Verksamhetsplan 2020/2021
Vindelns IF:s styrelse ska fortsätta arbetet med att utveckla föreningen och göra den än mer attraktiv
och tillgänglig för idrottsutövare och andra aktiva. Detta genom att skapa en större gemenskap, en
meningsfull fritid med idrottande inom Vindelns kommun. Alla ska få känna glädjen det innebär att
vara en del av gemenskapen inom idrotten.

Huvudmål för verksamhetsåret 2020/2021
Coronakrisen
Föreningen ska vara lyhörda och noga följa utvecklingen av krisen som uppstått. Vi ska analysera hur
föreningen påverkas av coronapandemin och vidta de åtgärder som krävs för att kunna bedriva en
hälsosam och säker verksamhet. Idrotten har en viktig roll i samhället framförallt för barn och
ungdomar och det är viktigt att vi kan fortsätta erbjuda fritidsaktiviteter för dem.
Kommunikation
Vi ska fortsätta att vara tydliga och transparenta i informationen gällande vår verksamhet, våra mål
och våra aktiviteter. Detta gäller såväl gentemot våra aktiva, våra medlemmar och mot allmänheten i
stort. Syftet är att skapa mer förståelse och öppna upp till engagemang inom vår förening.
Rekrytering
Vi ska aktivt jobba med att öka föreningens attraktionskraft och därmed locka fler att bli medlemmar
och engagera sig i föreningen, antingen som aktiva, ledare, funktionärer eller stödmedlemmar.
Gul/svart tråd
Vi ska fortsätta stärka verksamheten med en gul/svart tråd genom hela föreningen.
Utvecklingsarbete
Vi ska ta en aktiv roll i Idrottens utvecklingsråd och lyfta fram de frågor som är viktiga för vår
verksamhet och föreningslivets fortsatta utveckling i kommunen. Vi ska jobba för att våra sektioner
ska ha tillgång till bra anläggningar att bedriva träning och tävling på.
Ekonomi
Vi ska hålla god ekonomi inom hela föreningen, från huvudstyrelse till sektioner och ha ett aktivt
sponsorarbete.

Från sektionerna:
Fotboll
Som tidigare år är vårt största hot att vi märker att det blir svårare att få igång lag i de yngre åldrarna.
Problemen är både svårigheten att få ledare men även att det ser tunt ut med barn i vissa yngre
åldersgrupper. Där måste vi verkligen göra en insats tillsammans.
Tillsammans med innebandysektionen fortsätter vi med att sälja toa- och hushållspapper som är en
viktig inkomstkälla.
Målsättningen kommer alltid att vara att kunna ge varje barn chans att spela fotboll.
Vi kommer att fortsätta att vara bäst på att anordna seriematcher i kommunfotbollen, vi bjuder på
fika till samtliga spelare/ledare och vi har kiosken öppen till alla besökande. Dock detta år kommer vi
att hålla kiosken stängd till en början pga Covid-19.

Vi kommer att fortsätta vara en förening där våra ledare/spelare/föräldrar inte klagar på domaren
och dennes beslut, NOLL TOLLERANS. Vi har som målsättning att utbilda våra egna ungdomar som är
sugna på att döma fotboll.
Sektionen kommer också fortsätta med att alla ledare är delaktiga i varje beslut som tas.
Vi kommer under säsongen att starta upp fotbollslek för tjejer i åldrarna 2011-2015.

Innebandy
Mål och ambitioner:
I skrivande stund med Covid-19 i åtanke, är det en stor, stor utmaning att prata om framtiden för vår
innebandysektion. Ingen vet i dagsläget när, var och hur vi kan starta upp verksamheten på nytt och
vad det isåfall kan få för konsekvenser osv.
Målet är att bedriva vår innebandysektion vidare i mer eller mindre samma utsträckning som tidigare
år, där vi har för avsikt att ha representationslag på både dam och herr samt 5-6st ungdomslag i
seriespel samt fylla på med nya yngre lag längst ned på ”stegen”.
Deltagande i cupspel kommer att bli aktuellt under verksamhetsåret och detta kommer att vara
möjligt att genomföra.
Målsättningen med verksamheten kommer främst att ha sitt fokus på att utveckla våra ungdomar i
en positiv riktning med våra representationslag som goda förebilder. Vidare är vår strävan att
fortsätta marknadsföra sporten innebandy i kommunen och med ambitionen att öka antalet utövare
i sektionen. En utmaning vi samtidigt står inför är rekryteringen av nya tränare och ledare.
Tillsammans med fotbollen kommer vi att fortsätta vår försäljning av toa- och hushållspapper.
Nettointäkterna från denna försäljning kommer att finansiera inköp av nya matchkläder till fotbolloch innebandylagen.
Finns möjligheten kommer vi även denna sommar att ta på oss skogsplantering där våra
representationslag blir ansvariga för denna aktivitet.
Sponsorer kommer att bli en utmaning att bearbeta i dessa tider, så vi kommer att tvingas till
kreativa aktiviteter som alternativ till sponsorpengar. En planerad aktivitet är Rototilt Indoor Open i
ny tappning, men i dessa tider är det högst osäkert om denna cup kommer att kunna genomföras
som planerat i september.

