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Föreningens verksamhet
Krokoms motocrossklubb har till ändamål att tillvarataga ungdomars motorintresse i
alla dess former och utveckling samt bedriva fritidsgrupper i motorteknik och
trafikkunskap.

Verksamhetsplan för 2018
Följande aktiviteter planerar föreningen erbjuda kommande verksamhetsår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banan öppen för träning alla helger Vintersäsongen.
Träningsläger för alla åldrar i början av säsongen.
Utbilda flera barn & ungdomsledare.
Utöka depån
Bygga en ny spolplatta
Genomföra 4st tävlingsdagar, en deltävling av Myggjakten & en deltävling av
Mittsverigecupen.
Motorcyckelskola för barn och ungdomar.
Prova på dag för allmänheten.
Se över möjligheten att tillsammans med Krokoms kommun köpa in marken
för vår anläggning.
Se över möjligheten till belysning på banan.

Barn upp till 12 år
Övergripande mål
Att inom en femårsperiod, senast 2022
• ha tränarledd träning minst 1ggr/ vecka under hela säsongen.
• Crosskola två gånger /vecka
Dagsläget
2017 hade vi förutom motorcyckelskolan ett 15tal träningstillfällen
I övrigt enskild träning möjlig onsdag, torsdag, söndag
Mål 2018

•
•

En förbättrad motorcyckelskola, med en satsning på de barn som redan har
Guldhjälmslicens. GH utbildning tillsammans med FEF
Flera tränarledda träningstillfällen förutom motorcyckelskolan.
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•

Träningsläger

Ungdom 13 – 18 år
Övergripande mål
Att inom en femårsperiod, senast 2022
• ha en verksam tävlingssektion,
• ha tränarledd träning minst 1ggr/ vecka under hela säsongen.
• Crosskola två gånger /vecka
Dagsläget
2017 hade vi förutom motorcyckelskolan ett 15tal träningstillfällen
I övrigt enskild träning möjlig tisdag, torsdag, söndag
Mål 2018

•
•
•

En förbättrad motorcyckelskola utvecklingsgrupp tillsammans med FEF
Flera tränarledda träningstillfällen förutom motorcyckelskola.
Förbättrat stöd från klubben för att uppmuntra till mera tävlingsverksamhet för de
aktiva .

Vuxna, 19 år och äldre
Övergripande mål
• Träningsläger
• ha tränarledd träning minst 1ggr/ vecka under hela säsongen.
• Förbättrat stöd från klubben för att uppmuntra våra aktiva till tävlingsverksamhet.
Dagsläget

•
•

Träningsläger
enskild träning möjlig tisdag, torsdag, söndag

Mål 2018
•

Bibehålla antalet träningstillfällen
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Tävlingsverksamhet
Övergripande mål
•

Anordna flera tävlingar under säsongen,
för att möjliggöra för flera av våra medlemmar att på ett enkelt sätt tävla

Dagsläget
•
•
•
•
•
•

Ett 10 tal aktiva tävlande
En utbildad tävlingsledare
10 tal utbildade tävlingsfunktionärer
En utbildad domare
Myggjakten två stycken tävlingsdagar
Mittsverigecupen två stycken tävlingsdagar

Mål 2018
•
•
•

Få flera aktiva tävlande genom förbättrat stöd från klubben.
Fortsatt hög nivå på våra tävlingsarrangemang
Genomföra ett öppet klubbmästerskap(via Svemo TA)

Ledare, tränare och andra resurspersoner
Övergripande mål
•

Banvärd/träningsansvarig vid all aktivitet på banan.

•

Utbilda flera barn & ungdomsledare, så vi kan fortsätta vara en attraktiv förening för barn
& ungdomar
Utbilda / vidareutbilda flera tävlingsfunktionärer.

•
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Administration och styrelse
Övergripande mål

•
•
•
•

Utökad tävlingsorganisation, för att klara att genomföra flera och större tävlingar
Utökad träningsorganisation, för att kunna bedriva träning i mera organiserad
form än i dagsläget, mera tränarledd träning
Utökad anläggningsorganisation, för att kunna bibehålla och utveckla
anläggningen
Administrera medlemsregister & avgifter i idrotten online.

Dagsläget

•

Styrelsen har hand om tävlings, träning & anläggningsorganisation

Utbildning
Övergripande mål
Senast 2022.
• skall vi ha minst 3 utbildade barnledare & 3st tränare nivå 1 motocross
• Tränarledda träningstillfällen 1ggr/vecka för barn & ungdomar under hela
säsongen.
Dagsläget
Under 2017 har vi utbildat 2st barnledare och påbörjat utbildning av st tävlingsledare.
Vi har bedrivit motorcyckelskola guldhjälmsutbildning & träningsgrupp för äldre
ungdomar tillsammans med Fältjägarna enduroförening. Den har under sommaren
pågått vid 13 tillfällen växelvis på Granbo & Gräfsåsen.
Mål 2018
Vår ambition är att tillsammans med FEF utveckla 2018 års motorcyckelskola, med
en förbättrad och tydligare del för de äldre ungdomarna.
• utbilda ytterligare minst 2st barnledare
• Utbilda ytterligare minst 1tränare nivå 1motocross
• Utbilda ett 10 tal tävlingsfunktionärer.
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Utvecklingsarbete och projekt:
Övergripande mål
Senast 2022
Förbättrade omklädningsrum, flera toaletter större duschutrymmen.
Dagsläget
• Modifiering av plogblad till traktorn.
Mål 2018 med projekt
• Bygga en ny spolplatta
• Bygga ut depån
• Bygga en permanent 50cc bana.
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***********************************************************************************************

Bilagor
Svemos policy är tillika Krokom Motocrossklubbs policy
• Svemos Miljöpolicy
• Svemos Krisplan
• Svemos Utbildningspolicy
• Idrotten vill- Vision/Värdegrund
• Idrotten vill- Verksamhetsidé
• Årsplan
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