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känslan av att glida på snö – snöglädje! Känna den där pirrande känslan långt nere i magen genom 
att susa nedför backen. Uppleva glädjen och lyckoruset av att ha vågat pröva o ch känna känslan av 
”att jag kan”. Att få testa glida, hoppa, jibba, åka, rulla i och på snö. Alla på snö gör de tta möjligt för 
fjärdeklassare ute i våra skolor.

Intresset för snöaktiviteter ökar i Sverige,  men trots detta är det inte alltid lätt at t rekrytera nya 
medlemmar till våra föreningar. Här ser vi Alla på snö som en utmärkt “rekryteringsbas ”. Detta material 
har tagits fram som ett stöd till föreningen för att inspirera nya barn och ungdomar a tt söka sig till den 

 
 

SNÖGLÄDJE – 
SJÄLVKLART!

Hållbarhet – både i fysisk och psykisk tränings- och tävlingsmiljö

Livsstil – inspirera till en aktiv fritid på snö samt skapa ambassadörer

Jämlikhet – delta på lika villkor oberoende etnicitet, nivå, kön eller ålder

Livslång – skid- och snowboardverksamhet för bredd och elit – hela livet

livslång snöglädje utifrån Svenska Skidförbundets Kärnvärden.
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”DETTA ÄR DEN BÄSTA DAGEN I MITT LIV ” 
 
Alla på snö vänder sig till fjärdeklassare men även till alla som vill lära sig glida och hoppa på snö 

genom grenar som alpint, längd, skicross, snowboard, backhoppning, freeskiing, puckel, 

telemark och speedski. 

Under en Alla på snö-dag får barnen kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning 
för att utforska snöglädje. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar, 
och med stöd av lärare och ledare som utbildats i att leda och coacha på snö. 

Syftet är att väcka ett livslångt intresse för snösport genom att ha massor av kul på snö. 

Svenska Skidförbundet ordnar tillsammans med kommunen, skolan och skidanläggningen en dag då vi 
bjuder in alla fjärdeklassare att prova på och utforska allt det roliga, sköna, inspirerande, fartfyllda och 
häftiga med snö. Att utmana, använda sin balans och smidighet. Få njuta av fartvinden, växa med ökad 
skicklighet och bli skönt trött av både fysisk aktivitet och nya erfarenheter.

 

VAD ÄR ALLA PÅ SNÖ?
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VAD ÄR ETT
KOM IGÅNG-TILLFÄLLE?
ETT KONCEPT FYLLT AV SNÖGLÄDJE OCH MÖJLIGHETER  

Ett kom igång-tillfälle händer efter Alla på snö-dagen. Föreningen på orten ordnar anpassad träning för 
Alla på snö-deltagare som på så vis ges möjlighet att få uppleva ännu mera snöglädje. 

Varje kom igång-tillfälle är utformat och planerat utifrån ett förslag på upplägg, men självklart kan varje 
förening anpassa upplägget efter sina förutsättningar. Varje kom igång-tillfälle är planerat att hålla på 
cirka 1 timme från samling till avslutning. 

Kom igång-tillfällena innehåller förberedelser för dig som ledare, samling, uppvärmning, huvudmoment 
och avslutning

Syftet är att förenkla och skapa möjligheter för föreningar att genom Alla på snö rekrytera nya 
medlemmar. 
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Alla på snö-barnen utgör med fördel, till en början, en egen grupp. Gärna i samband med övrig träning i 
föreningen så att de känner sig delaktiga i verksamheten. Genom att själv få uppleva och betrakta är det 
lättare att få en känsla för verksamheten och förhoppningsvis inspireras att fortsätta i föreningen efter 
kom igång-tillfällena. Finns det tillgång till att låna utrustning är det positivt. Annars är det fördelaktigt 
med tydliga rekommendationer. Väl anpassad utrustning stärker viljan och behöver inte vara dyrt. 

