Handlingsplan 2012
A. Videreutvikle og styrke trenerkapasiteten
1. Fortsette samarbeidet med NGVS og NBF.
2. Flere trenersamlinger, både internt og eksternt.
3. Bedre oppfølgingen av trenere.
4. Bedre rapporteringsrutiner trenerne imellom.
5. Innhente gjestetrenere fra andre klubber og evt. andre land.
6. Motivere flere til å ta trenerkurs.
7. Trenerkurs i Norddalen.

B. Styrke treningstilbudet på de ulike nivåer, samt differensiere tilbudet i
forhold til innsats og innsatsvilje
1. Mer lek, moro og variert trening på nivåer hvor det er naturlig.
2. Spissing av treningen i de tilfeller det er naturlig.
3. Bruke foreldre mer aktivt i forhold til treninger der det måtte være nødvendig.
4. Søke å gi hver enkelt spiller klare og tydelige utfordringer gjennom året.
5. Fortsette lagspill, styrke lagspill for de yngste.
6. Samarbeide med Idrettslinja på Videregående.
7. Satse i Eliteserien.

C. Delta aktivt på turneringer, både bredde og rankingturneringer
1. Søke å holde egenandelen så lav som mulig slik at flest mulig gis sjansen til å delta.
2. Søke å finne den rette balansen i forhold til de turneringene som krever uttak av spillere.
3. Definere et minimum av innsats samt stille riktige krav i forhold til turneringsdeltagelse.
4. Videreføre det gode miljøet og den store foreldreinnsatsen som har rådet på tidligere turneringer.
5. Sørge for at alle foreldre gjennom året får mulighet til å være med.
6. Videreføre og videreutvikle egne turneringer.

D. Sørge for solid rekruttering
1. Søke aktivt løsninger for å beholde spillere videre opp gjennom klassene.
2. Jobbe opp mot skolen for å styrke rekrutteringsgrunnlaget blant U9, U11 og U13.
3. Jobbe aktivt for å få med flere voksne spillere.
4. Det skal arbeides med å skape aktiviteter som kan styrke det sosiale miljøet.
5. Ansvarsforhold i forhold til trivselsfremmende aktiviteter bør avklares.

E. Sikre at administrative løsninger, vedtak og utviklingsplaner blir fulgt
opp, samt sikre informasjonsflyten
1. Videreutvikle nettsidene vil være prioritert i 2012.
2. Styrke og kvalitetssikre bruken av e-post og SMS.
3. Informasjonssamlinger i sammenheng med treninger.

F. Sikre økonomien
1. Sørge for oppfølging av hovedsponsorer.
2. Skaffe en tredje hovedsponsor i tillegg til Sp1 og Øko-Nor .
3. Videreføre det meget gode arbeidet som gjøres i forhold til sponsorer til egne turneringer.
4. Jobbe aktivt for å finne alternative inntektsmuligheter.
5. Jobbe for lavere halleie for barn og unge.
6. Styrke rutinene for søknader til det offentlige og andre institusjoner.

G. Gi klubben langsiktige perspektiver
1. Videreutvikle treningsdresser og tøy i henhold til ny profil for 2011.
2. Jobbe aktivt for ny flerbrukshall.
3. Arbeide videre for å styrke Otta som regionalt badmintonsenter.
4. Være en pådriverklubb i forhold til videre arbeid i kretsen.
5. Styrke samarbeidet med andre klubber.
6. Styrke samarbeidet med Otta Idrettslag og de andre særforbundene.
7. Bidra til økt interesse for Badminton i Heidal, Lom, Vågå og Lesja.
8. Videreføre arbeidet med plass i SIR (Sel Idrettsråd)

Det avtroppende styret oppfordrer det nye styret til sterkt å prioritere punkt D, Rekruttering kommende
sesong

