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CENTRALSTYRELSEN

VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019

Allmänt

Centralstyrelsen (CST) leder föreningen, stöder och koordinerar sektionernas arbete samt verkar för att de allmänna 
målsättningarna för Pargas IF:s verksamhet uppfylls. Centralstyrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvalt-
ning samt ombesörjer att ekonomifunktionen jämte bokföringen är ordnad på ett ändamålsenligt, effektivt och 
enhetligt sätt. 

Centralstyrelsen upprätthåller föreningens medlemsregister och övervakar att medlemsavgifter inbetalas. 
Centralstyrelsen övervakar att föreningens varumärke inte missbrukas  samt att föreningens verksamhet håller en 
hög idrottslig profil och genomsyras av god sportsmannaanda.
Centralstyrelsen följer upp och verkställer premieringar inom föreningen enligt fastställd stadga. 

Målsättningar CST 2019

1. 1. Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en god föreningsanda över sektionsgränserna samt att värna om 
medlemmarnas trygghet och säkerhet i verksamheten genom att

a) ordna gemensamma träffar för sektionsordföranden och –kassörer
b) skapa ett sektionsöverskridande trygghetsteam med syfte att stöda sektionerna i frågor som berör trygghet och 
säkerhet i verksamheten för att motverka diskriminering, mobbning och trakasserier
c) uppmuntra sektionerna att samarbeta kring match- och tävlingsarrangemang så att publiken så långt det är 
möjligt kan ta del av olika sektioners matcher och tävlingar
d) hitta en samarbetspart för skapande av ett produktsortiment och samla existerande PIF-produkter till en PIF-
Shop på föreningens webbsida och samtidigt även en fysisk betjäningspunkt där man kan köpa PIF-produkter
e) upprätthålla den goda talkoandan i föreningen

2. Vi håller en hög idrottslig profil samtidigt som vi är måna om att bibehålla bredden särskilt inom föreningens 
juniorverksamhet. Arbetet med att upprätthålla och utveckla PIF Akademi fortsätter genom ett nära samarbete 
med stadens skolor. Målsättningen är att 30 studeranden på andra stadiet deltar i akademiverksamheten från skol-
starten 2019. 

a) ordna utbildningstillfällen och föreläsningar för tränare, ledare och övriga intresserade för att lyfta fram olika 
aktuella teman och utmaningar som är gemensamma för all idrottsverksamhet
b) arbeta för att tillsammans med Pargas stads utbildningsväsende och Axxell åstadkomma möjligheter att under 
skoltid hålla träningspass ett par gånger i veckan, så att skolgång och idrottande stöder varandra även för elitsat-
sande juniorer

3. 3. Vi arbetar med att kunna erbjuda fungerande träningsfaciliteter och –tider för alla verksamma grupper genom 
att optimera PIF-Centers användning och tillsammans med Pargas stad koordinera användningen av övriga idrotts-
anläggningar, så att juniorer så långt det är möjligt kan träna och idrotta mångsidigt.

4. 4. Vi fortsätter arbetet med att utarbeta ett policydokument med riktlinjer för fair play, frågor kring rusmedelsan-
vändning och dopning samt arbete mot diskriminering, mobbning och trakasserier. Målsättningen är att kunna 
godkänna policydokumenten på föreningens årsmöte 2019.
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PIF FOTBOLLSSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN 2019
 
Styrelsen 2019
 
Ordförande:    Petra Furu
Viceordförande:  Stefan Nyberg
Sekreterare:    Nora Lindroos
Herrarnas representationslag:  Anders Karlsson
Damernas representations lag:  Lasse Ekholm, Anders Levin
Planer och träningsturer:  Niklas Norräng
Ekonomigrupp:   Janne Raunio, Stefan Nyberg,
Projektansvariga:  Katarina Östman, Catarina Hilden-Fjäder

Sektionens målsättningar 2019

1. Herrarnas representationslag hålls som ett stabilt lag i Division III med PIF-fostrade spelare som lagets
grundstomme.
2. Damernas representationslag spelar i division III. PIF-fostrade spelare bygger upp lagets
grundstomme.
3. Erbjuda juniorspelarna och knattespelarna träning av god kvalite på alla nivåer. PIF strävar genom den nya sats-
ningen på en anställd träningchef till en växande mängd spelare i alla åldrar genom bra verksamhet, spelarvärv-
ning och en minimering av spelarbortfallet i alla åldrar. 
4. Finansiellt göra ett plusresultat.
    
