RÖBÄCKS SK – VERKSAMHETSPLAN 2015-2016
LÄGERVERKSAMHET
Under säsongen 2015/2016 planeras ett snöläger på försäsong (i början av december 2015) in
likt tidigare säsonger. Barmarkslägret kommer att ordnas om intresse finns.

TÄVLINGSVERKSAMHET
Tävlingsdeltagande
Ett av klubbens mål är att inspirera till deltagande på tävlingarna runt Umeå och därmed vara i
topp breddmässigt bland Västerbottensklubbarna. De tävlingar som klubben prioriterar är dels
DM-tävlingar samt USM, JSM och SM, ICA Cup för 13-14 åringar, Folksam Cup för 15-16 åringar
och Scandic Cup för juniorer samt Team Sportia Cup för seniorer. Ett stort och viktigt mål är att
klubben även fortsättningsvis på olika sätt kan stödja de äldre åkarna till ett aktivt deltagande i
alla lite större tävlingsarrangemang, såväl som i tävlingar på länsnivå. På längre sikt bör det också
vara ett mål för klubben att ha ett framgångsrikt juniorstafettlag på både herr- och damsidan. I
samband med tävlingarna ska vi försöka ge god service till åkarna i form av gemensam
vallning/skidtestning. Vid tävlingarna försöker vi samlas på en gemensam plats, märkt med
klubbens flagga, för att kunna bistå varandra med hjälp och goda råd om vallning etc. Klubben
äger också ett elverk samt rill-verktyg som ska stå till förfogande för alla i klubben under
tävlingarna.
Ersättningar
Klubben skall så långt ekonomin tillåter bidra till att minska åkarnas utgifter för att delta i
tävlingar. Reglerna för detta anpassas årligen och beskrivs i ett separat dokument.
Anmälningar
Anmälan till tävlingar sker via systemet som införts för all svensk längdskidåkning och
administreras av IdrottOnline. Sista dag för anmälan framgår av respektive tävlingsinbjudan som
oftast kan laddas ned via tävlingskalenderns som nås via klubbens hemsida under IdrottOnline.

EGNA TÄVLINGAR
Att arrangera tävlingar är en viktig del av verksamheten i en idrottsklubb. Förutom att
tävlingarna ska vara väl arrangerade är målsättningen också att de ska ge ett ekonomiskt
överskott som kan användas för övrig klubbverksamhet. Klubben har som mål att arrangera en
terränglöpartävling, Röbäckskneget, en skidtävling som är seedningsgrundande för Vasaloppet,
Röbäcks Ski Maraton samt en skidtävling för ungdomar, Röbäcksspelen. För alla medlemmar är
det obligatoriskt att ställa upp på olika sätt i samband med klubbens tävlingar. Detta gäller såväl
sådant som att ställa upp som funktionär som att hjälpa till med förberedelser som att ordna
priser till tävlingarna. Det är viktigt att alla medlemmar känner ett ansvar för att det blir lyckade
arrangemang. Röbäck Ski Marathon är idag en av våra bättre inkomstkällor i förhållande till
arbetsinsatsen och det finns en potential för att öka deltagarantalet och därmed intäkterna
ytterligare. Reklam, bra tävlingsarrangemang, bra utlottningspriser och ”chip-tidtagning” är
några av de metoder vi tror på. Att fortsätta genomföra tävlingen i Röbäck är ett mål att sträva
efter. 2015 års tävling fick vi flytta till Botsmark p.g.a. Arrangemanget blev väldigt lyckat, mycket
p.g.a. de engagerade och hjälpsamma personer som jobbade med spår samt Sävarådalens
Skoterklubb som ställde upp med banvakter och skoterskjutsar.
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Tidigare säsonger har klubben genomfört lyckade tävlingsarrangemang och vi ska fortsätta
sträva efter att ytterligare förbättra organisationen runt våra egna tävlingsarrangemang genom
att utveckla en tävlingskommitté. Målsättningen är att göra klubbens tävlingar populära bland
åkare och andra klubbar och att vi ska ha en effektiv och bra organisation runt dessa tävlingar.
UTBILDNING
Behovet av utbildning ska inventeras (vad har folk för kunskaper och vilka önskemål har de).
Därefter bör vi erbjuda alla som vill, deltagande i skidförbundets ”steg-utbildningar”. Målet bör
vara att vi på sikt har 2-3 tränare som har gått utbildning steg 3 och att övriga tränare skall ha
gått steg 2 (eller steg 1 som tränare i Skidskolan).

ÖVRIGT
RSK har under 2012 gått med i Umeå Skidallians (USA). En allians mellan klubbarna Röbäcks SK,
IFK Umeå och Täfteå IK. Vi kommer att fortsättningsvis även aktivt jobba inom alliansen och
därmed främja samarbetet mellan klubbarna. Alliansen planerar ett tävlingsarrangemang under
säsongen 2015/2016 men vilket är inte klart när verksamhetsplanen skrivs.
Under 2014/2015 har klubben starta upp, hittat former för och utvecklat en ny träningsgrupp
som är oberoende av ålder och förkunskaper inom motionsidrott. Grunden och är
längdskidåkning men träningarna innefattar t.ex. stavgång, terränglöpning, orientering,
rullskidåkning förutom längdskidåkning. Målsättningen är att verksamheten bedrivs året om. En
del i denna satsning ska även vara att ordna några ”teoripass” med externa instruktörer,
exempel på vad de kan innefatta är t.ex. träningslära, kost eller dylikt. Vi kommer att fortsätta
utveckla denna satsning 2015/2016 med bl.a. stöd från SISU.
RSK har under våren 2015 sökt stöd för inköp av skidlekutrustning via RIF idrottslyftet. Med hjälp
av denna utrustning så ska vi bygga upp ett skidlekområde i anslutning till grusplanen och
saxbacken vid start och målområdet vid Röbäcks skidområde. Projektnamnet för detta är
’Skidlekplats Röbäck Utrustning’. Vi har även sökt stöd för markarbeten som krävs för att
återställa banorna i den gamla skidlekplatsen samt göra underlaget bättre för preparering. Detta
har vi gjort via ’Skidlyftet’. Ett bidrag som MacDonalds och Svenska Skidförbundet satt upp för
att främja och utveckla skidåkningen i Sverige. Projektnamnet för detta är ’ Skidlekplats Röbäck
Anläggning’.

