DALARÖ SPORTKLUBB 2018

VERKSAMHETSPLAN
Under verksamhetsåret kommer vi att arbeta för att stärka vårt varumärke genom att positionera oss genom ökad annonsering, information och nya aktiviteter.
1. Information och marknadsföring
Dalarö SK kommer att öka och intensifiera arbetet med att stärka vårt varumärke genom
att synas och höras mer i Dalarös samhällsliv och vara en faktor för ökad trivsel, hälsa
och engagemang. Detta ska ske genom att;
• Sektionerna/kommittéerna kommer att i större utsträckning informera och följa upp
verksamheter på ICA-skärmen. Eventuellt kan en skärm till sättas upp i Sporthallen,
där många passerar.
• Den nya klädproduktionen är framtagen och ska visas på ICA-skärmen och vid olika
tillfällen under året marknadsföras i Sporthallen.
• I samverkan med ”Dalarö för integration” skapa möjligheter och tillfällen för ensamkommande ungdomar och flyktingfamiljer att finna glädjen i att röra sig och komma
samman i föreningslivet på Dalarö.
• I samverkan med Dalarö Skola fortsätta vara delaktig i UNGSAM som är en ett samarbete mellan, polisen, socialförvaltningen och föräldrar skapa ett forum för information och utbildning som har till syfte att förebygga ohälsa och negativa tendenser i vår
samhällsmiljö.
• Nattvandringar genomförs vid olika tillfällen under året.
2. Utbildning
Ledare på alla nivåer inom barn-och ungdomsidrotten ska genom kontinuerlig utbildning ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om såväl träningsplanering inom den
egna idrotten som barns och ungdomars olika behov och utveckling genom att:
• Alla ledare inom Dalarö SK verksamheter ska genomgå en utbildning anordnade av
Stockholmsidrotten, SISU i ” Skapa trygga idrottsmiljöer” under våren.
• Verka för att delta i Specialidrottsförbundens nya ledarutbildningar för barn- och
ungdomsledare under verksamhetsåret för nya ledare och för de som inte har någon
utbildning alls
• Verka för att delta i samverkansformer mellan föreningar i olika idrotter inom
Haninge Kommun.
• Vid utbildningstillfällena ansöka om bidrag genom ”Idrottslyftet”

3. Verksamhetsutveckling
Dalarö SK ska verka för att utveckla och stödja verksamheter som kan skapa intresse för
rörelse, idrott och hälsa. Vi välkomnar initiativ till samverkan inom idrottsfamiljen för
att ytterligare stärka vårt varumärke och engagemang.
• Dalarö Sportklubbs styrelse har diskuterat barns rörelse och möjligheter till rörelse
utomhus på Dalarö. I linje med Haninge Kommuns Idrottspolitiska program vill
Dalarö Sportklubb skapa möjligheter för ökade rörelseaktiviteter för såväl skolbarn,
allmänheten och för barn och unga i verksamheter inom klubbens regi.
Vi kommer att projektera för en parkourbana inkl. skateboardgrop utmed fotbollsplanen som även kommer att vara anpassad för personer med funktionsnedsättning.
4. Sponsorsaktiviteter
Vår ambition är att inbjuda fler företagare att bli Huvudsponsor till Dalarö SK.
Vi arbetar för att öka antalet sponsorer till olika evenemang exempelvis som till Dalarö
Triathlon Light och som till våra olika lag inom fotbollen och handbollen.
• En till två sponsorträffar under 2018.
• Erbjuda annonsutrymme på den nya ”anslagstavlan”
• Ta fram nya banderoller på Dalarö IP
5. Evenemang
Dalarö SK har möjligheter att inbjuda föreningar till samverkan för läger, träning och
turneringar. Utvecklingen av Dalarö Triathlon Light till att bli en klassiker för motionsintresserade i år med lagtävling.
• Dalarö Triathlon Light, lördagen den 25 augusti
• Ledarträff – upptakt hösten 2018.

