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Orientering och Syfte
Detta är Gävle Alpinas verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen är ett dokument som beskriver kortfattat verksamhetsaktiviteter, kopplade
till beskrivna mål. Aktiviteterna och målen är framtagna av styrelsen i syfte att bibehålla
stabilitet och framkalla utvecklingsprogress för föreningens verksamhet.
Verksamheten som bedrivs är utveckling av barns och ungdomars intresse av träning och tävling
inom Alpin Skidåkning.
Aktiviteterna och Målen är uppdelade i 3 kategorier, Organisationsmål, Träningsmål samt
Tävlingsmål.
Dokumentet är ett av 4 styrdokument för föreningen. De övriga tre är Stadgarna, Stomplanen
och Budget alla samverkande.
Det är styrelsens ansvar att skapa, uppdatera och uppfölja verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen fastställs vid årsmötet efter styrelsens framställning.
Gävle Alpina skidklubb bedrivs som en ideell förening i Gävle Kommun.
Som förening är vi anslutna till riksidrottsförbundet, Gävleborgs idrottsförbund samt
organisation för Svenska Skidförbundet och Alpin skidåkning. Föreningen ingår i Svenska
skidförbundets Region 3 och Gästriklands skidförbund.
Medlemskapet i Riksidrottsförbundet, Svenska Skidförbundet innebär att vi har riktlinjer och
policys från centralt håll att följa för att vara få vara med som förening.
Medelemskapet i Gästrike Skidförbund innebär fördelar och tillgång till bidrag och utrustning.
Skidåkning bedrivs i första hand på hemmaarenan Hemlingby men även utlokaliserad till
Kungsberget.
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Organisation och Infrastruktur
Ambition och Vision
De centrala målen och aktiviteterna i Organisation och Infrastruktur är att organisera klubbens
supportfunktioner så att tränings och tävlingsverksamheten blir möjlig på ett för föreningen och
medlemmarna effektivt och motivationsfrämjande sätt.
Medlemsengagemang
Ett medlemskap i Gävle Alpina medför önskad delaktighet i att:
• arbeta i positivt och framåtriktad anda
• skapa laganda och sammanhållning i såväl träningsgrupper som såväl i klubben som
helhet
• ge förtroende och ansvar till alla ungdomar och vuxna delaktiga i verksamheten
• arbeta för öppenhet, ärlighet och trygghet för den enskilde i vardagen i vår verksamhet
• skapa glädje och stolthet för vår klubb och vår verksamhet
• bidra med arbetsinsatser i vår träningsanläggning Hemlingby, exempelvis snö-sprutning,
städdagar mm.
• bidra med arbetsinsatser som funktionär när klubben arrangerar tävlingar
• fullgöra de ekonomiska åtaganden som medlemskapet innebär avseende
Þ betalning av medlemsavgift och träningsavgift i tid
Þ delaktighet vid sökande av sponsorintäkter och andra försäljningsaktiviteter
Þ av styrelsen beslutade engångsinsatser för föreningens väl
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Värdegrund för våra ledare och tränare
• Ta emot och ge plats för alla som vill vara med – alla är lika värda oavsett skidkunskap,
ge varje individ samma chans
• Orden är inte viktigast, det är vad du gör som ledare. Du är en förebild!
• Skapa dialog, lyssna och ta vara på de aktivas kreativitet och tankar för att skapa
delaktighet. Glöm inte att dialogen med föräldrarna är minst lika viktig.
• Låt varje moment ta sin tid. Inlärning sker stegvis och individuellt
• Ha positiva förväntningar på de aktiva
• Använd våra digitala hjälpmedel ex. Visa att vi finns med i sociala medier, sprid
information på vår hemsida, Sports Admin för närvaro rapportering, kalenderfunktion för
gemensamma aktiviteter
• Planera varje träningspass. Bygg träningarna kring en struktur som barnen känner igen sig
i och som är återkommande
• Använd leken i träningen som metod för att utveckla rörelser.
• Ha korta samlingar där aktiviteten startar med korta tydliga instruktioner
• Åk skidor, visa övningarna och ha hög aktivitet på̊ träningarna. Barn lär sig bäst genom att
imitera och repetera
• Fokus på individens färdigheter vid feedback, ge kontinuerlig feedback och vägledning.
• Bekräfta både person och prestation genom positiv feedback
• Lagom utmaning – Hög lyckasfaktor!
• Starta och avsluta träningen på ett tydligt och positivt sätt, berätta om mål och innehåll
glöm inte tydligt Hej och hej då!

