Tromsø Skiklub Hopp, årsmøte 29. mars 2017:

Forslag til handlingsplan for Tromsø Skiklub 2017-18
1. Sportslig: Ha et godt tilbud av treninger og renn
Trening:
Tilby et helårig treningstilbud som er attraktivt for alle aldersgrupper, også yngre barn, og
motivere utøverne til å følge det. Tiltak kommende år:
• Rekruttere hovedtrener for å planlegge treningstilbudet, samle og veilede andre trenere
og fordele treneroppgavene.
• Motivere til mer basistrening, også organisert egentrening av utøverne
• Arrangere plastsamling på høsten.
• Samle utøverne fra hoppskolen i løpet av høsten med et tilbud tilpasset aldersgruppen.
• Kurse flere trenere og ha trenere i alle bakkene på vinteren. Større fokus på de yngste.
Renn:
• Arrangere klubbmesterskap og kretsrenn.
• Oppmuntre og legge til rette for deltakelse på renn andre steder.
2. Rekruttere nye hoppere til klubben
Arbeide med å øke interessen for hopp ved å tilby hopp til andre, samtidig som vi forsøker å
trekke folk til Grønnåsen og klubben.
Barn og unge:
• Drive hoppskolen med aktiv bistand fra foreldrene.
• Arrangere ”åpen bakke” med kafé som et tilbud hvor nye folk kan prøve seg.
Etter kapasitet, også:
• Skolesamarbeid: låne ut K3, kurse lærere og invitere skoler til Grønnåsen.
• Invitere andre idrettsklubber (langrenn, allidrett) og foreninger til å bruke Grønnåsen.
• Delta på Frivillighetens dag i sentrum.
• Delta på vinterfesten på Charlottenlund i regi av Idrettsrådet m.fl. (betalt dugnad).
• Stille opp på onsdagsrenn.
3. Anlegg
Overordnet mål:
Som klubb for hoppsporten i Tromsø ønsker vi å arbeide for at alle utøvere, uansett nivå, skal
ha mulighet til å utvikle seg som hoppere i Tromsø, og om så kunne nå et internasjonalt nivå
med base her. Det er ingen motsetning mellom å arbeide både for et moderne rekruttanlegg i
Grønnåsen og store hoppbakker, for eksempel på Kvaløya. Begge deler er like viktig for
rekruttering til, og vitalisering av hoppsporten i Nord Norge. Med et komplett (om enn delt)
anlegg vil vi unngå den drenasjen og utarmingen av hoppmiljøet vi har i dag, og vi vil kunne
skape et kraftfullt nordnorsk hoppsenter med mulighet for internasjonale konkurranser både
vinter og sommer. Klubbens mål og visjon for fremtiden må derfor være at vi vil arbeide for
dette med de ressurser klubben til enhver tid har tilgjengelig. Derfor vil vi også ønske
velkommen, og støtte, alle initiativ utenfra som har samme mål.
Bygge om bakkene i Grønnåsen til moderne helårsbakker med plast :
• Starte arbeidet med oppbygging av K6 og K12.

