Mission
Vi skal sikre:
- at der i Sydsjælland skabes mulighed for at dyrke baneatletik, triathlon
og motionsløb i et miljø, hvor konkurrencesport og motionssport går hånd i
hånd.
- at der skabes træningsmuligheder tilpasset medlemmernes behov og
ønsker
- at vi er samlingspunkt for talentudvikling på Sydsjælland og Lolland
Falster
- at der tilbydes et varieret udbud af motionsløb og andre aktiviteter i
vores område
Værdier
Vi ønsker at arbejde for : Rummelighed og tolerence
Respekt
Socialt samvær vægtes højt
Kvalitet i faciliteter, ledelse og træneruddannelse
Konkurrence på fair grundlag
Udvikling af idræt og klubliv
Vision
Vi ønsker at:
- der skabes træningsfællesskaber, som under vejledning af specialiserede
trænere, hjælper udøverne til at opnå ønskede resultater.
- Sikre at unge har mulighed for at opnå grundlæggende færdigheder
indenfor løb, spring, kast (tri ?)
- Udbrede kendskab til atletik og triathlon ved at tilbyde skolerne hjælp til
undervisning og aktivitet (skoletri)
- Tilbyde atletikskole i skolesommerferien
- Hjælpe vores unge til at opnå den plads i idrætsverdenen som de ønsker
og formår ( idrætskurser, lederuddannelse)
- Høre til eliten i Dansk Atletik med 1. divisionshold
- Deltage i mindst 2 ungdomshold i landsturneringens finalerunder
- M/K veteranhold blandt de 6 bedste i DK
- At der afholdes et passende antal arrangementer i lokalområdet, hvor vi
som forening er tovholder og garant for kvaliteten
- Få etableret et aflåst cykelskur
- Deltage i opbygningen af en indendørstræningshal
- Få etableret en oplyst løbesti på min 5 km
- Indgå i samarbejde med andre afdelinger om at få renoveret
styrketræningsrummet
- At alle medlemmer mindst en gang om året hjælper til et af klubbens
arrangementer

-

At finde en metode til indhentning af feed back fra medlemmerne
At etablere idrætsmærker til atletikken

Spilleregler :
Alle ud og alle med hjem
Der er altid brug for hjælpere
Ryd op efter dig selv
Vær informationsopsøgende – brug hjemmesiden
Doping medfører bortvisning
Alle som træner børn skal have børneattest

