Jesper och Magnus TSK

Bakgrund
 Tunafors slalom har sedan storhetstiden i början på 80-

talet stadigt minskat antal aktiva medlemmar från 250 till
dagens 40.
 Vi satsar nu mycket på att växa och få fler aktiva

medlemmar.
 Vi har även ett generationsskifte i ledare och tränare, i

princip inga gamla ledare kvar till årets säsong.
 Dokumentationen kring träning har varit helt obefintligt.
 Det har inte funnits riktlinjer hur nya familjer ska komma

in i klubbverksamheten

Initiativ ledare och föräldrar
 Vi har för i år nu tagit fram riktlinjer och röd tråd med tydliga mål får de olika
grupperna. Den innehåller…
 Träningsupplägg
 Spelregler

 Information till medlemmar

 Vi har tillsammans med styrelsen tagit fram riktlinjer för nya medlemmar och
hur vi på bästa sätt kan ta emot nya medlemmar och vilket ansvar tränarna har
här.

 5 av 6 tränare är nya och vi fokuserar på utbildning (SATU) med mycket fokus
på hur vi ska lära ut och att ha roligt i backen.
 Ökad kommunikationen mellan styrelse, tränare och medlemmar genom att
informera men även delegerat till nystartade kommittéer för att även öka

tydligheten inom klubben vilket ansvar som alla har.

Initiativ aktiva
 Genom att tydliggöra och informera om klubbens spelregler hoppas vi

att trivseln och motivationen ska öka på träningarna. Det är viktigt att
alla hjälper till för att träningarna ska bli informativa, nyttiga och
roliga.
 Vi inför även gemensam träning för grupperna, även om tiderna är

olika för att de olika grupperna får träffa på varandra i backen.
 Ungdomstränare, fd aktiva, uppskattas av de yngre åkarna.

 Inför temaupplägg för att vara tydligare vad som gäller på träningarna.

4-5 olika teman som anpassas efter gruppnivå, skidteknik, linjeval,
riktningsförändring, race och fart. Bygger mycket på «Alpina banor»
 Utökat skidskolan för att kunna ta emot nya förmågor.

Informationsmöten
 Vi har genomfört och håller på att genomföra möten. Vi har

informerat två parter
 Styrelsen

 Tränarstaben

 Material för nya medlemmar har tagits fram som de nu får när de

kommer med i klubben.
 I nästa steg som pågår informeras föräldrarna, bl.a. genom de

nyinstiftade kommittéerna (tävling-, kiosk och
skidskolekommitté) och om riktlinjerna med röd tråd. Detta
kommer att göras i samband med snöstarten.

