VERKSAMHETSPLAN 2018
Möten
Vi ska ha följande protokollförda möten:
- ett årsmöte den 18 februari
- sju ordinarie styrelsemöten
- en verksamhetsplaneringsträff för år 2019 i november
Representation
Vi ska sända representanter till:
- distriktsförbundets årsmöte och ledarträffar
- Söderkartors möten
- Tiomilaföreningens årsmöte
Träning
- Vi ska ha ordinarie träning på tisdagar och torsdagar klockan 18, utom under
sommaren och jullov. Tisdagsträning från Bandhagens skola tillsammans med
andra klubbar under vintermånaderna. Torsdagsträningen bedrivs i Tallkrogens skola under perioden oktober-mars och övrig tid vid Oppunda eller på
annan plats. Tenikträningar ska genomföras i samarbete med andra klubbar.
- Dessutom deltar vi i Vinterserien och Sommarserien.
Tävling
Vi kommer att delta i tävlingar i orienteringslöpning och mountainbikeorientering
främst i eget och angränsande distrikt. I orienteringslöpning satsar vi i år särskilt på
10Mila med ett ungdomslag – övriga lag utgår då vi är en av arrangörsklubbarna den 28 april i Nynäshamn, tävlingsresa till Närke 10-13 maj, 5-dagars i Örnsköldsvik,
Jukolastafetten i juni, 25-manna, Daladubbeln och Halikko Viesti i Finland i oktober.
Egna tävlingsarrangemang
Vi ska arrangera:
- Vinterserien 21 januari vid Enskede IP
- 10 mila 27-29 april i Nynäshamn - samarrangemang
- DM-helg – medel och klassisk - 25-26 augusti tillsammans med Snättringe i
Sorunda
- Sommarserien i juli/augusti vid Ågesta eller på annan plats
- Natti Natti den 26 september
- Klubbmästerskap – skidor, skid-ol, lång-ol, medel-ol, sprint-ol, MTBO och
natt-ol
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Läger
Ett försäsongsläger i samband med indoorcup för ungdomar 3-4 februari
Dagläger 24 mars
StOF:s sommarläger för ungdomar 25-27 maj
Dagläger för ungdomar i september
Trivselaktiviteter
Vårfest i maj
Skinkloppet i december
Övriga aktiviteter
Arrangera Naturpasset under april-augusti från Ågesta
Kartprojekt – föreningen ansvarar för ett projekt med Per Forsberg som projektledare. Projektet kommer att resultera i ett antal kartor över stadsnära områden i södeort – Snösätra-Rågsved, Bandhagen-Högdalen och en del av Hagsätra. Projektet
har extern finansiering, men förutsätter ett antal timmar ideellt arbete. Projektet ska
avslutas under 2018.
Utbildning och rekrytering
Förbundskurser
SISU:s utbud
Arrangera nybörjarkurs för ungdomar och vuxna i förhållande till ledarresurser
Ekonomi
Bingolottförsäljning
Ansöka om bidrag från Idrottslyftet
Ansöka om lokalbidrag för klubblokalen från Stockholms stad
Delta som funktionärer på Stockholm Marathon i maj och Midnattsloppet i augusti.
Tävlingsarrangemang
Information
Se över plattformen för vår hemsida
Övrigt
Fortsätta utveckla innehållet i klubblokalen Oppunda så den uppfyller föreningens
behov.
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