Detta uppnår vi genom att:
• Stimulera delaktighet.
• Se varje individ.
• Sätt upp relevanta mål och utmaningar för gruppen och individuellt som alla kan känna
igen sig i och lyckas med.
• Skapa miljöer där allsidig träning och den egna prestationen stimuleras.
• Ha roligt tillsammans− där glädje och gemenskap finns sker utveckling!
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Ekonomi
Styrelsen ansvarar för att:
• klubbens ekonomi är i balans och att tillgängliga medel används på ett optimalt sätt för
verksamheten. Detta redovisas i årets budget 2018/2019, fastställt vid årsmötet. Separat
dokument finns hos styrelsen.
• bidrag som LOK, anläggningsbidrag etc söks varje år.
• klubbens sponsringsaktiviteter samordnas och utvecklas som ett led i säkra verksamhetens
mål. Det åligger styrelsen att teckna avtal med sponsorer, samtidigt som det åligger
samtliga medlemmar att komma med förslag på lämpliga sponsorer samt kontaktpersoner
till styrelsen.
• ansvara för att aktiviteter genomförs för att öka och bibehålla intäkter och att säkra
klubbens ekonomi.
• rutiner och administration förenklas i möjligaste mån med fortsatt höga kvalitetskrav på
underlag och verifikat.
Sponsorer
En aktivitet som blir allt mer viktig och en förutsättning för genomförande vår verksamhet är
sponsorverksamheten. Klubben behöver bibehålla och öka sponsorintäkter avseende:
• Reklamplats Hemlingby, skyltförsäljningen
• Sak och utrustningssponsring ex. klubbkläder
• PSL Företagsarrangemang
Övriga intäkter
• Kiosk och tävling i Hemlingby
• Bingoalliansen, medlemskap i Gävle bingoallians
• Newbody och Ullmax försäljning av kläder mm
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Policys
Ansvar: STYRELSEN
Gävle Alpina Skidklubbs policys är samlade på vår hemsida, där de finns tillgängliga för samtliga
intressenter.
Administration
Verksamheten administreras på följande sätt:
• Ekonomisk administration sker på uppdrag hos SISU Gävleborg idrottsförbund. Tjänsten
avser ekonomisk administration och in-utbetalningar. Det vilar på Ordförande och kassör att
säkra och tillsätta nödvändiga resurser för ändamålet.
• Träningsgrupperna; Lagledare och ansvarig tränare ansvarar för administration inom
träningsverksamheterna, såsom planering, information, kommunikation och administration
framför allt i gruppen, men vid behov även mellan grupperna och till träningskommittén.
Hemlingby
Verksamheten i Hemlingby är prioriterad då den utgör vår hemma bas. Där har vi klubbstuga,
kiosk och materialförråd.
Klubben bidrar med arbetskraft till snötillverkning på uppdrag av Gävle kommun, Kultur & Fritid.
Det är ett viktigt inslag i vårt arbete genom att vi dels minskar kostnaderna för vår verksamhet,
vi bidrar till att hålla området i och kring Hemlingby levande med fritidsaktiviteter samt att vi
vintertid skapar möjlighet att hålla skidbacken igång så mycket som möjligt.
Hemlingby är en viktig grund för både intäkter genom kiosk och tävling samt viktigast av allt
medlemsrekrytering.
Gävle Kommun
Klubbens samarbete med Gävle Kommun, Kultur & Fritid, är en viktig del i klubbens överlevnad
och klubbens ambition är att fortsättningsvis vara delaktig i framförallt snösprutning.
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Utrustning
Ansvar: STYRELSEN + UTRUSTNINGSANSVARIG + TRÄNINGSKOMMITTEN
Utrustningsansvarig är klubbens ansvarige för att hantera all utrustning som klubben äger.
Utrustningsansvarig ansvarar för följande:
• att behov av nyinvestering i utrustning anmäls till styrelsen för beslut under
verksamhetsåret. I annat fall är huvudregeln att behov av nyinvesteringar eller
reinvesteringar anmäls till styrelsen under maj månad som ett led i klubbens
verksamhetsplanering.
• att inventering sker av all utrustning som finns i klubbstugorna i Hemlingby och
Kungsberget samt av den övriga utrustningen som förvaltas av särskilt utsedda
medlemmar inom klubben, såsom. Tidtagningsutrustning, datorer, videokamera,
radioapparater, käppar etc.
• att klubbens utrustning, i förekommande fall repareras och underhålls.
• att ett system utvecklas för hur trasig klubbutrustning ska hanteras för att kunna
repareras alternativt inköps av klubben.
Trivsel
Ansvar: STYRELSEN + LAGLEDARE + KIOSKANSVARIG
Trivselfaktorn är viktig och väsentlig för verksamheten. Det ankommer på arrangörsansvariga
att ansvara för:
• att mat och dryck finns vid speciella arrangemang ex. ”After-ski” tillställning, ”städ och
fixdagar” i Hemlingby eller dyl.
• att gemensam aktivitet vid säsongsstart och avslut arrangeras.
• att kioskverksamheten finns med som ett naturligt inslag vid tävlingar och vid träningar i
Hemlingby och vid möjlighet bemannas på helger under mellan jullov och sportlov.
• att planera för gemensam trivsel i samband med planerade läger, vid möjlighet
gemensam fikapaus i backarna eller gemensam middag på kvällen.
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Klubbprofil
Styrelsen ansvarar för att utarbeta, underhålla och göra tillgängligt ett program för klubbens
profil, såväl avseende åkare och tränares personliga klubb beklädnad som skyltar eller andra
föremål som har klubbens profil.
Ansvarig ska särskilt:
• säkerställa att det finns tillgång till skidkläder och fartdräkt med klubbens logotyp
• klubboveraller och andra lämpliga idrottskläder och i förekommande fall ansvara för att
inköp kan ske av klubbens medlemmar
• ansvara för att all personlig utrustning som går att beställas presenteras på klubbens
hemsida