Passa på att under kom igång-tillfällena informera och berätta för föräldrar vad det innebär att just deras 
barn är med i föreningen. Vad är klubbens värdegrund och vilka riktlinjer har er förening? Var tydlig med 
vad som förväntas av en idrottsförälder och att alla kan bidra till att skapa en innehållsrik och glädjefylld 

Involvera föräldrarna under kom igång-tillfället. Låt dem bygga hinderbanan till barnen eller sätta upp 
koner för stafetten. Låt dem bli delaktiga i barnens aktiviteter. Ge dem krattor och spadar och låt dem 
vara kreativa, uppmuntra dem att själva prova på snöglädje. 

TIPS TILL FÖRENINGEN
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att få barn att komma på era kom igång-tillfällen.

 

Besök gärna Alla på snö-dagen och prata med våra Alla på snö-ledare, det kan ju vara så att de vill 
komma och hjälpa till som ledare i er förening. Prata även med barnen och uppmuntra dem att komma 
på era kom igång-tillfällen.

eventuellt ska ta med sig. Gör en plan för hur ni som förening ska ta hand om barn som eventuellt vill 
fortsätta i er ordinarie verksamhet efter kom igång-tillfällena. 

Ur ett längre perspektiv är det viktigt att objektivt se över hur tillgänglig just er förening är för nya 
målgrupper och medlemmar. Hur marknadsförs föreningen? Är det lätt och enkelt att som ”ny” 

ta ansvar för att skapa en glädjefylld och utvecklande idrott.



TIPS!

TIPS!

Var lugn som ledare/tränare det kommer 
att smitta av sig på deltagarna. 
Ni har hela dagen på er.

Fråga gärna om deltagarna har 
någon rolig lek som de vill leka.

Svenska Skidförbundet vill att du som ledare och tränare skapar trygga och inspirerande miljöer att 

tänka på. Det är viktigt att skapa kontinuitet genom att hitta en rutin för hur ni startar och avslutar varje 
kom igång-tillfälle. Du som ledare är noggrann med att säga ”Hej” och ”Hej då” till alla deltagare och 
uppmuntrar till att gruppens deltagare hälsar på varandra. Det är ett bra sätt att se alla deltagare och 
visa på alla likas värde. Som ledare är du en viktig förebild.

 

Tänk på att börja och avsluta varje kom igång-tillfälle med något positivt. Samlas i en ring axel mot axel 
så att alla deltagarna kan se dig och varandra, det är ett inkluderande sätt att samlas där alla syns och 
kan höras. Vi kallar det för en “gnuggis” eftersom axlarna gnuggar mot varandra

 

För att barn ska känna sig trygga, lugna och fungera i en grupp behöver de bli lyssnade på, känna 
delaktighet och gemenskap och att de utvecklas och får lyckas i aktiviteten utifrån sin egen förmåga. 
Tillsammans med gruppen skapar ni gemensamma spelr egler där alla är delaktiga. Du som ledare 
skapar en tydlig miljö. Utifrån era gemensamma spelregler kan du som ledare ha s töd och agera. 

Vid övning eller lek – ge korta instruktioner och visa gärna. Barn gör som vi gör inte som vi säger. Beröm 
utifrån prestation och person. Undvik att fokusera på resultat. Se till långsiktig utveckling. 

ATT TÄNKA PÅ 
SOM LEDARE
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SAMSYN
Genom att svara på frågan ”vad” vi ska göra och ”varför” skapar du som ledare förståelse för aktiviteten. 
Ge deltagarna en möjlighet att ställa frågor. Samsyn är en trygghet och är viktigt för både barn och 
vuxna. 

SE ALLA
Trygga deltagare skapas genom att du som ledare synliggör deltagare. Lyssna aktivt när de pratar, 

kan användas vid utvärdering eller för att “ta temperaturen” på gruppen. Alla deltagarna får möjlighet 
att uttrycka sig och vara delaktiga. Tummen rakt upp innebär att det känns jättekul och att de är 

över resultatet och hur ni tillsammans kan utvecklas.  

GRUPPINDELNINGAR
Alla deltagare ska känna tillhörighet och gemenskap. Skapa en miljö i gruppen där alla hjälper 
alla och alla är med. Du som ledare kan med fördel använda dig av ”sorteringslekar” för att göra 
gruppindelningar. Sorteringslekar hittar du längre bak i häftet. 