Verksamhetslinjer för året 2019
  
PIF fotbollsektionen ger barn och ungdomar en möjlighet att träna fotboll under ledd verksamhet. Fotboll i PIF är 
kvalitativt men roligt. PIF fotbollsspelare fostras genom att lära ut grunderna i fotboll och genom spelarnas indivi-
duella utveckling, men samtidigt genom att utveckla lagspelet. Målsättningen är att erbjuda en god hobby men 
samtidigt förutsättningar att bli en tävlingsinriktad fotbollsspelare.

Representationslagen ger juniorerna en möjlighet att fortsätta på tävlingsnivå i vuxen ålder. Pi�ens verksamhet 
ger också en god grund för att utvecklas till fotbollsspelare på toppnivå, just nu spelar flera pi�enfostrade spelare 
i landslagen. PIF fotbolls verksamhet rör sig enligt SPL:s klassifiering på B nivåns föreningsverksamhet, där PIF 
strävar till att stöda varje spelare att utvecklas så långt som de personliga förutsättningarna ger utrymme för, samt 
garantera att spelarna ges möjlighet att träna och spela på sin egen nivå. Bollförbundet önskar även, att begåvade 
spelare stöds möjligast mycket, vilket i praktiken för PIFs del innebär utökat samarbete med närliggande fören-
ingar samt med distriktet.

Nytt för 2019 är en fast anställd träningchef, som  leder planeringen av träningsverksamheten  och kan stöda 
lagens egna tränare, och som fungerar som herr-representationslagets tränare.  Varje åldersgrupp bör delta i 
åtminstone SPL Västa Finlands distriktsserie. Speciell fokus bör läggas på de äldre juniorlagens verksamhet och på 
att minska spelarbortfallet, eftersom det är alltför vanligt att många juniorer slutar under puberteten. Samarbete 
kan också göras mellan åldersklasserna.

Under år 2019 spelar åldersgrupperna 2001-2007 i PIF juniorlagen, samt. åldersgrupperna 2012-2008 i
knattelagen. Målsättningen är att knattelagen har egna lag och att juniorlagen har delvis sammanslagna lag i
D, C och B åldersklasserna. För de ivrigaste och mest begåvade spelarna bör ordnas kyky/taito träningar eller
modellträningar som dras av träningchefen.  Juniorerna deltar även i mån av möjlighet och intresse i distriktets 
kyky/taito turneringar och Huuhkaja/Helmari verksamhet. Målvaktsträningar hålls under
kortare perioder under vår och höstsäsongen.
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Herrarnas representationslag spelar i III-divisionen:
Lagets organisation inför 2019:

GM:    Mathias Lindström, 
Ekonomiansvarig:  Stefan Nyberg
Lagledare:   Anders Karlsson, styrelsemedlem
Service/lagledare:  Stig-Olof Carlberg
Ansvarig tränare:  Stefan Strömborg
Tränare: A  ntti Kinnunen samt Ville Ranta-aho
Serviceman:   Heikki Lindqvist

Träningarna kör igång i november 2018 varefter det tränas minst 2 gånger i veckan. Herrar deltar även under vin-
tern i Fulsal serien. Laget kommer att spela i division 3 samt i regioncuper. Spelar ringen kommer att bestå av ca. 
20 spelare, där målet är att lyfta egna juniorer upp i laget så att de får möjligheter att utvecklas.

