Turebergs Friidrottsklubb
Verksamhetsplan 2017
Övergripande mål





Turebergs Friidrottsklubb ska under 2017 placera sig på topp 10 i SM-rankingen.
Under året tydliggöra styrelsens och utskottens roller.
Omsätta över 5,7 miljoner kr.
Fortsätta ett gott samarbete med kommunen och ytterligare klargöra klubbens
ansvar och befogenheter i friidrottshallen.

Idrottsverksamheten
Övergripande mål


Under 2017 ska vi slutföra implementering av ny tränarorganisation och struktur för den
idrottsliga verksamheten samt säkerställa att den fungerar som planerat. Detta inkluderar
huvudsakligen:
o Skapa avtal för alla tränare i tränarstrukturen samt tillsätta vakanta tränartjänster.
o Utveckla klubbens bank av övningar för barn och ungdomsverksamheten.
o Definiera kompetenskrav för varje grengrupp i respektive åldersgrupp 7-15 år.
o Förbättra samverkan mellan klubbens tränare och träningsgrupper.



Utvärdera den nya tränarorganisationen dvs vilka för- och nackdelar kan vi identifiera
efter ett år? Syftet är erhålla ett underlag för förbättringsåtgärder.
Säkra träningsmöjligheter utomhus för utökad verksamhet på lång sikt.
Verka för utökat samarbete med övriga friidrottsklubbar i norrort.




Idrottsliga mål 2017
För seniorverksamheten gäller följande mål under 2017







Medalj vid samtliga SM undantaget Lag-SM.
Totalt 8 medaljer under ovan nämnda SM.
Därtill ytterligare 10 stycken ”topp-6” placeringar.
Deltagande vid internationella seniormästerskap; IEM, VM.
Deltagande i Svealandsseriens lagmatcher för kvinnor.
Deltagande i Lag-SM-kval för män.

För junior- och ungdomsverksamheten gäller följande mål under 2017








Medalj vid samtliga JSM och USM.
Totalt 15 medaljer vid ovan nämnda mästerskap.
Därtill ytterligare 10 ”topp-6” placeringar.
Dubblera antalet deltagare i USM mot 2016.
Deltagande i Lag-USM.
Deltagande vid internationella juniormästerskap; JEM 19 och 22, Universiaden.
Ytterligare minst sex landslagsuppdrag på junior- och ungdomsnivå.
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För yngre ungdoms- och barnverksamheten gäller följande mål under 2017







Deltagande i Kraftmätningen – Inomhus och Utomhus.
Deltagande i stafett på Stockholm Bauhaus Athletics.
Utöka rekordjakten till fler grupper (7-11 år).
Minst 50 % av åldersgruppen 7-9 år ska tävla minst 3 ggr årligen.
Minst 50 % av åldersgruppen 10-12 år ska tävla minst 4 ggr årligen.
Minst 50 % av åldersgruppen 13-16 år ska tävla minst 5 ggr årligen.

Arrangemang
Övergripande mål


Sätta och implementera organisation och arbetssätt för Arrangörsutskottet ARRU.

Följande arrangemang ska genomföras under 2017
Arrangemang
Friidrottsskola Sportlov
Kraftmätningen (17 år)
Stockholmskampen (12-13 år)
Turebergsstafetten
KM Arena
Klara Milen Vinn Bilen
SAYO
Bauhaus Galan veckan
Sollentuna GP
Sommarfriidrottsskola
KM Terräng 7-11 år
Stockholm Halvmarathon
Topploppet
Edsbacka Marknad
Friidrottsskola Höstlov
Sayo Indoor

Datum
Vecka 9
11 mars
2 april
6 maj
7 maj
13 maj
9-11 juni
12-18 juni
29 juni
Juni-augusti
20 september
9 september
16 september
17 september
Oktober
2 december

Projektledare
Sofia Jäger Stenberg
Mia Hällerfors
Daniel Cortobius
Arenagruppen
Daniel Cortobius
Thomas Waldetoft/Upplands Motor
Arenagruppen
Stadionklubbarna
Tureberg/Hässelby/Spårvägen
Thomas Waldetoft/Klara Hällerfors
Daniel Cortobius
Marathongruppen
Marathongruppen
Thomas Waldetoft
Sofia Jäger Stenberg
Arenagruppen

Marknadsutskottet
Övergripande mål




Hantera Varumärkesfrågor.
Ge ut matrikel i tryckt form våren 2017.
Hitta fler samarbetspartners/sponsorer.
o Under 2017 försöka finna en samarbetspartner som blir Huvudsponsor.
o Målsättningen är även att få 5-6 fleråriga samarbetspartners på en hyfsad
ekonomisk nivå.







Fortsätta arbeta för att klubbens Hemsida ska ha många artiklar.
Se till att vi aktivt jobbar med andra sociala medier som Facebook och Twitter.
Under året aktivera oss på Instagram.
Under året skicka ut ett antal Nyhetsbrev till medlemmar och samarbetspartners.
Under våren göra en ny Medlemsenkät för att finna möjliga funktionärer, tränare
och framtida ledare.
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