GRUPPSTÄRKANDE ÖVNINGAR
Exempelvis att göra en ”hej-övning” där alla deltagare rör sig fritt och ska hälsa på varandra. Du som 
ledare ger dem olika sätt att hälsa på varandra exempelvis säga tjena, hälsa som drottningen, klappa 
den andra på axeln, säg Namasté och för ihop händerna och nicka och kanske avsluta med att hälsa 
som elefanter. Syftet är att bryta isen och göra så att alla deltagare har fått kontakt med varandra innan 

EXTRA TIPS FÖR 
ATT SKAPA EN 
TRYGG GRUPP
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Var noga med tillsammans ta fram spelregler som är lät ta att förstå och som är tillgängliga för gruppen. 
Exempelvis fem förhållningssätt ni som grupp ska ha under aktiviteten för att alla ska våga säga vad de 
tycker, våga delta och känna sig trygga. 

Exempelvis: 
– Vi lyssnar på varandra.

– Vi hjälper varandra om någon behöver hjälp eller blir ledsen.

– Vi säger snälla saker till varandra.

FÖRSTA INTRYCKET
Var noga med vilket första intryck du vill ge, se till att ni får en positiv första kontakt. Tänk i förhand 
igenom hur du presenterar dig, hur du pratar till målgruppen och vilket kroppsspråk du bör ha. 

KONSEKVENT
Var konsekvent, att vara konsekvent ger barn en trygghet då de vet vad de kan förvänta sig av ledaren. 

FÖREBILD
Fundera på hur du kan vara en bra förebild och kom ihåg att du inte kan välja själv om du vill bli en 
förebild, det väljer den som vill ha dig som förebild. Det vi kan välja är om vi ska förvalta förtroendet eller 
inte. Kom ihåg att människor speglar varandra, speciellt barn, vilket innebär att de kommer att ta efter 
det du gör, positivt som negativt. 

BARNPERSPEKTIV
Ha alltid ett barnperspektiv, varför vill barnen utföra denna aktivitet? Stäm gärna av med gruppen hur en 
övning har känts, lyssna på hur de upplevde den och om övningen var på deras nivå.

AGERA MERA
Uppmärksamma och beröm positivt beteende. Våga agera varje gång du märker ett nedsättande 
beteende. Det är alltid bättre att agera direkt och markera än att låta det gå förbi. 

SYFTE
Berätta gärna kortfattat varför ni gör olika övningar då det blir lättare för den aktiva att utföra 
instruktionen. 

 

TYDLIGA SPELREGLER
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SJÄLVREFLEKTION
Gör en trygghetsanalys efter varje pass. En analys för dig själv och en analys tillsammans med din 
ledarstab då du går igenom frågor som:

– Hur upplevde jag gruppen?

– Levde gruppen upp till hur en bra Alla på snö-kompis beter sig?

– Såg jag alla deltagare?

– Var alla delaktiga?

– Hur var jag som förebild?

– Hur verkade deltagarna må?

– Var jag tydlig?

– Hur gick avslutet och hur upplevde barnen att de själva hade följt “reglerna” att vara en bra Alla på 
snö-kompis?

Skriv ner dina/era tankar och fundera på vad du kan göra annorlunda till nästa kom igång-tillfälle.

STARTA OCH AVSLUTA MED EN GRUPP – TIPS!
Samla gruppen i en ”gnuggis”. Börja varje kom igång-tillfälle med att presentera dig som ledare, berätta 
vad dagen innehåller och gå igenom vad en bra All på snö-kompis är så att alla i gruppen får en trevlig 
och roligt upplevelse. Låt barnen ge exempel på vad de kan göra för att följa de sju punkterna och kom 
överens om att vi alla kan säga till om någon inte följer dem.

hur de följde punkterna. Börja med att ta en punkt i taget och använd ”Tummen” för att utvärdera. Ställ 
öppna följdfrågor till barnen. Låt det vara frivilligt för barnen att berätta hur de tänker. 

EN BRA ALLA PÅ SNÖ-KOMPIS
- Säger Hej och hej då.

- Hjälper till så att alla får roligt.

- Ger beröm och hjälper till.

- Sprider positiv energi!

- Lyssnar på andra deltagare.

- Pratar med alla och är snälla mot alla.

- Är en bra förebild för andra. 

