Verksamhetsinriktning
Norrbottens Skidförbund 2017/2018

NSF:s UPPDRAG
NSF är Svenska Skidförbundets (SSF) distriktsorgan och organisationen för skididrottens
utveckling i Norrbotten. NSF skall:




Verkställa beslut fattade av SSF och Norrbottens Idrottsförbund (NIF).
Arbeta med av SSF prioriterade verksamhetsområden.
Organisatoriskt, administrativt och ekonomiskt vara ett stöd för Norrbottnisk
skididrott.

SSF: s vision
Bäst i världen - alla på snö!

NSF: s vision för år 2017/18
Norrbotten är det ledande skiddistriktet i Sverige!

NSF övergripande mål är att:










Få så många som möjligt av den Norrbottniska befolkningen att åka skidor.
Verka för ett aktivt och brett ungdomsarbete.
Skapa en elit och ge förutsättningar för eliten att nå svensk elitklass.
Såväl kvantitativt som kvalitativt skapa en väl anpassad utbildning för ledare, vid
behov tillsammans med andra organisationer.
Med samhällets myndigheter verka för att anläggningar för skididrotten planeras,
anläggs och utvecklas.
Aktivt medverka i internationellt (Barents-) arbete som syftar till skididrottens
utveckling och utbredning över gränserna.
Medverka till förbättrade förutsättningar för aktiva att kombinera idrott, utbildning
och yrkesutövning.
Skapa ekonomiska förutsättningar för den Norrbottniska skididrottens utveckling.
Skapa långsiktigt ekonomiskt samarbete inom ramen för förbundets verksamhet.

NSF Verksamhetsinriktning 2017-2018
Verksamhetsinriktningen för åren inriktas på följande prioriterade områden:








Utbildning av ledare
Barn/ungdom
Skidgymnasiet
Nationell elit
Tävlingsprogram/arrangemang
Breddidrott för vuxna
Barents vintersportcenter

UTBILDNING AV LEDARE


Rekrytera och behålla ledare samt fortbilda verksamma ledare.

BARN OCH UNGDOM





Intensifiera arbetet med att få fler ungdomar att fortsätta längre
att stimulera ungdomar till delaktighet, inflytande och intresse för ledarskap.
Fortsätta arbetet med att i Idrottslyftets anda öppna dörrar för flera.
Verka för utbyggnaden av skidlekplatser, spår och småbackar i närområden.

NATIONELL ELIT



Utveckla möjligheterna för aktiva att kombinera elitidrott med studier och arbete
Tydliggöra den ”röda tråden” i vad som krävs när det gäller den långsiktiga
satsningen mot landslagselit.

TÄVLINGSPROGRAM/ARRANGEMANG




Skapa attraktiva tävlingar och tävlingsformer för alla åldrar.
Genomföra DM för ungdomar, juniorer och seniorer samt veteraner (Total DM).
Verka för att klubbarna söker nationella och internationella tävlingar.

BREDDIDROTT FÖR VUXNA (BREDD OCH MOTION)





Bistå skolor med material och support så att skidor blir ett naturligt idrottsredskap
(i skolan och på fritid) under vintern.
Aktivt bidra till att öka skidklubbarnas ansträngning för att involvera dessa elever i
föreningsverksamheten.
Stimulera föreningar att via ”tävlingsfria” aktiviteter för skidmotion/aktiviteter så att
folkhälsan främjas samtidigt som nya medlemmar/ledare tillförs föreningarna

ETIK OCH TROVÄRDIGHET
Skididrotten skall inriktas mot rent spel och respekt för gemensamt uppsatta regler. Att
vara konsekvent, ha respekt för regler, visa ett gott uppträdande samt kraftfullt ta
avstånd från användandet av förbjudna preparat – dopning - samt övrig fusk är
grundförutsättningar för en bra verksamhet. Publik och samarbetspartners skall alltid
känna sig förvissade om att goda tävlingsresultat och prestationer av svenska åkare är
resultat av ärliga metoder.

Konkreta planer för verksamhetsåret
Styrelsen






Uppehålla bra kommunikation med SSF
Stötta RIG och REG (gymnasieverksamhet)
Utveckla Skidtinget
Ta fram förslag till en krishanteringsplan
Påbörja aktivt arbete med jämställdhet och integration

