Skridskoseglarna 2019-2020
Verksamhetsplan och budget

Från hemsidan:
Sällskapet Skridskoseglarna ska:
•
•
•
•
•

främja ökat utövande av skridskosegling
anordna nationella tävlingar
planera tävlingssäsongen
följa upp regler och klassbestämmelser
utse deltagare för internationella tävlingar

För att nå dessa mål avser Skridskoseglarna säsongen 2016-2017 att:
•
•

•
•
•
•
•
•

sprida information genom diverse media (facebook, video på Youtube, presskontakt)
bredda skridskosegling nationellt och internationellt (delta i WISSA-VM och eventuellt annan
internationell tävling, välkomna nya klasser, hjälpa nya klubbar, bjuda in seglare från våra
grannländer, segling bandyplan)
stötta juniorsatsning i klubbar (samordna juniorläger med övriga isseglare, hjälpa till med
material och teknik, hjälpa med bidrag för träning och tävling)
samordna SM och rikstävlingar med arrangerande klubb (priser, banläggning, resultat)
samordna bidragssökande för inköp av ban- och säkerhetsutrustning
arbeta för ökad rekrytering (nya tävlingsformer, nya tävlingsplatser, engagera föräldrar)
arbeta för en jämnare könsfördelning
sprida kunskap om issäkerhet, issegling, regler, utrustning, sällskapet
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Inledning och vision
Skridskoseglarna verkar för att utveckla segling med …. i Sverige. Vår målsättning är att skapa bästa
möjliga förutsättningar för genomförande av attraktiva former avträning och tävling för såväl
nybörjare som elit vilket i sin tur ska attrahera nya aktiva skridskoseglare som ser potentialen att
utvecklas i linje med sin ambition och vara en del av en fantastisk grupp människor i alla åldrar som
ägnar sig åt skridskosegling.

Vision 2025
•
•
•
•
•

En attraktiv, växande sport för juniorer, bredd och elit
Sammansvetsat landslag med potential att nå internationella mästerskapstitlar
75 svenska deltagare i våra rankingtävlingar och SM (alla klasser)
15 juniorer (<25 år) på svenska rankinglistan
Utbildade funktionärer och välorganiserade tävlingar
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Träning och utbildning
Vision 2025
•
•

Fungerande träningsverksamhet för juniorer och elit
Alla tävlingsfunktionärer ska ha möjlighet att genomgå funktionärsutbildning

Mål 2020
•
•

Alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i minst ett träningsläger
Ett utkast ska till funktionärsutbildning göras

Insatser 2020
Funktionärsutbildning
Vad ska vi sikta på här?

Träningsläger
Ett träningsläger kommer arrangeras… Vi har för avsikt att bjuda in en eller två internationell
toppseglare som coach. Dag 1 riktar sig till landslaget och dag 2 är öppen för samtliga medlemmar.
Landslagsseglarna kommer bistå i coachningen under dag 2.

Tävlingsverksamhet
Vision 2025
•
•

Utbildade funktionärer och välorganiserade nationella tävlingar
Fler deltagare på nationella och internationella tävlingar

Mål 2020
•
•
•

Genomföra SM (och andra tävlingar?)
samordna SM och rikstävlingar med arrangerande klubb (priser, banläggning, resultat)
Delta på WISSA och andra internationella tävlingar

Tävlingskalender 2019/2020
December 2019
7-8 dec. Bana och/ eller slalom.
14-15 dec. Bana och/ eller slalom.
21-22 december Bana och/ eller slalom.
28-29 december Bana och/ eller slalom.

Januari 2020
3-5 jan. Träningsläger
a) locka brädden (klassansvariga)
b) 1 dag elitläger med toppseglare
c) Skridskoseglarna klasser samlas på ett ställe
18-19 jan. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing
25-26 jan. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing

Februari
1-2 feb. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing
10-15 feb. WISSA VM, Pärnu Estland
29 feb. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing.
? feb. EM Winter windsurfing European Masterchip 2020

Mars
1 mars. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing.
7-8 mars. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing
14-15 mars. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing

December
12-13 dec. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing
19-20 dec. Bana och/ eller slalom. Eller långdistans endast Kite, Kitewing

Elitverksamhet
Elitstödet från Isseglarförbundet till klassällskapen kommer bantas för att ge utrymme åt bredd- och
juniorsatsningar. Den fördelningsmodellen för elitstödet som Isseglarförbundet tar framvilken består
av ett grundstöd samt ett prestationsbaserad rörligt stöd. Fördelningen av elitstödet inom
Skridskoseglarna ska i högsta möjliga grad återspegla denna modell.

Vision 2025
Toppplaceringar i EM/VM (vilka vill vi kvantifiera)

Mål 2020
Toppplaceringar i EM/VM (vilka vill vi kvantifiera)

Insatser 2020
Landslaget 2020
Det ska tas fram kriterier för hur elitstödet ska fördelas. (föregående års tävlingar/långsiktig
ranking??)
Ett träningsläger kommer arrangeras… Vi har för avsikt att bjuda in en eller två internationell
toppseglare som coach. Dag 1 riktar sig till landslaget och dag 2 är öppen för samtliga medlemmar.
Landslagsseglarna kommer bistå i coachningen under dag 2.
Stöd säsongen 2020
•
•
•

Träningsläger i januari 2020 (inkl. resa och boende)
5000 kr per person för deltagande i VM och EM 2020 (världscup?)
Prestationsbaserad bonus
o Topp 3: 15 000 kr (villkorat förslag från SISF)
o Topp 20%: 3000 kr (villkorat förslag från SISF)

Villkor för stöd:
•
•
•
•
•
•

Deltagande i träningsläger 2–3 januari (*utebliven närvaro: avdrag 1 000 kr)
Deltagande i EM & VM 2020 (*uteblivet deltagande i ett av mästerskapen: avdrag 1 000 kr)
**
SM 2020 (*uteblivet deltagande: avdrag 1 000 kr.)
Verka som tränare för juniorer och andra medlemmar under dag 2 av träningslägret i januari
2020.
Skriftlig summering/analys från en (av styrelsen beslutad) dag under VM/EM 2020.
Aktivt deltagande i arbetet med att erhålla bidrag från SISF/RF.

Ekonomiskt stöd betalas ut efter att redovisning av verifierade kvitton för faktiska utlägg. Planen
ovan är villkorad att ett bidrag från SISF om minst SEK 40 000 erhålls
** Obligatoriskt deltagande samtliga regattadagar om inte personskada, sakskada eller sjukdom
uppstår och seglaren utgår.
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Juniorverksamhet
Vision 2025
????

Mål 2020
Vilka kvantifierbara mål ska vi ha?
Minst

Insatser 2020
•
•

arbeta för ökad rekrytering (nya tävlingsformer, nya tävlingsplatser, engagera föräldrar)
stötta juniorsatsning i klubbar (samordna juniorläger med övriga isseglare, hjälpa till med
material och teknik, hjälpa med bidrag för träning och tävling)

Organisation och kommunikation
Vision 2025
????

Mål 2020

Insatser 2020
•

sprida information genom diverse media (facebook, video på Youtube, presskontakt)

Budget 2019-2020
Kommer uppdateras