SÄKER SNÖGLÄDJE
Att lära ut under kom igång-tillfället

1. Lyssna alltid noggrant på dina ledare så att du vet vad du ska göra.

2. Ta det lugnt och håll avståndet i backen och i spåret så du inte skadar dig själv eller någon kompis. 

3. Behöver du stanna, stanna där du är synlig för andra, vid sidan av backen eller spåret. 

4.  Skidor eller snowboard ska vara på fötterna när du är i backen eller i spåret. Skor förstör underlaget    
och lösa skidor eller snowboards som får fart kan skada andra.

5. Fråga alltid en vuxen om du eller någon kompis behöver hjälp



Inspiration till kom igång-verksamheten:

GENERELLA FÖRBEREDELSER
Som del i din planering av kom igång-passet kontrollerar du tillgången till anläggning/yta och det 
material du behöver för aktiviteten. Se till att du på ett säkert sätt kan bedriva verksamheten och att 

till målsmän. 

 

EXEMPEL PÅ HÅLLTIDER 
15 min. samling + uppvärmning

40 min. huvudmoment – snöaktiviteter

10 min. lek + avslutning

SAMLING
Samla alltid deltagarna i en ring axel mot axel (“Gnuggis”). Då hamnar ingen bakom eller framför och 
alla ser och hör. Här kan du informera om praktiska detaljer som presentation av ledare, upplägg och 
planering, kolla deltagarlistor, regler och om någon gör sig illa hur går vi tillväga då. Målet med dagen: 
uppleva snöglädje tillsammans!

UPPVÄRMNING
Uppvärmning är viktigt för att få igång gruppen, minska anspänningen, höja stämningen, förbereda 
kroppen för aktiviteter och för att förebygga skador. Gärna genom leken som metod. 

HUVUDMOMENT
Under huvudmomentet utvecklas nya färdigheter som exempelvis att röra sig runt, glida på snö, stanna, 
svänga och hoppa. 

AVSLUTNING

barnen för deras insatser, fråga hur deltagarna har haft det, har vi uppnått målet och upplevt snöglädje 
tillsammans. 

STÅ OCH GÅ MED SKIDOR PÅ FÖTTERNA
Skynda långsamt – avsätt gott om tid för deltagarna att vänja sig vid att ha skidor på fötterna. Om 
det behövs, träna på att sätta på och ta av skidorna för att förstå hur skidor och bindningar fungerar. 
Stavar för alpint behövs inte de första gångerna. Gå runt och lek med en eller två skidor på utan stavar. 
Deltagarna får tränar balansen och får själv klura ut när de åker framåt, bakåt eller står stilla. Om 
underlaget lutar så ska skidorna korsa fallinjen (den väg en boll från samma position skulle rulla) för att 

SKAPA EN MILJÖ
ATT LYCKAS I!
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1. FÖRBEREDELSER
Gör klart för toppar och dalar, en kort hinderbana och tunnelkull.

 

2. SAMLING
Gör en gnuggis. 

Jättekul att så många har kommit! I dag ska vi uppleva snöglädje!

Gör tummen för att veta hur barnen känner sig. Berätta hur de är en bra Alla på snö-kompis. 

3. HÄLSNINGSLEKEN 
Alla lär sig namnen på varandra i gruppen. Tänk på temperaturen, är det väldigt kallt var försiktig med 
att vara still. Har de en gång blivit kalla är det svårt att få upp värmen igen. 

4. UPPVÄRMNING – HUVUD, AXLAR, KNÄ OCH TÅ
För att få upp värmen.

5. FÖLJA JOHN
En kort skidvariant.

6. TOPPAR OCH DALAR

7. ÖVNING UTAN STAVAR
Lär barnen att åka utan stavar, låt dem åka några gånger och försök hitta åkningen utan stavar. 

8. HINDERBANA
Placera ut en slinga där barnen kan ta sig runt och utforska skidåkningen.

9. TUNNELKULL

10. AVSLUTNING
Samla alla i en gnuggis, beröm dagens insatser – se vad bra det gick att åka skidor utan stavar! 

Gör tummen för att se hur barnen har upplevt dagen. Eventuellt informera om nästa kom igång-tillfälle. 
Avsluta med raketen.

