Verksamhetsplan Orsa Alpina Klubb säsongen 2017/18
Nyrekrytering
Styrelsen vill fortsätta satsningen på ”Skidkul”, även få in fler ledare där. Under den kommande
säsongen vill vi även fortsätta att utveckla samarbetet med Friluftsfrämjandet, i huvudsak via
huvudtränaren Christer Jensen och Friluftsfrämjandets Anders Lindqvist.
Vi ska fortsätta samarbetet med skolor, t.ex. ”Alla på snö”.
Vi har fått in ett antal skidor från medlemmar som vi kan låna ut, mestadels tävlingsskidor. Vi önskar
fylla på med fler träningsskidor för prova-på (1,30). Vår ambition har varit att det ska finnas
möjligheter till skidvård vid backen, vi vill bygga vidare på denna skidvårdssatsning. Vi har en slip och
vi har fått en del vallor av Beyond, nästa säsong vill vi investera i skidhållare och skruvstäd.
Vi vill fortsätta synas i backen och även låta allmänheten pröva på att åka bana, detta under helger
och lov. Vår ambition är att skylta tydligare, eventuellt investera i en flagga som vi kan ha i backen för
att locka åkare. Vi ska även försöka synas mer i media.

Träning/Tävling
Vi vill fortsätta med två kvällsträningar i veckan. Före och efter tävlingssäsong vill vi satsa mer på
helgträningarna.
Styrelsen vill fortsätta samarbetet med grannklubbarna vad gäller träningar och lägerverksamhet.
Under kommande säsong planerar vi ett försäsongsläger tillsammans med någon av våra
grannklubbar. Vi tror att alla klubbar vinner på ett ökat samarbete, det blir roligare att åka ju fler vi
är, så detta är något vi måste och vill arbeta för.
Under kommande säsong har vi åkare som kommer att delta i Lilla Dalacupen, Lilla Världscupen,
USM, FIS/Entry Leauge och Speedski.
Till kommande säsong ska vi utse två kontaktpersoner till Lilla Dalacupen.
Vi planerar att anordna tre tävlingar under kommande säsong; Svenska cupen i speedski, en
deltävling i Lilla Dalacupen och Orsa Cup (datum ej klara).
Vi jobbar för att åka till Björnrike vår traditionella helg i januari 2018.

Organisation
Styrelsen träffas en gång i månaden. Styrelsen ska planera in medlemsmöten i form av
aktivitetskvällar minst två gånger under säsongen, t.ex. vallakurs, bowlingkväll, Björnriketräff.
En upptaktsträff ska planeras vid årsmötet.
Vi vill vi fortsätta med arbetsgrupperna (tre-fyra personer i varje, varav en styrelsemedlem):
- tävlingsledning (planera, organisera, leda tävlingar)
- sponsor/priser (kontakta sponsorer, på uppdrag av tävlingsledningen ordna priser)
- träning/läger (planera, organisera, boka, bjuda in, kontakt med andra klubbar)
- anläggning (kontakt med Grönklitt; backtider, pistning, nybyggen etc.)
- material (hålla koll på klubbens material/utrustning, uppdatera inventeringslista)

Grupperna arbetar i dialog med styrelsen. Varje grupp har en punkt på dagordningen vid
styrelsemöten.

Sponsorer
Styrelsen arbetar ständigt med att hitta sponsorer. Vårt sponsorbrev, som man kan lämna ut
till presumtiva sponsorer, ska uppdateras (sponsorgruppen). Alla medlemmar är välkomna
med förslag eller att ta egna kontakter. Se även under Organisation.

Investeringar
De investeringar vi planerar är belysning i bodarna, hyllor, verktyg och material för skidvård,
tidtagningskabel med anslutningar/kontakter samt några till lampor i backen.
Vi vill köpa in 30 nummerlappar till.
Starthuset behöver ses över och repareras, cement till att gjuta plintar samt brädor.
Vi vill subventionera fler läger för våra åkare.
Vi vill fortsätta dialogen med Grönklittsgruppen om vi tillsammans kan bygga/investera i ett
nytt målhus/värmestuga. Även få upp fler stolpar för belysning.

Utbildning

Vi vill att fler medlemmar går
-

bansättarkurs
tävlingsledarutbildning
ungdomsutbildning

Lärgrupper, dvs utbilda varandra, i närvarorapportering och idrottonline. Styrelsen planerar
in några tillfällen under hösten.

Övrigt
Arbetsdag i Norrbacken 18 juni, samling 10.00.
Styrelsen
1 juni 2017