Damernas representationslag spelar i III-divisionen:
Lagets organisation inför 2019:

Lagledare:  Lasse Ekholm, styrelsemedlem
Ansvarig tränare:   Anders Levin
Hjälptränare:   Arto Huhta

Träningarna kör igång i november 2018. Laget kommer att spela i division 3. Spelarringen kommer att bestå av ca. 
20 spelare

Ekonomi
Målet för ekonomin 2019 är en balanserad ekonomi där intäkterna motsvarar utgifterna för alla lag. Den
ekonomiska planeringen och uppföljningen skall utvecklas och avgifterna anpassas till de stigande utgifterna. 
Kostnaderna för den anställda träningschefen kommer att delvis täckas med en rimlig förhöjning av medlemsav-
giften.

PIF fotbollens verksamhetens finansiering baserar sig på följande:
- Varje lag ansvarar för att utgifter och intäkter är i balans enligt ekonomigruppens riktlinjer.
- Spelarna betalar en sektionsavgift som räcker till för att täcka kostnaderna.
- Varje lag deltar i sektionens försäljningsprojekt på våren och på hösten.
- Hela sektionen arbetar tillsammans för sponsorering och medelanskaffning.
- Talkoarbete uförs för att stöda sektionens och lagens ekonomi.
- Stadens verksamhetsbidrag fortsätter enligt tidigare mönster.

Planer och utrymmen 2019
Spelplanerna och utrustningen hålls i gott skick, näten förnyas vid behov och talkon halls höst och vår på Aktia 
Arena.
PIF centers konstgräs innehall är i användning från november till mars.
Lagen har rätt till två vinterträningsturer/vecka förutsatta att laget deltagit i sektionens medelanskaffning.

Träningslinje 2019:
Sektionen strävar till att alla tränare bör ha D-tränarpapper, C-tränarpapper för ansvarstränarna. Tränarna och fun-
tionärerna i lagen erbjuds skolning och möjlighet att deltaga i distriktets tränarskolningar. Målsättning att hålla 
målvaktsträning som intensifierad träning under en kortare tid under vårvintern samt under utesäsongen
Tränarmöten hålls regelbundet, ca 1 gång i månaden, som dras av träningschefen.Tränarna upprätthåller tränar-
dagbok aktivt.

Bilagor: Budget för verksamhetsåret 2019
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PIF FRIIDROTTSSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN 2019

Träning

• Juniorträningar enligt ålder och nivå en till flera gånger per vecka
• Kick off evenemang för friidrotten i början på maj
• Skapa möjligheter för seriöst satsande idrottare att nå framgång på nationell nivå 
• Uppmuntra egna tränare att utbilda sig 

Tävlingsverksamhet

• Uppmuntra och bidra även ekonomiskt till att egna idrottare tävlar i värdetävlingar samt andra tävlingar som är 
idrottaren till gagn
• Ordna egna tävlingar både på lokal- och distriktsnivå och utveckla de egna arrangemangen så att även värdetäv-
lingar kunde i framtiden arrangeras i Pargas. Funktionärsskolning arrangeras på våren i samband med träningstäv-
lingar
• Upprätthålla traditionen med skolmästerskap för de lokala skolorna och Pargasloppet
 
 Hemmaplanstävlingar 2019:

 • 4-5 klubbmästerskap
 • Träningstävlingsserie med 3-4 deltävlingar- ”tisdagstävlingarna” 
 • 1 regiontävling
 • NÅID F/P-dagar i augusti
 • Pargas skolmästerskap
 • Pargasloppet 54:e gången

Medelanskaffning

 • Medlemsavgifter
 • Ärevarvet 2019
 • Tävlingar
 • Sponsorer
 • Talkon
 • Julkalender- eller annan säsongsförsäljning

Sektionsstyrelsen skall aktivt arbeta för att finna nya  medelanskaffningsformer och/eller utveckla tidigare med-
elanskaffningsformer för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten

PIF GYMNASTIKSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN 2019

Gymnastiksektionens målsättning inför kommande verksamhetsår är att erbjuda gymnastik som hobbyverksam-
het för alla åldrar och att utveckla träningsnivån och tävlingsmöjligheterna. Vi vill utveckla verksamheten även för 
ungdomar och vuxna.  Vi vill att de som deltar i verksamheten ska få ta del av en mångsidig fritidssysselsättning 
som ger glädje och en hälsosam livsstil. 

