
Verksamhetsplan 2021 

Hoppskolan 

Hoppskolegrupper: 27 grupper varje termin  

Prova- på kurser: Två omgångar varje termin med två grupper varje gång (ca 80 barn per år) 

Minihopp: Två kurser varje termin (ca 40 barn per år) 

Lovläger: Alla skollov.  

Tränare 

Vi har totalt 40 tränare. Under våren pågår arbetet med att rekrytera en till elittränare som 

förhoppningsvis kan börja till hösten.  

Utbildning 

HLR, säkerhetsutbildning, interna utbildningar samt SSF kurser. Beroende på pandemins utveckling 

vet vi inte när utbildningar och kurser kan återupptas.   

Vi har fyra aktiva som går NIU (tre från SPIF) Till hösten kan antalet elever utökas.  

Tävling och utveckling  

Grupper: Förberedande träningsgrupp 14 aktiva 2 tränare, T4 13 aktiva 3 tränare, T3 8 aktiva 1 

tränare, Utveckling 4 aktiva 1 tränare, Int+nat 13 aktiva 2 tränare, Patrullen nivå 1 12 aktiva 3 

tränare, Patrullen nivå 2 11 aktiva 2 tränare.  

Vi fortsätter samarbetet med en tyngdlyftningstränare som tränar skivstång/explosivitet med 

majoriteten av de aktiva i Int, nat och utveckling.  

Förhoppningarna är att vi har med mins två aktiva till EJM och om de presterar kan de även 

kvalificera sig till UVM i slutet av året. Chansen finns även att vi har med någon till EM och World-cup 

i vår. 

Masters 

Mastersvarsamheten kommer troligen pga. pandemin vara stängd under hela vårterminen 

Grupper: 3 nybörjar/fortsättning, 2 utvecklingsgrupper, 1 tävlingsgrupp. Totalt 60 hoppare. Det finns 

utrymme för ca 15 mastershoppare till i grupperna. 

Prova-på kurser: två kurser till höstterminen. Målet är ca 20 deltager i år.  

Lunch- och morgonträning: Målsättningen är att ha minst 5 deltagare per kurs.   

Skolklasser/integration 

Vi kommer inte att uppnå målet med minst 15 bokade skolor under detta år, men målet är så snart 

förutsättningarna förändras åter kunna boka in skolklasser. 

Under VT fortsätter integrationsprojektet med Askebyskolan i Rinkeby. Hamnskolan och Liljeholmen 

kommer under våren fortsatt avvakta tills läget är mer stabilt.  

 



 

Event 

Svensexor/möhippor/gruppaktiviteter/barnkalas/företag: Målet är att till sommaren/hösten 

kunna återuppta event. Så länge badet är stängt för allmänheten kan vi inte ta emot dessa 

bokningar.   

 

 

 


