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1. Barn och ungdomsverksamhet
Vi har en snabb medlemsutveckling. Vi behöver därför fokusera på att
behålla de medlemmar vi har och erbjuda alla nya en aktiv fritid

Övergripande mål:

Vad vi behöver göra:

•Alla barn och ungdomar,
oavsett fysiska och psykiska
förutsättningar ska ha
möjlighet att delta i friidrott

•Ta hand om ungdomarna
medvetet utifrån deras
förutsättningar

•Fler som stannar längre –
fler tonåringar
•Attraktiv verksamhet av
hög kvalitet för ungdomar

•Fortsatt satsning på
Sommarskolan
•Ha fortsatt hög rekrytering av
barn och ungdomar

Övergripande mål
2014 - 2017
2. Tränar och ledarutveckling
Kompetenta ledare och tränare är en av de viktigaste
förutsättningarna för bra verksamhet

Övergripande mål:

•Spetskompetens inom,
hopp, löpning, kast
•Hoppgrupp för den äldre
gruppen
•Löpargrupp för den äldre
gruppen
•Kastgrupp för den äldre
gruppen

Vad vi behöver göra:

•Erbjuda utbildningstrappa
med interna och externa
utbildningar
•Erbjuda belöningstrappa
•Strategi för ledarrekrytering
•Bättre samverkan med SISU
•Erbjuda Föräldrautbildning

Övergripande mål
2014 - 2017
3. Föreningsutveckling
En väl fungerande förening och organisation är en viktig
förutsättning att fortsätta växa med kontrollerad kvalitet

Övergripande mål:

•En organisation som verkställer
verksamhetsidén
•En engagerad och kompetent
styrelse
•En stabil ekonomi
•Nära samverkan med SISU,
Smålands FIF, Kretsen mfl

Vad vi behöver göra:

•Utveckla organisationen med
tydliga roller
•Fortsatt utveckling av styrelse
•Fortsatt ansökan om Idrottslyftet
•Redovisa Lärgrupper via SISU

Övergripande mål
2014 - 2017
4. Arena och utrustning
Slättens nya arena skapar många förutsättningar och möjligheter. Vi
behöver därför vårda och utveckla arenan i nära samverkan med kommunen
och se till att vi har den utrustning som behövs för att
möta vår framtid.

Övergripande mål:

•Eltidsutrustning
•2:a våning på Målhuset
•Stavhoppsställning
•Nya läktare
•Ställning för manuell
tidtagning
•Anslagstavla och hemsida med
tydlig struktur
•Förrådsbod för häckar
•Kiosk
•Utökade träningstider på arenan

Vad vi behöver göra:

•Vårda relationen till kommunen
genom tät kontakt och erbjuda
årligt friskvårdsarrangemang
•Riktade sponsorinsater
•Händigt fixarteam
•Lobba Habo Kommun

Övergripande mål
2014 - 2017
5. Arrangemang
Våra arrangemang ska ge många möjlighet att tävla. Vi ska
genomföra och visa upp välarrangerade, intressanta och varierade
arrangemang. Arrangemangen ska vara attraktiva för aktiva, ledare,
funktionärer såväl som för publik, sponsorer, media och andra
intressenter.

Övergripande mål:

•Årliga arrangemang: Habo
Challenge, Glädjeruset,
Arenakampen, Klubbmästerskap,
Krets- och DM
•Flera attraktiva intäktsbringande
arrangemang för både friidrottare
och sponsorer

Vad vi behöver göra:
•Etablera
Arrangemangsgruppen
•Kontinuerligt utbilda
grenledare och funktionärer
•Ökat erfarenhetsutbyte
med andra arrangörer

Övergripande mål
2014 - 2017
6. Elit
Föreningen stöder de aktiva som vill och har
förutsättning att nå elitnivå.

Övergripande mål:

•Kunskapsutbyte både
nationellt och internationellt
•Medverka i befintliga
program för elit och
talangprogram
•Behålla de aktiva som
elitsatsar inom klubben

Detta behöver vi göra:

•Samverkan/elitgrupp inom
Kretsen
•Satsa på skadeförebyggande
insatser
•Regelbundna träningeläger både
nationellt och internationellt