Det kommande årets verksamhet kommer nästan i sin helhet att dras i PIF Center. Några grupper tränar i skolorna. 
Grupper på olika nivåer avlöser varandra i salen så att utrustningen används ändamålsenligt. Vårt mål är att ge 
våra ledare, både erfarna som nybörjare, en kontinuerlig skolning.
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Träning och utbildning

Följande gymnastikgrupper planeras för vår- och/eller höstterminen:
 
 - FoB / familjegymnastik
 - Hengrupper, 6-8 år   NIVÅ I och II
 - Redskapsgymnastik/par för pojkar 8 år uppåt
 - Redskapsgymnastik/parkour/ tricking för pojkar 11 år uppåt
 - Redskapsgymnastik för flickorNIVÅ I och II  10 år - 15 år  
 - Teknik- och akrobatik  NIVÅ III
 - Vattengymnastik vuxna
 - Vattenskoj för ungdomar

Ledare och gymnaster deltar eventuellt i något/några av följande läger:
 
 - FSGs träningsläger och inspirationsdagar
 - Jumpaweekend och jumpajippo på skollov för den egna sektionens gymnaster
 - svoli läger

Ledarutbildning

Alla ledare bör gå minst en baskurs på det egna området.

Övriga kurser man kan delta i är:
 - Jumpaskola, Svoli
 - FSG-ledardagar/ FSGs idédagar
 - FSGs domarkurser
 - SVOLIs kurser
 - Interna ledardagar och skolningar
 - Idéträff gemensamt med egen och andra PIF:s sektioner

Tävlingar

Gymnaster deltar i:
 - FSGs specialredskap och mångkamp
 - Svoli tävlingar  
 - STARA evenemang

Vi kommer att agera arrangörer av tävlingar:
- PIF:s klubbmästerskap

PR- och ekonomisk verksamhet

 - Terminsavgifter
 - Lotteri på Gamla malmens marknad
 - Jul- och vårfest med program och lotteri
 - Uppvisningar vid olika tillställningar i Pargas
 - Synas i lokalpressen
 - Beställning av utrustning med PIF (gymnastikens) logo
 - försäljning av gymnastikens produkter

Representation
 -Sektionen har en representant i PIFs centralstyrelse och en i FSGs styrelse.
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PIF HANDBOLLSSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN 2019

Handbollssektionens säsong sträcker sig från augusti till maj och Pargas IF:s verksamhetsperiod
är januari till december.Under kommande verksamhetssäsong ska styrelsen fortsätta att arbeta
för att vi får en stark positiv ekonomi. Vi har 18 lag i seriespel, och 21 träningsgrupper som tränar
1-5 gånger i veckan. Klubben har idag över 400 aktiva medlemmar, varav ca 300 är spelare.

Under 2018-2019 ska styrelsen arbeta för:

