
 
    
 

Varmt välkomna till Saltsjöbadens Slalomklubb! 
 
Vi vill med några rader hälsa dig välkommen till Saltsjöbadens Slalomklubb, och 
samtidigt inkludera dig i våra filosofier och värderingar.  
 
En av Sveriges största alpina skidklubbar 
Med cirka 800 medlemmar, varav 400 aktiva tjejer och killar från 6-16 år, är vi en av 
Sveriges största alpina skidklubbar. Nyligen firade vi 50-årsjubileum som slalomklubb 
och varje år utvecklar vi barn till duktiga skidåkare i alla åldrar.  
 
Alla är välkomna med drömmar och glädje 
Hos oss är alla välkomna och vår målsättning är att driva en verksamhet som tar tillvara 
på ”bredden” samtidigt som vi skapar rätt förutsättningar för dem med högre 
ambitioner. Vi har varit en av de klubbar med flest sökande till Sveriges skidgymnasier de 
senaste decennierna och haft flera åkare som representerat klubben i både herr- och 
damlandslaget. De flesta av våra 400 aktiva barn är med för glädjen av att åka skidor och 
umgås med klubbkompisar. I vår klubb finns det utrymme för alla. Oavsett ambition blir 
alla garanterat bättre skidåkare. 
 
Vi är övertygade om att desto fler klubbkompisar som håller på länge, desto roligare är 
skidåkningen för alla. Vi är en klubb som jobbar och stöttar varandra i med- och 
motgång, barnen och ungdomarna är själva bara under de två åk de genomför i en 
tävling. All övrig tid jobbar vi som ett lag. Det är grunden för att så många 
klubbkompisar som möjligt ska ha kul så länge som möjligt. 
 
För att lyckas med det arbetar vi med att vara en attraktiv förening som erbjuder hög 
kvalitet, glädje och gemenskap. Vi tror nämligen att det bidrar till utveckling och 
motivation. 
 
Vår värdegrund –  IGLO Inkluderande, Glädje, Laganda, Omtanke – ska därför 
genomsyra hela föreningen både på klubb-, grupp och individnivå.  
 
  

http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=234082


 
 
 
Klubben med Engagemang  
Men för att vi som klubb ska kunna bidra med glädje förväntas engagemang. Vår klubb 
drivs helt ideellt av oss föräldrar. Det krävs arbete med att bedriva träning, ordna läger, 
tävlingar och sköta en skidbacke och ett café. Om vi är många som hjälps åt blir det 
mycket lättare och roligare, därför måste alla föräldrar hjälpas åt. 
 
Det stora engagemanget medför samtidigt en stark klubbgemenskap. En stor del av vår 
framgång som slalomklubb och ideell förening under 50 år bygger på att vi har haft ett 
brett och stort engagemang bland både åkare och föräldrar.  
 
En röd tråd för Saltsjöbadens Slalomklubb är att samtliga medlemmar, föräldrar såväl 
som aktiva åkare, förstår att de har ett gemensamt ansvar att bidra till glädje och 
gemenskap. 
 
Med det sagt ser vi framemot att få mycket härlig och utvecklande tid på snö 
tillsammans. 
 
 

Varmt Välkomna 

 
Saltsjöbadens Slalomklubb 
Styrelsen 
  
 
 
 
 
Läs gärna igenom vår värdegrund och policy: SSLK Värdegrund och policy 

 

http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=234082
http://www.saltisslalom.se/docs/832/19877/V%C3%A4rdegrund%20och%20Policy%20SSLK%202016.pdf
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