Sätra KonståkningsSällskap

Verksamhetsplan för Sätra Konståkningssällskap
säsongen 2015-2016
Under säsongen 2014-2015 har verksamheten med skridskoskola samt blå, röd och svart grupper i
konståkningskola bedrivits i Mälarhöjdens Ishall (”Myren”), LW-hallen (f.d.MB-hallen) i Sätra,
Zinkensdamms ishall samt Stora Mossen ishall. Vi har under året kunnat bedriva verksamhet för ca
100 medlemmar, varav aktiva åkare vid verksamhetsårets slut är ca 80 st.
Då vi även kommande år ser en successivt ökande efterfrågan är vi övertygade om att det finns
önskemål, behov och möjligheter att utöka verksamheten ytterligare med fler tillfällen per vecka.
Verksamheten kommer förtsätta vara indelad i flera grupper, beroende på åkarnas
utbildnings/kompetensnivå:
Skridskoskola;
Träningsgrupper;
Tävlingsinriktade grupper med målsättning att ha deltagare i stjärn- och klubbtävling.
Vi har även som målsättning att kunna erbjuda dans som komplement till isträningen för åkare som
nått tävlingsnivå och fortsätta med fysträning minst två gångar i vecka.
Föreningen bedriver således fortsatt sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrotts-rörelsens
verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
utveckla både flickor och pojkar inom aktiv konståkning
erbjuda konståkning efter varje åkares egna förutsättningar och ambition
inom klubben ge varje åkare möjlighet till utveckling på alla nivåer, från nybörjare till elit
vara en öppen klubb som välkomnar både aktiva åkare och familjemedlemmar med intresse
för skridskosporten till medlemskap.
Under säsongen 2015-2016 kommer vi att satsa på successivt ökat medlemsantal till ett 100-tal aktiva
åkare, samt familje- och stödmedlemmar.
En förutsättning för att lyckas med denna ambition är givetvis tillgång till istider i rimlig omfattning.
Förhandlingar om utökat antal istimmar för huvudsäsongen kommer att inledas så snart detta kan
göras.
Under för- och eftersäsong kommer vi ansöka om istider via Idrottsförvaltningen, men istider väntas
även upphandlas från MB Hockey (Sätra-hallen) och i andra hand DIF Hockey (Myren). Samarbete
med andra konståkningsklubbar är en möjlighet för att erbjuda tillräckligt mycket istid för våra
tävlingsåkare. En fortsatt bra kvalité på skridskoskolan, engagerade tränare samt attraktiva istider är
en självklar grund i verksamheten.
2015.08.20
Sätra Konståkningssällskap
Styrelsen
SKS Verksamhetsplan 2015-2016

Page 1 of 1

