RÖBÄCKS SK – VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

LÄGERVERKSAMHET
Under säsongen 2017/2018 planeras ett snöläger på försäsong (i början av december 2016) 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. De tävlingar som
klubben prioriterar är främst regionala tävlingar i Västerbotten, Folksam Cup för 15-16 åringar
och Scandic Cup för juniorer. Målet är att de yngsta åkarna ska få testa på att tävla under lugna
och lekfulla förhållanden och att få dem att behålla intresset för att tävla ända upp i
junioråldern. Ett stort och viktigt mål är att klubben även fortsättningsvis på olika sätt kan stödja
de äldre åkarna till ett aktivt deltagande i alla tävlingsarrangemang. 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 rillverktyg 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 välarrangerade 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. Under våren 2017 så ska
klubben även tillsammans med Stöcke TS Järnet, IFK Umeå och Jalles TC för andra året arrangera
Brorundan, en motionstävling i löpning som kommer att gå runt broarna i centrala Umeå.
Tävlingen kommer att gå under 4 vardagkvällar i april och maj och klubben kommer att ansvara
för avslutningskvällen. 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.
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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 inför och under säsongen (vad har klubbens ledare och
tränare för kunskaper och vilka önskemål har de). Därefter bör vi erbjuda alla som vill,
deltagande i skidförbundets Ledarutbildningar. Målet bör vara att vi på sikt har 2-3 tränare som
har gått Ungdomstränarutbildningen och att övriga tränare skall ha gått fördjupning
Barnledarutbildning (eller Barnledarutbildning som tränare i Skidskolan).

ÖVRIGT
Under 2012 gick RSK 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.
Då vårt tidigare projekt att starta upp en motionsgrupp i klubben har mottagits mycket positiv
ska klubben fortsätta stötta den verksamheten.
RSK har sedan våren 2015 i två olika projekt jobbat med att återuppliva och utveckla
skidleklandet i Röbäck. Steg ett var att genom en projektansökan till Idrottslyftet skaffa medel till
utrustning som portal, portar, koner m.m. Detta beviljades och löstes under 2015. Nästa steg var
att söka Skidlyftmedel för markarbeten som röjning och barkning av området. Även detta
gjordes 2015 men beviljades inte då. Vi tog nya tag 2016 och skrev då en mer detaljerad
projektansökan som vi fick beviljad med 50000kr. Eftersom pengarna betalades ut ganska sent
på hösten så hann vi inte med att slutföra jobbet utan det kommer att ske under våren 2017. Vi
har även kommit överens med Röbäcks Arena AB om att skriva ett nyttjandeavtal för området då
det är de som äger marken. Detta ska lösas innan arbetet återupptas.

