
 

 

Föräldrainfo TSLK U12 2021/2022  
 

 

1. Gruppen 

I U12 säsong 2021/2022 består för närvarande 50 åkare, med fördelningen 20 st 

födda 2010 och 30 st födda 2011. 

 

Hur många barn vi har kvar nästa säsong beror till stor del på vilken stämning vi 

lyckas skapa i gruppen den här säsongen. Det är därför viktigt att vi alla bidrar till att 

skapa en “lagkänsla” och att vi alla (lagledare, tränare, föräldrar och aktiva) finns till 

hands för att stötta och uppmuntra varandra. Vi är där för laget och inte enbart för 

vårt eget barn. 

 

När vi rapporterar från träningar, tävlingar och läger försöker vi att lyfta fram “laget” 

och vad vi tillsammans har upplevt eller presterat. Givetvis kan enskilda prestationer 

också lyftas fram men då oftast som en del av gruppens prestation. 

 

Aktiva 

● Uppträder på ett positivt och bra sätt på träning och tävling (att t ex skrika eller 

kasta utrustning efter dåligt åk/uråkning är ALDRIG ok) 

● Lyssnar på alla 

● Ger beröm och uppmuntrar/peppar varandra (speciellt om någon kört ur eller 

är ledsen) 

● Gör sitt bästa 

 

Föräldrar 

● Är insatta i verksamhetens mål och regler 

● Har god kontakt med tränare/lagledare och andra föräldrar 

● Visar intresse för sitt eget och andra barns idrottande 

● Sprider positiv energi till alla under träning och tävling 

● Skapar delaktighet och gemenskap 

● Föräldrajour på läger, i hemmabacken och vid övriga aktiviteter. Alpin 

skidåkning är en sport med stort engagemang. 

 

På klubbens hemsida finns klubbens policydokument, t.ex Likabehandlingsplan 

https://idrottonline.se/TabySLK-Skidor/globalassets/taby-slk---skidor/stadgarprotokoll-

policies-och-styrdokument/likabehandling.pdf 

 

https://idrottonline.se/TabySLK-Skidor/globalassets/taby-slk---skidor/stadgarprotokoll-policies-och-styrdokument/likabehandling.pdf
https://idrottonline.se/TabySLK-Skidor/globalassets/taby-slk---skidor/stadgarprotokoll-policies-och-styrdokument/likabehandling.pdf


 
och Täby slalomklubbs ungdomsmål: https://idrottonline.se/TabySLK-

Skidor/globalassets/taby-slk---skidor/stadgarprotokoll-policies-och-

styrdokument/tslk_ungdomsmal_2015-09-04.pdf 

 

 

2. Behov av bemanning 

Lagledare för U12 är Fredrik Scher och Anna Nettelbladt. 

Det finns även ett antal övriga funktioner som behöver bemannas. 

 

● Materialansvarig. Andreas Andersson, här behövs förstärkning, vi behöver en 

2011:a förälder som lär sig utrustningen 

● Videofilmning. Vakant 

● Tidtagning. Gruppen behöver ha kompetens av tidtagare på tävling, men även 

att kunna sätta upp tidtagning på träning. 

● Sponsorgruppen 2 pers.  

● Lagledare tävling damer. Vakant 

● LVC-general. Vakant 

● Tävlingsledare. Vakant 

● Hemsidegrupp söker representant 

 

3. Kommunikation 

 

● Mejl från kansliet Online 

https://tabyslk.kanslietonline.se/verksamhet/traningsgrupper/u12/87-u12-

1920/ 

Kontrollera att inte mailen hamnar i spam-filtret. Gör med fördel 

kanslietonline.se till en säker avsändare. 

 

● Facebookgruppen “TSLK U12” 

Ansök om medlemskap om ni inte redan har gjort det och lägg gärna ut bilder 

etc i Facebook-gruppen från våra aktiviteter. Lägg gärna ut träningsrelaterade 

bilder. Förhoppningsvis kan det peppa kompisarna. 

 

● Dokumentation som föräldrainformation, käppförälderschema, 

tävlingskalender m.m. finns upplagt i KanslietOnline. 
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4. Träning för U12 

 

Magnus Wärle är huvudtränare för U12. Övriga tränare är Johan Aspelin, Jonas 

Nyberg, Anna Törner, Marie Leksell, Rickard Sundbom och Johan Huss. Erik Bocké 

är ungdomstränare. Tillgång till en extern resurs Tindra Bergstrand.  

 

Barmarksträning bedrivs framförallt utomhus. Träningar återfinns i U12:s kalender i 

Kansliet Online. Kallelser skickas normalt sett med automatik. 

 

Snöträning utgår vi från att vi kör som tidigare, måndagar och onsdagar 19:30-21:00 

i Väsjöbacken. Start efter nyår beroende på snötillgång. Under säsongen 21/22 

kommer vi även se på möjligheter att träna på andra anläggningar. 

 

En skillnad mot U10 är att SL-banor kommer att vara med långkäpp (b-käpp). Detta 

medför att åkarna behöver båge på hjälmen. Utan båge kommer de inte att tillåtas 

köra SL-bana. Ingen båge i GS då detta är en säkerhetsrisk. Detta behöver föräldrar 

hantera, om inte åkaren själv klarat det. Tränare/Lagledare har ingen möjlighet att 

skruva på/av bågar. 

 

Frivillig träning under jul-, sport och påsklov på större destinationer (Sälen, Åre, 

Vemdalen och Funäsfjällen). Gå med i respektive Facebookgrupp “TSLK i …”. 

