Handlingsplan med budsjett for 2016
Langrennsgruppa i Klæbu IL skal fremme skiidretten i Klæbu.
Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til, og legge til rette for alle som vil
drive med langrenn tilpasset sitt nivå.
Det har de siste årene vært en utfordring å få gode skiforhold gjennom
vintersesongen i lysløypa i Lauvåsen som følge av dårlige snøforhold.
Dette har ført til lavere deltakelse enn forventet på rennene i Telenorkarusellen /
poengrennene som er vårt viktigste virkemiddel for å fremme skiinteressen i
Klæbu. Videre har vi en jobb å gjøre med å få barn som deltar på poengrenn til
også å bli med på våre skitreninger i regi av idrettsskolen i løpet av høsten og
vinteren når det ikke er skiforhold. Vi må derfor jobbe mer med rekrutteringen
og tenke alternativt med hensyn til både aktiviteter, og å få flere med på våre
aktiviteter.
Det er fremdeles ikke god nok lyssetting i lysløypa, slik at det må settes av
midler til noe utbedring også for neste år. Vi har en tippemiddelsøknad inne,
men denne har enda ikke blitt effektuert.
Videre setter vi stor pris på og ser frem til at lysløypa ved Gjenvollhytta blir
realisert og forhåpentligvis være i drift fra sesongen 2016/2017 da
snøforholdene der er gode vinteren gjennom.
Idrettsskolen er viktig for Klæbu IL og vil være det i fremtiden. Skigruppa må ta
initiativ på et tidlig tidspunkt for å fremme avdelingens interesser med hensyn til
fordeling av treningsdager for langrenn for å unngå unødvendig kollisjoner med
de andre avdelingenes treninger for barn i samme alder. Skibua må brukes
bevisst for å skape et miljø rundt idrettsskolesatsinga og de eldre. I denne
sammenheng ser vi også behov for å foreta noen enkle forbedringstiltak i skibua
for at dette skal være et bedre sted for skiavdelinga sine samlinger og aktiviteter.
Vi må også investere i et nytt lydanlegg da det anlegget vi har ikke er godt nok
til våre arrangementer, Vassfjellet Rundt, skifestivalen og poengrennene.

Vi har hatt få løpere i de eldste klassene og samarbeidet med Flå IL, Bratsberg
IL og Nidelv IL har vært viktig det siste året for å få et godt treningstilbud til
våre 15-16 åringer. Dette samarbeidet, og evt lignende samarbeid for andre
grupper, må det legges til rette for, og prioriteres høyt. I tillegg bør
junior/seniorgruppa bidra mer i klubben med hensyn til treninger med løperne i
13 – 16 år og delta på samlinger etc i regi av klubben.
Skigruppa ønsker å fortsette med samlinger; minimum en barmarksamling for
hele familien lokalt og en snøsamling fortrinnsvis for de over 11 år i november /
desember.
I sesongen 2016/2017 vil vi ha 6 juniorer og to seniorer. Skal vi klare å
opprettholde et godt tilbud og støtte for denne gruppa er vi avhengig av å få på
plass flere sponsorer til skiavdelinga og dette vil prioriteres fra skistyret og
skiavdelinga for inneværende år.
I de yngste klassene håper vi å kunne stille med mange løpere i lokale renn og
flere stafettlag på stafetter og sprintstafetter. Vi ønsker å ha utøvere som hevder
seg godt i ST-Cup og Norges-Cup, og vi håper at vi igjen kan stille lag i NMstafetten.
Skiavdelinga har ansvaret for Vassfjellet rundt. For å få til et godt arrangement,
må arbeidet starte i god tid før ferien. Hovedkomiteen må være klar umiddelbart
etter påske. Vi bør ha som målsetting å passere 1 000 deltakere i 2016. For å
klare det, må arbeidet med markedsføring intensiveres.
Vi har tro på at vi klarer å nå våre mål, men det er viktig at alle er med og bidrar
til aktivitet og støtter opp om vår aktivitet og våre arrangementer. Vi er færre
personer i avdelinga og det blir mer dugnad på alle for å få gjennomført våre
aktiviteter og arrangementer. Skifestivalhelga og Vassfjellet rundt viser
imidlertid at det er mange skivenner i bygda og mange bidrar til at vi klarer å
gjennomføre disse store arrangementene på en god måte. Dette setter stor pris på
og håper at dette også vil vedvare og forsterkes fremover.