• Att utveckla handbollen i PIF vidare samt rekrytera nya medlemmar genom att informera och sprida vår värde-
grund bland ungdomar i stadens skolor och daghem (School tour). Stärka sammanhållning och ”vi-känsla” i sek-
tionen genom att ordna gemensamma träffar för spelarna (Klubbkvällar), tränare och lagledare (informations och 
skolningstillfällen), samt gemensamma tillställningar för hela sektionen (julfest, kick-off och säsongsanslutning).
• Att prioritera tränarutbildning och -fortbildning enligt vår särskilda struktur (Work programme), samt på alla sätt 
stötta tränarna och Juniorutskottets arbete. Chefstränaren skall aktivt kunna delta i juniorträningarna och leda den 
interna tränarskolningen. Handbollen aktivt uppmuntrar vår äldre juniorer att delta i PIF Akademin satsning på
träning vid sidan av skolarbetet. Utbildningen och strukturen i vår tränarstab är grunden för att vi skall kunna er-
bjuda juniorerna en attraktiv handbollsträning. Handbollens sunda lagmoral fostrar barn och undomar till att bidra 
till en positivt samhällsutveckling.
• Att olika aktiviteter genomförs för att finansiera vår verksamhet så som: 
 o Fortsätta att utveckla nya möjligheter till sponsring och samarbeten med näringslivet och stöda 
     Marknadsutskottets och Handix arbete.
 o Försäljning av olika produkter (Gogrilla & Pappersförsäljningen).
• Att handbollen kan anställa en verksamhetsledare som övertar en del uppgifter från de nuvarande styrelsemed-
lemmarna, kassören samt övriga aktiva.
• Hallfrågan, tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheten att få mera tränings- och matchtider för handbollen i 
en fullstor handbollshall där klister kan användas.en möjlighet uteveckla sig, via b.l.a karriärsstigen för den enskilda 
spelaren. Juniorutskottet har mycket stor roll för utvecklande av juniorverksamheten 

Som medlem i PIF handboll kan du räkna med följande:

• Som handbollsjunior har du möjlighet att få många goda vänner, lära dig att samspela i en grupp, både på och 
utanför planen. Få en grundlig handbollsutbildning, och möjligheter till en rolig och innehållsrik hobby.
• Som förälder och familjemedlem får du chans att spendera tid i en givande verksamhet tillsammans med barn och 
ungdomar och många andra familjer. Du får möjlighet att lära känna många olika människor och har tillfälle att se 
på många matcher och träningar.
• Som tränare och lagledare får du nödvändig utbildning för att du ska vara säker i din roll. Du får uppskattning och 
uppbackning från spelare, föräldrar, kolleger, utskotten och styrelsen.
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Januari
• Verksamhetsberättelse för

föregående år
• Tränardagbok v. 35-52.
• Pappersförsäljning
• Viking cup
• Bokslutet till CST

April
• Budgetarbetet för kommande

säsong inleds
• Sponsorarbetet inleds

Maj
• Säsongsavslutning
• Premieringar
• Lägescheck för ny säsong
• FM-liga licens lämnas
• Kalendermöte FM-liga lag
• Bollhallsboking Pargas stad
• Tränardagbok v. 1-17

Juni
• Anmälningar till serierna
• PIF handboll Summer camp
• Annonsförsäljningen igång

Augusti
• Handbollslägret
• Anmälningar till serierna
• Träningstiderna fastställs
• Säsongsboken påbörjas
• Seniorernas försäkringar
• Seuramappi up to date 
• Tränar & Lagledar kick-off

September
• Spelar kick-off
• FM-liga presskonferens
• Stadens bidrag deadline
• Tränardagbok v. 18-34
• Säsongsboken utkommer

Oktober
• Höstlovslägret ansordnas

November
• Sektionens valmöte
• Budgetunderlag och

Verksamhetsplan
• Seuratuki ansökan
• Pargas IFs valmöte

December
• Tränar & Lagledar julfest
• Nya styrelsen tillträder
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PIF INNEBANDYSEKTIONEN
PIF FLOORBALL – VERKSAMHETSPLAN 2019

Sektionens målsättning för 2019 är att fortsätta utveckla innebandyn i Pargas samt skapa förutsättningar för att så 
många som möjligt ska kunna få spela innebandy på sin egen nivå i Pargas. Sektionen arbetar för att skapa konti-
nuitet i verksamheten för att i framtiden bättre kunna erbjuda möjligheter för innebandy från barn och ungdom, 
via juniorer till spel i vuxnas serier.

