. 

På följande sidor tittar vi specifikt på dessa mål för respektive U-grupp och de följer alla Svenska Skidförbundets 
rekommendationer.

Slutmålet är att en U16 åkare skall vara i det överlappande området under en absolut majoritet av tiden, i alla fyra 
åkdicipliner oavsett terräng eller underlag.



Generellt U8
Fysisk utveckling
·  Rörelsebehovet är stort och utveckling- en sker inifrån och ut och uppifrån och ner. Tyngdpunken sjunker och därmed förbättras balansen.
·  Barnen ska kunna utföra sammansatta rörelser.
·  Fokus på grundmotoriska färdigheter som att balansera och hoppa för att utveckla kombinationsmotoriken.
·  Detta görs bl a genom att rotera och glida.

Mental utveckling
·  Trygghet och social tillhörighet lägger grunden till att vilja vara delaktig och använda sina färdigheter.
·  De flesta kan förstå och följa korta tydliga verbala instruktioner och har ett behov av att få lyckas med uppgifter.
·  De är utforskande och har ett stort sug efter att lära sig nya saker och att bli sedda.
·  Skidåkning ska förknippas med glädje.

Kunskapsmål

U8 år 2
·  Kunna åka på en skida i taget i grön terräng (ytterskida & innerskida)
·  Kunna balansera på ytterskidan,
·  Kunna åka med parallella skidor,
·  Kunna åka 10 svängar i staket
·  Kunna åka 10 stora svängar och stanna inom begränsat område
·  Kunna hockeystopp åt båda hållen inom begränsat område (5 meter)
·  Snurra runt på skidorna åt båda hållen
·  Hoppa med valfritt trick

U8 år 1
· Kunna åka liften själv eller med kompis.
· Kunna ta sig ner för slalombacken.
· Kunna stanna på valfritt sätt inom begränsat område (5 meter)
· Plogsväng runt hinder (10 svängar)
· Hoppa i ett hopp
· Åka baklänges



Generellt U10
Fysisk utveckling

Kroppen och knoppen synkar och förmågan att lära sig nya rörelser är stor. Barnen är ivriga att använda sina färdigheter i olika aktiviteter. De är 
nyfikna på hur de ska lyckas utföra olika övningar. Det är viktigt att de får behålla känslan av att lyckas med de övningar de får samtidigt som de 
måste få nya utmaningar. Fortsatt svårighet att uppfatta hastighet och avstånd. Träning på snö bör vara så allsidig som möjligt, barnen bör 
prova på och tränas inom hela spektra av möjligheter som skidåkningen ger. Övergripande mål är att utveckla bred allmän och bred 
idrottsspecifik rörelserepertoar.

Mental utveckling

Trygghet och social tillhörighet lägger grunden till att vilja vara delaktig och använda sina färdigheter. Bättre kontroll över sina känslor men de 
har svårt att dölja dessa för omgivningen. Sinnet för rättvisa är utpräglat men det kan finnas nyanser kring regler och vad som är rätt och fel. De 
tycker om system och använder många regler i leken. Stort variation av mognad inom gruppen.

Kunskapsmål

U10
• Ban och friåkning i röd terräng
• Fartkontroll
• Komma upp på kant
• Klara skärande sväng i blå teräng
• Åka staket med rytm i blå terräng
• Snurra 360 grader åt båda hållen (inte hopp)
• Hoppa 2 meter långt
• Börja hantera sin utrustning själv (ej skidvård), sätta ihop, bära skidor och stavar



Generellt U12
Övergripande mål
Utveckla en bred allmän och bred idrottsspecifik rörelserepetoar

Fysisk utveckling
I denna ålder sker pubertetsstarten för de flesta flickor och pojkar. Även den maximala tillväxtspurten hos flickor. De flesta har automatiserat de 
grundläggande motoriska rörelserna och kan kombinera intellektuell förståelse med utförande av bestämda övningar och aktiviteter. Här är det viktigt att ta 
vara på initiativ och kreativitet, beakta spänningsmomentet i leken och hela tiden medvetet försöka komma vidare när det gäller att lyckas med olika 
rörelser. 

Mental utveckling
Trygghet och social tillhörighet lägger grunden till att vilja vara delaktig och använda sina färdigheter. Barnen är känslomässigt stabila och kan uppfatta 
hastighet och avstånd. Det finns fortsatt ett stort behov av att känna trygghet samtidigt som de vill att det ska hända spännande saker. De kan i viss mån 
reflektera kring sig själv och forskar i förståelsen av det egna värdet och självuppfattning. Mer fokus på andra och hur de har löst uppgiften. Tydligt fler 
negativa känslor och ett behov av att bli sedd.