Mål för Organisation och Infrastruktur
Repetitiva mål som bidrar till att verksamheten behålls stabil
Ansvar för framtagande och uppföljning: STYRELSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubben bör bestå av minst 120 aktiva åkare
Klubbens kassa bör vara minst 35% av omsättningen för att skapa ekonomisk stabilitet
Tränardensiteten bör vara minst 1 per 5 aktiva åkare vid snöträning
Prioritera genomförandet samt ekonomisksubventionering breddlägret vid
verksamhetsplanering och budgetarbete.
Sträva efter att höja kompetensen för 3st utsedda ledare. Utbildningar från Svenska
skidförbundet knutna till den Blå Gula Vägen skall prioriteras vid val och utbildningsnivå.
För varje säsong besätta de för verksamheten fastställda ansvarsroller enligt den
organisationsplan som fastställs av styrelsen.
Årligen planera och bedriva föräldrautbildning i för föreningen supportfunktioner
Årligen planera och bedriva föräldrautbildning i för sporten viktiga kunskaper som tex
skidvård, säkerhet, tränings och tävlingsarrangemang, etik och moral.
Årligen ansöka bidrag om minst ett för organisationen viktigt utvecklingsprojekt.
Årligen genomföra 1 städdag med tillhörande materialvård och inventering
Årligen rekrytera nya barn och ungdomar till träningsverksamheten.

Utvecklingsmål
Mål som verkar för utveckling av verksamheten
• arangera minst en PSL lagtävling med mix av träningsgrupperna under säsongen 2018/2019
• att erbjuda fler åkare >U14 barntränarutbildning inom klubbens regi
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TRÄNINGSVERKSAMHET
Ansvar: STYRELSEN+TRÄNINGSKOMMITTÉN

Träning
Ambition och Vision
Träningen är kärnverksamhet i klubben och bedrivs i huvudsak i träningsgrupperna av
kompetensutvecklade ledare. Träningskommittén verkar samordnande och som stöd till
träningsgrupperna.
All träningsverksamhet inom Gävle Alpina anpassas efter Svenska Skidförbundets
rekommendationer i arbetsmodellen ”BlåGula vägen”, och dess utvärderingsverktyg ”BlåGula
Ramen”

Källa: Den Blå Gula Vägen, Svenska Skidförbundet
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Träningen bedrivs i åldersgrupper enligt U8, U10, U12, U14, U16 första hand på grund av att:
•
•
•

man tävlar åldersindelat
åldersgrupperna har en stegring i tränings och lägerintensitet i takt med ökad ålder
att verksamheten enkelt kan arbeta enlighet Svenska Skidförbundets ”Blå Gula vägen”

