
 
 

Till berörd skolpersonal 

Väst Alpin är en alpinklubb i Göteborg som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom alpin 
skidåkning. Som ni förstår är det en utmaning att hitta snö för träning och tävling i vår region och vi 
som klubb tänkte därför förklara hur alpin skidåkning bedrivs i Göteborg och många delar av Sverige 
och varför våra åkare behöver ansöka om ledighet från skolan.  

Snötillgången i Göteborg är begränsad och därför finns ett behov att resa till träning och tävling i 
början och slutet av säsongen. Under de veckor det finns snö på hemmaplan tävlar och tränar vi 
givetvis här. Vi försöker också lägga så mycket som möjligt av vår verksamhet på lov och helger för 
att minimera ledighet från skolan men tyvärr är det inte möjligt att helt undvika det.  

 Vi uppmuntrar våra åkare och deras föräldrar att ha en tät dialog med er i skolan för att möjliggöra 
ledighet för skidåkning (alltså träning och tävling, inte semester) förutsatt att de sköter skolarbetet. 
Vi som tränare och föräldrar försöker också hjälpa eleverna att sköta sina läxor på våra träningsläger. 
De elever som satsar på alpin skidåkning klarar sig dock ofta väldigt bra i skolan eftersom de är vana 
att planera för att hinna med sin sport. 

 Övergripande säsongsplanering 2022-23 åk 8-9: 

• Barmarksträning i Göteborg tisdag, torsdag och lördag (augusti – november)  
• Snöträning i Alebacken tisdag och torsdag kväll vanligtvis ungefär v2-v10   
• Träningsläger ambition lör-sön i inomhushallen i Oslo v34. 
• Träningsläger ambition lör-sön i inomhushallen i Wittenburg v36 och v38. 
• Träningsläger Region 5 tors-sön på glaciären i Juvashytta v42. 2 dgr ledigt.  
• Träningsläger i alperna på höstlovet v44. 
• Träningsläger ambition lör-sön i inomhushallen i Oslo v45 och v46. 
• Träningsläger Region 5 lör-sön i inomhushallen i Oslo med Region 5 v47. 
• Helgläger fre-sön v48 i Kläppen. 1 dag ledigt 
• Gymnasiehelg för de som söker skidgymnasium lör-sön v49. 
• Träningsläger Region 5 lör-ons i Kläppen v51. 3 dgr ledigt precis innan jullov 
• Nyårsläger 10 dgr i Kläppen. 
• Tävling Funäsdalen helgen v1 
• Tävling Vemdalen fre-sön v2. 1 dag ledigt 
• Träning/tävling Region 5 i Stöten fre-sön v3. 1 dag ledigt 
• Fartträning/tävling i Funäsdalen mån-tors v4. 4 dgr ledigt (får ej stänga av backen under helg) 
• Gymnasiehelg för de som söker skidgymnasium fre-sön v4. 1 dag ledigt 
• Tävling i närområdet lör-sön v5 
• Träning/tävling Region 5 i Högheden fre-sön v6. 1 dag ledigt 
• Sportlov med träning och tävling v7. 
• Götalandsmästerskapen Norrköping lör-sön v9. 
• USM i Funäsdalen mån-sön v11. 5 dgr ledigt 
• Träningsläger ambition i Kläppen fre-sön v12. 1 dag ledigt 
• Träningsläger med Region 5 i Stöten fre-sön v13. 1 dag ledigt 
• Skistar Winter Games i Lindvallen tors-fre påsklovet v15. 
• Avslutningsläger i Kläppen med farttävlingar fre-sön v16. 1 dag ledigt 

 



 
 

För ytterligare upplysningar går det bra att kontakta undertecknad på johan.oljemark@gmail.com 
eller 0768-977449 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Johan Öljemark 

Ordf. Väst Alpin 


