Verksamhetsplan 2019 - Högbo GIF Skidor
Högbo GIF Skidor ska finnas till för alla som vill utöva skidåkning - barn, ungdomar och motionärer såväl
som elit är välkomna. Vi vill stödja barn och ungdomars utveckling och erbjuda motionsaktiviteter på alla
nivåer samt också vara en klubb för aktiva i sin elitsatsning.
Våra ledord och principer för vår verksamhet är att:
- det ska vara roligt att åka skidor
- lära ut skidteknik
- känna och ge kamratskap
- ha juniorer och seniorer i elitklass
- stötta ungdomars utveckling till en sund livsstil
- behålla och utöka antalet aktiva ungdomar
- verka för att sprida sporten i media och i Sandviken samt attrahera fler medlemmar med olika
kulturella och etniska bakgrunder
- göra Högbo GIF och Sandviken känt i skidsverige
Motions- och träningsverksamhet för alla som vill ska bedrivas på snö samt barmark och vi har ledarledda
träningskvällar för barn och ungdom två gånger i veckan
Det finns tre kommittéer inom skidsektionen: junior/senior-kommittén, ungdomskommittén och
Bessemerloppskommittén.
Högbo GIF har vuxit de senaste åren och nu är vi ganska stabila på ca 140-150 aktiva medlemmar. Det är
framförallt juniorverksamheten som blivit större sista åren som en positiv konsekvens av att våra stora
ungdomskullar blivit äldra och tagit klivit in i juniorklasserna. Intresset på ungdomssidan är fortsatt stort och
den stora utmaningen är att får in nya ledare då vi befinner oss lite i ett generationsskifte på ledarsidan. På
alla nivåer får vi positiv uppmärksamhet ute på tävlingar från andra klubbar som imponeras över Högbo
GIFs verksamhet.

Styrelsen
Ca 6 styrelsemöten i skidsektion planeras. Separata möten för ungdomskommittén, juniorkommittén
respektive Bessemerloppskommittén genomförs löpande. Kommittéerna har representanter i skidsektionens
styrelse. Posterna har skiftat lite i skidsektionen och Jan Andersson kommer in ny i sektionen som ansvarig
för Bessemerloppskommittén efter Lars-Erik Enquist och Eva-Lena Mäkinen ersätter Mona Sundin som
sekreterare. Erika Lindström (kassör) Mathias Danielsson (juniorkommittén), Per Lidström (ordförande),
Lars Wallin (marknad) samt Adam Backlund, Lars-Erik Enquist och Malin Palmberg (ledamöter) fortsätter i
sina roller. Vi arbetar också med att hitta en ersättare till Eva-Lena i ungdomskommittén.

Medlemmar och aktiva
Högbo GIF skidsektion har idag ca 140 aktiva skidåkare, d v s som deltar i organiserad tränings- och
tävlingsverksamhet. Skidskolan för de allra yngsta fortsätter som tidigare.
Högbo GIF har genom engagerade och driftiga ledare blivit en klubb som märks även utanför distriktet, inte
minst på ungdomssidan. Detta inspirerar många att lära sig att åka skidor och att motionera samt att delta på
våra arrangemang. Klubben ska arbeta för att behålla de redan aktiva ungdomarna och inspirera och ge nya
ungdomar möjligheten att delta på egna villkor. Klubben ska tillhandahålla skidor i de fall det behövs och vi

kommer att behöva komplettera och uppgradera vår låneutrustning. Rullskidor finns också att låna så att de
som varit med ett tag ska kunna prova på rullskidåkning.
Vi ska verka för att lotsa och förbereda de ungdomar som vill satsa vidare på skidor, in i juniorverksamheten.
Inför säsongen 2018/2019 kommer juniorverksamheten att växa ytterligare, vilket är mycket positivt och
kräver också mer resurser och insatser för att finansiera verksamheten. Flera av juniorerna satsar på att toppa
resultatlistorna i nationella och internationella tävlingar och det kommer att kräva mycket av vår organisation
för att stötta dem på bästa sätt. Vårt mål är att DM-, SM- och på sikt kanske även VM/OS-medaljer ska gå
till klubben. Vi vill också stimulera äldre ungdomar och juniorer att anta ledarroller för yngre grupper inom
föreningen.

