ÖSTRA RODDISTRIKTET

Verksamhetsplan för Östra Roddistriktsförbundet 2020
Syfte
•

Skapa bästa möjliga miljön för roddsportens verksamhet och utveckling i distriktet.

•

Stötta medlemsföreningarna i deras verksamhet.

•

Arrangera nationella och regionala tävlingar i samarbete med medlemsföreningarna.

•

Representera roddsporten inom regionernas idrottsförbund.

•

Synliggöra roddsporten inom distriktet.

•

Driva och utveckla distriktets gemensamma roddanläggning Magelungen.

Arbetsordning
Styrelsen sammansätts av ledamöter från medlemsföreningarna i distriktet. Ledamöterna har ansvar
för att ärenden som sina föreningar vill lyfta inom ÖRDF kommuniceras till styrelsen eller berörd
kommitté. I likhet med detta ska beslutsunderlag delges och synpunkter på dessa inhämtas av
representanterna.
Distriktets verksamhet drivs av kommittéerna där medlemsföreningarna är representerade.
Föreningarna är delaktiga i de kommittéer som respektive föreningen har nytta av. Kommittéerna
arbetar med respektive kommittés uppdrag utifrån distriktets syften. Kommittéernas verksamhet ska
ha koppling till vilka frågeställningar och inriktningar medlemsföreningarna ställer.
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Övergripande aktiviteter
•

Arbeta för att Norrköping RK och Uppsala akademiska roddsällskap tillsätter sina
styrelseposter och blir engagerade i styrelsearbetet.

•

Framtagande av kommunikationsplan för distriktet.

•

Söka bidrag från SR och regionala idrottsförbund samt andra möjliga intäktsmöjligheter.

•

Utveckling av regional elitidrottsplan som stöd till distriktets elitroddare. Innehållande
regionalt roddcentrum avseende; tränarstöd, utvecklande prestationsmiljö, stöd till dubbla
karriärer.

•

Samverkansformer för SR och SAIF-föreningar.

•

Utformning av ett gemensamt tränarstöd till distriktet (distriktstränarfunktion).

•

Stöd till ledare och tränarrekrytering till medlemsföreningarna.

•

Beslut om Djupåns framtid som en del av Magelungens roddanläggning.

•

Alkoholpolicy som gäller för distriktets verksamhet (tävlingar och övriga arrangemang).

•

Att kommittéerna arbetar fram mätbara målsättningar aktiviteter för sina områden.

•

Att som stöd i verksamheten används strategidokumentet svensk rodd 2025.

•

Att genomföra delar av styrelsemöten och arbetsmöten online.

Uppdrag i kommittéerna
Tävling
Uppdrag inom distriktet:
o Upprätthålla kompetens och utrustning för att möjliggöra tävlingsverksamheten i
distriktet.
§

Särskilt uppdrag är att arbeta med föryngring av tävlingsorganisationen.

§

Tillsätta tävlingsledare, AU utreder o hittar ledare till tävlingar.

o Organisera och genomföra internationella, nationella och regionala tävlingar.
o Ansvarar för ansökningar för framtida tävlingar och arrangemang.
o Utveckla tävlingsverksamheten i distriktet.
Exempel på aktiviteter:
•

Genomföra SVEA rodden*, JNM*, NM*, Student SM*, Farstarodden*, Höstserien,
Gymnasierodd och ungdomstävlingar.

•

Alternativt förråd som kan ersätta Djupån för utrustning.

•

*Redan beslutat och ligger i planeringen.
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Student
Uppdrag inom distriktet:
o Utveckla studentrodden inom distriktet.
o Samordna tränings och lägerverksamhet för distriktets studenter.
o Bevaka och informera om möjligheten att kombinera studier och elitidrott ”dubbla
karriärer”.
o Samverkansformer mellan SAIF o SR Föreningarna ses över.
Exempel på aktiviteter:
•

Genomför Student SM.

•

Utreder den övergripande punkten ”Samverkansformer för SR och SAIF-föreningar”.

Bredd och motion
Uppdrag inom distriktet:
o Utveckla motionsrodden, breddidrotten rodd och masterrodd inom distriktet.
o Samordna tävlings, tränings och lägerverksamhet för distriktets motions, bredd och
masterroddare.
o Bevaka och informera om motions, breddidrott och masterrodd inom distriktet.
Exempel på aktiviteter:
•

Samordna klubbkombinationer inom distriktet för deltagande på Mastertävlingar.

•

Samordna långfärdsrodd inom distriktet och roddresor i världen.

Ungdom
Uppdrag inom distriktet:
o Utveckla ungdomsidrotten rodd inom distriktet.
o Samordna tävlings, tränings och lägerverksamhet för distriktets ungdomsroddare.
o Bevaka och informera om ungdomsrodden inom distriktet.
Exempel på aktiviteter:
•

Samla ungdomar och ungdomsledare för träning, utbildning och socialaktiviteter.
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Magelungen (drift)
Uppdrag inom distriktet:
o Samordna drift, underhåll och träningsverksamheten på Magelungen.
Exempel på aktiviteter:
•

Ta fram en driftsplan för anläggningen som kommuniceras till brukarna.

•

Utse bokningsansvarig och framtagning av bokningsrutiner för anläggningen (bana och
Djupån).

Magelungen (utveckling)
Uppdrag inom distriktet:
o Utveckla och säkerställa tävlingsanläggningen för framtiden.

Exempel på aktiviteter:
•

Bereda beslutsunderlag för Djupåns framtid.

Utbildning

Uppdrag inom distriktet:
o Samordna utbildningsaktiviteter inom distriktet

Exempel på aktiviteter:
•

Workshop och utbildningar med olika moment på kvällar och helger Ex. träningsmetodik,
Teknik, båtskötsel/lagning), HLR och akuta idrottsskador, cox-utbildning.

