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Vision och mål IFK Falun Alpin – var är vi år 2026 

Syfte med den här beskrivningen som vision och mål 
Visionen syfte är att vara vår kompass för att guida oss så att vi tillsammans strävar och verkar mot 
en gemensam bild av hur vi som förening verkar och var vi vill vara år 2026. För att nå dit behöver vi 
gemensamma Övergripande mål samt ett gemensamt Grundläggande synsätt som vägledning till vår 
Vision 2026. 

 
Övergripande mål IFK Falun Alpin 2026 
Våra övergripande mål med verksamheten är ”tidslösa” och kommer att leva kvar 2026. Och dessa lyder: 

• Glada och skickliga skidåkare i en positiv gemenskap! 

• Skidkamratskap för resten av livet. 

• Så många så länge som möjligt. 

(samma som är beskrivna i vår nu gällande stomplan på hemsidan) 

 
Grundläggande synsätt 
Även vårt synsätt kommer att leva vidare enligt nedanstående punkter. Det här är punkter som är 
viktiga och levande för oss som vi aktivt arbetar med. Det grundläggande synsättet är det som är sant 
för tränarna och vägledande i träning och näraliggande verksamhet. 

• Vi strävar ständigt efter att vara många i klubben, då kan många bidra som resurser i 
verksamheten. Vi är också uppmärksamma på de kompetenser olika medlemmar besitter och 
som kan vara till nytta i klubbverksamheten 

• Trots att det är en individuell idrott skapar vi team/grupper och gemenskap. Laganda 
eftersträvas på träning, tävling och läger 

• Varje individ uppmärksammas vid varje sammankomst. ”Alla ska bli sedda”. Alla har lika värde 
och behandlas därefter. Vi ger individuell träning inom gruppen 

• En äldre åkare utgör alltid en förebild för en yngre. Att härma är en av de 
viktigaste inlärningsmetoderna som vi använder oss av 

• Vi utvecklar föräldrars skidteknik för att öka skidintresset hos dem. Skidintresserade 
föräldrar bidrar till utvecklingen hos skidåkande barn 

• De aktiva barnen/ungdomarna uppmuntras till allsidig skidåkning och till tävlingsverksamhet 

• De aktiva barnen/ungdomarna utbildas till att bli sina egna tränare. Aktiva ungdomar som 
slutar tävla är bra tränarresurser 

• Intresserade föräldrar engageras som tränare och utbildas efter individuella behov 

• Föräldrar deltar med skidor på under träning och tävling. Hjälper till med banor och samlingar 

• Vi uttrycker oss i positiva ordalag, söker möjligheter och lösningar. ”Inte” finns inte, vi uttrycker 
vad vi vill åstadkomma istället 

• Vi är ständigt vaksamma på säkerheten vid träning och tävling. Vi erbjuder kvalificerad 
grundträning för att undvika skador (samma som är beskrivna i vår nu gällande 
stomplan på hemsidan) 
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Vision 2026 
År 2026 så har både trenden vad gäller antal aktiva som den Alpina sportens utveckling fortsatt. Den 
alpina sporten breddas idag och kompletteras med nya grenar och former. Och vad vi ser där och tror 
om år 2026 i punktform vad gäller föreningens verksamhet och i linje med sportens utveckling tror och 
strävar vi efter att: 

• Stötta och utveckla den aktive alpina åkaren att nå sina individuella mål genom bra och 
effektiv träning. Vi ska rekrytera en bredd av åkare där alla får utvecklas mot sina individuella 
mål, vi stöttar både bredd och elit satsande aktiva. 

• Parkåkningen är en fortsatt succé och även 2025 en starkt lysande stjärna i Sverige både 
vad gäller Parken i sig och aktiva som fostrats där. 

• Vår nya Skicrossbana har blivit etablerad på kartan i Sverige och vi har fått en kvalificerad 
träningsverksamhet. 

• IFK Falun Alpin ser fortsatt lika som idag ett intresse och glädje i att erbjuda möjlighet till så 
många barn som möjlighet att ”prova på slalom” i olika former. Så som idag tillsammans 
med Skol IF, ”Alla på snö” etc. där alla i Falun ska ha chansen att kunna prova på slalom. 

• …i ngn form så har den idag växande (så det knakar) cykelverksamheten vuxit i Källviksbacken. 
Hur och vem som bedriver den verksamheten är lite frågetecken. Men värt att nämna här även 
om vi idag inte har det på kartan vad IFK Falun Alpin vill, men cyklister och berget finns idag. 

• Driften av vår backe sker på klokaste och resurssnålaste sätt för att driva backen så 
miljövänligt och ekonomiskt hållbart vi kan. 

 
Kvantitativt ser vi både ett växande antal aktiva och gäster i backen. Samt att vi allt oftare och mer får 
förfrågningar från andra klubbar som vill komma och gäst träna i vår backe. Nyttigt både för vår 
förening och uppskattat av de föreningar som gästar oss. Sammantaget så tror vi på ett ökat antal 
skiddagar i Källviken. 

 

2026 så har vi ett liknande och som idag fortsatt gott samarbete med Falu kommun från oss i IFK Falun 
Alpin där vår förening fortsatt ansvarar för driften av backen som resulterar i många glada dagar i 
backen. 

 
Per-Olov Ljung, ordförande IFK Falun Alpin 
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