
 

 

Sandby Ideella Träningscenters Verksamhetsplan 2020 

 

2020 är ett år där vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla klubbens verksamhet och 

anpassa oss till nya förhållanden och omständigheter. Det gäller både i att hitta ett uthålligt 

arbetssätt i klubben men också i vår verksamhet. Under 2020 har ett kommersiellt gym 

aviserat att de kommer öppna i Södra Sandby, hur den konkurrensen kommer påverka oss är 

svårt att sia om, men vi kommer arbeta för att profilera oss och vår värdegrund samtidigt som 

vi satsar på kvalitet och inkludering i det vi gör.  

Just nu pågår också pandemin med Covid-19 vilket påverkar vår verksamhet och våra 

medlemmars möjlighet att träna. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 

förbunden när det gäller att tillfälligt pausa träning och ge råd till våra medlemmar.   

Under 2020 firar klubben också 10 årsjubileum. Vi hoppas kunna fira detta så att hela byn vet 

att vi firar 10 år.  

2020 kommer på många sätt bli ett spännande år. Utöver att ständigt utveckla den löpande 

verksamheten kommer vi under 2020 att särskilt satsa på att utveckla följande: 

Övergripande 
 

Fler deltagare per pass  

Föreningen har idag en stor bredd och det ryms inte så många fler pass på bra träningstider. 

Under 2020 fortsätter arbetet med att öka antalet deltagare per pass. Det gör vi dels för att det 

ofta blir bättre ”tryck” i passen när man är en större grupp, och dels för att få bättre ekonomi i 

passen vi ger.  

 

Utvecklingsmöjligheter – lokaler  

Under 2020 kommer arbetet med att säkra lokaler fortsätta. På kort sikt finns det inget som 

tyder på att vi behöver flytta, men på sikt kommer Byahuset rivas för exploatering och lokaler 

behöver permanent eller tillfälligt finnas på annat håll.  

 

Internt arbete och uppföljningssystem  

Under 2020 fortsätter arbeta med att utveckla vårt interna arbete så att klubben ska nå en 

stabilitet och så att vi inte sliter ut dem som väljer att engagera sig ideellt. Vi ser detta som en 

av nyckelfrågorna för en långsiktigt stabil och välmående förening. Här ingår också ett arbete 

för att involvera och engagera medlemmarna i högre utsträckning.  

 



Även arbetet med att hitta lämpliga system för administration av vår verksamhet och med att 

hitta ett bra nyckeltal för uppföljning av vår verksamhet. Detta kan t.ex. var antal deltagare 

per pass, OH-kostnader, uppföljning av medlemsantal mm.  

 

 

Fitness 
Fitnessverksamheten flyter på bra och är uppskattat. Breddningen i ålder har fallit väl ut och 

vi har flera pass som har deltagare från mellanstadiet till vuxen/äldre. Det är rolig utveckling 

och vi ser gärna att det går att träna tillsammans i olika åldrar. Förutsättningarna för detta är 

dock lite olika för olika typer av pass.  

 

För att se till att vi kontinuerligt håller en hög klass på våra pass och stabilitet i vårt utbud 

kommer vi även under 2020 att satsa på vidareutbildning för våra instruktörer och med att 

säkra tillgången till instruktörer.  

 

Kampsport  
Under 2020 kommer vi att starta upp en satsning på ungdomsverksamhet inom BJJ. Inom BJJ 

har vi en stark vuxenverksamhet och vi bedömer att verksamheten nu är mogen för att bredda 

träningen även till yngre deltagare. Medlemskap i Checkmat ger oss stora möjligheter att 

utveckla vår verksamhet genom tillgång till comuity, utbyte, utbildningar och tävlingar.  

 

Hållbarhet i tränarpoolen är centralt för en välfungerande verksamhet. Här har vi ett arbete att 

göra inom kampsporten där vissa sporter bygger på enskilda eller ett fåtal tränare. Detta kan 

innebära en stor belastning för tränaren och också göra föreningen sårbar om inte det finns 

backup vid frånfall. Det är föreningens mål att ha en tränargrupp där varje tränare har (för 

individen) en lagom mängd pass samt att alla tränare får möjlighet att både utvecklas och få 

avlastning när det behövs samt att ingen tränare ensamt bär ansvaret för en sport. 

 

Gym 
Under 2020 kommer fjolårets Klubbmästerskap i styrkelyft att upprepas. Vi hoppas på stort 

deltagande och att det blir en happening för hela gymmet – även om man inte deltar i 

tävlingen.  

 

Inom ramen för satsningen på skadeförebyggande träning kommer gymmet utökas med det 

som tidigare varit cykellokal. Här vill vi kunna ge pass för t.ex. kampsportsungdomar, Fritid 

Sandby, fotbollsklubbar mm. Målsättningen för denna del är att den ska innehålla utrustning 

för EFIT (Effektiv Funktionell Intensiv Träning) och genom detta kunna erbjuda 

skadereducerande träning både för yngre och äldre. Satsningen kompletterar också satsningen 

som gjordes i lilla salen 2017. För att realisera detta har medel sökts och erhållits från både 

Sparbanken Finn och Sparbanken Färs och Frosta.  

 

  


