
UDVIKLINGSPLAN OK GORM 2018-2020:

Vision:  

Udviklende og inspirerende trænings- og klubmiljø. Orientering med kvalitet.

Indsatsområder:
Rekruttering og Fastholdelse, Organisation og kompetenceudvikling, 
Sportslig udvikling, Kommunikation, Faciliteter.

Rekruttering og fastholdelse:

Strategiske Mål:

Rekruttering og fastholdelse:

Fastholde, revidere og udvikle rekrutteringsarrangementer.

Udvikle samarbejdet med skolerne

Øge antallet af starter (målt på deltagere til divisionsmatcher) - Konkret mål for hvert år står sidst i handlingerne.

Handlinger:

Rekruttering og fastholdelse 2018:

Se på statistik ind- og udmeldinger (feb 2018 - OHA)

Strategi og handleplan for skoleområdet i samarbejde med skoleudvalget (apr. 2018 - OHA/KK)

Status Familieorientering/har været på "standby" i forår 18 (okt. 2018 - OHA)



Status/revision intern rekruttering (Gæstedag, mentorordning, facebookgrupper osv.) (december 2018 - OHV)

Antal medlemmer med til åbne løb = 55 (december 2018 - OHV)

Rekruttering og fastholdelse 2019:

Se på statistik ind- og udmeldinger (jan 2019 - OHV)

Status/revision strategi skoleorientering (marts 2019 - OHV/KK)

Status/revision intern rekruttering (Gæstedag, mentorordning, facebookgrupper osv.) (juni 2019 - OHV)

Antal medlemmer med til åbne løb = 65 (dec. 2019 - OHV)

Rekruttering og fastholdelse 2020:

Se på statistik ind- og udmeldinger (jan 2020 - OHV)

Status/revision rekrutteringsstrategier (jan 2020 - OHV)

Antal medlemmer med til åbne løb = 75 (dec 2020 - OHV)



Organisation og kompetenceudvikling:

Strategiske Mål:

Organisation og kompetenceudvikling:

Arbejde kontinuerligt med udviklingsplanen.

Dynamisk og opdateret hjemmeside

Handlinger:

Organisation og kompetenceudvikling 2018:

Status udviklingsplan - herunder opdateringer af udvalgenes årshjul samt vurdering af ressourcer (feb. 2018 - PB)

Information om kørselsordning til medlemmerne/regler opsummeres - hjemmesideopslag (mar. 2018 - PB/OB)

Ikke o-løbs mæssige aktiviteter: Formanden finder ansvarlig person, når der er behov for det. (apr. 2018 - PB)

Revision hjemmeside - tjekkes for tomme områder og ansvarlige kontaktes (aug. 2018 - PB)

Status hjemmeside - er den opdateret og nutidig? (dec. 2018 - KK)

Organisation og kompetenceudvikling 2019:

Status udviklingsplan - herunder opdateringer af udvalgenes årshjul samt vurdering af ressourcer (jan 2019 - PB)

Opfølgning kørselsordning (Jan 2019 - PB/OB)

Status brug af Dropbox (dec. 2019 - PB)

Organisation og kompetenceudvikling 2020:

Status udviklingsplan - herunder opdateringer af udvalgenes årshjul samt vurdering af ressourcer (jan 2020 - PB)

Evaluering bestyrelsens måde at arbejde på (dec. 2020 -PB)



Sportslig udvikling:

Strategiske Mål:

Sportslig udvikling:

Udvikle en evalueringskultur

Kvalitet i træningen

Øge antallet af starter til åbne løb

Handlinger:

Sportslig udvikling 2018:

Strategi for voksenkurser internt/eksternt (mar 2018 - SH/JD)

Evaluering trænersamtaler (apr 2018 - SH/PB)

Strategi for ny evalueringskultur i klubben træning/løb (apr 2018 - JD/PB)

Ny formand for Ski (aug. 2018 - BW)

Uddanne 1-2 trænere hvert år på børn og unge området (dec. 2018 - SH)

Uddanne 1-2 trænere hvert år på voksenområdet (dec. 2018 - JD)

Sportslig udvikling 2019:

1 træner starter på diplomtræneruddannelsen (jan 2019 - PB)

Status/revision strategi voksenkurser (jan 2019 - JD/SH)

Evaluering trænersamtaler (jan 2019 - SH/PB)



Status/revision evalueringskultur træning/løb (feb 2019 - JD/PB)

Uddanne 1-2 trænere hvert år på børn og unge området (dec 2019 - SH)

Uddanne 1-2 trænere hvert år på voksenområdet (dec 2019 - JD)

Sportslig udvikling 2020:

Uddanne 1-2 trænere hvert år på børn og unge området (dec. 2020 - SH)

Uddanne 1-2 trænere hvert år på voksenområdet (dec. 2020 - JD)



Kommunikation:

Strategiske Mål:

Kommunikation:

Fastholde og udvikle den gode kommunikation på klubbens hjemmeside.

Kvalitet i kommunkation på sociale medier.

Handlinger:

Kommunikation 2018:

Opfølgning/struktur brug af Dropbox (jan 2018 - OB/KK)

Strategi for anvendelse af Jellingguiden (juni 2018 - KK)

Ny hjemmesiden Jellingløbet (feb 2018 - OB/KK)

Online indmelding på hjemmesiden (aug. 2018 - OB)

Status anvendelse af sociale medier (dec. 2018 - PB)

Kommunikation 2019:

Opfølgning/struktur brug af Dropbox (jan 2019 - OB/KK)

Evaluering Jellingguiden (feb 2019 - KK)

Status anvendelse af sociale medier (dec. 2019 - PB)

Status hjemmeside (dec. 2019 - KK)



Kommunikation 2020:

Opfølgning/struktur brug af Dropbox (jan 2020 - OB/KK)

Status anvendelse af sociale medier (dec. 2020 - PB)

Status hjemmeside (dec. 2020 - KK)



Faciliteter:

Strategiske Mål:

Faciliteter:

Fastholde kvalitet over hele linjen

Handlinger:

Faciliteter 2018:

Manual hjemmeside for anvendelse af SI (jan 2018 - OB)

Strategi for opdatering af materiel (jan 2018 - KK)

Plan for udlån af materiel (aug. KK/JKL)

Faciliteter 2019:

Status opdatering af materiel (jan 2019 - KK/JKL)

Status eventvogn - er alt ok? (jan 2019 - KK)

Faciliteter 2020:

Status opdatering af Materiel (jan 2020 - KK/JKL)

Status materialehus - fungerer alt som det skal? (dec. 2020 - JKL/KK)


