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Verksamhetsidé 

• Vi ska verka för att fler ska få möjlighet att upptäcka och 

utöva längdskidåkning. 

• Vi ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att 

utvecklas som skidåkare i en verksamhet som bidrar till 

god hälsa och välbefinnande. 

• Vi ska stödja våra aktiva som vill elitsatsa. 

• Vi ska arrangera tävlingar och motionsevenemang. 

• Vi ska verka för att alla som s gemenskap och vill göra en 

arbetsinsats för skidsporten ska ha klubben som 

träffpunkt. 



Värdegrund 

• Skellefteå Skidklubb är en förening där alla är välkomna 

och alla är lika mycket värda. 

• Glädje, trygghet och gemenskap är viktiga ledord i vår 

förening. 

• Vi ska vara öppna, ärliga och möta varandra med respekt 

och en positiv attityd. 

• Alla individer ska få delta efter egna förutsättningar och 

utvecklas i sin egen takt. 

• Vi tar aktivt avstånd från kränkande behandling, doping 

och fusk. 



Skellefteå Skidklubbs Vision 

Tillsammans på snö  
skapar vi 

skidglädje, gemenskap, utmaningar och god hälsa. 



Verksamhetsområden 

• Barn och Ungdom 

• Junior 

• Senior - Elit 

• Motion 

• Utbildning 

• Arrangemang 

• Marknadsföring - Kommunikation 

• Anläggning 



Mål - Barn och Ungdom 

 

• Varje år börjar 20 nya barn i någon av träningsgrupperna. 

• I varje träningsgrupp finns 1 ledare per 5 barn. 

• Åkare som aktivt deltar i tävlingar, AC-Cup, ICA Cup (13-

14 år) och Folksam Cup (15-16 år).  

• Alla aktiva från13 år och uppåt erbjuds ett individuellt 

träningsprogram med målsättning. 
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Mål - Junior 

 

• Varje åkare har en individuell målsättning och ett 

träningsprogram inklusive mental träning. 

• Åkare som deltar vid Junior-SM och nationella tävlingar. 

• Fastställa samarbete med närliggande föreningar för att 

om möjligt kunna erbjuda ett stafettlag. 

• Erbjuda alla aktiva att genomgå Skidförbundets steg 1 

utbildning.  

• Ingen junioråkare ska sluta i föreningen utan att vi gjort 

vad vi kan för att stötta och/eller behålla dem som ledare. 



Mål - Senior/elit 

 

• Åkare som deltar i SM, nationella- och internationella 

tävlingar. 

• Varje senioråkare ska bidra till ungdomsverksamheten 

genom träning, rådgivning och som förebild. 

• Ledare med steg tre-utbildning ska finnas tillgänglig för 

seniorerna i föreningen. 

 



Mål - Motion 

• Arrangera minst en skidskola per säsong 

• Erbjuda utrustningskvällar med hjälp av sponsor två 

gånger per säsong, sommar/vinter. 

• Erbjuda träningsgrupper för vuxna. 

• Göra skidklubben attraktiv genom att visa upp vår 

verksamhet i olika sammanhang. Till exempel arrangera 

föreläsningar, vallakvällar, grötfest och Vitbergets dag.  

• Uppmuntra motionärer att bli ledare och erbjuda 

ledarskapsutbildning. 
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Mål - Utbildning 

 

• Utbilda samtliga ledare och tillgodose behovet av deras 
fortbildning. 

• Uppmuntra aktiva i grupperna äldre ungdom och uppåt att 
utbilda sig till ledare.  

• Varje träningsgrupp ska ha minst en ledare som har rätt 
utbildningsnivå för gruppen.  

• Upprätta en utbildningsplan för de olika träningsgrupperna.  

• Fler ledare går Skidförbundets steg 3-utbilding. 

• Erbjuda alla medlemmar utbildningar inom valla, teknik, 
kost, och träningsupplägg.  

• Genomföra funktionärsutbildning och rekrytera fler 
funktionärer. 

 

 

  

 

 



Mål - Arrangemang 
 

• Alla arrangemang skall genomföras med 

utgångspunkten att stödja den idrottsliga verksamheten 

för föreningens medlemmar.  

•  Arrangera minst en tävling med minst nationell status  

under en 3-års period. 

•  Arrangera en distriktstävling och en kommunserietävling 

per år. 

•  Arrangera ett långlopp (som är seedningsgrundande till 

Vasaloppet), ett motionslopp och ett rullskidlopp.  

• Alla lopp skall hålla hög spårstandard och arrangemanget 

skall utföras så kostnadseffektivt som möjligt.  
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Mål- Marknadsföring och 

kommunikation 
 

• Att vi vid all verksamhet gemensamt verkar för att stärka 

varumärket, Skellefteå Skidklubb. Till exempel genom att 

använda kläder med loggor, genom att sätta upp en 

flagga med loggan för att skapa gemensam 

samlingspunkt vid tävlingar, genom att uppträda trevligt, 

heja på varandra och hjälpa varandra.  

• Upprätta en kommunikationsplan som behandlar intern 

och extern kommunikation. 

• Upprätta en årlig marknadsplan. 

• Verka för att minst en artikel/vecka ska publiceras i media 

under tävlingssäsong. 



Mål - Anläggning 
 

• Att tillsammans med Skellefteå kommun fortsätta utveckla 

spår och träningsmöjligheter i Vitbergetsområdet. 

• Att tillsammans med Skellefteå kommun utveckla 

skidstadion som arena för tävlingar och arrangemang. 

• Arbeta för att ett skidlekområde i Vitbergsområdet 

färdigställs. 

• Arbeta för en rullskidbana anläggs i Skellefteå. 



Övergripande sociala mål med 

verksamheten 
 

• Träning och övrig verksamhet bedrivs så att alla känner 

sig välkomna och delaktiga.  

• Träningsgrupperna arbetar aktivt för att stärka lagandan 

och för att alla ska lära känna varandra och uppleva 

träningen som glädjefylld.  

• Föreningen strävar efter en jämn könsfördelning i 

samtliga träningsgrupper och bland ledare, funktionärer, 

anställda och förtroendevalda.  

 


