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Verksamhetsplan för år 2021 
 

Under år 2021 vill vi fortsätta att förverkliga vår strategi, som vi har satt grunderna för under 
de senaste åren. Vi ser till att våra nuvarande skidåkare utvecklas samt försöker att få nya 
juniorer och föräldrar med i verksamheten. Vi har många duktiga unga juniorer och det är 
viktigt att vi stöttar och sporrar dem att fortsätta träna och tävla även som äldre tonåringar 
och på seniornivå.   

Vi tror att konkurrenskraftiga stafettlag är ett bra sätt att motivera våra unga att träna och 
tävla. Det gäller också för oss att hålla inspirerande och mångsidiga träningar samt läger. Vi 
ämnar också ha stafettlag i de äldre juniorklasserna i FSSM. 

Vi strävar att hålla kostnadsnivån på en så låg nivå att alla juniorer skall ha möjlighet att 
delta i läger och att införskaffa lämplig utrustning. Detta förutsätter en fortsatt stark satsning 
på medelinförskaffning.  

Under säsongen ämnar vi ordna en nationell tävling 9.1, samt några tävlingar på distriktsnivå 
och även lokala tävlingar.  

Vi uppmuntrar deltagande i och bekostar kurser som föräldrar, ledare och aktiva vill delta i. 
God sammanhållning mellan sektionens aktiva, ledare och föräldrar skall fortsättningsvis 
upprätthållas. Genom att samarbeta med andra sektioner inom Pargas IF har vi möjligheter 
att utbyta goda erfarenheter, ordna gemensamma träningar och gemensamt göra större 
investeringar. PIF-Center är ett utmärkt exempel på detta. Tack vare samarbete med 
orienteringssektionen har vi kunnat ha träningar i gruvan. 

Samarbetet med stadens Idrottsbyrå är av största vikt för att underhålla och förbättra 
spånbanorna och skidspåren. Det är mycket viktigt att staden fortsättningsvis deltar i 
kostnaderna för underhållet av skidcentret i Finby. 

Förutom stadens understöd krävs aktivt talkoarbete samt goda kontakter till våra sponsorer 
för att finansiellt täcka vår verksamhet. 

Vårt arbete med att upprätthålla kvaliteten fortsätter. I slutet av 2020 kommer vi nästa gång 
att auditeras av skidförbundet. 

På grund av Coronläget får vi se hur mycket som går att genomföra, men vi har både kort- 
och långsiktiga målsättningar. 

Idrottsliga målsättningar 

Huvudmålsättning:  

1. Bibehålla elitstatus på SHL:s föreningsklassificering. 

2. Behålla platsen som bästa skidförening i Svenskfinland genom ett rikligt deltagande i 
tävlingar samt att få med många barn i skidskolan.  

3. Att vara bland de tre bästa föreningarna inom FSS:s interna klassificering.  

4. Bästa NÅID förening. 
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5. Bästa förening i FSSM. 

 

Denna målsättning kan nås via följande delmål: 

● Att väcka intresset för skidning hos unga och äldre samt att få våra nuvarande samt 
nya barn och ungdomar att trivas och aktivt delta i vår verksamhet.  

● Stöda juniorernas träningsläger (både egna och externa läger). 
● NÅID mästerskapen: Få rekordantal egna deltagare, samt att utgå som bästa 

förening. 
● FSSM: Vi strävar efter att få med många deltagare trots att tävlingarna i år hålls i 

Österbotten. 
● Silvertrissan/KLL: Vi försöker få med så många som möjligt och hoppas på flera 

placeringar bland de tio bästa. 
● FM: Samma nivå som tidigare 

● Veteran FM: Sammanlagt 1-3 medaljer både individuellt och stafett 
● Aktivt deltagande i långlopp i Finland och utomlands 

 

Verksamhetsöversikt 

Tävlingsarrangemang 

Följande tävlingar ordnas av Pargas IF:s skidsektion under 2020-21: 

● Nationell tävling (F)– normala sträckor 9.1.2021 
● Johans lopp (K)  
● Distriktstävling –Ski Cross (F)  
● Poängtävlingar (SKI-CUP)  
● Klubbmästerskap  
● Pargas byastafett  
● Rullskidtävling sommaren 2021 

Träning, skolning och utrustning 2020-21 

● Barmarksläger, Kisakallio, augusti 2020 
● Träningsläger, Jämijärvi, oktober 2020 
● Träningsdag, Paippi, november 2020 
● Sektionens traditionella snöläger i Vuokatti december 2020 
● Understöda deltagande i NÅID-, FSS-, Silvertrisse-, Framtidsgruppens läger   
● Regelbundna skidträningar i Paippi 
● Upprätthålla regelbundna gemensamma träningar och instruktionstillfällen,  

planera de aktivas tävlingssäsong, samt stöda de aktiva i deras satsningar 
● Speciella aktiviteter för nybörjare så som skidskola och olika jippobetonade 

aktiviteter 
● Sända flera ledare och tränare på vidareutbildning i mån av möjlighet och intresse 
● Bistå med råd vid val av utrustning samt ordna sambeställningar av skidor och vallor    
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● Arrangera byteskväll för skidutrustning och ordna byten/försäljning via vår fb-sida 
och WhatsApp-grupper 

● Ordna vallningskurser, både nybörjar- och fördjupade kurser 
● Fortsättningsvis införskaffa ändamålsenliga tränings- och tävlingskläder 
● Upprätthålla skidoteket inkluderande rullskidor 

 
Infrastrukturen – byggnader, maskiner, skidspår, system 

● Vi har just lagat en 2,5 km rullskidbana, vilken vi kommer att använda flitigt tills snön 
kommer och sedan ha som grund för konstsnöspåret 

● Underhåll av spår 
● Säkerställa tillgång till funktionsdugliga sanitetsutrymmen för hela vintersäsongen 
● Upprätthålla ett elektroniskt fotoarkiv på hemsidan samt uppdatera sociala medier 

 
Anskaffande av medel 

● Sponsorkontrakt 
● Förtjänstinbringande talkoarbeten, deltagande i olika evenemang 
● Ordna tävlingar; nationell tävling, distriktstävling, Johans lopp, knattetävlingar 
● Ullmax försäljning 
● Ansöka om understöd från staden och andra potentiella instanser 

 
Pargas, 18.10.2020 
 
 
Pargas IF:s skidsektions styrelse 