Alpina
VAD?
1) Att vi ska ha minst 10 barn/ungdomar i varje träningsgrupp (som vi i dagsläget har) samt att vi ska
starta en nybörjargrupp varje år. Målet blir nu att behålla dessa aktiva och utöka med fler barn i
grupperna varje år.
2) Klubben ska vara representerad vid USM-finalen samt LVC-finalen.
3) För de yngre är målet att de tävlar i Kustracet som håller sina deltävlingar i Vindeln, Umeå,
Lycksele och Vännäs. Målet är att barnen ska ha kul, att de ska få utvecklas och vill vara kvar som
åkare. Att de kommer på träningarna och vill tävla så smått till en början. För de äldre är målet att de

ska komma på träningarna och ha roligt och känna att de utvecklas. Ett annat mål för den gruppen är
att de tävlar i LVC-tävlingarna, kustracet och USM-tävlingarna.
4) Vi ska ha 2 st utbildade ledare per grupp.
5) Vi ska fortsätta jobba för att ha minst en Kustracet-deltävling samt LVC-kvaltävling (eller final) på
Buberget. På lite längre sikt är målet att vi ska kunna arrangera en USM-kvaltävling i slalom. För att
hålla en LVC eller USM-tävling på Buberget krävs dock att kunna erhålla samma fina underlag som vi
haft säsongen 2019/2020.
6) Vi ska utreda förutsättningarna för att kunna genomföra en ENL-tävling på Buberget.
HUR!
För att kunna uppnå dessa mål kommer vi att behöva stärka vår ekonomi och det gör vi genom att
fortsätta att sälja Ullmax, Newbody och kryddor. Vi ska jobba för att öka försäljningen och genom att
bearbeta företag som vill sponsra oss. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba för mer intäkter
genom att vara parkeringsvakter, inventera åt butiker och jobba i liften på Buberget.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att rekrytera aktiva och tränare.
Vi kommer även att utbilda föräldrarna till de barn som vi under det gångna året hade i skidskolan.
Alpin idrott kräver att föräldrarna engagerar sig i träning, materialvård, transporter mm och den
kunskapen ska de föräldrar som har äldre barn överföra till de som har yngre barn.
Under september börjar den äldre gruppen u-12 och u-14/u-16 sin barmarksträning 2ggr/vecka för
att sedan när snön kommer träna 3-4 ggr/vecka. Den yngre gruppen u-8 och u10 kommer också att
börja sin barmarksträning under hösten 1ggr/vecka för att sedan när snön kommer träna 1-2
ggr/vecka. Träningen ska för alla vara rolig och allsidig träning på barmark. När träningen kommer
igång på snö ska alla känna att det är roligt och att de får utmaningar för att utvecklas. De som
säsongen 2019/2020 var med i skidskolan ska få erbjudande om att delta på barmarksträningen med
den yngre träningsgruppen för att sedan när träning på snö kanske vara en egen grupp beroende på
hur kunskaperna skiljer sig åt.
Organisatoriskt har alpina sektionen en styrgrupp som träffas med jämna mellanrum under året.
Målet är att styrgruppen för alpina sektionen ska bildas av medlemmar (föräldrar) spridda över
samtliga årsgrupper i sektionen.

Längdskidor
Sektionens mål för kommande säsong är att förstärka verksamheten och öka antalet utövare. För att
få in fler skidbarn i verksamheten kommer sektionen att arbeta för att kunna genomföra en skidskola
i början av 2021 och för att behålla de barn som var med på föregående säsongs skidskola i
sektionens verksamhet.
En viktig förutsättning för att öka antalet aktiva är att sektionen kan erbjuda en verksamhet med hög
kvalitet för alla träningsgrupper. Under den gångna säsongen har sektionen endast haft en utbildad
tränare. Denne har genomgått SSFs tränarutbildning för den målgrupp den idag tränar. Sektionens
ambition är att de tränare som hade hand om skidskolan och träningsgruppen för nybörjare
föregående säsong ska genomgå SSFs tränarutbildning till hösten och alltså vara utbildade inför nästa
snösäsong.
Sektionens äldre aktiva ungdomar och juniorer kommer under kommande säsong att gå i skola på

