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Vision:

Verksamhetsidé:

OK TYR STRATEGISK PLAN 2019-2023
OK TYR ÄR SVERIGES INTRESSANTASTE!

2019

OK Tyrs verksamhet kännetecknas av social gemenskap och god balans mellan prestation, arrangemang och rekrytering.
Vi ger individuell utveckling och vi har goda relationer med omvärlden.
Som en del av idrottssverige tar vi aktivt del av och följer riktlinjer och strategier från RF

Perspektiv
Strategiska mål
Gemenskap

Prestation

Arrangemang/arena

Vi är EN klubb
Tyrstugan är vår givna samlingspunkt
Vi tränar och arrangerar ihop

Ungdomsverksamhet i världsklass
Vi har uppskattade motionsorienteringar
Individuella elitsatsningar med placeringar varje vecka under säsong
10-i-topp på SM
Vi genomför minst en större cykeltävling
och orienteringstävling varje år
Vi
har
ungdomar
som
ser
tävlingar
som
Vi har ett ansvarsfullt förhållningssätt
en naturlig del av idrottandet
Vi har en modern klubbstuga
gentemot varandra
Vi
erbjuder
utvecklande
träning
för
alla
Vi har uppdaterade kartor som enkelt kan
Väl fungerande valberedning som är aktiv
oavsett nivå
användas av klubbens alla medlemmar
hela året
Friska Karlstad är den självklara
friskvårdsaktiviteten i Karlstad

Ledare/medlemmar

Sponsorer/ekonomi

Vi har flera olika aktiva träningsgrupper
under hela året
Vi har gott om stolta och utbildade ledare
som jobbar tillsammans
Vi har utbildade ledare för vår OL elit
OK Tyr har stabilt runt 1000 medlemmar
Vi har en lärande och välkomnande kultur
OK Tyr har en styrelsen som jobbar nära
verksamheten i vardagen.

Vi samarbetar med det lokala näringslivet
för att stärka klubbens ekonomi
Ingen intäkt är >20% av total för att
sprida riskerna.
Finanser i balans, pengar fonderas varje
år för investeringsbehov och klubbstuga.
Tyrstugan hyrs ut för att bidra till
driftskostnader
Friska Karlstad står för ett årliga tillskott.
Vi är bäst i Värmland på att söka bidrag.

Avgörande framgångsfaktorer
En tydligt uttalad dag för klubbträning
Träning- ungdom gör en gemensam planering
Återkommande trivselaktiviteter
En klubbstuga för hela klubben
En levande hemsida
Tydligt definierad grafisk profil

Det finns kvalitativa aktiviteter för alla ungdomar
oavsett nivå
Goda träningsmöjligheter i olika terrängtyper,
tävlingsförberedande
Långsiktig, individuellt anpassad träning för elit
inom orientering och cykel
Det finns en framtagen och kommunicerad plan
för övergång från ungdom till junior
Strukturerad stöttning/uppföljning av juniorer
och seniorer med ambitioner att utvecklas

Långsiktig tävlingsplanering

Fungerande ledarstöd i Tyrstugan (plats
förmöten, datorer, skrivare, nätverk)

Aktivt och strukturerat sponsorarbete

Välfördelad ledarbelastning

Värna och vårda kommunens bidrag

Samarbete över klubbgränserna

Bra samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Verka för en proffsig uthyrning av Tyrstugan

Långsiktig kartplanering

Väl fungerande extern kommunikation för
rekrytering

Väl fungerande ekonomistyrning

En definierad funktionärsorganisation för tävling
och motionsarrangemang

Fortsatt stabilitet i Friska Karlstad
arrangemanget
Ökad samverkan med andra klubbar för att
utveckla tävlingsarrangemang i Värmland

Långsiktig ledarförsörjningsplan

Aktiv Friska Karlstad kommitté

Budgeterat överskott för fondering

Regelbundna avstämningar mellan styrelse och
kommittéer

Mått/mål 2019
Det ska genomföras minst en aktivitet för alla
medlemmar med huvudsyfte att umgås.
Minst 3 lag i 25-manna
Minst 30 deltagare på tisdagsträningen
Tydlig gemensam träningsplanering som är
kommunicerad i hela klubben
Återkommande träningsläger för att stärka Vikänslan

Topp-40 på 25-manna
Vinna föreningscup och ungdomscup
Värmlandsserien MTB
Cykel ökar antalet ungdom som tävlar på SM,
Swecup och VGC (Västgötacupen)

75 deltagande lag på maratonstafett En
utarbetad och kommunicerad
arrangemangsorganisation
Arbetsdag på klubbens anläggningar vår och
höst
Cykel arrangerar en årlig återkommande XCOtävling, Tyrstugan med start 2020
Cykel färdigställer MTB-banan vid Tyrstugan för
invigning våren 2019

Alla kommittéer är fullbemannade
Minst 20 medlemmar genomför någon
form av kvalificerad utbildning
100% digital närvaroregistrering av
medlemmar 7-25 år på träningarna
Utbilda 10 nya ledare inom
ungdomsverksamheten

Synliggöra klubbens erhållna bidrag
Det finns ekonomiska rapporter till varje
styrelsemöte
Vi har återkommande rapportering
styrelse/kommittéer
Överskott som fonderas för kommande
investeringar
Ett säkerställt arbetssätt för att fånga upp
närvaroregistrering för medlemmar >16 år
Alla ledare ska utbildas i regelverket kring
LOK/SISU stöd

