Göteborgs Skidklubb längdsektionen
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Målsättning 2022-2024
Vi är skidklubben för elit och bredd i alla åldrar. Utan elit ingen bredd. Genom att synas i
resultatlistorna är vi en attraktiv klubb och lockar dem som gillar längdåkning och vill utvecklas.
Våra duktiga äldre åkare är förebilder för de yngre. Klubben genomsyras av en go gemenskap och
en kamratlig anda. Göteborgs skidklubb, trevligast i längden!
Vårt mål är att fortsätta de senaste årens positiva trenden och öka antalet barn- och ungdomar.
Möjliggöra för juniorer och seniorer att fullfölja sina satsningar och uppnå sina mål. Fortsätta att
vara Sveriges bästa klubb i längd och rullskidor H/D35 och äldre. Öka antalet starter i skidtävlingar
och ha aktiva på alla nivåer. Uppmuntra och stötta medlemmar att delta i idrottens olika
utbildningar.

Verksamhetsplan 2022
Ungdom – från 8 år upp till 14 år. Prioriterad grupp
1 träningstillfälle/veckan höst och vinter.
Skidåkning i Skidome eller på konstsnöspår under dec- mars.
(Familje-) Läger på barmark och snö
Se Brudarebacken (konstsnö) som en resurs vintertid.
Delta i ungdomstävlingar i distriktet och närliggande distrikt.
Erbjuda utlåning av utrustning till ungdomar upp till 12 år
Extra subvention på klubbkläder upp till 16 år.
Rekrytera och utbilda fler barn- och ungdomsledare (2 st nya /år)
Locka föräldrarna till delaktighet i verksamheten.
Bli mer synliga på social medier, t ex instagram.
Arrangemang: Barnens Vasalopp, Prova på längdskidor (Brudarebacken)
Kvällscup på skidor, Kvällscup på rullskidor
Juniorer och ungdomar 15-16 år.
Erbjuda träningsaktiviteter (t. ex. skidgång och rullskidor) året runt.
Delta i tävlingar, samt GM, USM, JSM, Juniorcup etc. samt stötta med ledare och vallare.
Stöd till aktiva för att delta i läger, både på barmark och snö.
Seniorer och äldre.
Erbjuda träningsaktiviteter, t.ex. skidgång och rullskidor, året runt.
Träningsläger på snö för alla.
Delta i tävlingar, såsom olika mästerskap, långlopp och cuper.
En gemensam tävlingsresa, som välkomnar motionärer såväl elit att följa med.
Klubbmedlemmarna skall engagera sig i föreningsverksamheten och hjälpa till med klubbens olika
arrangemang/aktiviteter.

