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Dalarö sportklubb ska vara det självklara valet att vara med i om man bor på Dalarö. 

Vi vill kunna erbjuda mer idrott till fler under hela livet och därför behöver vi 

medlemmar som vill delta i verksamheten på olika sätt, om aktiv idrottare/motionär, 

som ledare, funktionär eller som förtroendevald. 

Det är tillsammans vi skapar och utvecklar vår förening.  

Vi vill fortsatt delta i samverkan med andra organisationer, företag och myndigheter 

för att bygga ett ännu tryggare och bättre samhälle.  

Vår verksamhet utgår från idrottsrörelsens forskning och utvecklingsresa 2025 med 

utbildning, information, sociala aktiviteter för såväl unga som gamla. 

Våra ledare ska vara ambassadörer för en förening som utvecklar 

verksamhetsformer för barn och unga, motionärer och äldre. 

 

 

Vår förening, Dalarö Sportklubb 

Vi vill arbeta med att stärka varumärket genom att synas och höras mer i Dalarös och 

kommunens samhällsliv och vara en faktor för ökad trivsel, hälsa och engagemang.  

Vi strävar efter att vara relevanta genom att erbjuda verksamhet som utgår från vad 

medlemmarna vill ha.  

Detta ska ske genom att vi: 

• Profilerar Dalarö Sportpark som ett aktivitetsområde för såväl Dalarös 

innevånare, sommargästerna, skola och omsorg 

• Faciliterar kurs-och utbildningsverksamhet som genomförs av bl. 

Idrottshögskolan i Stockholm (GIH) och RBU-Föreningen för Rörelsehindrade 

Barn och Ungdomar 

• Samverkar med skolan, socialförvaltningen och Polisen genom Ungsam 

• Bidrar till arbetet med att bedriva en föreningsdriven fritidsgård på Dalarö 

• Erbjuder en informationsfolder visar på föreningens värdegrund, olika 

verksamheter för barn, ungdomar och vuxna. Foldern ska kunna delas ut till 

nyinflyttade familjer och distribueras tex via förskolor och skola. 

• Fortsätta ge ut kvartalsinformation till medlemmar och ledare, vilken visar vad 

som är på gång inom klubben.  Informationen syftar till att styrelsen ska bli 

tillgängligare för medlemmarna och att det löpande arbetet ska bli tydligare. 

• Ökar användning av ICA-skärmen. Kommittéerna kan i större omfattning 

informera och följa upp verksamheter via ICA-skärmen 

• Ökar användningen av Instagram- kontot för att dela information och för ledare 

som spontant eller planerat lägger ut bilder från verksamheterna.  
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• Ökar användningen av Facebook- kontot används för att dela information om 

verksamheten och av ledare som spontant eller planerat lägger ut bilder/text 

från verksamheterna. Detta sker via webbmaster. 

 

Utbildning 

Klubbgemensam utbildning 

Dalarö SK har tagit fram ”Riktlinjer för barn och ungdom” som bygger på en 

utvecklingsmodell LATD, (Long Term Athlete Development) som tar hänsyn till att 

barn utvecklas olika fort - där ålder betyder den biologiska och inte den kronologiska 

åldern.  

Det betyder att ledare för barn och ungdomar i våra verksamheter ska leda med 

utgångspunkt från denna rörelseförståelse.  

I samarbete med RF/SISU har vi tagit fram en egen utbildning för våra barn-och 

ungdomsledare som är obligatorisk och ska genomföras regelbundet. 

• Under 2023 bör då steg 2 genomföras och om flera nya ledare tillkommit kan 

även steg 1 behövas. Detta sker tillsammans med konsulent vid RF/SISU 

• Följa utvecklingen av Umeå-projektet ” Change the Game” – rörelseförståelse 

Utbildning per kommitté 

Ledare på alla nivåer inom barn-och ungdomsidrotten ska genom kontinuerlig 

utbildning ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om träningsplanering inom den 

egna idrotten genom att: 

• Delta i specialidrottsförbundens nya ledarutbildningar för barn- och 

ungdomsledare 

• Fortsätta arbetet med ”Skapa trygga idrottsmiljöer”, exempelvis genom 

barnens egen skyddsrond 

• Ska arbeta för att delta i samverkansformer mellan föreningar i olika idrotter 

inom Haninge Kommun och omnejd. 

 

Verksamhetens utveckling  

Utifrån ”Riktlinjer för barn och ungdom” och idrottsrörelsens forskning och 

utvecklingsresa 2025 ska vi verka för att utveckla och stödja verksamheter som kan 

skapa intresse för rörelse, idrott och hälsa genom hela livet.  

Vi utvecklar begrepp som rörelseförståelse, rörelseskola, rörelseglädje och bollskola 

inom ramen för den nya synen på barn-och ungdomars träning och tävling. 

Detta ska ske genom: 
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• Att vi fortsätter utveckla begreppet ”bollskola” som ska att omfatta de yngre 

åldrarna i samverkan mellan våra olika kommittéer, särskilt handbollen och 

fotbollen. 

• Försöksverksamhet under med lättare rörelsegympa, stolsgympa, 

redskapsgympa mm tex tillsammans med Malmgården och eller PRO Dalarö. 

 

Sponsorsaktiviteter 

Vår ambition är att få in fler företag som sponsorer som kan stärka vår verksamhet. 

Vi vill även få in någon ytterligare huvudsponsor.  

Vi arbetar att öka antalet sponsorer till olika evenemang som exempelvis Dalarö 

Triathlon Light. 

För att ge våra sponsorer tillfälle att delta behövs en regelbunden dialog.  

Vill även: 

• Erbjuda annonsutrymme på ICA-skärmen, Instagram, Facebook och 

hemsidan 

• Erbjuda deltagande vid evenemang 

 

Evenemang 

• Dalarö Triathlon Light i augusti 

• Vi kommer att delta i Haninge Kommuns ”Beach Party” för barn-och ungdomar 

med funktionsnedsättning i det fall kommunen arrangerar detta 2023 

• Ledarträff – upptakt hösten 2023 

• DSK -dag i Sportparken 


