HFIF – Handlingplan 2017 (Styrelsens bedömning av utfall)
Hallands Friidrottsförbund skall 2017:

Status/Uppföljning

Kommentar

Träning- Tränar- och ledarutveckling
•

Tillsammans med föreningar bjuda in till samverkansträningar

•

Bjuda in till tränarforum för kunskaps-, idé- och informationsutbyten

Pågår – Ev Tresteget vinter 2018
Samverkan utlandsläger 2018

RÖD
RÖD

Under 2017 har inga initiativ tagits. Varken från
föreningar och/eller styrelsen
Ej genomfört

IGM i Växjö genomfört.
GM i Uddevalla genomfört
Ingen samverkan ☹

GRÖN

Stort beröm till de som stod för samordningen!

RÖD
RÖD

Saknas samverkan mellan föreningarna
Ej genomfört

IDM genomfört 14 januari i Borås
IDM 2018 genomfört 13 januari 2018
Getabockspelen och DM genomfört
Genomfört 15-16 maj 2017
Genomförd 7 maj i Halmstad

GRÖN

Genomfördes för sista gången i Borås!

GRÖN
GRÖN
GRÖN
GUL

Ej genomfört! Lågt intresse.

GUL

Väl genomfört och ”självspelande”
Väl genomfört och ”självspelande”
Återigen ett uppskattat arrangemang för barn
Vid ett fåtal tillfällen har föreningar bjudit in till sina
lokala resultattävlingar
HFIF -styrelse anser det vara GUL. Det distribuerades
plan och inbjudan men intresset hos föreningarna
saknades

Genomfört 7 oktober

GUL

Endast en träff genomförd under året.

Genomfört 7-10 år i Varberg 23 sept
och 14 okt i Varberg

GUL

Finns utrymmer för ytterligare samverkan

RÖD

Det är uppmanat, men har inte givit någon
samverkande effekt.

Arrangemang
•
o

Tillsammans med föreningarna
Samordna GM-deltagande

o
o

Samordna resor m m till t ex SM och större tävlingsarrangemang
Undersöka möjligheter och förutsättningar för en gemensam
tävlingsgrupp: ”Hallands Elit”
• Bidra till genomförandet av DM-tävlingar
o IDM – samarbetsarrangemang mellan föreningarna
o
o
•
•
•

DM – i samband med Varbergs GIFs arrangemang: Getabockspelen
Stafett-DM – i samband med Falkenbergsstafetterna i Falkenberg
Verka för genomförandet av Hallands Barnkamp
Uppmana föreningarna att arrangera och bjuda in till nya
tävlingsformer såsom enklare resultattävlingar för breddutveckling.
Tillsammans med föreningarna arrangera Halländsk lagtävling 2017

Föreningsutveckling
•
•
•
•

Bjuda in till regelbundna föreningsträffar och inspirerande
arrangemang
Samordna tränar och ledarutbildningar tillsammans med UCVÄST
och SISU-Idrottsutbildarna
Uppmana föreningarna att samverka med övriga föreningar i Halland
då det genomförs utbildningsaktiviteter inom föreningen
Bidra till samverkan mellan föreningars ungdomsråd

Ungdomsråd finns i Varbergs GIF och
har valts i Falkenbergs IK

RÖD

Övrigt: HFIF-styrelse sökte och beviljades SDF-bidrag av Hallands Idrottsförbund: 20.000: - att subventionera resande i samband med Barnkampen 2018.

