Verksamhetsplan för Närkes friidrottsförbund för 2010
Närkes Friidrottsförbund har till uppgift att samordna friidrotten inom distriktet
och stödja de föreningar som har friidrott i sin verksamhet. Dessutom skall
förbundet aktivt verka för att de delar av distriktet, där friidrotten för tillfället
är svag, får hjälp att utvecklas och locka nya ledare och aktiva.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén svarar för samordningen av tävlingsprogrammet inom
distriktet och fastställer grenprogrammet för DM-tävlingarna och för ungdomsserietävlingarna.
Följande DM-tävlingar är inplanerade 2010:
Närkes Friidrottsförbund ”lägger ut” ansvaret för att genomföra DM-tävlingar på
ett antal föreningar och målet är att under året skall dessa tävlingar arrangeras
enligt följande:
DM-tävling

Datum

Arrangör

UC-Mellan mästerskap
Ungdomsserien
DM, UDM, VDM i terräng
UDM
DM, VDM 5.000m
DM, VDM marathon
DM, VDM 10.000m
DM halvmarathon
VDM halvmaraton
DM, VDM i terräng

17 jan
19 jan och 9 mars
18 april
15-16 juni
23 juni
17 juli
10 aug
28 aug
11 sep
16 okt

Södermanlands FIF
NFIF
Kvismaredalens IF
?
Glanshammars IF
Östansjö SK
Stocksäters IF
KFUM
IFK Nora
Storådalens SK

Utbildningsverksamheten
Ansvaret för utbildningsfrågorna ligger till största delen på UC-Mellan, där vi är
representerade. UC:et har ett väl fungerande utbildningsprogram och NFIF ser
mycket positivt på samarbetet inom UC:ets distriktsförbund och föreningar.
UC:et köper utbildningarna av ”Figet” i Karlstad, som i sin tur har lagt ut arbetet
till IF Göta där Johan Engkvist är utbildningsamordnare för UC-Mellan.
NFIF har för avsikt att i egen regi genomföra en utbildning för funktionärer i
sprint, hopp och kast under 2010. Förbundet skall också verka för att ledar-och
tränarförsörjningen tryggas i distriktet.
Förbundet har avtal med Virginska skolan och Rudbecksskolan angående
Idrottsprogrammet för gymnasieelever, där ungdomar tränar friidrott på
skoltid. Under året kommer KFUM fortsätta att genomföra träningarna.
På sikt vill dock förbundet att någon förening skall överta vårt ansvar för
hela verksamheten.

Ungdomsverksamheten
Ungdomskommittén har som en av sina uppgifter att nominera lag till Svealandsmästerskapen inomhus och utomhus, numera Nordeamästerskapen, samt arrangera resor till dessa. I år kommer inomhustävlingarna att avgöras i Karlstad
inomhus och utomhus i Huddinge. Vår förhoppning är att ha deltagare i samtliga
grenar. Ungdomskommittén ordnar också träffar inför dessa tävlingar. Ungdomskommittén har för avsikt att genomföra två seriematcher inomhus.
Veteranverksamheten
Veterankommittén planerar att aktivera fler veteraner genom att informera om
sin verksamhet och om veterantävlingar i samband med Grabbhalvan. För övrigt
sköter våra veteraner sin verksamhet utan förbundets medverkan.
Grabbhalvan
Närkes Friidrottsförbund ansvarar, tillsammans med ett antal föreningar i
distriktet, för att genomföra Grabbhalvan; ett motionslopp på 5.000m för herrar.
Tävlingen genomförs den 27 maj. Vår ambition är att vi skall lyckas med att få
2000 löpare.
Nya friidrottshallen
Närkes Friidrottsförbund skall fortsätta att följa arbetet med den nya hallen.
Förbundet poängterar att det är synnerligen viktigt att den väl sammansatta
gruppen som jobbar för utformning och utrustning av den nya hallen får fortsatt
förtroende i sitt arbete.

