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Lite fakta om Falköpings AIK Slalom  
 

 
FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen  
att se många av sina åkare göra sig gällande även i hårda nationella 
sammanhang.  
Verksamheten bygger på många och långvariga ideella insatser, men  
också på ett gott samarbete med Falköpings kommun.  
 
FAIK:s slalomsektion bildades 1967. Slalombacken på Mösseberg är äldre 
än sektionen. Utförsåkning förekom i backen mycket tidigt, men den första 
organiserade slalomverksamheten i Falköping inleddes i början 1950-talet.  
 
I dagsläget har klubben omkring 200 medlemmar, varav ett 80-tal aktiva.  
Träning bedrivs i flera grupper, från fem år och uppåt. Barmarks-och  
inomhusträningen startar i september och snöträningen kör igång så snart  
vädret tillåter. Säsongen avslutas i april/maj. Däremellan genomförs flera 
läger och tävlingar.  
 

 
 
 
 
 

ORGANISATION  
 
 

Organisationsschema  
 
 

Styrelse  
Ordförande + 
6 ledarmöter  
 

 
 

Lift och café  Marknads-  Sportchef Utbildnings-  Webmaster  
ansvarig  ansvarig   ansvarig    
 

 
 
 

Lift  Café  Tränarkommitté Tävlingskommittè 



	  

	  

Syfte med verksamheten 
 
VISION 
Att skapa intresse för den alpina vintersporten i Falköping och att sätta Falköping på den alpina  
sverigekartan. 
 
HUVUDMÅL 
Den sportsliga verksamheten ska inriktas på såväl på bredd som på elitnivå.  
Verksamheten ska präglas av gemenskap, glädje och respekt.  
 
DELMÅL 
 
Vi ska verka för  

- att bygga upp en tydlig och hållbar organisation  
- att ständigt utveckla organisationen och den sportsliga verksamheten  
- att tränare och funktionärer har en hög kompetensnivå  
- delaktighet och inflytande bland alla medlemmar 
- en tobak-, alkohol-och drogfri verksamhet 
- att öka antalet aktiva och tränare 
- bibehålla eller öka antalet medlemmar 

 
Övriga ambitioner  
• Höja våra ekonomiska intäkter genom att utveckla café samt sponsring från företag  
• Skapa förutsättningar för bättre samarbete och gemenskap med övriga klubbar inom 

distriktet  
• Behålla äldre åkare som avslutat sitt tävlande för att hjälpa till i verksamheten 
 
 
 
Ansvarsområden  
 
Styrelsen  
Ansvarar för att styra, leda och utveckla verksamheten genom 

- beslut vid årsmöte 
- en verksamhetsplan och inom budgeterade ramar.  Verksamhetsplanen revideras fortlöpande 
- att verksamheten årligen följs upp och dokumenteras i en verksamhetsberättelse  
- att tillsätta de funktioner som krävs för att verksamheten skall  

fungera enligt verksamhetsplanen 
- avtal med olika aktörer 
- att ge medlemmarna relevant information genom medlemsutskick, hemsida, e-post och möten 

etc. 
 

Styrelsen ansvarar för medlemsregistret och för hemsidan i samråd med webbmaster 
 

 



	  

	  

Liftansvarig 
Liftansvarig är ansvarig för åtagandet mot Falköpings Alpin genom 

- samordning av arbetet i lift 
- bemanning av lift  
- att följa uppsatt checklista för uppstart, drift och stängning 

 

- att verka för en säker anläggning - tillser att SLAOs lilla gula följs i skidområdet  
- att utvecklar den allmänna gästservicen  

 
Styrelsens kontaktperson gentemot caféverksamheten  
Samverkar med utbildningsansvarig kring relevant utbildning av personal.  
 
Caféansvarig   

- samordnar arbetet i caféet 
- ansvarar för bemanning av verksamheten 
- kontaktperson gentemot Falköping Alpin gällande försäljningen av Skipass  
- utvecklingen av den allmänna gästservicen  
- utveckling av verksamheten (utbud, lokal mm.)  

