Verksamhetsinriktning för Bohuslän Dals
Konståkningsförbund 2020-2021
Vårt uppdrag och åtagande för konståkningen i distriktet Bohuslän Dal, Bohuslän Dals
Konståkningsförbund är att arbeta för Svenska Konståkningsförbundets verksamhetsidé, värdegrund,
vision, uppförandekod och ändamål samt självständigt och på uppdrag av Svenska
Konståkningsförbundet bedriva tävlings-, utbildnings-, sammandrags- och utvecklingsverksamhet till
stöd för verksamheten i föreningarna.
Bohuslän Dals Konståkningsförbunds inriktning är att med stödjande insatser och åtgärder:





stötta åkare, föreningar, tränare
stötta tävlingsarrangerande föreningar i distriktet med teknisk utrustning, teknisk support
hjälpa till med vägledning och stöd vid konflikter inom och mellan klubbar
informera om SISUs utbildningar samt uppmana styrelser och ledare att utbilda sig, framför
allt om Barnens spelregler

Vår vision för verksamheten och målen är att
Ett distrikt som är öppet med de aktiva i fokus och skapa möjligheter för alla intresserade av
konståkning inom samtliga discipliner, singel, synchro, par, isdans och parasport genom att:










behålla aktiva åkare i åldern från 13 till 20 år
behålla och öka antalet aktiva licensierade åkare
behålla och öka antalet aktiva licensierade pojkar/män
arbeta för fler utbildade domare upptill steg 1
arbeta för fler utbildade tränare upptill steg 2B
uppmuntra styrelser inom distriktet att utbilda sig
licensierade föreningar aktivt arbetar med värdegrundsfrågor
arbeta för att det antal klubbtävlingar som hålls i distriktet gör det möjligt för våra
klubbåkare att få tävla
att eftersträva en effektiv verksamhet samt hushålla väl med de medel som ställs till
Bohuslän Dals förfogande

BDKFs organisation för verksamheten är uppdelad inom olika områden

Tävling






besluta om fördelning av stjärn- och klubbtävlingar
administrera distriktets tävlingskalender
sanktionera tester och tävlingar i IndTa.
utse lagledare till SM, elitseriefinalen och SKF-trofén
utse distriktets lag till SKF-trofén

Utbildning






Planera och arrangera instruktionskurser för tränare från grundkurs till steg 2B
Arrangera domarkurs steg 1.
Arrangera utbildningen kravprofil och utvecklingstrappa för alla föreningar som siktar på att
få och bibehålla Elitlicens
Bistå föreningarna med vägledning och stöd i utbildningsfrågor.

Sammandrag



Planera och genomföra sammandrag tillsammans med föreningarna

Utveckling









Arbeta för ett modernt förbund där de aktiva är i fokus
Arbeta för att skapa jämställdhet och mångfald
Arbeta med att göra konståkningen synlig inom barn- och ungdomsidrotten.
Arbetar för att förbättra konståkningens förutsättningar i distriktet när det bland annat när
det gäller istider och andra anläggningsfrågor.
Delta regelbundet i olika forum med representanter från olika kommuners
idrottsförvaltningar och från de övriga is-sporternas distriktsförbund.
Representera distriktet Bohuslän Dals konståkningsförbund vid möten med Svenska
Konståkningsförbundet, RF, SISU, fritidsförvaltningar, skolor etc.
Verka för fortsatt utveckling av relationer inom distriktet och utanför.