Barn & Ungdom

Fokus kommer att ligga på att bygga upp och upprätthålla barn & ungdomsverksamheten, både för pojkar och 
flickor, i så många åldersklasser som möjligt genom att engagera föräldrar och egna spelare till att bli aktiva dragare 
för de olika lagen. Vi strävar efter att varje år på hösten kunna starta en ny grupp för de yngsta - Knatteklubben. 

Under säsongen 2018-2019 spelar juniorlagen P07 och P08-09 i förbundets serier.

Tävlingsverksamhet

Som resultat av samarbetet med KBV:s A-jun.pojkar samt ett brett spelarunderlag från tidigare, möjliggörs det, att 
under säsongen 2018-2019 har herrarna ett representationslag i förbundets serier och ett lag i Hallisarja. Represen-
tationslaget spelar i DIV 4. Säsongen 2018-2019 kommer att vara viktig med tanke på att vi nu kan erbjuda speltid 
på seniornivå till ett större antal juniorer samt seniorer än normalt, något som gynnar verksamheten på lång sikt. 
Sektionens målsättning är att permanent upprätthålla minst ett slagkraftigt lag i de högre divisionerna. 

Övrig verksamhet

nom sektionens regi bedrivs även två motionsgrupper för vuxna.
Vi kommer att aktivt fortsätta arbetet med att göra innebandyn i Pargas mera känt bl.a. genom fortsatt synlighet 
inom sociala medier, skol- och eftisbesök. Under säsongen 2018-2019 kommer de tävlande lagen att ordna ett antal 
hemmaturneringar i PIUG och PIF-Center dit vi välkomnar hemmapubliken.
En årsfest ordnas för sektionens medlemmar i slutet av året. En gemensam avslutning ordnas i April. Sektionen un-
derstöder årligen sina lag med nödvändig träningsutrustning. 
Lagen 2018-2019
Under säsongen 2017-2018 spelar följande lag i sektionens regi:
Herrar (M1) - div IV
Herrar (motion) -  “hallisarja”
F04-06
P07 – Innebandyförbundets E2- serie 
P08-09 - Innebandyförbundets kortteliiiga
P 10/11  
PIF motion I
PIF motion II
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PIF ORIENTERINGSSEKTIONEN 
VERKSAMHETSPLAN 2019

PIF orienterings målsättning 2019:

 1. Bra placeringar i både dam- och herrklassen i Tiomila, Jukola, FM och FSOM.
 2. Stöda alla som satsar på individuella framgångar.
 3. Fortsätta en långsiktig satsning på juniorverksamheten.
 4. Träningarna ska så långt som möjligt vara gemensamma för elit, motionärer och juniorer.
 5. Ha så många som möjligt med i SSL:s och FSO:s träningsgrupper.

Tävlingar
 • Saaristorastit 19.4.2019 i Sunnanberg, tävlingsledare Svante Pahlman, banläggare Jenny Virtala
 • “Ultra long sprintdistance” i januari

Träningar (elit och motion)
 • Vintertid måndagsjumpa i Malm skola
 • Vintertid deltagande i gemensamma AV-träningar, natt cup samt sprint cup
 • Vintertid testlopp en gång i månaden
 • Vintertid gruvtäningar med skidarna
 • Sommartid Skärgårdsskärmarna på torsdagar, i juli i Nagu
 • Egna träningsläger

Ekonomi/medelanskaffning
 • Talkoarbete; t.ex. inventering i affärer
 • Vårlägermöjlighet för andra föreningar arrangeras under våren
 • Saaristorastit arrangeras 19.4.2019.
 • Möjligheter till nya sponsavtal utreds med fokus på elitsatsningen. 
 • Fortsatt samarbete med Paroc och Aboprint.
 • Trimtex-klädavtal förnyas

Administration
 • Uppdatering/uppgörande av kartor
 • Sociala medier utnyttjas bättre än tidigare
 • Införskaffning av kontti för tävlingsarrangemang utreds
 • Traditionell föreningsresa till 25-mannastafetten
 • Rekrytering av ny sektionsordförande fortsätter