 

5. Läger, ledighet och läxor 

 

I U12 räknar vi fortfarande med att föräldrar följer med på läger i stor utsträckning. 

Skall ett barn åka på läger utan egna föräldrar måste man ha säkrat upp att det finns 

någon annan förälder som tar ansvar för barnet. 

 

Lägerplanen är följande: 

Zermattlägret höstlov andra åker till Idre fjäll  

Novemberlägret 18-21/11 (4 skiddagar), resdag onsdag. Hamra 

Ungdomslägret 27/11-30/11 (4 skiddagar), resdag fredag. Hamra 

Familjelägret 9-12/12 (4 skiddagar), resdag onsdag. Hamra 

Förlängt familjeläger 13-16/12 (4 skiddagar). Hamra 

När tävlingskalendern är fastställd bokar vi in läger för 2022. 



 
Kommunerna hanterar ledighet olika och Täby kommun har skärpt reglerna för 

ledighet. Dock verkar olika skolor hantera frågan lite olika och flera skiljer på 

semester och träningsläger. Från klubben vill man trycka på att detta inte handlar om 

semester utan att det är en förutsättning för att kunna utöva sin idrott. Vi vill hellre se 

det som “distansskolarbete”. 

 

På de läger där skoldagar tas i anspråk skall någon form av skolarbete tas med. 

Syftet med detta är bland annat att barnen redan från början skall få förståelse för att 

lägren inte är samma sak som semester och framför allt att man måste ta ansvar för 

skolarbetet när man är borta på läger. På dessa läger skall det finnas tid för barnen 

att utföra läxor. Det behöver inte vara mycket, men det blir lättare om alla har med 

sig något arbete och att tid är avsatt för att göra läxorna. 

 

När barnen kommer upp i äldre åldersgrupper är det en nödvändighet att sköta 

skolan då lägren blir både fler, längre och tävlingarna sker nationellt med fler 

resdagar. 

 

Dokument finns att hämta hem på tslk.se under “Läger”. 

 

 

6. Tävling för U12 

Den stora skillnaden mellan U10 och U12 är att i U12 kommer SL-tävlingar köras 

med långkäpp (B-käpp). Det är en omställning men oftast har åkarna som U10:or 

redan kört en del långkäpp.  

Primärt kör U12 två tävlingsserier 

● Lilla Världscupen (LVC) som består av fem deltävlingar inom Stockholm, som 

avslutas med en final i slutet av mars. Disciplinerna, SL, GS och SG. 

På LVC-deltävlingarna har U12 lagledare och tränare på plats som bl.a. tar 

hand om genomåk och förbereder åkarna i startfållan. 

● Mälarcupen som består av ett antal SL-tävlingar runt om Mälardalen. Dessa 

tävlingar är vanligtvis inte delade utan man får räkna med en heldag. Ett flertal 

U12:or brukar vara med och det är inte alltid givet att U12 har lagledare och 

tränare på plats. Detta innebär att en förälder kan behöva att hoppa in som 

lagledare etc. 

 



 
Utöver detta finns massor av små och stora tävlingar runt om i Sverige som man kan 

köra om det passar. Till de större hör t ex Vemdalsslalom, Skifuntastic och 

Guldhjälmen. 

Dessa tävlingar får man själv hålla koll på i tävlingskalendern (länk finns på Kansliet 

Online). Föräldrar ansvarar för att anmäla sin barn till de tävlingar den ska delta i. 

http://ta.skidor.com/EventCalendar.aspx?orgid=8630 

 

7. LVC-final 

LVC-finalen är ett superroligt arrangemang där alla klubbar runt Mälardalen möts. 

Utöver tävlingarna under lördagen och söndagen så finns en frivillig träningsdag där 

man delas upp i blandade grupper mellan klubbarna och tränar tillsammans. Ett 

fantastiskt bra tillfälle att lära känna andra över klubbgränserna. 

U12 behöver en LVC-general för detta arrangemang. 

Alla medföljande föräldrar kommer att ha någon uppgift någon gång under LVC-

finalen. TSLK har traditionellt bemannat tidtagning mm. 

Normalt bokar vi boende för alla våra deltagare. Behöver avvakta datum och ort. 

 

8. Fartdräkt 

Från och med U12 behöver man tävla i klubbens fartdräkt för att få sina 

tävlingsavgifter betalda. Tidigare modeller av klubbdräkt samt klubbens skidkläder är 

också godkända. 

 

Åkare ska enligt klubbens policy meddela lagledare om de inte åker i klubbens 

fartdräkt. 

 

 

9. Skidbytardagen 2021 

 

Detta är klubbens enskilt största inkomstkälla och den är avgörande för att klubben 

skall kunna utveckla verksamheten för våra barn och ungdomar. Eftersom den helt 

bygger på ideellt arbete är det viktigt att vi alla hjälps åt. Det finns behov av 

funktionärer både på fredagen och lördagen. Räkna med att ni kommer att behöva 

jobba ett pass denna helg. Alla som inte har möjlighet att hjälpa till kommer att bli 

tilldelade att sälja kvarvarande skidor på blocket. 

 

 

http://ta.skidor.com/EventCalendar.aspx?orgid=8630


 
 

Frågor? Hör gärna av er till oss lagledare: 

 

Fredrik och Anna genom tslkU12@gmail.com 

 

Anna 0708-440699 

Fredrik 0732-403090 

mailto:tslkU12@gmail.com

