Östra Götalands Konståkningsförbund
VERKSAMHETSPLAN
Mål
 att främja konståkningssportens utveckling, såväl bredd- som elitsatsning
inom distriktet i enlighet med Svenska konståkningsförbundets ändamål
och uppdragsbeskrivning.
 att uppmuntra initiativ till att konståkning ska bedrivas för både pojkar
och flickor på varje ort i distriktet där det finns en ishall.
 att vara ett distrikt som främjar utveckling för alla utövare inom alla
nivåer och discipliner. Att arbeta för att konståkning blir ett livslångt
engagemang där glädje, glöd och gemenskap ska genomsyra all
verksamhet.
 att arbeta utifrån barnkonventionen där barnet sätts i centrum utifrån hens
behov och förutsättningar.
Långsiktiga åtgärder
Stödja initiativ att etablera konståkning på nya orter. Insatser i form av
utbildning och mentorstöd, ska finnas förberedda.
Arbeta för att bredda konståkningen genom uppmuntran av aktiviteter, som
exempelvis läger inom singelåkning, synkroåkning, paråkning, show och isdans.
Stödja ambitiösa åkares utveckling mot elitnivå genom att anordna sammandrag
med inbjudna tränare av hög klass och genom dessa sammandrag erbjuda
utveckling även för distriktets tränare.
Arrangera egna tränarkurser på lägre nivåer, samt uppmuntra till
vidareutbildning på steg 2, 3- och 4-nivå.
Uppmuntra äldre åkare och andra personer med konståkningsvana att utbilda sig
till domare och tekniska funktionärer, arrangera de kurser som går på
distriktsnivå samt uppmuntra till deltagande på centrala kurser.
Stödja och underhålla klubbarnas kompetens som tävlingsarrangörer, samt
uppmuntra klubbar som vill arrangera högklassiga tävlingar på nationell elitnivå.

AKTIVITETSPLAN 2021–2022
Anordna sammandrag i ÖGKF:s regi för elitsatsande åkare.
Uppmuntra klubbar att anordna testtillfällen, sammandrag och läger.
Arrangera DM via en av distriktets medlemsföreningar (Linköping KF).
Delta med lag vid SKF-Trofén eller motsvarande.
Anordna tränarutbildningar så som grundkurs och steg 1 utbildning.
Anordna samverkansträffar för distriktets föreningar TF, domare och tränare
Utveckla aktivas kommitté/åkaråd
ÖGKF:s hemsida ska vara ett levande informationscentrum där alla aktiviteter
rörande distriktet finns med, i samarbete med distriktets föreningar.
Utvecklas inom sociala medier så som Facebook och Instagram.

