Svenska Skidförbundets satsning Alla på snö vill aktivera fler barn på snö. Foto: Ulf Palm.
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Över 660 barn bjuds på en dag med
skidåkning i Flottsbrobacken
Svenska barn rör på sig alldeles för lite, det har vi kunnat läsa i en
skrämmande rapport från Folkhälsomyndigheten. Svenska Skidförbundets
projekt Alla på snö vill därför inspirera skolbarn och gymnasieungdomar att
upptäcka allt kul som går att uppleva på snö. Under vecka 10 och 11 får
därför fjärdeklassare från 15 skolor i Huddinge pröva alpin skidåkning, under
skoltid.
– Genom att bjuda in fjärdeklassare från flera skolor i en kommun når vi även
de som aldrig tidigare har prövat att åka på snö. Vi hoppas att detta får fler

barn och ungdomar att upptäcka både nyttan och glädjen med olika
snöaktiviteter och att detta väcker ett intresse för idrott som räcker livet ut,
berättar Johan Linnaeus ansvarig för Alla på snö på Svenska Skidförbundet.
Satsningen har fått stort genomslag över hela landet och i år deltar 53
kommuner. Det är andra gången i år som Alla på snö kommer till Huddinge,
första vändan var under vecka 4 och nu blir det alltså två veckor till.
– Det känns jätteroligt att vi har ytterligare två veckor med Alla på snö direkt
efter sportlovet. Särskilt nu när vintern har gjort sitt återintåg till Stockholm.
För oss är det oerhört viktigt att kunna visa på hur skoj man kan ha på snö!
säger Andreas Häggqvist, anläggningschef på Flottsbro Skidanläggning.
Alla på snö-veckorna är ett samarbete mellan Flottsbro Skidanläggning,
Svenska Skidförbundet, Huddinges grundskolor och Friluftsfrämjandets
lokalavdelning i Huddinge.
– Friluftsfrämjandet Huddinge vill gärna bidra till att alla barn får en chans
att uppleva snö och skidåkning. Vi som medverkar som funktionärer tycker
det är väldigt kul att se hur barnen så snabbt lär sig åka och hur mycket
glädje de visar. Vi ställer gärna upp och har gjort det alla år som Alla på snö
har arrangerats i Flottsbro. Vi hoppas det får fortsätta, säger Gunilla
Kallifatides Andér.
Det är 667 fjärdeklassare från Huddinge som får en dag på snö där de under
dagen får utmanas utifrån sin egen erfarenhet och utveckling.
– Eftersom Flottsbro erbjuder så varierad åkning kommer alla barn, oavsett
bakgrund, få välja att testa sina kunskaper på platt mark, med lite lutning i
barnbacken eller lite tuffare åkning i familjebacken, säger Johan Linnaeus,
verksamhetsansvarig för Alla på snö på Svenska Skidförbundet.
Svenska Skidförbundet har sedan 2008 satsat på Alla på snö för att få fler
barn att upptäcka hur nyttigt och roligt det är med fysisk aktivitet på snö.
Tillsammans med kommuner och skolor i Sverige bjuder de in fjärdeklassare
på en, för barnen, kostnadsfri dag med olika aktiviteter som längd-, alpin- och
snowboardåkning. I år kommer preliminärt 23 000 barn från 53 kommuner
bjudas på en dag på snö.

LÄS MER: www.allapasno.nu

Svenska Skidförbundet sprider snöglädje i hela landet genom våra 23 distrikt och
cirka 1 300 föreningar. Vi har tio olika grenar: alpint, backhoppning, längdåkning,
freeski, puckel, rullskidor, skicross, snowboard, speedski och telemark, det finns
något för alla. Upptäck nyttan och glädjen med att aktivera dig på snö! Svenska
Skidförbundet lever dagligen efter vår vision: Bäst i världen – alla på snö. Vårt
huvudkontor finns i Falun och i Åre hittar du vårt alpina kontor. Vill du veta mer,
besök skidor.com.
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