
BLI LEDARE I SVERIGES 
STÖRSTA SKIDSKOLA! 

Ledare på snö  
Säsongen 2018–2019

Friluftsfrämjandet Falun



Friluftsfrämjandet utbildar massor av skid
åkare varje år. Lokalavdelningen i Falun har 
sin skidskola i Källviken, med cirka 120 
elever varje vinter. De flesta är barn och 
ungdomar, men även vuxna deltar. 

Friluftsfrämjandet utbildar också ledare inom 
skidåkning, mountainbike, paddling och 
mycket mer. Inför vintersäsongen 2018-2019 
behöver vi bli fler ledare på snö.  

Vi söker dig som... 
• älskar att åka skidor eller snowboard

• är minst 15 år

• vill utvecklas som skidåkare

• vill uppleva glädjen i att lära ut skidåkning

 Nu kan du bli en del av Sveriges största 
skidskola!  

Som aktiv i Friluftsfrämjandets skidskola har 
du möjlighet att: utbilda dig till skidlärare, 
ta del av fina erbjudanden, lära känna fler 
skidåkare, ta din skidåkning till en högre nivå, 
lägga ”ledare” till ditt CV. 

Varje år utbildar vi omkring 500 skidlärare. 
Genom våra utbildningar får du möjlighet att 
ta din skidåkning till en mer avancerad nivå 
och bli del av ett stort skidåkar- community 
nationellt och internationellt. 

Som ledare i Friluftsfrämjandet är du med och 
utvecklar skidnationen Sverige och lägger en 
bra grund för framtida skidlärarjobb. 

Är du intresserad av att bli ledare eller att veta mer om 
våra ledarutbildningar? Kontakta vår ledaransvarige:

Lars Sahlström

070-262 76 29
snoledarefalun@gmail.com

KOM OCH JOBBA MED OSS I SKIDSKOLAN! 



JANUARI
BLOCK 1 – SKIDSKOLA

6–13    (sön-sön) Alpin kursvecka med region mitt i Vemdalen

19 

23 

24

        (lördag) Kl. 10.00–15.00 Avrostare för alla alpina ledare/hjälpledare.

        (onsdag)   Kl. 18.30 Clinic – Barnskidskola (Källviksbacken ) för alla alpina ledare.         

        (torsdag) Kl. 18.30 Planeringskväll ledare/hjälpledare

26–27  (lör–sön) Skidskola (Källviksbacken)

31        (torsdag) Skidskola (Källviksbacken)

Inför skidskolan lördagsöndag träffas alla ledare kl. 08.00 för gemensam frukost och genomgång. 
Inför skidskolan torsdag träffas alla ledare som har möjlighet kl. 17.30 för fika och genomgång.

FEBRUARI 
BLOCK 2 – PERSONLIG FÄRDIGHET

1          (fredag) 

6                   (onsdag) 

13               (onsdag) 

Utvärdering 

Kl.18.30   Clinic

Kl.18.30   Clinic

16        (lördag) Kl.10.00   Clinic Snö/Lavin, samt avslutning för ledare på snö

Som ledare i Friluftsfrämjandet har du många förmåner, bland annat rabatt på SJ, Idre Fjäll,  Outnorth,  
Calazo och Bergans. Du hittar alla ledar och medlemsförmåner på friluftsframjandet.se

AKTIVITETSKALENDER VINTERN 2018/2019              
– SKIDSKOLA SAMT LEDARTRÄFFAR



Att vara ledare i Friluftsfrämjandet ger massor av glädje, upplevelser, kunskap 
och gemenskap. Genom Friluftsfrämjandet erbjuder en mängd olika ledarut
bildningar inom friluftsliv och äventyr. När du gått någon av dessa kan du 
komma igång med ditt engagemang och leda egna grupper ut i naturen. 

Friluftsfrämjandet är en ideell förening som genom friluftsliv verkar för folk
hälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Hos oss finns äventyr 

för alla åldrar och årstider runt om i hela landet. 

Låt äventyret börja! 

www.friluftsframjandet.se 