 

LÄNGD KOM IGÅNG  #1
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1. FÖRBEREDELSER
Gör klart en utförsbana, klädnypekull och doppboll.

 

2. SAMLING

I dag ska vi uppleva snöglädje! Gör ”Tummen” för att veta hur barnen känner sig. 

Påminn om hur de är en bra Alla på snö-kompis. 

3. HÄLSNINGSLEKEN 
Alla lär sig namnen på varandra i gruppen. Tänk på temperaturen, är det väldigt kallt var försiktig med 
att vara still. Har de en gång blivit kalla är det svårt att få upp värmen igen.

4. UPPVÄRMNING – TÄVLING PÅ PLATS
För att få upp värmen.

 

LÄNGD KOM IGÅNG  #2

5. LEK
Doppboll
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6. PLOGA
Börja med att prata om vad som är bra att tänka på när man ska ploga. Spetsarna är kompisar och vill 
vara tillsammans, tänk hur plogen ser ut på en plogbil. En käpp eller stav kan användas för att ploga två 
och två och hjälpa varandra.

7. UTFÖRSBANA 
Gör en enkel bana i lagom brant terräng. Markera och visa hur de tar sig upp till banans start för att 
undvika krockar. Förslag på innehåll: små och stora slalomsvängar, portar, kryp ihop som en köttbulle 
och sträcka på sig som spagetti, nudda backen eller plocka upp en ärtpåse. 

8. KLÄDNYPEKULL

9. AVSLUTNING
Samla alla i en gnuggis, beröm dagens insatser – vad bra ni kämpade i backen! Gör tummen för att se 
hur barnen har upplevt dagen. Informera om nästa kom igång-tillfälle.
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1. FÖRBEREDELSER
Gör klart för skidskytte, rundbana, stjärnstafett och övningen “Kom alla mina skidstjärnor”.

 

2. SAMLING

uppleva snöglädje! Gör ”Tummen” för att veta hur barnen känner sig. Påminn hur de är en bra Alla på 
snö-kompis. 

3. HÄLSNINGSLEKEN 

4. UPPVÄRMNING – KOM ALLA MINA SKIDSTJÄRNOR
För att få upp värmen.

5. UNDER HÖKENS VINGAR

6. SKIDSKYTTE

7. RUNDBANA MED OLIKA TEKNIKER
Märk ut olika avsnitt längs banan med teknikerna: diagonal, stakning och stakning med frånskjut. Låt 
barnen öva på de olika teknikerna.

8. STJÄRNSTAFETT

9. AVSLUTNING
Samla alla i en gnuggis, beröm dagens insatser – vad bra ni kastade på skidskyttet! Vilka 
kämpainsatser!

Gör tummen för att se hur barnen har upplevt dagen.

Avsluta med raketen.

Berätta för barnen om när, var och hur de kan fortsätta uppleva snöglädje och träna 
i er förening.

 

LÄNGD KOM IGÅNG  #3
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1. FÖRBEREDELSER 
 Morötter, koner och käppar.

2. SAMLING
Samlas i en gnuggis. Berätta vad som ska hända på passet. Målsättningen är att uppleva snöglädje! 
Berätta hur de är en bra Alla på snö-kompis. 

3. HÄLSNINGSLEKEN 
Alla lär sig namnen på varandra i gruppen. Tänk på temperaturen, är det väldigt kallt var försiktig med 
att vara stilla. Har de en gång blivit kalla är det svårt att få upp värmen igen. 

4. UPPVÄRMNING – (SE LEKAR TIDIGARE I HÄFTET).

5. TESTA ATT GLIDA NEDFÖR I EN LÅNG PLATT BACKE 
Glid rakt utför med låg fart till ett naturligt stopp där farten tar slut, alternativt ett naturligt eller 
byggt motlut på slutet. Se till att göra de första försöken med mycket hög lyckasfaktor och höj 
svårighetsgraden långsamt. Övningen kan göras på en eller två skidor utan stavar. 

6. TRÄNA PÅ ATT GÅ UPPFÖR 

7. GLID RAKT UTFÖR – PLOG TILL STOPP 
Pröva att göra liten, mellan och stor plog på plan mark för att känna på rörelsen. Åk sedan i fallinjen och 
använd plog till stopp. Välj terräng efter färdighet.

