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Värdegrund
Alla ska känna glädje och gemenskap. Vi tränar för att må bra utifrån våra egna
förutsättningar oavsett ambition. Vi vill inspirera barn och ungdomar till ett livslångt intresse
för skidåkning.

Verksamhetsidé
Föreningens verksamhet utgår från Svenska Skidförbundets strategi ”skidor hela livet” som
innebär att alla, oavsett ålder eller bakgrund ska få möjligheten att upptäcka glädjen med att
åka skidor oberoende av om man vill tävla eller bara åka skidor för välbefinnande. Det är
glädjen med skidåkning som ska framhållas.
IFK Skövde Skidklubb strävar efter att anpassa verksamheten så att alla medlemmar ska
kunna känna glädje i sitt utövande. Målsättningen är att föreningskulturen ska vara
inkluderande och kan hantera både tävlings- och motionsidrott.

Verksamhetsmål och strategi
Att skapa gemenskap och glädje
Vi vill ge medlemmarna möjlighet till träning i form av längdskidåkning, rullskidor,
Skidskytte, barmarksträning och andra sociala aktiviteter.

Att väcka intresse för skidåkning hos barn och ungdom
Vi vill inspirera och ge möjlighet för barn och ungdomar att träna och känna gemenskap i
skidsporten. Vi ska arrangera och medverka i olika aktiviteter där barn och unga får prova på
att åka skidor.

Föreningens verksamhet
Verksamheten delas upp några huvudområden, träning för barn, unga och vuxna, tävlings och
arrangemang, klubbkläder och profilprodukter, sponsorer och styrelsearbete.
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Styrelse
Styrelsen ska under året arbeta med föreningsutveckling mot en modern förening. En del i
detta är att under året bilda fler kommittéer för minst två verksamhetsområden, ungdoms- och
sponsorkommittéer. Styrelsen ska i utvecklingsarbetet genomföra arbetsdagar med
föreningsutveckling för styrelse och kommittéer.
Styrelsen ska också vidareutveckla och effektivisera föreningens administration. I det arbetet
ingår att fullt ut byta till bokföringssystemet Fortnox och skapa ett årshjul för föreningens
verksamheter.
Styrelsen ska också verka för en förbättring och utveckling av föreningens hemsida,
Styrelsen ska under året arbeta för att få in fler ungdomar i föreningsarbetet. Unga ska
uppmuntras och introduceras som tränare, ledare och i styrelsearbete.
Styrelsen ska under året marknadsföra föreningen för att öka antalet medlemmar. En ökning
av medlemsantalet med 20 medlemmar är en rimlig målsättning.
Styrelsen avser att fortsätta med stöd till en elitgrupp i samma omfattning som tidigare. Avtal
med elitgruppens åkare ska vara klara senast 30 juni 2019. Styrelsen har som uppdrag att
fastställa riktlinjer för dessa avtal.
Styrelsen ska fortsätta och utveckla samarbetet med Sisu idrottsutbildarna med lärgrupper,
träningsgrupper och annan föreningsutveckling.
Styrelsen ska under året bevaka föreningens intressen och aktivt medverka vid utvecklingen
av Billingens friluftsområde genom Billingen frilutftsområde ekonomiska förening och andra
forum som Skövde kommun inbjuder till.

Tränings Kommitté
Barn och ungdom
Vi erbjuder skidträning för barn och ungdomar från ca 7 år och uppåt. Vi strävar efter att
utveckla en verksamhet där så många barn som möjligt får chansen att uppleva och ha roligt
på längdskidor. Idrottandet ska ske utifrån barnets villkor, förutsättningar och behov. Barn
och ungdomar behöver en allsidig träning och föreningen ska uppmuntra till mångsidig
träning i olika idrotter. Vårt mål är att så många som möjligt ska finna glädje i träningen och
att de ska få ett livslångt intresse för längdskidåkning. Därför är det viktigt att träningarna
genomförs på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Ett viktigt mål är också att ge alla chansen att
utvecklas efter sina förutsättningar och ambitioner. Följande riktlinjer från Svenska
Skidförbundet ska styra klubbens barn och ungdomsverksamhet:
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• Blågula vägen mindre: Riktlinjer för barn upp t o m 12 år
• Blågula vägen: Riktlinjer för ungdomar (13-16), samt juniorer
• Svenska Skidförbundets anvisningar för barn och ungdomsverksamhet
Barnledarna skall ha genomgått eller kommer genomgå Svenska Skidförbundets
grundutbildning för barnledare. Och för ungdomstränare skall man gå nästa steg i
utbildningstrappan. Ungdomar ska uppmuntras att utbilda sig till och verka som tränare och
ledare i föreningen.
Träningskommittén har till uppgift att organisera och planera träning utifrån de behov som
barn och ungdomsgrupperna behöver.
Barn och ungdomar ska uppmuntras att delta i tävlingar på zon- och distriktsnivå. Föreningen
ska också uppmuntra till tävlingar utanför distriktet och på nationella mästerskap.
Föräldrarna till tränande barn och ungdomar ska introduceras i föreningen och ges delaktighet
genom föräldraträffar ett par gånger under året.

