SKIDSEKTIONENS VERKSAMHETSPLAN
FÖR PERIODEN 1.11.2014 – 31.10.2015
Målsättningar:


erbjuda både yngre och äldre föreningsmedlemmar möjlighet att röra på sig tillsammans och på så sätt kunna
bidra till sunda levnadsvanor



lära barn och ungdomar skidteknik och ge träning som ger dem möjlighet att vidareutvecklas och gå framåt
inom skidåkningen



ge möjlighet att utgående från individuella förutsättningar utvecklas till tävlingsåkare och stärka intresset för
tränings- och tävlingsverksamhet genom att uppmuntra även de yngre åkarna att delta i tävlingar ordnade av
andra föreningar än den egna



stöda och hjälpa de aktiva oberoende av nivå samt också sträva till att aktivera vuxna att utvecklas som
skidåkare

Verksamhetens innehåll:


ordna gemensamma träningar både för gamla och nya aktiva samt för yngre och äldre medlemmar under hela
verksamhetsåret med tyngdpunkt på höst och vinter. Utveckla konceptet Skida tillsammans.



ordna hemmaläger inom föreningen samt tillsammans med andra föreningar med mångsidigt innehåll för att
motivera, stärka gemenskapen och ge allsidig träning



utveckla skidlandet vid skidcentrum för att öka möjligheterna att aktivera yngre barn



ordna skidskolor för att lära ut grunderna i skidteknik



ge råd om vallning, skidutrustning och liknande



erbjuda möjlighet att delta i läger på annan ort, t.ex. i Vuokatti



erbjuda möjlighet att delta i resor t.ex. till skidtunneln i Jämijärvi



i mån av möjlighet ge ekonomiskt stöd åt äldre juniorer och seniorer som deltar i t.ex. FM-tävlingar och i
läger som arrangeras av FSS och ÖID



delta i gemensamma träningar och läger tillsammans med övriga föreningar i distriktet



ge tränare och ledare samt föräldrar möjlighet till att utveckla sina kunskaper genom att erbjuda utbildning på
olika nivåer inom fysisk träning, mental träning samt service och valla



uppmuntra de aktiva till att delta i tävlingsverksamhet även utöver egna klubbtävlingar. Som ett led i denna
strävan ordnas gemensamma tävlingsresor i distriktet.



arrangera tävlingar på nationell och distriktsnivå



tillsammans med Vörå kommun homologisera tävlingsbanorna för att uppfylla kraven på FM-arrangör



uppta skidskytte som en verksamhetsform och ordna prova-på tillfällen i grenen

Vörå 31.10.2014

Skidsektionen