annan ort. Det betyder att sektionen behöver hitta och utöka träningssamarbeten med andra klubbar
för att behålla dessa i idrotten och i klubbens verksamhet.
Barmarkssäsongen 2020 ter sig mycket oviss i ljuset av Corona-pandemin. Sektionen avser att
anpassa barmarksträningen efter riktlinjer och rekommendationer från Riksidrottsförbundet och
Svenska Skidförbundet. Det kan exempelvis innebära att hitta nya sätt att träna spänst och styrka
under Corona-pandemin och att stötta de aktiva så att de i högre utsträckning kan utföra
barmarsträningen individuellt. Sektionen avser att även kommande verksamhetsår skicka deltagare
till Lycksele Skidgymnasiums sommarskidskola, förutsatt att den kan genomföras. En av
längdsektionens aktiva kommer under kommande säsong att vara i ålder för att representera
Västerbotten vid riksfinalen i Folksam Cup och sektionen kommer även att ha junioråkare som kan
representera föreningen i Scandic Cup.
Längdsektionen avser att genomföra fyra läger i egen regi: ett barmarksläger med fokus på rullskidor
på sommaren, ett barmarksläger på hösten, ett tidigt snöläger i november/december och
avslutningshelgen i Sorsele/Storuman.
Sektionen avser vidare att ta nya tag med Vårloppet 2021 och hoppas på ett ökat antal deltagare från
allmänheten, andra skidklubbar och sektionens sponsorer. Vårloppet är tänkt att vara en rolig kväll
för stora och små där kompisar, familjemedlemmar, föräldrar och arbetskamrater kan utmana
varandra. Med Vårloppet vill sektionen bygga broar mellan olika skidföreningar, aktiva skidbarn,
Vindelns IF:s sponsorer och allmänheten.
Under verksamhetsåret kommer sektionen också att fortsätta arbeta för att kunna byta ut den
mögelskadade kuren vid start- och målområdet på Kläppaspåret. Tanken är att byggnationerna,
förutsatt att kommunens detaljplan ändras, ska ske under kalenderåret 2020.
Det beslut kommunen fattade våren 2019 om fortsatt drift av Kläppaspåret sträcker sig endast över
säsongen 2020/2021 och har inriktningen att under den tiden utarbeta förslag på, hitta finansiering
för samt genomföra renovering och ombyggnad av Kläppaspåret. Under innevarande verksamhetsår
kommer sektionen att, i samarbete med 7-Mila SK och Vindelns kommun, arbeta och planera för att
en renovering och ombyggnad av Kläppaspåret ska kunna genomföras under barmarkssäsongen 2021
samt för att trygga en långsiktig överlevnad för Kläppaspåret.
Inför framtiden satsar Vindelns IF:s längdsektion på att bli en stark, enad och aktiv skidklubb.
Längdsektionen avser även fortsättningsvis att bedriva en breddverksamhet där alla utövare, oavsett
nivå och förmåga, känner sig sedda, inkluderade och lika välkomna.
Under ett flertal verksamhetsår har Längdsektionens ekonomi gått bättre än budget med ansenliga
plusresultat. Sektionen har målmedvetet arbetat ihop ett kapital i vetskap om att verksamheten
kommer att bli mer kostsam i takt med att fler av de aktiva ungdomarna blir äldre och med inriktning
på att kunna skjuta till egna inarbetade medel för att uppföra en ny klubbstuga som ersättare för den
mögelskadade kuren vid Kläppaspåret. Behov finns att rekrytera och utbilda nya tränare för att bygga
vidare på verksamheten för yngre barn. För verksamhetsåret 2020/2021 lägger Längdsektionen
därför en expansiv budget med tre huvudsakliga satsningsområden:
• egna och externa träningsläger samt deltagande i nationella cuper för att behålla redan
aktiva äldre ungdomar och juniorer i verksamheten,
• träningssamarbeten med andra längdskidklubbar för att behålla redan aktiva äldre ungdomar
och juniorer i idrotten och klubbens verksamhet,
• utbildning av nya tränare med sikte på att på att få in yngre barn i skidskoleverksamhet och
träning samt

•

uppförandet av ny klubbstuga vid Kläppaspåret.

Bordtennis
Under verksamhetsåret 2020-2021 har bordtennissektionen för avsikt att:
•

Fortsätta samarbetet med IFK Hällnäs.

•

Bedriva träningsverksamhet för ungdomar och vuxna.

•

Delta i seriespel div. 4 Norra Norrland tillsammans med IFK Hällnäs.

•

Delta i tävlingar som arrangeras i Västerbotten med omnejd.

•

Delta med arbetsinsatser vid aktiviteter som erbjuds Vindelns IF.

•

Arbeta för att öka antalet aktiva bordtennisspelare och ledare.

•

Delta i tävlingsledarutbildning

Karate
Kommande säsong kommer sektionen fortsätta med samma träningsupplägg som tidigare. Ordinarie
träning på måndag och onsdag samt nybörjare på torsdagar. Eventuellt kommer en justering kring
gruppindelning ske för att träningen bättre ska kunna anpassas för alla deltagare.
Sektionen har tilldelats DM som kommer att anordnas under hösten 2020. Sektionen kommer även
att under kommande säsong delta i Boden Open.