Träning för vuxna
Verksamheten för vuxna kan delas in i rullskidträning, barmarksträning samt gemensamt
träningsläger. Rullskidträningen bedrivs under barmarkssäsongen fram tills snö eller is sätter
stopp. Gruppen består av både herrar och damer och ambitionen ska vara en organiserad
träning per vecka. Alla är välkomna oavsett nivå och träningen är anpassad efter gruppen.
Barmarks- och stavgångsträningen inleds under hösten och sträcker sig fram till vintern.
Utgångspunkten för vuxenträningen är främst inriktad på att må bra - mindre fokus på tävling.
För den prestationsinriktade tävlingsåkaren strävar vi att uppmuntra dem så att de fortsätter
utvecklas och tävla. Om möjligt kan träning för vuxna planeras tillsammans med barn och
ungdomsträningar.

Utveckling
Under året ska gruppen med tränare organiseras i träningskommittén och medverka till
utvecklingen av denna.
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Läger
Ungdomsläger
Föreningens barmarksläger för ungdomar i Skövde kan i år bli vilande, detta på grund av ett
stort behov av funktionärer till SM-avslutningen på rullskidor och Billingehusloppet. Beslutet
kan ändras om träningskommittén ser att det ändå kan genomföras. Lägret ska i så fall vända
sig till ungdomar från föreningar inom Västergötlands Skidförbund.
Torsbyläger
Ett läger på snö i skidtunneln i Torsby i november. Lägret ska vara öppet för ungdomar och
vuxna.
Snöläger
Om behov finns för ytterligare läger för tävlande ungdomar kan det planeras in i december
eller januari.
Övriga läger
Föreningen ska erbjuda ungdomarna att delta i Västergötlands Skidförbunds läger

Tävlings och arrangemangs kommitté
Föreningen ska fortsatt arrangera tävlingar och andra evenemang som ett led i att skapa
förutsättningar för barn och ungdomar att tävla på hemmaplan. Arrangemangen ska också
bidra till föreningens inkomster. Föreningen ska verka för att genomföra arrangemang i
samverkan med andra.

I egen regi
Föreningen ska genomföra evenemanget Skövde City Ski, en sprinttävling för ungdomar i
februari 2019.
Föreningen ska stimulera barn att prova längdskidåkning genom att vid minst 5 tillfällen
genomföra Proppen.
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I samverkan med andra
Billingens Skidallians
Föreningen ska fortsatt vara en del av samarbetet i Billingens skidallians och där gemensamt
genomföra de arrangemang som alliansen arrangerar:
Billingen Roller Ski i september 2019, SM, Svenska rullskiccupen, Västsvenska
rullskidcupen och seedning till Vasaloppet
Konstsnöracet i december 2019
Billingens Långlopp i februari 2020

IFK Skövde Friidrott
Föreningen ska fortsatt samverka med IFK Skövde friidrott i att arrangera terrängloppet
Billingehusloppet i oktober 2019

Utveckling
Under året ska tävlings- och arrangemangskommittén utveckla tävlingar och arrangemang och
Kommittéarbetet.

Sponsorer
Föreningens arbete med sponsorer är en viktig inkomstkälla som ger oss möjlighet att bedriva
verksamheten utan att medlemmarna ska tas i anspråk för försäljning av olika produkter.
Under året ska föreningens sponsorarbete och sponsorkoncept utvecklas. Styrelsen har en
ambition att tillsätta en grupp med 3-4 personer som kan arbeta med sponsorfrågor i en
sponsorkommitté.

Kommitté Klubbkläder och profilprodukter
Föreningens avtal med klädleverantören Original Teamwear löper ut under året. Den grupp
som arbetar med klubbkläderna ska innan avtalet löper ut ha tagit fram underlag för ett nytt
avtal med samma eller annan klädleverantör.
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Klubbkläder ska kunna beställas under hösten för leverans innan Torsbylägret.
Denna grupp ska även arbeta med att ta fram övriga profilprodukter för föreningen.

Utveckling
Under året ska klädkommittén utveckla kommittéarbetet.

Budget

BUDGET IFK SKIDOR SÄSONG 2019-2020

//Styrelsen