Eventuella avsteg från indelning i grupp efter ålder kan göras i särskilda fall. Berörda gruppers
tränare och träningskommittén avgör efter samråd om avsteg skall ske.
Träningskommittén ansvarar för att träningsverksamheten samordnas inom klubben samt med
övriga klubbar inom distriktet. För de äldre grupperna bör även samordning ske på regional
nivå. Fördelen med samordningen är att nyttja och överföra tränarkompetens mellan klubbarna,
samt utveckla träningen positivt för ungdomarna och dels minska kostnaderna för
träningsverksamheten.
Utvecklingsaktiviteter
Under det kommande verksamhetsåret har kompetensutveckling av ledare prioriterats och
6 personer kommer att erhålla SATU utbildningar i olika nivåer.
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Träningsmål
Klubben skall planera verksamheten så att åkare kan erbjudas organiserade ledarledda
träningstillfällen per grupp enligt nedan:
Träningsverksamhetför respektive grupp
U16
och
Master
s
U14

Gemensam barmarksträning 3 dagar i veckan med start i augusti.
Snöträning 3 dagar i veckan, så fort möjligheter ges, samt komplettering med
heldagsträning vid ett antal tillfällen under helger.
Träningsinriktning enligt den Blå Gula vägen
Träningsomfattning inkl. tävlingar motsvarar ca 300h per säsong
Gemensam barmarksträning 3 dagar i veckan med start i augusti.
Snöträning 3 dagar i veckan, så fort möjligheter ges, samt komplettering med
heldagsträning vid ett antal tillfällen under helger.
Träningsinriktning enligt den Blå Gula vägen
Träningsomfattning inkl. tävlingar motsvarar ca 300h per säsong

U12

Gemensam barmarksträning 3 dagar i veckan med start i augusti.
Snöträning 3 dagar i veckan, så fort möjligheter ges, samt komplettering med
heldagsträning vid ett antal tillfällen under helger.
Träningsinriktning enligt den Blå Gula vägen
Träningsomfattning inkl. tävlingar motsvarar ca 300h per säsong

U10

Gemensam barmarksträning 2 dagar i veckan med start i september-december.
Snöträning 2 gånger i veckan så fort möjligheter ges
Träningsinriktning enligt den Blå Gula vägen
Träningsomfattning inkl. tävlingar motsvarar ca 180h per säsong

U8

Gemensam barmarksträning 1 dagar i veckan med start i september-december.
Snöträning 1 gång i veckan så fort möjligheter ges
Träningsinriktning enligt den Blå Gula vägen
Träningsomfattning inkl. tävlingar motsvarar ca 90h per säsong
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Kompetensmål och kunskapsmål
Kompetensmål
Tränare
Klubbens mål för tränarkompetensprofil strävar mot att Gruppträningsansvarig har minst
utbildning enligt:
U8
Barntränarutbildning
U10
Barntränarutbildning + SATU1 (Svensk Alpin Tränar Utbildning steg 1)
U12
Barntränarutbildning + SATU1
U14
Barntränarutbildning + SATU1+SATU2
U16
Barntränarutbildning + SATU1+SATU2+SATU3

Kunskapsmål Åkare i U8
Kunskapsmål för U8 vid utgången av säsong 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

att ha roligt på träning både inomhus och på skidor
att behärska teknikpyramidens grunder, balans och position
att kunna åka på en skida i taget i grön terräng (ytterskida & innerskida)
att kunna balansera på ytterskidan
att åka med parallella skidor
att hoppa i ett hopp
att kunna åka baklänges
att banåkning inte är det viktigaste på träningen utan att barnen lär sig behärska skidorna
och tekniken vid friåkning och att de ska bli kompletta i sin skidåkning. Detta som en viktig
grund för att lättare klara av åkning i bana
• att utveckla en bra och trivsam gemenskap inom gruppen
• att alla barn säger hej och hejdå vid varje träning och tävling
• lyssna på dina tränare och följ era gemensamma spelregler
Notera att målen från Skidförbundets Blå Gula Vägen implementerats i dessa mål.
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Kunskapsmål Åkare i U10
Kunskapsmål för U10 vid utgången av säsong 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samtliga mål i U8
börja och avsluta varje träning med GLÄDJE!
att barnen och ledarna uppträder på ett positivt och bra sätt på träning och tävling
att vara delaktig i att skapa en bra gruppkänsla genom att bl.a. lyssna på och se alla
lagkamrater vid träning och tävling, ge beröm, göra sitt bästa
fråga tränaren om du inte förstår
att variera din skidåkning i och utanför pisten
åk med alla träningskompisar i liften vid varje träning och på tävling
att kunna åka skidans skärning i grön terräng
att kunna snurra 360 åt båda hållen med snökontakt
att kunna göra hockeystopp åt båda hållen
att kunna hoppa 2m
att kunna åka staket med rytm i blå terräng

