Ulricehamns IF, Skidsektion

VERKSAMHETSPLAN 2022-23
Ekonomi:
Inför nästa säsong kommer arbetet med att knyta sponsorer till föreningen att fortgå.
Föreningen skall aktivt söka bidrag till verksamheten.
Föreningen skall fortsätta att utveckla servering och skiduthyrning vid klubbstugan.

Kläder:
UIF skall jobba vidare med en enhetlig klädsel för föreningens skidåkare. Viktigt med långsiktighet
och igenkänning.
Konstsnö:
UIF skall medverka i drift och utveckling av konstsnöanläggningen tillsammans med kommunen,
Ulricehamn ski event AB och Ulricehamns skidklubb ”Snösäkert”.
Stadionbyggnad:
UIF skall tillsammans med Ulricehamn Ski Event fortsätt att verka för att en stadionsbyggnad byggs.
Asfaltsbana:
UIF skall fortsatt verka för att en multibana byggs på Lassalyckan.
Arrangemang:
Föreningen skall verka för att arrangera tävlingar på nationell och internationell nivå.
Föreningen skall även arrangera en traditionell distriktstävling för ungdom, junior och senior varje år
vilket även är ett krav från VSF på de föreningar som arrangerar långlopp i distriktet.
Föreningen skall aktivt delta i arrangerandet av Ulricehamnsloppet.
Organisationen:
Arbetet med att forma organisationen skall fortsätta och en strategiplan skall hållas aktuell.
Rekrytering:
Föreningen skall aktivt rekrytera nya ungdomar (genom att samarbeta med skolan). Även ledare skall
aktivt rekryteras genom att påverka föräldrar och f.d. aktiva. Särskilt viktigt är det att rekrytera unga
ledare.
Ungdom:
Föreningen skall följa de av RF och SSFs fastställda riktlinjer som gäller barn och ungdomsidrott.
Juniorer/Seniorer:
Fortsatt satsning på våra seniorer & juniorer kommer att ske. Personliga avtal med utvalda elitåkare
skall skrivas. Ulricehamns IF skidor skall vara en elitklubb på junior och seniornivå. Om möjligt med
både dam och herrlag på junior och seniornivå. Ledarna runt dessa elitaktiva åkare skall aktivt skapa
en väl fungerande och hållbar organisation anpassad till elitnivå.
Spår:
UIF skidor skall verka för att samtliga spår får en bredd som möjliggör preparering med pistmaskin
samt ett underlag som inbjuder till verksamhet året runt.
Tävlingsverksamhet:
Föreningen skall verka för att våra åkare deltar i distriktstävlingar och nationella tävlingar såsom
GM/SM/Senior och Juniorcup.
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Ungdomar:
Hannas skidskola arrangeras under sommaren 2022.
Det kommer att vara tre träningstillfällen i veckan för ungdomarna.
Våra ungdomar kommer att delta i VSF´s träningsträffar under hösten.
De yngre har ett respektive två träningstillfällen i veckan. Under vintern kommer det att vara två
gemensamma träningar i veckan.
Ett barmarksläger kommer att genomföras under hösten.
Ett snöläger planeras till mitten av december.
Ngn form av skidskola eller prova på kommer att arrangeras.
Utbildning:
Målsättningen är att sektionen skall ha en utbildningsansvarig och att alla våra ledare på ungdomsnivå
skall genomgå skidförbundets utbildningsstege.
De ledare som önskar att delta i utbildningar skall erbjudas detta.
Fortsätta utbilda av nya personer i SSF timing för att kunna arrangera tävling bör genomföras.
En utbildning i förarbevis för terrängskoter/fyrhjuling bör genomföras på sikt.
En målsättning är att en lokal tränarutbildning arrangeras under hösten.
Läs mer på www.uifskidor.se
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