
Vision 2023

I det här dokumentet beskrivs Snättringes fortsatta väg framåt som 
klubb, klubbens visioner och mål mot 2023.



Verksamhetsidé

Snättringe Sportklubb har till ändamål att genom utövande av idrott och friluftsliv verka 
förhöjande av medlemmarnas fysiska och sociala utveckling samt för främjande av god 
ochlivslång kamratskap- och idrottsanda.

Ledstjärnor Snättringe SK

 » Glädje - Har man roligt blir framgången större

 » Engagemang - Många är delaktiga och alla är välkomna

 » Utveckling - Aktiviteter för så väl individen som klubben

 » Ärlighet - Dela klubbens värderingar och följa gemensamma regler

 » Respekt - Att acceptera olikheter

 » Kamratskap - Att träffas och ha roligt tillsammans

 » Bredd/hälsa/motion - Träna och tävla på sin egen nivå

Vision - en komplett klubb

 » Vi är en aktiv och levande klubb.

 » Vi har medlemmar mellan 0 och 100 år

 » Vi har en stabil elitverksamhet

 » Vi har gedigen breddverksamhet för alla

 » Vi genomför meningsfulla och uppskattade aktiviteter för alla katego-

rier medlemmar

 » Vi har en stämning som är kamratlig och välkomnande

 » Vi har en stabil ekonomi

 » Vi genomför högkvalitativa arrangemang

 » Vi är självförsörjande på marker och kartor för egna arrangemang

 » Vi planerar all vår verksamhet att vara hållbar



Tävlingsmål

 » Topp 23 för herrarnas förstalag vid 10mila 2023 (topp232023)

 » Topp 100 för damernas förstalag vid 10mila 2021,  

därefter en förbättring varje år

 » Topp 23 på 25manna

 » Fem lag vid 25manna 2023

 » Många lag vid stafetter: 10mila, DM, mm

 » Individuella prestationer

Träning
Träningsutbudet ska vara relevant för alla nivåer året runt, och vi ska ha deltagare på 
alla nivåer vid klubbens aktiviteter.

Mountainbikeorientering
Öka intresset i klubben för sporten.

Skidorientering
Att upprätthålla längdskidtradition i Stockholm och klubben.

Genomförande
Målen gäller klubbens arbete mot 2023. Delmålen ska följas upp i slutet av varje år och
därefter revideras ifall det behövs. Delmålen ska sedan ligga till grund för planering 
av årets aktiviteter, träningar och tävlingar. Detta ligger också som grund till budgeten 
som ska läggas för respektive kommitté.



Så når vi målen - 10-punktslista

Vision 2023 innebär att vi behöver fortsätta förstärka klubbens förutsättningar på många 
olika plan. Träningskommitteen har identifierat 10 områden som är extra viktiga för att 
tränings- och tävlingsmålen ska kunna uppnås. Till varje punkt har några extra 
fokusområden lyfts fram.

Relevant träningsutbud

o För elitsatsande, ungdomar, 

vuxna, pensionärer, nybörjare

o Tillgängligt för alla

God träningsmiljö

o Tillräckligt många

o Gemensamt fokus

o Bibehållen stark barn- och 

ungdomsverksamhet

o Vi är självförsörjande

Bibehållen trivsel och gemenskap

o Alla trivs

o Alla generationer

o Torsdagen är för alla

Anställd tränare

o Fokus på coaching av ungdomar 

och unga vuxna

Garanterad ekonomi för större 

verksamhet

o Bidrag

o Medlemsavgifter

o Arrangemang

o Kommersiella partners

Extern support

o Sjukgymnastik, läkare etc.

o Möjligheter till alternativ träning

Synas utåt

o Lokalt välkänt

o Lätt att välja för inflyttande

Fler som bidrar

o Öppna upp den innersta kretsen

o Klimat som uppmuntrar initiativ

Möjliggöra för fler att träna

o Nya föräldrar

o Äldre



Ungdom & junior

Öka deltagandet på 

träning/tävling

o 50% av de i OL-skola som har 

regelbunden närvaro ska ha 

deltagit i minst 3 andra

aktiviteter under säsongen förutom 

torsdagsträningarna.

o 75% av de i grön och vit grupp 

som har regelbunden närvaro ska 

ha deltagit i

minst 5 andra aktiviteter under 

säsongen förutom torsdagsträning-

arna.

o 75% av de i gul grupp som har 

regelbunden närvaro ska ha delta-

git i minst 8 andra

aktiviteter under säsongen förutom 

torsdagsträningarna.

o 75% av de i orange/violett grupp 

som har regelbunden närvaro ska 

ha deltagit i

minst 2 aktiviteter per vecka.

Kontinuerlig utbildning av 

ungdomsledarna.

o Under 2020 ska vi ha en utbild-

ning för ungdomsledarna om funk-

tionsvariationer

och hur vi som ledare kan agera 

för att underlätta deltagande.

Förbättra den sociala 

sammanhållningen i grupperna.

o Varje grupp tar fram hur de ska 

jobba med att öka den sociala 

sammanhållningen, både vid 

vanliga träningstillfällen och 

genom särskilda aktiviteter.

Tillräckligt med ungdomsledare 

anpassat till verksamheten.

o Under 2020 ska vi ta fram en 

plan/rutin för hur ledarrekrytering 

ska gå till.

o Till 2023 ska vi ha en fungerande 

ledarförsörjning.

Alla ledare ska lära sig namnen 

på alla barn i sina grupper

o Vid behov dela grupper i under-

grupper.

o Det är även viktigt att barnen lär 

sig varandras namn.



Arrangemang

Upplevelsen för deltagarna

o Fräscha områden

o Högkvalitativa kartor

o Trevlig arena

o  Man ska längta till nästa tillfälle

Upplevelsen för arrangören

o Bra ekonomi

o Uppskattning från deltagarna

o God ordning och effektivitet

o Bra rutiner

o Enkelt att hitta funktionärer

o Smidig hantering av markfrågor

Upplevelse från förbundet, StOF, 

SOFT

o Pålitlig arrangör

Antal arrangemang

o 25mannaår: 25manna + 

Höstlunken + div från StOF

o Ej 25mannaår: Dubbeltävling + 

Höstlunken + div från StOF

o Undersöka möjlighet med kvälls-

tävling medeldistans i augusti

Självförsörjande på marker och 

kartor

o 3 st 25mannaområden, 5 st 

områden/arenor totalt

Resurser / personal för 

arrangemang

o Kontinuerlig utbildning i 

arrangemang

o Kontinuerlig nyrekrytering

Vi genomför högkvalitativa arrangemang




