Tureberg Friidrotts Idrottsutskott hälsar välkommen till

2014 års IU-Konferens
Samtliga klubbens tränare och ledare är inbjudna
Datum: Lördag 11 oktober
Plats: Viking Line Stockholm – Mariehamn – Stockholm
I resan ingår frukost och stor buffémiddag där vi kan umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Samtidigt
kommer även arrangemangsutskottet och marknadsutskottet i klubben att hålla sin konferens på samma båt.
Klubben står för samtliga kostnader.
Utresa/hemresa klockan 07.30 och tillbaks i Stockholm ca klockan 19.00.
Mål med resan: Resultatet från konferensen kommer att ligga till grund för verksamhetsplan samt budget för
Turebergs idrottsliga verksamhet under 2015. Viktigt därför att vi har ett så brett deltagande som möjligt med
tränare/ledare från alla åldersgrupper och greninriktningar.
Vi kommer att arbeta mycket i mindre grupper under dagen så att alla får jobba med det som ligger närmast sin
egen verksamhet i klubben. Vi kommer också att sätta samman grupper mer på tvärs för allmänna frågor så att vi
lär känna varandra över gränserna.

Preliminär agenda:
 Kort information om klubbens verksamhet och vad som händer med inomhushallen
 Klubbens verksamhetsinriktning baserad på verksamhetsinriktning för svensk friidrott
Fokus för de yngre:
 Planering av tävlings- och träningsresor 2015. Utveckla de befintliga, hitta nya? Ansvarspersoner.
 Hur kan vi samarbeta mer mellan grupperna? Kan vi genom ett bra samarbete tidigt underlätta
sammanslagning av grupper när de blir äldre?
 Utbildningar, stöttning på plats, mentor…. Vad behöver du som tränare/ledare i Tureberg? Vad
fungerar bra idag och vad kan fungera bättre?
 Hur får vi de aktiva att tävla mer? Konkreta förslag och tydliga målsättningar.
 Vilken målsättning/strävan bör vi ha i respektive åldersgrupp? Ex. Vad ska en 7-åring sträva mot att ha
för grundläggande kunskaper efter sitt första år i klubben, vad ska en 8-åring sträva efter etc.
Fokus för de äldre:
 Hur ska verksamheten för aktiva >15 år styras, genomföras och budgeteras framöver?
 Ska IU planera och budgetera för gemensamma aktiviteter eller ska träningsgrupperna ha mer eget
ansvar?
 Vad ska IU ansvara för/fokusera på?
 Hur får vi fler tränare till gruppen >15 år? Kan vi få fler tränare att följa de aktiva längre upp i åldrarna
och hur kan vi ”locka” nya tränare till verksamheten?
 Tävlingsresor: Gemensamma eller på eget ansvar
 Hur jobbar vi mer aktivt med skadeförebyggande verksamhet?
Om du har några synpunkter på programmet och vill lägga till punkter att diskutera hör gärna av dig till mig i
god tid.

Anmälan till asa.kjell@turebergfriidrott.se med personnummer (behövs för färjeresan)
senast fredag 26 september.

Välkommen
Åsa Kjell, Orf. Idrottsutskottet Tureberg FK
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