8. GLID RAKT UTFÖR – PLOG TILL STOPP MED OLIKA UPPGIFTER
• Likna olika djur 

• Lyft på ena foten 

• Hoppa jämfota med skidorna

9. TESTA PÅ ATT SVÄNGA
Sväng höger genom att belasta vänster fot och peka med vänster stortå dit man vill åka. Sväng vänster 
genom att belasta höger fot och peka med höger stortå dit man vill åka

10. TÄLT PÅ RAD
Ställ två käppar som tält mot varandra rakt eller tvärs över fallinjen. Åkaren ska böja sig ner under 
“tälten” och sträcka sig mellan “tälten”.

ALPINT KOM IGÅNG  #1

11. AVSLUTNING
Samla alla i en gnuggis, beröm dagens insatser. Gör ”Tummen”  för att se hur barnen har upplevt 
dagen. Informera om nästa kom igång-träning.
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1. FÖRBEREDELSER 
Morötter, koner och käppar.

2. SAMLING
Samlas i en gnuggis. Berätta vad som ska hända på passet. Målsättningen är att uppleva snöglädje! 

Be barnen återberätta hur de är en bra Alla på snö-kompis. 

3. HÄLSNINGSLEKEN 
Repetera namnen på alla i gruppen.

4. UPPVÄRMNING – SE LEKAR TIDIGARE I HÄFTET.

5. TIPS PÅ LEKAR
Fråga barnen om de har tips på lekar att göra på plan mark med skidor, annars kan ni göra någon av 
följande.

• Hoppa små skutt på stället, 

• Snurra/kliv runt 360 grader 

• Lek Följa John

 

ALPINT KOM IGÅNG  #2
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6. TRÄNA MER PÅ ATT SVÄNGA  
Utmaning efter individerna i gruppen. Sväng åt höger genom att belasta vänster fot och peka med 
vänster stortå dit de vill åka. Sväng åt vänster genom att belasta höger fot och peka med höger stortå 

7. TRÄNA PÅ ATT RAMLA OCH TA SIG UPP. 
Lär deltagarna att lägga sig på rygg om skidorna pekar åt olika håll. Det är lättast att resa på sig om 
skidspetsarna pekar åt samma håll och skidorna är parallella. Sät t fötterna nära stjärten och rör dig 
framåt så att händerna är framför knäna när du försöker ta dig upp. Träna på olika situationer. Barnen 
tycker att det är roligt när de får rulla runt i snön och träna detta tillsammans. Varför inte göra en ”krasch-
lek” (Följa John där de ramlar lite då och då) eller ”sittkull” där man inte blir tagen om man sitter ner.

Friåkning med uppgifter till barnen. 

• 

• Plocka upp snö med handen 

• Ta av en skida och åk på bara en skida i lätt terräng 

8. HOPP ÖVER KÄPP 
Sätt två parallella käppar och lägg en käpp på backen tvärs över. Åkaren ska kunna hoppa över den 
liggande käppen. 

9. AVSLUTNING. 
Samla alla i en gnuggis, beröm dagens insatser. Gör ”Tummen” för att se hur barnen har upplevt dagen. 
Informera om nästa kom igång-tillfälle. Hemläxa. Barnen får fundera över vilka lekar de kan göra på plan 
mark och den som vill får leda aktiviteten vid nästa tillfälle
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1. FÖRBEREDELSER 
Gör en bana med några olika rundningsmärken och hinder, av olika svårighetsgrad, för att skapa 
rörelseutveckling på skidor.

2. SAMLING
Samlas i en gnuggis. Berätta vad som ska hända på passet. Målsättningen är att vi ska uppleva 
snöglädje! Återberätta hur de är en bra Alla på snö kompis.

3. HÄLSNINGSLEKEN
Repetera namnen på barnen i gruppen. 

4. UPPVÄRMNING (se övningar tidigare i häftet)

5. TIPS PÅ LEKAR
Fråga barnen om de har tips på lekar att göra med skidor på plan mark, annars kan ni göra någon av 
följande:

• Ta av en skida, åk runt och balansera. Byt fot/sida efter ett tag. 

