Gävle Red Devils
Verksamhetsplan
2021

Allmänt
Styrelsen har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där
både kort- och långsiktiga mål för föreningens verksamhet har identifierats.
Styrelsen vill bedriva föreningen med tydliga målsättningar och ekonomiska ramar.
Gävle Red Devils ska stå för långsiktighet, kvalité och ska alltid agera så att
samarbetspartners, media, stab, spelare, föräldrar känner stolthet för verksamheten.
Vi ska ta aktivt motstånd mot rasism, mobbing, doping och droger.

Utbildning och kompetens
För att fortsätta bli en framgångsrik förening krävs arbete med kompetensutveckling. Denna
skall omfatta alla delar av föreningen, likväl styrelse som spelare och ledare måste erbjudas
möjligheten till kompetensutveckling.
Föreningen skall arbeta med att ge ungdomarna en god idrottslig utbildning.
Inom föreningen ska vi arbeta med våra värdegrunder och värderingar.
Mål 2021
Utbilda eventuella nya tränare via ledar- och tränarutbildningar anordnade av SAFF och SISU
så att de når tränarlicenskraven samt utbilda och utveckla våra tränare med hjälp av äldre
erfarna spelare och ledare från vår egen förening.

Sportsligt
Föreningen jobbar aktivt med att föra den sportsliga verksamheten framåt. Detta arbete bör
pågå ständigt via regelbundna ledar- och tränarträffar.
Vi vill genom en bra sportslig verksamhet utbilda och utveckla ungdomarna till bra
amerikanska fotbollsspelare med god social förmåga.
Föreningen bör långsiktigt försöka att erbjuda möjligheten till spel i alla åldersgrupper för att
få en god idrottslig utveckling.
Föreningen ska fortsätta arbeta för att få fler funktionärer, lagledare och tränare då dessa är
en bristvara idag.
Föreningen ska bedriva bra familjära arrangemang vid seniorernas hemmamatcher samt
utforska möjligheten att utveckla Nynäs IP.
Mål 2021
Ha en seniorverksamhet.
Bygga upp juniorverksamheten.
Ha fortsatta kontakter med Gävle kommun för att förbättra Nynäs IP.
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Seniorer
Föreningen har tecknat farmaravtal med Uppsala 86ers för att kunna driva på utvecklingen
av spelare och ledare via gemensamma träningsläger samt spelarutbyte mellan föreningarna
inför matcher.
Mål 2021
Få ett bra samarbete med Uppsala 86ers.
Genomföra seriespelet i division 2 norra.
Licensiera 20 spelare.

u17
Kommer att bedriva verksamhet tillsammans med u15 och fortsätta bygga upp stommen av
egna spelare.
Mål 2021
Genomföra seriespel.
Licensiera 15 spelare.

u15
Kommer att bedriva verksamhet tillsammans med u17 och fortsätta bygga upp stommen av
egna spelare.
Mål 2021
Genomföra seriespel.
Licensiera 15 spelare.

u13
Verksamheten ska vila på en grund som består av en bra balans mellan lek och allvar.
Spelarna ska få lära sig dels hur det är att vara medlemmar i ett lag, dels ges möjlighet att
växa på individnivå.
Grunderna till amerikansk fotboll ska förmedlas på ett sätt som är både roligt och lätt att
förstå. Teori och praktik ska gå hand i hand under träningarna.
Engagerade föräldrar är en vital del i både klubbens och lagets verksamhet. Föräldrarna ska
uppmuntras till att vara med och titta på träningarna, och de ska få information om
träningar och övriga aktiviteter via både e-post och hemsida.

Mål 2021
Tillsätta lagledning.
Bedriva egen verksamhet.
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Domare
Styrelsen inser behovet av att skapa domarkultur i föreningen. Föreningen bör planera in ett
antal tillfällen för domarcirklar, där fokus på studiecirklarna är grunderna så att få fler blir
intresserade av att döma för föreningen.
Styrelsen ser domarrekryteringen som en viktig del av föreningens verksamhet.
Mål 2021
Skapa en grund för att utbilda domare via studiecirkel till 2021 års verksamhet.
Fortsätta skapa domarkultur i föreningen.
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