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VISION
•

Vi vil fremme ishockeysporten i Gladsaxe - gennem et stærkt
ungdomsarbejde - som resulterer i en talentudvikling, der
skaber spillere, som kan begå sig på eliteplan og fastholder
interessen for ishockey hele livet.

•

Vi efterlever ATK/DIU’s overordnede visioner.
ATK: Aldersrelaterede trænings koncept

ATK
•
•
•
•
•
•
•
•

At forsøge at skabe en vinder af hvert barn, som melder sig ind i en dansk ishockeyklub.
At give samtlige spillere en rigtig og aldersrelateret træning I ishockeyens individuelle
tekniske færdigheder.
At det skal være sjovt at træne og spille ishockey i klubber under DIU. Glade og positive
idrætsudøvere vinder ikke altid, men de behøver ikke at tabe.
At give alle spillere de bedste muligheder og forudsætninger for at udvikles positivt som
ishockeyspillere.
At gennem en langsigtet plan at lette arbejdet for vore ungdomstrænere, så spillerne
lærer samtlige basisfærdigheder indenfor ishockey.
At få spilleren til at være motiveret for at træne ishockey og gøre ishockey til en livsstil.
At udvikle spillerens forståelse for angrebs- og forsvarsspillets grundprincipper.
At skabe en meningsfyldt fritidsinteresse for spillerne og deres familier i et godt miljø.

DIU’s vision udgivet 2009

SPORTSLIGE MÅL
•
•
•
•
•
•


Vi vil motivere og støtte talenter i klubben, der har potentiale til eliteniveau.
Mindst 1 uddannet DID dommer i tilknytning til klubben
Klubbens 1. hold kvalificerer sig til slutspil
Mindst 1 hold er tilmeldt turneringen i alle rækker,
fra bandekrigere til U20 og 1. division
Klubben leverer spillere til udvalgte hold
Fra U15-20 deltager holdene i slutspillet om DM
U7-13: at give samtlige spillere en sjov og rigtig indgang til ishockey som vil fastholde
deres interesse for sporten. Alle spillere uddannes til at blive ’gode holdspillere’.
 Målepunkt: Tilfredshedsanalyse
 Medlemsfastholdelse – og fremgang

ØKONOMISKE MÅL




Alle initiativer er finansierede
Alle hold er aktive i egen finansiering

ORGANISATORISKE MÅL


•









GLIS skal have en synlig organisation
Bestyrelsen lægger de overordnede retningslinier for klubbens og holdenes drift
Holdene refererer til:
 Ungdoms- eller seniorformand
 Sportschefen
Hvert hold har en træner, holdleder og materialemand
Kvalificeret trænerstab under ledelse af professionel sportschef
Etablering af sponsorudvalg
Etablering af breddedommerstab
Etablering af boksstab
Etablering af stab for rekruttering, løvehockey, udlejning af udstyr
Bemanding af kiosken

SOCIALE MÅL





Alle i klubben skal kende og efterleve klubbens sociale spilleregler.
Fastholde og udvikle events i form af camps, cups, målmandsskole
Opdyrke og fastholde en engageret forældregruppe
Fastholde et godt socialt klubliv

MIDLER
 Sportsligt:
 Løve hockey skole
 Træneruddannelse, internt og eksternt
 Specialkurser til idrætsledere
 Sportslig samarbejde med andre klubber.
 Økonomisk:
 Cups, camps
 Kiosken
 Firmaturnering
 sponsorering

MIDLER
 Organisatorisk
 Forældreengagement
 Kan vi få en halvtidsmedarbejder ansat til administration
 Socialt
 Tirsdagsmad
 Kom til 1. holds kampe
 Fremme kommunikation – nyhedsbreve, generel info, intropakke
 Nedsætte en række udvalg til at gennemføre målene
 (sociale spilleregler, events, sponsor, osv)

 Videreføre samarbejdet med SFO’er