 
Utbildningsansvarig  
Bidra till kompetensförsörjningen i klubben genom: 

- att verka för att samtliga funktioner i klubben (styrelse, tränare, övriga medlemmar) erbjuds 
relevant utbildning  

 
Sportligt ansvarig  
Övergripande ansvar för att träning-, tävlings och lägersverksamheten  drivs, samordnas och 
utvecklas på ett säkert och effektivt sätt genom 

- samråd i tränarkommittén. Sportchefen är sammankallande.  
- att ansvara för budget avseende träning och tävling   
- utveckling av klubbens ledare i samråd med utbildningsanvarig 
- rekrytering av nya tränare.  Detta förankras i tränarkommitté och styrelse 
- samordning av inköp samt handhavande av material för träning och tävling  
- samordning av tävlingsverksamheten i samråd med tävlingskommittén 
 

 
Tränarkommittén   
Ansvarar för att planera och genomföra träningen på ett säkert och effektivt sätt och att innehållet är 
utvecklande och varierat genom 

- att planera och genomföra lägerverksamhet inkl. samordning av resor och boende ( inkl. budget)  
- att planera och genomföra tävlingsverksamhet inkl. samordning av resor och boende 
- att ledare utses för tävlingar och läger  
- kontakt med grannklubbar för samordning av träning, läger, utbildning etc. 

 
 

Tävlingskommittén   
Ansvarar för att genomföra tävlingar på ett säkert och professionellt sätt  genom  

- att tillsätta funktionärer   
- att verka för att så många möjliga av klubbens medlemmar deltager  



	  

	  

Webmaster 
Ansvarar för att sprida information om klubben såväl internt som externt genom 

- drift och utveckling av hemsidan i samråd med styrelsen.  
- kontakten med press och media  

 
Marknadsansvarig    
Ansvarar för att marknadsföra klubben genom: 

- klubbkläder och profilprodukter 
- kontakt med företag m.fl. avseende sponsring, stipendier etc. 

 
 
Medlemskrav aktiva och medlemmar  
 

• Varje aktiv ska vara medlem och betala tränings avgift.  
• Varje aktivs familj ska arbeta i lift och/eller café (schema finns på hemsidan). 

 
För att få ingå i träningsverksamhet ska varje aktivs familj arbeta 1 pass/schemaperiod (4 veckor) 
Arbetar man personligen 2 pass/schemaperiod har man kostnadsfri tillgång till skipass.  

OBS! Skipasset är personligt och får inte överlåtas. Tappar man bort passet är man skyldig att ersätta 
detta till en kostnad av ett säsongskort. 

Om den aktives familj arbetar 3 pass/schemaperiod får den aktive ta del av sponsring och 
startavgifter. 

• Varje aktivs familj skall vara tillgänglig som funktionär vid hemmatävlingar  
• Medlem som har andra uppdrag i klubben som kräver likvärdigt eller mer ideell tid kan  

undantas från arbete i lift och café.  
• Varje medlem är skyldig att själv söka information om  klubbens verksamhet från  

Styrelse, tränare, hemsidan etc.  
 

 
 

Övriga aktiviteter  
 
I första hand ska inkomstkällor som café och hemmatävlingar utvecklas. 
För att ytterligare stärka ekonomin, och därmed den sportsliga verksamheten, bör klubbens 
medlemmar hjälpa till med övriga aktiviteter som t.ex. bingo.  
 



	  

	  

SPORTSLIG VERKSAMHET  
 

Idrottsliga krav  
 
Tränings deltagande  
 
Försäsong;  

Den aktive ska följa klubbens träningsupplägg efter bästa förmåga. Hänsyn tas till annan aktivitet.  

Vintersäsong;  
Den aktive skall regelbundet deltaga i den gemensamma träningen.  

 

 
Lägerdeltagande  
 
Breddläger:  
- Breddläger är öppet för alla medlemmar.  
- Klubben skall aktivt jobba för att så många som möjligt deltager på breddlägret  
 
Uttagningsläger:  
Uttagningsläger är öppet för de aktiva som:  
-  genomfört barmarksträning, närvaro minst 70%.  
-  deltar på breddlägret.  
-  deltar på snöträning, närvaro minst 70%.  
-  deltar i tävlingar  
-  uppfyller ålderskriterium för lägret.  
 
Särskilda krav kan gälla vid vissa läger.  
 
Tävlingsdeltagande  
Tävlingsupplägget för de aktiva, som följer SSF:s tävlingsprogram, tas fram av tränarkommittén i  
samråd med de aktiva.  
Den aktive ska delta vid aktuella tävlingar.  
Vid tävling utanför distriktet måste den aktive ha uppfyllt kraven för uttagningsläger för att  
ersättning skall betalas ut.  
 

 
 
 
Falköping den 22 november 2011 
 
Styrelsen 
Falköping AIK Slalom 
 



	  

	  

 
 
 



	  

	  



	  

	  

 


