RAPPORT FRA SKISKOLEN 2016-2017
Skiskolen 2016 ble arrangert i tidsrommet 18. januar – 8. mars 2016.
79 skiglade barn gjennomgikk opplæringen og det var med stor glede å se alle kunne kjøre på ski og
ta heis alene i Barnebakken. Hvert kurs ble avsluttet i Asbjørnstua med overrekkelse av diplom, varm
toddy og alpinvaffel, samt informasjon fra klubben.
Instruktørene på Skiskole sesongen 2016 var: Steen Aalmen, Trond Aas, Alexander Berntsen og
Steffen Mortensen, i tillegg hadde vi god hjelp fra elevene ved hjelp fra FFA, alpinlinjen.
Skiskolen 2017 arrangeres i tidsrommet 9. januar – 28. februar 2017. 77 skiglade barn fra 5 til 11 år
gjennomfører sesongens Skiskole og instruktører er: Steen Aalmen, Kenneth Aalmen, Morten
Opshaug, Ragnhild Krane Plener og Kristian Andreassen.
Skiskole 2017 vil bli arrangert over samme «lest» som i 2016, inkl. avslutning i Asbjørnstua, nytt av
året er at alle deltagerne vil få overrakt lue sammen med diplom, sponset av Telenor. I tillegg
arbeides det med å kunne tilby Skiskoledeltagerne mer moro på ski via Minialpin.
Skiskolene arrangeres etter et opplegg som over flere år har vist seg til å bli en suksess. Skiskolen er
blitt et varemerke for klubben, en stor «snakkis» i Narvik, i tillegg er Skiskolen den største og viktigste
rekrutteringskilden i Narvik Slalåmklubb. Det ligger mye arbeid bak Skiskolen, både i bakken og i
forhold til å skaffe skiinstruktører.
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Styret bistår Skiskolen med god hjelp ifm med de administrative oppgaver, alt fra
annonsering/markedsføring, registrering av påmeldinger, fakturering og purring av deltageravgift,
løpende informasjon til deltagere/foresatte, samt premier og diplomer.

Vi vil gjerne takke for meget godt samarbeid med FFA som har bistått med suveren hjelp over flere
år.
Det er fantastisk å ha mulighet til å lære mange glade barn og foreldre skiferdigheter, men Narvik
Slalåmklubb må sette mer fokus på å kunne gi deltagerne et tilbud etter gjennomført Skiskole, slik at
de fortsetter som medlemmer i klubben. Minialpin som ble lansert høsten 2016 må prioriteres mye
høyere ift å skaffe med trenerressurser, dette er ikke godt nok prioritert pr i dag. Her har klubben og
sportslig utvalg en meget stor og viktig jobb som må prioriteres og settes fokus på.

På vegne av Skiskolen
Steen Aalmen