Notera att målen från Skidförbundets Blå Gula Vägen implementerats i dessa mål.
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Kunskapsmål Åkare i U12
Kunskapsmål för U12 vid utgången av säsong 2:
• samtliga mål i U10
• att varje barn ges möjlighet att utvecklas som utförsåkare utifrån sina egna ambitioner och
förutsättningar
• att uppmuntras deltagande i nationella tävlingar och tävlingar utanför vårt eget distrikt
inom ramen för klubbens målsättning
• att arbeta för en god kamratskap i gruppen och bra och trivsam gemenskap inom klubben,
säga Hej och Hejdå till alla
• att träningen bedrivs i varierad terräng med både friåknings- och banåkningsövningar
• kunna använda alla kantregulatorer
• kunna åka på̊ en skida i bana i grön terräng (höger & vänster),
• kunna göra en sladdande rund sväng
• kunna hoppa och göra en 360 åt valfritt håll
• träna alla discipliner i hemmabacken
• kunna friåka med fartkontroll i varierad terräng
• att åkaren delvis tar ansvar för sin utrustning
• att vara delaktig i introduktion i skidvård
Notera att målen från Skidförbundets Blå Gula Vägen implementerats i dessa mål.
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Kunskapsmål Åkare i U14
Kunskapsmål för U14 vid utgången av säsong 2:
• samtliga mål i U12
• fundera och prata om mål och delmål för säsongen utifrån dina förutsättningar och
tillsammans med tränaren gör en plan
• att åkaren för sin egen träningsdagbok som gås igenom för att se att målen uppnås
• att åkarna tar ett större ansvar för sin egen försäsongsträning och inser vikten av detta
• att individuell anpassning och egna teknikövningar i större utsträckning skall praktiseras
• att alla åkare i gruppen får samma stöttning oavsett grad av satsning
• att erbjudas tillfällen att träna i träningsgrupper motsvarande U8 och slalomskolan
• kunna använda alla kantregulatorer och förstå grundrörelser
• kunna åka ett staket i röd terräng med god balans och rytm
• kunna hoppkortsväng med stavisättning
• kunna åka tillämpat i puckelpist
• hoppa och göra en 360 åt båda hållen
• träna alla discipliner
• kunna friåka med fartkontroll i varierad terräng
• delvis ta ansvar för utrustning och skidvård
Notera att målen från Skidförbundets Blå Gula Vägen implementerats i dessa mål.
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Kunskapsmål Åkare i U16 och Masters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samtliga mål i U14
att i större utsträckning erbjudas tillfällen att träna i träningsgrupper U10 och U12
att vara förberedd för träning gällande utrustning, vätska och energiintag
sätt tydliga mål och delmål för säsongen utifrån dina förutsättningar och tillsammans med
tränaren gör en plan
att behärska ban- och friåkning i all terräng
att kunna tillämpa och förstå kantregulatorer och grundrörelser
att kunna åka ett staket i svart terräng med god balans och rytm
att behärska hoppkortsväng med stavisättning
att kunna åka tillämpat i puckelpist
att kunna hoppa och göra en 360 åt båda hållen.
Träna alla discipliner
att kunna anpassa teknik utifrån terräng och rytmförändringar
att kunna påverka sin egen svängradie
ta fullt ansvar för din utrustning och skidvård