Juniorer
 • Fortsätter med nybörjarträningar, viktigt även med svåra banor för “de gamla” juniorerna
 • Juniorträningar på måndagar, också för andra än juniorer
 • Möjlighet att delta i PIF-akademin

Eliten
 • Slagkraftigt damlag i Venla och Tvåmila, även ett bra herrlag med
 • Ungdomarna deltar i Nuorten Jukola samt i Ungdomskavlen i Tiomila
 • Aktivt deltagande i FM-tävlingar
 • Målet är 6 st. FM-medaljer i klasserna 15-21,  samt en placering bland 10 bästa i Venla
 • Elitsatsningen dras i gång med en del nyförvärv i tillägg till våra lovande ungdomar och kompletteras  
    med en långsiktig juniorsatsning.
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PIF SKIDSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

Under år 2019 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 att ha stafettlag även 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 inför-
skaffa lämplig utrustning. Detta förutsätter en ökad satsning på medel införskaffning. 

Under säsongen ämnar vi ordna en nationell tävling 16.12, samt några tävlingar på distriktsnivå och även lokala 
tävlingar. Denna säsong kommer föreningen även att stå värd för FSSM som skidas 15-17.2.

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 ge-
mensamt göra större investeringar. PIF-Center är ett utmärkt exempel på detta.  

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.

1.1 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.
 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 ungdo 
    mar 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: Åtminstone lika stor framgång som 2018. Sträva efter att få (minst) ett stafettlag med i varje klass
 • Silvertrissan/KLL: Öka antalet deltagare, 12-16 åkare, samt 3-4 stafettlag. Uppnå bättre resultat än 2018,  
    åtminstone en placering bland tio bästa.
 • FM: Samma nivå som 2018.
 • Veteran FM: Sammanlagt 1-3 medaljer både individuellt och stafett
 • Aktivt deltagande i långlopp i Finland och utomlands
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1.2 Verksamhetsöversikt

1.3 Tävlingsarrangemang

Följande tävlingar ordnas av Pargas IF:s skidsektion under 2017-2018:

 • FSSM 15-17.2.2019
 • Nationell tävling (F)– normala sträckor 16.12.2018
 • Johans lopp (K) 17.3.2019
 • Distriktstävling –Ski Cross (F) xx.x.2019
 • Poängtävlingar (SKI-CUP) – listan publiceras senare
 • Klubb- och skolmästerskap (datum inte fastslagna)
 • Pargas byastafett (datum inte fastslaget)

1.4 Träning, skolning och utrustning 2018-19

 • Barmarksläger, Jämijärvi, augusti 2018
 • Träningsläger, Jämijärvi, oktober 2018
 • Träningsdag, Paippi/StKarins, november 2018
 • Sektionens traditionella snöläger i Vuokatti december 2018
 • 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, 1 deltagare i steg 2 utbildning
 • Arrangera TD kurs i Pargas
 • Bistå med råd vid val av utrustning samt ordna sambeställningar av skidor och vallor   
 • Arrangera byteskväll för skidutrustning och ordna byten/försäljning via vår fb-sida
 • Ordna vallningskurser, både nybörjar- och fördjupade kurser
 • Fortsättningsvis införskaffa ändamålsenliga tränings- och tävlingskläder
 • Upprätthålla skidoteket inkluderande rullskidor

Infrastrukturen – byggnader, maskiner, skidspår, system

 • Det mesta av arbetet utförs som talko
 • Underhåll av spåren i Finby; 1 – 2 km av spåren i Finby prepareras med konstsnö
 • Säkerställa tillgång till funktionsdugliga sanitetsutrymmen för hela vintersäsongen
 • Etablera ett elektroniskt fotoarkiv

1.5 Anskaffande av medel

 • Sponsorkontrakt, extra satsning inför FSSM
 • 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, 21.10.2018

Pargas IF:s skidsektions styrelse
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