• Kull med skidor på. 

6. TRÄNA PÅ ATT SVÄNGA
Fortsätt att träna på att svänga. Friåkning med uppgifter till barnen utifrån individens förmåga medan de 
svänger och reglerar sin hastighet.

• Likna olika djur 

• Lyft på ena och andra foten 

• Hoppa som en hare 

• Armarna framåt, uppåt, utåt 

7. BANOR
En bana som är helt rak i fallinjen. Barnen tränar plogsvängar, utan att du som ledare ger feedback. Sätt 

ALPINT KOM IGÅNG  #3

8. AVSLUTNING
Samla alla i en gnuggis, beröm dagens insatser – se vad bra det gick att åka skidor utan stavar! Gör 
”Tummen” för att se hur barnen har upplevt dagen och summera kom igång-träningarna.

Berätta för barnen när, var och hur de kan fortsätta uppleva snöglädje och träna 
i er förening.
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HÄLSNINGSLEKEN
Låt barnen säga sitt namn, exempel: 

– Jag heter Stina. 

Samtidigt gör Stina en rörelse. 

Därefter svarar alla:

– Hej Stina och gör samtidigt samma rörelse.

Fortsätt så att alla får göra en rörelse och presentera sig. 

SORTERINGSLEKAR

FÖLJA JOHN
Gör gärna Följa John med fantasi och inlevelse. Då får man barnen med sig på ett härligt sätt. Kör med 
fördel utan stavar. Snabba, snabba steg. Åk och nudda backen med händerna. Sträck på er och bli 
så långa som möjligt. Åk baklänges. Kliv över något. Småspring i sidled. Kryp ihop och bli så liten som 
möjligt – köttbulle. Gör en ”plogbroms”. Pröva att stå eller glid framåt på ett ben. Gör ett hopp. 

TUNNELKULL

jagar. Den som blir tagen ställer sig med benen bret t isär, när någon krupit mellan benen är man fri igen. 
Försök att få ett bra tempo i leken så att många är i rörelse, anpassa antalet ”jägare” så det blir roligt. 

TOPPAR OCH DALAR
Märk ut ett område som är ca 20 x 20 meter. Ha 20 små koner där hälften står rätt (toppar) och hälften 
upp och ner (dalar). Dela in gruppen i två lag, det ena laget vill bara ha toppar och det andra laget dalar. 
Alla åker samtidigt och vänder konerna till sitt lags fördel. När ledaren ropar ”händerna upp i luften” 

att stå still vid en kon och vakta den. Många i rörelse på samma gång, alla kan ta i efter egen förmåga 
och det brukar bli högt tempo i den här leken.

 

SNORKULL
Märk ut ett område på ca 20 x 20 meter. Placera en rockring och placera en ärtpåse i två av hörnen. Ta 
fram ett lekband.  Bandet är nu jägarens ”snor”, jägaren ska nu åka och försöka “smitta ner” de andra 
med sitt snor – nudda dem med bandet. Blir du smittad/tagen åker du till rockringen, som är en dusch. 
Tvåla in dig med ärtpåsen, duscha av dig genom att dra rockringen över huvudet, ner mot backen och 
upp igen. Skaka av dig lite vatten och vips så är du frisk igen. Kör vidare! Alla barn brukar tycka att den 
här leken är spännande på grund av att den som jagar, jagar med ”sitt snor”.

LEKAR

KOM ALLA MINA SKIDSTJÄRNOR
Ledaren ropar ”Kom alla mina skidstjärnor”, deltagarna svarar ”Hur då?”. Svara med en beskrivning 
på hur de ska röra sig/se ut exempelvis: så långa som möjligt, med långa glidsteg, springandes på tå, 
baklänges, som balettdansöser, så små som möjligt, så tyst det går. Välj även som en racerbil, en tiger, 
hönor m.m. Låt gärna något av barnen pröva att vara den som ropar. 
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UNDER HÖKENS VINGAR 
Märk ut två linjer med ca 20 meters avstånd. Börja med en eller två ”hökar”. Placera övriga deltagare vid 
en av linjerna. Hökarna ropar ”Under hökens vingar kom” de övriga svarar ”Vilken färg?”, höken svarar 
en färg. De som har den färgen på sig, springer fritt förbi höken, de andra måste försöka springa förbi 
utan att bli tagen. De som blir tagna hjälper höken nästa omgång.