Notera att målen från Skidförbundets Blå Gula Vägen implementerats i dessa mål.
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Läger
Ambition och Vision
Läger är en del av träningsverksamheten och utförs i alpin miljö i större backar, tidskoncentrerat
i heldagsevent som ett led i utvecklingskurvan.
Läger kan bedrivas i formatet, dagläger, helgläger, veckoläger alla med teman.
Läger anordnas dels av klubben men även på distrikts och regionsnivå för de äldre åkarna.
Styrelsen och träningskommittén ansvarar för planering och genomförande av träningsläger.
Breddlägret är prioriterat läger för klubben då det utgör grunden för en bred delaktighet
tillsammans med och mellan föräldrar och ledare/tränare i klubben, samt skapar förutsättningar
för en bra social gemenskap mellan träningsgrupper och åldersgrupper där fadder-skidåkning är
ett viktigt inslag för att stärka sammanhållningen mellan klubbens olika åldersgrupper.
Dagläger kan komplettera träningen inom respektive grupp och kan förläggas i en anläggning
inom ett mer lokalt område ex. Hoforsbacken eller Järvsöbacken.
Fartläger genomförs för klubbens U12/U14/U16/Masters åkare. Varianter av fartläger kan också
samordnas inom distrikt och region

Målsättning Läger
Att erbjuda medlemmarna plats i och genomföra de enligt tabell nedan benämnda lägren
Grupp

Läger

Samtliga grupper

Snöläger: Sverige 1, Breddläger samt ev. dagläger
(annat alternativ beroende av snöläge)
Snöläger: Sverige 2, 3 (annat alternativ beroende av snöläge)
Snöläger: Sverige 1, 2, 3 (annat alternativ beroende av snöläge)
Snöläger: Sverige 1, 2, 3 (annat alternativ beroende av snöläge)
Snöläger: Sverige 1, 2, 3 (annat alternativ beroende av snöläge)
Även möjlighet att delta i regionverksamheten

U10
U12
U14
U16/
Masters
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TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar: STYRELSEN+TÄVLINGSANSVARIG
Ambition och Vision
Att arrangera tävlingar är en av hörnstenarna i verksamheten
Klubben arrangerar tävlingar lokalt men även på distriktsnivå som ett led i
kompetensutvecklingen av medlemmarna i verksamheten samt att det ger våra egna åkare en
möjlighet att delta i intressanta tävlingar på hemmaplan.
Tävlingarna planeras in efter den så kallade stomplanen som arbetas fram på regional nivå,
normalt sker kommunikation av en preliminär stomplan under maj-juni.
Tävlingsansvarig i styrelsen ansvarar för att utse tävlingsansvariga för respektive tävling.
Tävlingsansvarige i styrelsen svarar inte att för att tävlingarna genomförs, det är en uppgift för
alla medlemmar. Vidare skall tävlingsansvarig vara ett stöd för tävlingsledarna.
Det skall uppmuntras att delta på tävlingar utanför vårt eget distrikt i syfte att skapa erfarenhet
av tävlande i varierad terräng, ta del av aktuell konkurrens och för att vi tillsammans som klubb
ska ha roligt. Viktigt är att understryka vikten av att delta på tävlingar i klubbens egen regi.
Tävlingskommittén skall utbilda nya funktionärer på breddlägret, vid träningstillfällen och vid de
kvällstävlingar som anordnas i Hemlingby.
• Klubben skall gemensamt med Kungsbergets Alpina eller var och en för sig anordna
LVC kval i linje med Svenska Skidförbundets vilja och inriktning
• Klubben skall om möjligt anordna kvällstävlingar i enklare form i Hemlingby med inriktning
på familjetävlingar. Detta som en del av Gästrike cup.
• Klubben skall om möjligt anordna PSL tävlingar i Hemlingby eller Kungsberget i avsikt att
erhålla mesta möjliga nytta av PSL utrustningen.
Tävlingar som arrangeras lokalt i distriktet 2018-2019, presenteras på vår hemsida inkl. De
tävlingar som vi avser att delta på utanför vårt distrikt som klubb.
Tävlingsmål
Minst 90% deltagande av Gävle Alpinas åkare från alla grupper i Gästrike cupen (distrikt)
Minst 90% deltagande av Gävle Alpinas åkare >U12 i LVC kvalen (distrikt)
Minst 80% deltagande av Gävle Alpinas åkare >U12 i LVC finalerna (Region)
Utifrån Stomplanen verka för åkarnärvaro av Gävle Alpinas åkare >U10 i 80% av de tillgängliga
regionala tävlingarna.
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