Ungdomsverksamheten
Vi har ca 120 ungdomar som regelbundet är med på våra träningar.
Vi vill verka för att alla i vår verksamhet ska trivas och stimuleras. Att alla ska utvecklas utifrån sin egen
nivå. Här nedan är vad vi jobbar med och en del av de aktiviteter vi planerar att genomföra.
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Genomföra träningar 1-2 gånger/vecka från september – mars. Vi kommer i år att ha 6 grupper
igång som tränar regelbundet från oktober – mars inklusive vår skidskola. De äldsta ungdomarna
träffas från augusti till juni för gemensamma träningar
Arbeta för att få fler till vår verksamhet, där skidskolan är ett led i det arbetet
Fortsätta med och även utveckla våra föräldraaktiviteter för att integrera föräldrarna i vår
verksamhet. Exempel på vad vi under denna säsong kommer att göra för våra föräldrar:
o Föräldraträningar
o Föräldrainformation
Två barmarksläger kommer att genomföras, ett på hemmaplan för de yngsta och ett med
övernattning för de äldre ungdomarna.
Tre snöläger kommer att genomföras, ett på hemmaplan för de yngsta och ett i Grönklitt för de äldre
ungdomarna och ett i Torsby skidtunnel för juniorer och äldsta ungdomsgruppen.
Vi satsar också mycket på våra ledare och ett led i det är inspirationsträffar för våra ledare, vi
kommer i år att genomföra en på barmark och en på snö.
Vi kommer även detta år genomföra en tävlings/avslutningsresa
Kontinuerligt rekrytera nya ledare och erbjuda dem lämpliga utbildningar.
Initiativ för att locka utlandsfödda ungdomar att prova på skidor. Under 2017 genomfördes ”Kul på
skidor” där nyanlända utlandsfödda fick prova på skidor och det var en fantastisk respons och enorm
glädje bland de som var med. Vi planerar att fortsätta med detta även under 2018.
Nära samarbete med skolor i samband med friluftsdagar då vi lånar ut skidutrustning
Tack vare allt ideellt arbete kring vår verksamhet planerar vi inte att ta ut någon träningsavgift
kommande året.

Juniorverksamheten
Högbo GIF var under förra säsongen en av de större klubbarna i Sverige på juniorsidan, och vi införde då en
ny organisation på för att kunna ge våra juniorer de bästa förutsättningarna ute på tävlingarna. Detta var
mycket lyckat och vi fortsätter på den inslagna vägen även i år.
Till kommande säsong utökar vi truppwn med 4 juniorer, två från de egna leden samt två som ansluter från
dalaklubbar (de studerar på OL-gymnasiet i Sandviken). Totalt blir vi kommande säsong 15 juniorer och 2
seniorer som åker de stora tävlingarna.
Väldigt positivt att vi blir så många som har roligt ihop och sporrar varandra, samtidigt som de är väldigt fina
förebilder för de yngre barnen i klubben.
Följande inriktning och aktiviteter planeras för våra juniorer och seniorer
• Vi har som målsättning att kunna erbjuda våra juniorer och seniorer bra möjligheter för att fortsätta
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sin utveckling både som aktiva och som ledare.
En marknadskommitté jobbar aktivt för att få in fler sponsorer till verksamheten.
Sammanföra medlemmarna trots att flera åkare bor på andra platser i landet för att skapa stark
klubbanda och så att juniorerna kan agera förebilder för våra ungdomar, t.ex. på gemensamma läger
och träningar
Vi planerar 2 barmarksläger och 1 snöläger under verksamhetsåret
Fortsätta att utveckla junior- och seniorverksamheten så att flertalet äldre ungdomar kan fortsätta att
träna och tävla för Högbo GIF och även ta sig in i senioreliten

Arrangemang
Bessemerloppet
• Behålla deltagarnivån på 700-1000 startande
• Aktiviteter planerade för att öka andelen kvinnliga deltagare
• Ambition att utveckla arrangemanget vidare och marknadsföra Sandviken och Högbo bruk
• Fortsätta med Bessemerrullen på rullskidor och genomfördes första gången 2015.
Högboskidan – Målet är >150 deltagare.
Barnens Vasalopp - målet är 600 deltagare och ska fortsatt vara ett av Sveriges största.
Sexskidan - alla skidungdomar i kommunen bjuds in. Det här en propagandatävling och en jättebra
inkörsport till att börja komma ut på tävlingar.
Bessemerloppets och Högboskidans varumärken ska stärkas. Information om verksamheten ska spridas
genom klubbens hemsida, i media, via lämpliga verksamheter inom kommunen, etc.
Klubben vill också tillsammans med Högbo Bruk skapa en skidanläggning av högsta klass och som
attraherar besökare och skidåkare till Sandviken.

Projekt
Under några säsonger har klubben organiserat ett program som kallas ”Skidor för alla” och som syftar till att
ge nyanlända ungdomar med utländsk bakgrund en chans att prova på skidåkning och hjälpa dessa ungdomar
att finna glädje och samvaro genom skidåkningen. Projektet har varit mycket uppskattat och uppmärksammat
och vi planerar att fortsätta med detta viktiga arbete även kommande år.
En klubblokal saknas och ju mer föreningen växer, desto större blir behovet. Diskussioner pågår fortfarande
med Högbo bruk om en lokal intill skidanläggningen. Klubben har ansökt om bidrag för detta och beslut och
byggstart har dragit ut på tiden men nu tror och hoppas vi verkligen att vi har en egen klubblokal på plats i
Högbo bruk under vintern 2018/2019.
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