HINDERBANA
Kan göras både kort, lång eller som stafett. Stafetter med start från två håll ger en bra balans mellan 

och stillastående. Förslag på innehåll: slalom, portar, rockring att runda, käpp att kliva över, käppar eller 
vippor som sitter ganska tätt och oregelbundet som de tar sig igenom på valfrit t sätt, två parallella rep 
som barnen åker mellan – fram- eller baklänges, ärtpåsar att kasta m.m.

TÄVLING PÅ PLATS
Samla alla i en gnuggis. Lek att ni åker en riktig skidtävling. Hitta på vad som kommer utefter banan. 
Diagonala på platten, staka, spring uppför en backe och kämpa hela vägen över krönet, fartställning 
utför backe, ta en kurva i fartställning, trampa runt en kurva, det kommer ett hopp, närmar sig målet och 
lägger in spurten, sträck armarna i luften – i mål! Variera mellan de olika momenten för att verkligen få 
igång deltagarna. Bra lek för att få igång alla när de är lite småfrusna. 

DOPPBOLL
Gör ett mål på var kortsida. Dela in gruppen i två lag. Lagen skall passa bollen mellan sig genom at t 

i marken innan den kastas till en lagmedlem. Mål görs genom att doppa bollen i målet, exempelvis en 
rockring.

KLÄDNYPEKULL
Barnen får varsin klädnypa som de sätter fast i jackan från midjan och bakåt. Nu ska de skydda sin 
egen klädnypa och samtidigt försöka ta klädnypan av sin kompis. När en klädnypa har erövrats fästs 
den på den egna jackan. Har de inga klädnypor kvar hämtar de en ny hos ledaren.

SKIDSKYTTE
Markera en slinga med en “skyttestation”. Förslagsvis ärtpåsar som ska kastas i en rockring. Dela upp 

och därefter försöka kasta två ärtpåsar i rockringen. När de har satt båda “skotten” åker de och växlar 

du gärna lägga in lite hinder som portar och slalom. 

STJÄRNSTAFETT
Gruppen delas in i 2–4 lag beroende på antalet barn. En bana märks ut med fyra koner. Lagen placerar 
sig i mitten vid varsin kon. På given signal åker en i varje lag ut i banan, kör ett varv och återvänder till 
mitten för att växla. Obs! Runda lagets ”startkon” både på vägen ut och på vägen tillbaka till växlingen.

RAKETEN
Gör en Gnuggis och raketen tillsammans. Börja med att klappa händerna sakta, öka takten succesivt 
och lägg till fötterna. Avsluta med ett hopp och ett härligt tjut. En perfekt avslutning på passet. Gör den 
för dagens alla härliga insatser
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ANMÄLNINGSFORMULÄR 
Kom igång-tillfälle

 

Hej! Vad kul att just du fått vara med på en Alla på snö-dag. Nu har du chansen att få uppleva ännu mer 

PLATS: ………………………………………………………....................................................................... .

TID: …………………….. DATUM:…………………………………………………………………...................

FÖRENING: ………………………………………………………………………………………...................... .

Fyll i anmälningsblanketten nedan om du vill glida på snö igen. Lämna in blanketten till din 
lärare eller någon ledare under Alla på snö-dagen.

NAMN: ………………………………………………………………………………………….......................... .

SKOLA: ……………………………………………………………………………………………..................... .

NAMN MÅLSMAN: ……………………………………………………………………………....................... .

TELEFONNUMMER MÅLSMAN: ……………………………………………………………..................... .

BEHÖVER UTRUSTNING:   JA         NEJ

SKOSTORLEK: …………………………..

VIKT: …………………………………….....

LÄNGD: …………………………………...

JAG HAR ÅKT SKIDOR: (ringa in ditt svar)

EN GÅNG                   NÅGRA GÅNGER                 MÅNGA GÅNGER 
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KOMPIS MED ALLA PÅ SNÖ:

TACK TILL ALLA VÅRA PARTNERS:


