Strategi for Mif Ski

1. Styret har satt et mål om 4% årlig medlemsvekst i MIF. Hvor mange medlemmer har gruppa i dag
fordelt på aktive og passive? Sett mål på tilsvarende for gruppa ved utgangen av 2018. Nye lag eller
aktiviteter?
Er ca. 70 medlemmer i dag, fordelt på 40 aktive og 30 foreldre.







Fokus onsdagsrenn barn
Skiløyper på Vassenga
Bistå uerfarne foreldre
Turgruppe, turløper med en dugnadsplikt pr. år
Øke antallet til 50 aktive
Påvirke «gamle mif løpere» til å komme med sine unger

2. MIF har mål om å være en åpen klubb og med ønske om å legge til rette for nye
befolkningsgrupper. Hva gjør dere her?
Skigruppa har ikkje vore flink til å legge til rette for nye befolkningsgrupper. Noen tiltak:









Rulleskiløype Vassenga
Info om onsdagsrenn på barneskolene
Oppfordre til donering av utstyr for så å være behjelpelig med dette mot nye
befolkningsgrupper
Publisering av utstyr til låns
Skaffe «skins» ski til utlån
Bruke onsdagsrenna aktivt
Fadderopplegg for nye medlemmer
Bilder fra kveldsmaten, publisering på offentilig FB gruppe

3. MIF har mål om å redusere/utsette frafallet blant ungdom. Hvilke tiltak vil dere prioritere i gruppa
de neste to årene?










Turgruppe blant ungdom
Fokus på sosialt miljø, også utenom treninger (bowling, kino, pizza o.l)
Samarbeid på tvers av idrettsklubber
Kveldsmat og treningssamlinger
Fokus på at foreldre blir godt kjent
Bruke ungdom som trenere
Anbefale skirenn for å samle oss mer og gi smørehjelp
Viktig med fellestreninger
Inkludere foreldre
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Godt treningstilbud
Tilrettelegge for alle, også de som «ikke satser»
Smøre/gliderkurs for foreldre
Treningsavgift for 13 ->, redusere denne for de som kun vil være med på trening
Mer konkurranse innad i klubben for alle

Skal være greit å være med uten å gå renn, eller om ønskelig en vil være med på Eikerkarusell,
klubbmesterskap, Mif Renn.

4. Identifiser på hvilke 3-5 områder gruppa er mest sårbar i dag? Hva kan dere gjøre i 2017 for å
redusere denne sårbarheten inn mot 2018?











Snømangel-> Snøkanoner
Rulleskitrase’ -> rulleskiløype på Vassenga
Konkurranse er stor mot fotball -> avgrense sesongen/Samarbeide
Ressurskrevende for foreldre
Rekruttering
Utstyrshysteri både innad i gruppa og utenifra
Få i hver klasse
Negativitet/sladder
Reisevei til Mif Hytta
Løypepreparering -> kontakt med kommunen

Informere nye i gruppen at det er helt ok å kjøpe brukt utstyr. Ha utstyr i gruppa til utlån.
5. Er gruppa organisert så optimalt som mulig? Nye funksjoner eller annen oppgavefordeling?




Fordele oppgaver, ikke kun styret
Flere foreldremøter
Mangler folk, vi er for få til de fleste oppgaver

6. Hvordan er trivsel og samhold i gruppa? Spørsmålet kan brytes ned på lag, foreldregrupper,
frivillige og styret. Hvordan legge til rette for at utøvere, foreldre og frivillige kan trives enda bedre i
miljøet?






Kveldsmat, samling, gode trenere er bra!
Teknikktrening for foreldre
Foreldresammenkomster
Utvalgte skirenn, for å samle oss mer og bli med på alle premieutdelinger
Gjøre det lettere å bli ny i gruppen. Alle må bidra med «mottakelsen av de nye»

Er i stor forbedring med miljø/samhold i gruppa. Er i positiv utvikling. Fortsette videre med det
arbeidet som gjøres i dag. Mye info, fokus på sosiale tilstelninger.
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7. Gi en kort beskrivelse av hvor dere ønsker gruppa er ved utgangen av 2018. Angi de 3 viktigste
handlingene for å nå dette hvis de ikke allerede ligger beskrevet i spørsmålene ovenfor.


Er nevnt ovenfor

8. I gruppas årsberetning skal det inn et nytt avsnitt benevnt som Strategiske planer.
Avslutt oppgaven med å formulere dette.






Rulleskitrase’ på Vassenga
Sesongavgrensing på MIF idrettsgrupper
Fokus på det sosiale
Kvalitet på gjennomføring treninger
Alminneliggjøre idretten, gjøre det mindre «farlig/krevende/skremmende» å gå på ski.
Skigruppa er for alle, en trenger ikke gå skirenn

