IDRETTSKLUBBEN HIND
Stiftet 24.09.1937
Tilsluttet Norges Friidrettsforbund – Norges Idrettsforbund

HANDLINGSPLAN 2019 – 2020
Egne arrangement
Idrettsleker:
Arrangere like etter skoleslutt i juni eller like før skolestart i august. Avhengig at
ungdommene stiller som instruktører. Det er viktig med tidlig markedsføring for å få
flest mulig deltagere.
Hålogalandsstafetten:
Arrangeres i sentrum en lørdag i mai, avhengig av langhelger. Få flere påmeldinger
fra bedriftsidrettslag og lag som ikke primært driver med friidrett. Benytte EQtiming
til tidtaking.
Banestevner
Festspill-lekene i juni.
Seriestevner på hverdager mellom mai og august (5-6 stevner).
Folke5ern
Arrangere terrengløpet i samarbeid med Bedriftsidretten. Benytte EQtiming til
tidtaking.
BDO-mila
Arrangere terrengløpet i samarbeid med BDO i 2019. I etterkant evaluere om dette
skal bli et årlig arrangement.

Sportslige mål
Arbeide for flest mulig deltakere fra klubben på kretsstevner i Finnfjordbotn, Tromsø,
Narvik, Sortland og Bodø.
Bidra til et godt lag for Troms Friidrettskrets på Lerøy-lekene
Delta med flest mulig utøvere på samlinger i regi av Troms friidrettskrets.
Delta mer utøvere og trenere på treninger og samlinger med Olympiatoppen
Nord-Norge
Etablere satsing på paraidrett.

Postboks 647
9486 Harstad

www.hind.no
post@hind.no

Kontonr. 4760.19.22262
Org.nr. 993 559 334

Kvalifisere utøvere fra klubben til deltakelse i UM, Junior-NM og NM.
Pallplasseringer i UM.
Gjennomføre kartlegging av idrettslige mål før sesongstart gjennom samtaler med
den enkelte utøver over 15 år.

Administrative mål
Drift av idrettsklubben
-

Øke andelen medlemmer i arrangementsutvalget
Re-etablere sportslig utvalg
Kontinuerlig oppdatere Klubbhåndboka
Revidere Virksomhetsplan

Anlegg
Gjennom dugnadsarbeid opprettholde den høye standarden på Stangnes
idrettspark.
-

vårdugnad for å klargjøre banen før sesongen
høstdugnad for å klargjøre banen for vinteren
ferdigstille rom under tribunen

Rent idrettslag/ Ren utøver
Sikre at klubben til enhver tid er godkjent som Rent idrettslag.
Sikre at alle utøvere over 15 år er registrert som Ren utøver.
Anleggsutvalg
Etablere anleggsutvalg, eventuelt i samarbeid med andre klubber og/eller Harstad
Idrettsråd. Arbeide aktivt med forprosjektering og planlegging, der formålet vil være
realisering av flerbrukshall med 200 m løpebane for friidrett i Harstad i løpet av de
nærmeste årene.

Miljø og bærekraft
Klubbens aktivitet
Sikre at klubbens aktivitet gir et så lite fotavtrykk på miljøet som mulig.
-

mimimere bruk av plast, papir og ikke-fornybare materialer under våre stevner og
arrangementer.
vurdere alternativ premiering på egne stevner
promotere gjenbruk ved å arrangere salgs-/byttedager for klær og utstyr
reise kollektivt til stevner og samlinger.
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