VERKSAMHETSPLAN 2019
KONSTÅKNINGSKLUBBEN TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG

Tränings- och tävlingsverksamhet Konståkning
-

-

-

-

Fortsätta utveckla skridskoskola i Trollhättan och Vänersborg för både barn, ungdom och
vuxna, inklusive prova-på tillfällen under höstlov, jullov och sportlov. Klubben ska ansöka om
särskilt lovbidrag via Trollhättans Stad för detta ändamål (se nedan)
Fortsätta utveckla samarbete med grundsärskolan i Trollhättan (No Fall, C-hallen)
Inleda och utveckla samarbete med gymnasiesärskolan i Trollhättan (No Fall, C-hallen)
Undersöka möjligheten att erbjuda träningstillfällen efter skoltid för barn/ungdom/vuxna
med särskilda behov (NoFall, C-hallen)
Fortsätta utveckla tränings- och tävlingsverksamheten för våra aktiva medlemmar under hela
säsongen, inklusive för- och eftersäsong och erbjuda möjlighet till träningsläger under skollov
För detta krävs att alla aktiva tar aktiv del i olika försäljningsuppdrag under säsongen
alternativt köper sig fria från ansvar. Pengarna måste in!
Klubben har tilldelats två tävlingar under säsongen; Trollstjärnan 3-4 nov 2018 (stjärntävling)
och Trollungen 2-3 feb 2019 (klubbtävling) som kommer att arrangeras i Trollhättans Ishall.
Målsättning är hög kvalitet på tävlingarna med många deltagare och god uppslutning bland
föräldrar/aktiva som behövs som funktionärer. Klubben skall internt utbilda fler föräldrar till
olika uppgifter och rekrytera fler som kan åka på förbundets arrangörsutbildningar
kommande säsong/er.
Märkestagning och slinga-uppvisning skall arrangeras för våra yngre/nya åkare höst och vår
Arrangera Pojk-sammandrag hösten 2018 (se nedan)
Medverka i arrangemang av isdisco under jullovet 2018-19
Arrangera is-show våren 2019
Arrangera test vid minst ett tillfälle ”på hemmaplan” under säsongen
Verka för en längre säsong med fler istider i C-hallen samt förlängd is-säsong i både
Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun
Aktivt medverka i förberedelser och genomförande av ombyggnationer av ishallarna i
Trollhättan och Vänersborg
Den nya styrelsen ska verka för att åkar-rådet återupprättas och tilldelas
uppgifter/befogenheter under säsongen
Målsättning är fler aktiva medlemmar inom konståkning med fler licensierade tävlingsåkare
på olika nivåer och att på sikt kunna erbjuda träning och tävling i flera
konståkningsdiscipliner från nybörjar- till elitnivå

Träningsverksamhet mm Parasport
-

Se särskilt förslag från styrelsen

Ledarutveckling tränare/styresle
Klubben stöttar aktiva tränare/ledare/tävlingsfunktionärer i deras utveckling. Kommande säsong
kommer bl.a huvudtränare Sanna Norén att genomgå högsta tränarutbildningen; steg 4A och 4B.

Klubben ska ta fram en utvecklingsplan för samtliga aktiva ledare och erbjuda möjlighet till utbildning
både genom det egna förbundets och SISU:s regi utifrån befintliga ekonomiska ramar
KK TV ska ha deltagare på konståkningsförbundets Convention och Årsmöte i september i Stockholm
samt delta på utbildningstillfällen arrangerade av distriktsförbundet i konståkning.
Ledare med intresse att utveckla sin kunskap i disciplinerna isdans och synkroniserad konståkning
samt fd tävlingsåkare som vill utbilda sig till domare/tävlingsfunktionärer kommer vi att stötta på
olika sätt samt ansöka om stöd från bl.a. distrikt och förbund för detta.
Styrelsens medlemmar kommer att erbjudas utbildning i SISU:s regi. Prioriterade områden är
föreningsekonomi, den nya datalagen (GDPR) samt policy och värdegrundsarbete enligt RF:s och
svenska konståkningsförbundets Strategi 2025.
Målsättning är att vi ska ha en ledarstab med hög kompetens, stort engagemang och brett kunnande
i klubben – både inom gruppen aktivitetsledare och organisationsledare

Särskilda satsningar 2018/2019
KK TV har tilldelats Idrottslyftsmedel 2018 för Värdegrundsarbete, Pojksatsning och Breddsatsning
som vi kommer att jobba vidare med under hösten på olika sätt. Dessa projekt redovisas via
Idrottslyftsmodulen i Idrotten Online.
Klubben kommer att ansöka om medel från Trollhättans Stad för att arrangera kostnadsfri träning för
barn/ungdom under olika skollov. Dessa projekt redovisas direkt till Trollhättans Stad
KK TV ska arbeta aktivt för ett utvecklat samarbete med våra sponsorer och delta i olika
sponsoraktiviteter; prova-på-tillfällen etc som bokas in tidigt under säsongen

ÖVRIGT
KK TV står för en dopingfri och drogfri idrott. Vi arbetar för att barn och ungdomar och våra tränare
ska uppleva trygga träningsmiljöer både psykiskt och fysiskt. Klubbens styrdokument innefattar bland
annat en genomarbetad värdegrund, policy samt en tydlig krisplan.
KK TV:s målsättning och plan är att kunna ansöka om Elitlicens för säsongen 2019/2020. För detta
krävs till exempel tränare med hög utbildning/kompetensnivå; att klubben har tillgång till träning på
is under minst 11 månader om året och att träningstiden på is ska vara fördelat på ett minst antal
träningstimmar per vecka. Det krävs också att klubben har aktiva tävlingsfunktionärer (domare etc)
och att klubben varje säsong åtar sig att arrangera konståkningstävling/ar/ på höga nivåer. Klubben
skall erbjuda extra medlemsmöte för både åkare, tränare, funktionärer och föräldrar i god tid innan
ansökan om elitlicens skickas in i början av 2019.
Denna verksamhetsplan är fastställd av årsmötet den 27 september 2018.

