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Det händer alltid något

https://www.youtube.com/watch?v=PYahpLGrKdc
Mammabrottning

Det händer alltid något
• En klubb som sjuder av liv.
• Ledare som får jobba och utvecklas så mycket att de kan stanna
kvar på klubben som ledare längre.
• Behöver utveckla fler verksamheter om vi ska få till ”Segling hela
livet”. ”Utmaningen för SSF Seglarskola” visar exempel på att det
inte behöver vara stort eller krångligt.
• Vilka möjligheter finns i dagens trender:
– Delningsekonomi
– Familjens ökade betydelse
– Hälsotrenden med bl.a. långa-motionärslopp
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Cafét öppet: måndag-fredag 11-18. Lunch serveras 11:30-13:00.

Det händer alltid något
• Vilken verksamhet är du extra stolt över i din
klubb? Hur skulle du kunna hjälpa andra att
göra samma sak?
• Vilken verksamhet har du drömt om/önskat få
starta?

Det händer alltid något
T.ex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utmaningen för SSF Seglarskola
Jr Cup/Allsvenska träningsgruppen
Söndagsrundan
Tour de Småland
Vuxen-/mamma-/pappaseglarskola>träning
Seglingsfys på havet
Ungdomsgrupp/Instruktörs cup
Pensionärs/Seniorsegling
Matchrace träning
Fritidsgård på klubben
Öppen förskola

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meckkurs
Seglingsfys på land
Fritidsgård på klubben
Läxhjälp på klubben
Öppen förskola
Bingo
Yoga
Förarbevis/Kustskepparintyg
Café
Samverkan med andra föreningar
(film-, e-sport-, matlagningssenior- eller kulturförening)

Det händer alltid något
”Segling är mitt jobb”
•

Skapa ditt egna jobb! Det går att jobba länge som tränare.
–

Idéer och tips

•
•

Skapa grupper där jag kan jobba på klubben när jag vill!
Hur skapar jag ekonomin för det? (Många olika verksamheter med spridning över
hela dagen, avgifter, bidrag, stiftelser och fonder.)

•
•

Vad kan du skapa för mer jobb åt dig nästa säsong på din klubb/distrikt/krets?
Heltidsanställda tränare på klubbarna?

