Spårvägens Volleybollklubb

Verksamhetsplan 2016/2017
Spårvägens VBK omfattar idag en dam-, herr- och ungdomsverksamhet. I dagsläget har
klubben en stabil administration och ekonomi. För att klubben skall fortsätta utvecklas i
en positiv riktning krävs emellertid att klubbens verksamhet bygger på medlemmarnas
uttalade önskemål, vilja, ambitioner och engagemang.
För att underlätta övergången till en ny styrelse, samt förmedla den nuvarande
styrelsens vision för klubben, följer här en verksamhetsplan inför nästkommande
säsong.
Fyramanna
Laget består av barn och ungdomar som är under 15 år. Spelarna är i början av sin
volleybollutveckling. Här vill vi fortsätta en öppen och bred verksamhet som bygger på att ha
roligt och lära sig grunderna i volleyboll. Nästa säsong ser vi gärna att öppna träningar hålls,
för att locka fler ungdomar till laget.
U16/U18
Vår önskan är att ha ett lag som kommer att bestå av flickor som är under 17 år. Vi ser gärna
att spelare avancerar från våra Volley2000-lag och på så sätt stannar kvar i vår klubb. Vi vill
hjälpa de att utveckla sina kunskaper och färdigheter i volleyboll, men vi vill även kunna
attrahera nya spelare till vår verksamhet.
Damlaget
Damlaget består i dagsläget av en blandad trupp, som har målet är att utvecklas som spelare
och som damlag med öppenhet för nya spelare. Damerna kommer, som tidigare säsong,
rekrytera intresserade för möjlighet att spela i Korpen Stockholm samt Sverigeserien för damer.
Herrlaget
Herrlaget kommer att växla till Solnas VBK. Klubben kommer att arrangera Spårvägen Volley
Cup på hösten 2016 och våren 2017 för att bibehålla attraktionskraft för herrvolleyboll i
Spårvägens regi.
Mixlaget
Mixlaget är idag en grupp av spelare från damlaget och herrar som inte kunde träna med
herrlaget pga. opassande träningstider. Mixlaget spelar i Korpenserien. Så länge det finns
intresse från damer och herrar att spela tillsammans kommer klubben att stödja laget. Även
spelare som enbart spelar mix kan förekomma. Herrar som enbart spelar mix funderar på att
bilda ett eget herrlag.
Nya lag
Det är antalet tränare och träningstider som styr antalet trupper. Har vi utrymme skall klubben
växa även säsongen 15/16. Ur ”Fyrmanna”-truppen ska det att växa fram ett nytt U17 lag.
Ambitionen är att kunna erbjuda Kidsvolleyboll samt prova-på-volleyboll för intresserade
spelare. Styrelsen ser gärna att öppna träningar hålls för intresserade ungdomar i alla åldrar.
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Spårvägens Volleybollklubb
Ungdomsserier, seriespel, SM och andra arrangemang
Spårvägens ambition är att ha deltagande Fyrmanna och U17 lag i Stockholm Volley Cup samt
i Mikasa Challenge i Örebro respektive SM i Göteborg på våren. Klubben kommer att ansöka
halltider för att kunna arrangera Spårvägen Volley Cup till hösten 2015 och ett till våren 2016.
Deltagande i andra arrangemang som turneringar i landet, i utlandet och Korpen sker efter
medlemmarnas önskemål.
Tränar- och träningsfilosofi
Samtliga tränare som väljer att skriva avtal med klubben under säsongen 16/17 förväntas att i
samarbete med styrelsen och med utgångspunkt från medlemmarnas önskemål och
ambitionsnivå arbeta fram ett detaljerat program för säsongens verksamhet.
Styrelsens och också föräldrarnas ambition är att tränarna ska ha stark uppbackning med allt
det praktiska runt lagen, transporter, sekretariat, utrustningen etc. En tränare är en tränare.
Tränarkollektivet kan ha olika ”roller” beroende på kompetens och egen ambition.
Utbildningsplan för respektive tränare
Vi värnar om våra tränare och vill ha dem kvar i klubben. Vi vill att de upplever att vi ger dem
möjlighet till utveckling. Den detaljerade planen för klubbens verksamhet som beskrivs ovan
skall också innehålla utbildningsplan för tränarna.
Utbildningar
Styrelsen strävar efter en hållbar utveckling inom vårt utövande av volleyboll och anser att viss
utbildning i generella kunskaper som första hjälpen men också i skadeföre-byggande träning,
träningslära och liknande är viktig för spelare, tränare och idrottsföräldrar. Styrelsen önskar ett
fortsatt samarbete med relevanta aktörer i de frågorna t.ex. SISU Idrottsutbildarna.
Halltider
Styrelsen kommer aktivt verka för att få behålla antalet träningstimmar i Skärholmshallen och
kommer försöka att utöka träningstillfällen för ungdoms- och vuxenverksamheten.
Klubben ansöker om att få kunna arrangera en egen cup ”Spårvägen Volley Cup” på hösten och
på våren.
Engagemang
Styrelsen anser att det är viktigt att alla i Spårvägen VBK - lagen, spelare, föräldrar, tränare och
andra medlemmar – hjälper till efter förmåga för att kunna erbjuda en långsiktigt fungerande
verksamhet och för att kunna förverkliga de målen vi har för våra spelare, för våra lag och för
vår klubb.
Uppstartsmöte i augusti 2016
Det skall vara medlemmarnas uttalade vilja och ambition som skall lägga grunden för klubbens
verksamhet säsongen 2016/2017. Beroende på antalet aktiva tränare och spelare kommer det
slutliga beslutet kring program att kunna tas först i samband med säsongsupptakten i augusti.

Styrelsen för säsongen 2015/2016
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