Aktivitetsplan 2021 - 2022

Utarbetad på styrelsemöten den 10 juni och
12 augusti 2021.
Fastställt på planeringsmötet den 2 september 2021

Ungdomar
- Jobba vidare med ledarrekrytering gärna yngre ledare.
Domare, ledare och tränare.
- Jobba med lansering av sisus utbildningar och Idrottslyftet satsningar
Distriktdomarutbildning, planeras till tidig höst (vilken form?)
Förbundsdomarutbildning. Ingen planering i dags läget.
- Fortsatt arbete med Team Örebrolän.
RF-SISU Örebro län föreläsningar fys, mentalträning, domarutbildning,
- Jobba för fortsatt hög kvalité på tränare.
- Fortsätta att vara medarrangör av Länstouren.
- Breddläger endagars, antal 1 på hösten, antal 1 på våren. Beslut om
lägeravgift tas på styrelsemöte.
Seniorer
- Fortsätta med seniortouren.
- Fortsätta bereda plats för seniorer på ”Breddläger” Här krävs det bättre
marknadsföring.
Alternativt egna läger för seniorer med, träning, materialutbildning mm.
Paraspelare
- Delta i projektet Ping Pong Power-Para.
Föreningsutveckling
- Starta en arbetsgrupp för att utveckla pingisen i distriktet. Gruppen ska
innehålla deltagare från ÖLBTF och distriktets föreningar. Från ÖLBTF
kommer Jörgen Knutsson, Göte Svensson och i bakgrunden Kent Karlsson
(samordnare digitala möten) att delta. Intresseanmälan ska gå ut till
föreningar samt fråga några utsedda deltagare. Gruppens storlek
planeras till cirka 5 personer. Förslaget presenterats på årsmötet.
Lars Sundling SBTF tycker det är en bra idé och föreslår kontakt med
SBTF inför uppstart. Vilket uppskattas och blir ett mål att ha en SBTF
representant med vid uppstart.

- Jobba vidare med att sprida aktiviteterna runt i länet.
Erbjuda föreningar i länet en pingisens dag på den ort som föreningen
verkar med medverkan av representanter från Ölbtf.
Även hjälp med marknadsföring av denna dag.
Besöka föreningarna på deras årsmöten för att kunna presentera
verksamhet och fånga upp föreningarnas behov.
- Tjejsattsning tillsammans med RF-SISU Örebro län. Fortsätta med
tjejläger.
Övriga aktiviteter
- Planeringsmötet den 2 september klockan 19.00.
o Få deltagare från alla föreningar för att kunna förankra förbundets
aktiviteter tillsammans med föreningarna.
o Få fram föreningarnas önskemål om vad dom vill ha av förbundet.
o få in färska kontaktuppgifter till föreningarna både officiell
mailadress samt till de aktiva ledarna som finns i klubbarna.
Se till att alla föreningar uppdaterar sina uppgifter på Idrottonline.
o Jobba för att föreningarna skickar sina aktiva ledare och styrelse
personer på planeringsmötet.
- Jobba med uppstart av nya föreningar finns större orter utan bordtennis?
- Fortsätta med tränarträff i samband med breddläger.
- Distriktdomarutbildning höst. Se ovan,
- Lag-DM spelas ??, utvärdering och förslag på arrangemang på
lagledarmötet

Ekonomi
- Kolla om det finns ”mer” pengar att söka som anslag,
Idrottslyftets olika delar (SBTF, RF-SISU Örebro län). RF-SISU Örebro län
söks genom SISU representant, SBTF´s söks enligt instruktioner på
hemsidan.