Kunskapsmål U12
Skidkompetens (enligt den BlåGula vägen) Utöver tillämpad banåkning: 
• kunna använda alla kantregulatorer (Alpin skidteknik – Ur ett helhetsperspektiv 2005)
• kunna åka på en skida i bana i grön terräng (höger & vänster)
• kunna göra en sladdande rund sväng
• kunna hoppa och göra en 360 åt valfritt håll
• träna alla discipliner i hemmabacke 
• kunna friåka med fartkontroll i varierad terräng
• delvis ta ansvar för utrustning
• introduktion i skidvård



Generellt U14
Övergripande mål
Anpassa och utveckla teknik och färdigheter i relation till tillväxt genom alla skiddiscipliner.

Fysisk utveckling
I puberteten är det stora påslag av hormoner och pojkar har generellt sin tillväxtspurt vid 14-års ålder. Det 
blir annorlunda att tackla fysiska övningar genom förändringar i kroppens vikt och dimensioner på både 
bredden och längden. Det krävs att du är uppmärksam på de aktivas behov att lära känna sin egen kropp på 
nytt och tillämpa rörelser utefter nya förutsättningar. Det förekommer stora skillnader mellan flickor och 
pojkar och mellan individer.

Kunskapsmål

U14
Att utöver tillämpad banåkning:
• kunna tillämpa de olika kantregulatorerna och förstå grundrörelser.
• kunna åka ett staket i röd terräng med god balans och rytm.
• kunna hoppkortsväng med stavisättning.
• kunna åka tillämpat i puckelpist.
• hoppa och göra en 360 åt båda hållen,
• träna alla discipliner,
• kunna friåka med fartkontroll i varierad terräng,
• delvis ta ansvar för utrustning och skidvård.



Kunskapsmål

Generellt U16
Övergripande mål
Att i träning och tävling kunna anpassa och utveckla teknik och färdigheter i relation till taktik och 
tillväxt genom alla skiddiscipliner.

Fysisk utveckling
Under den senare delen av puberteten är nervsystemet så pass utvecklat att den koordinativa 
förmågan motsvarar vuxennivå. Denna faktor tillsammans med väl utvecklade övriga fysiska kvaliteter 
gör att grenspecifik koordinationsträning med syfte att helt automatisera rörelserna lämpar sig väl 
under den här
perioden. Kroppen når nu vuxna proportioner och träningen inriktas allt mer på att finslipa och 
automatisera raceteknik. Träningen blir mer idrottsspecifik utan att göra avkall på muskulär balans 
och en i övrigt allsidigt utvecklad fysik. Träningen utformas efter den aktives individuella fysiska 
kapacitet och tidigare erfarenhet. Styrka med mål att skapa kraft och explosivitet bör utvecklas 
samtidigt som rörligheten bör behålles. 
Effekten av styrketräning är god under uppbyggnadsstadiet.
• Kondition ska vara en regelbunden del av träningen.
• Styrketräning med fria vikter och korrekt utförande är nu en del av träningen.
• Styrketräningen kan nu bedrivas mer resultatinriktat men som alltid med fokus på ett korrekt 
utförande.
• I den första delen av uppbyggnadsstadiet bör explosiv styrka och spänst tränas.
• Använd moment från andra idrotter i träningen för att utveckla rörelser.

Mental utveckling
Stora variationer i mognadsgrad i gruppen. Relationen till jämnåriga blir mycket betydelsefull och det 
är kamraterna som fungerar som bollplank i frågor som hör samman med identitetsutveckling istället 
för föräldrarna. Dessa relationer underlättar tonåringens känslomässiga separation från familjen. 
Tillhörighet är viktigt och grupptrycket påverkar individen och gruppen.

U16
• Ban- och friåkning i all terräng.
• Kunna tillämpa och förstå kantregulatorer och grundrörelser.
• Kunna åka ett staket i svart terräng med god balans och 

rytm.
• Hoppkortsväng med stavisättning.
• Kunna åka tillämpat i puckelpist.
• Hoppa och göra en 360 åt båda hållen.
• Träna alla discipliner.
• Kunna anpassa teknik utifrån terräng och rytmförändringar.
• Påverka sin egen svängradie.
• Ta fullt ansvar för sin utrustning och skidvård.


