TOPPIDRETT: Sesongen 2018/2019

Aktivitet

Hvorfor / mål og hvordan.
Hvorfor/ mål er felles for alle punkter: Lage best mulig
totalopplegg innenfor eksisterende rammebetingelser.

Hvem utfører – tidsfrist – målsetting er
utført/ikke utført om ikke annet er angitt.

Utarbeide notat og informere berørte spillere

JA – 1. sept 2018 (høst)
JA – 1. jan 2019 (vår)
JA – løpende
JA – sept 2018
JA – løpende
JA/HA – løpende
JA/HA – løpende
Spillergruppe (men TIK fasiliterer) – aug 2018
HA – løpende
BP – løpende

Senior / U19
Sesongplan landslagsgruppene
2018/2019
Individuelle planer
Plan sunnhetssektor
Sparring / Odense samarbeid
Samarbeid OLT
Søknader til OLT
Valg av spillerrepresentant(er)
Overgang U19-senior
Über Cup prosjekt

Gjennomføre individuelle samtaler, planlegge trening/konk.
Lage plan, informere
Tilpasses individuelle planer
Det gjennomføres jevnlig samtaler og/eller møter
Egne skjema for stipender og tildeling av romdøgn
Spillergruppa gjennomfører møte (uten TIK til stede)
Kontakt med U19 spillere – informasjon
Gjennomføre planlagte aktiviteter

U17
Sesongplan landslagsgruppe
2018/2019
Avtale for trenere
Plan sunnhetssektor

Utarbeide notat og informere berørte spillere
Kontrakter med aktuelle trenere
Lage plan, informere

JA – 1. sept 2018 (høst)
JA – 1. jan 2018 (vår)
JA/HA – 1. juli 2018
JA – sept 2018

Integrering
Sesongplan2018/2019

Utarbeide notat og informere berørte spillere

Avtale for trenere
Plan sunnhetssektor

Kontrakter med aktuelle trenere
Lage plan, informere

JA – 1. sept 2018 (høst)
JA – 1. jan 2019 (vår)
JA/HA – 1. juli 2018
JA – sept 2018

Via WEB og på rankingturnering(er)
Gi skriftlige tilbakemeldinger
Samtaler med skolen
Signere kontrakter

JA – des 2017
JA – frem til frist
JA – løpende
NPJ – august 2018

Via WEB og på rankingturnering(er)
Gi skriftlige tilbakemeldinger
Samtaler med trenere på alle vgs tilbud

JA – des 2017
JA – frem til frist
JA – løpende

Mail

HA – august 2018

Månedlig gjennomgang og status på økonomi
Telefonisk / samtaler på turneringer

HA/JA - løpende
JA – løpende

Satsingssenter Oslo
Informere om tilbudet
Behandle søknader
Oppfølging Wang
Avtale med elever
Videregående skoler
Informere om tilbudet
Behandle søknader
Oppfølging av trenere
TIK møter
Det skal avholdes minst fire TIKmøter i tillegg til bruk av email.
Møteplan skal lages, og JA skal
sende sin kalender i forhold til når
han er i Oslo
Generelt
Økonomistyring/kontroll
Oppfølging spillere utenfor
satsingssenter.

Plan for innhold på
landslagssamlinger, koordinering
med gruppeansvarlige trenere

Samtaler med påfølgende skriftlig plan

JA – aug/sept 2018

Endelig støtte/stipendordning for
2018/2019 publisert på nettsiden.

WEB

HA – aug 2018

Spillerkontrakter bes undertegnet
av aktuelle spillere

Kontraktene ble revidert sesongen 2016/2017

NPJ – oktober 2018, løpende oppfølging

Generell info fra TIK til klubber og
kretser 3 ganger pr. år

Pr. mail + WEB

HA – løpende

Kommunikasjonsplan

Skal sikre nødvendig info til alle ledd om arbeidet, samt sikre at
TIK innad følger frister og oppgaver

NPJ – sept 2018 (høst)
januar 2019 (vår)

Tilstedeværelsesplan

Skal sikre at alle vet når TIK er tilgjengelige

NPJ – sept 2018 (høst)
januar 2019 (vår)

Arbeidsplan for TIK

Skal vise TIKs totale utadrettede arbeid og sikre TIKs oppfølging
av sine planer, herunder kommunikasjonsplanen og
tilstedeværelsesplanen

HA – september 2018

Plan for koordineringsmøter
mellom TIK, UK, IUK

Pr. mail

JA – løpende

Utnyttelse av landslagsspillere og
U-landslagsspillere til NBF formål.
Sende informasjon til andre
komiteer omkring
kontraktsforholdene.

Pr. mail

HA/JA – okt 2018, løpende

Sponsortøy + utstyr
- Baller

Ansvarlig for alle: JA
Løpende

-

Annet utstyr (tøy, racketer
mv.)

September 2018, deretter følges det opp
løpende ved behov gjennom sesongen

