Verksamhetsplan och mål 2019-2020, Mounted Games landslag.
Verksamhet
Inför säsongen 2019 så har vi flera juniorer som går över till att bli seniorer, vilket gör seniorgruppen
större men skapar också en del nya platser i juniorlandslaget, och vi kommer ha deltagare som gör sin
första säsong i juniorlandslaget men bli en bra grund för vår långsiktighet till 2025, delmål 2020.
På seniorsidan har flera varit med många år och skapar en trygg stomme för vår återvändande
landslagsledare Steven Chorley, som senast tränade Skottland.
Detta sammantaget gör att målsättning för kommande säsong är högt ställda, och seniorerna siktar på
att ta sig till A-final I samtliga tävlingar och på EM- och VM skall man vara topp 3.
Juniorerna gör ett omtag och man startar upp en satsningsgrupp med sikte på nordiska tävlingar 2019
och internationella 2020 med bibehållen landslagsledning.
Organisation & Ansvarsfördelning inom landslagsledningen:
Landslagsledare 2019:
Steven Chorley – Seniorer, option till 2020
Linn Ving – Juniorgrupp, option till 2020
Utpekad kommittéansvarig:
Landslagsgrupp, ordförande Sofia Bengtsson

Verksamhetsplan 2020
•

Vinnande landslag och bred grupp.
o Utnyttja lärdomar ifrån föregående säsong samt andra grenar inom ridsporten
o Ge klarare riktlinjer och förutsättningar för landslaget
o Fortsätta att jobba med feedback från ryttare, ledare och andra inblandade för att
förtydliga styrdokument
o Ge klubbarna bättre stöd och bättre utmaningar genom tex idrottslyftet
o Anordna högkvalitativa klubbtävlingar då det på sikt stärker landslaget
o Förbättra samarbetet i norden för att säkerställa att vi kan delta i fler internationella
tävlingar inom rimligt rese avstånd
o Jobba med att kommunicera vad vi kräver av landslagsryttarna
o Ge våra juniorer det stöd de behöver för att fortsätta utvecklas
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Prioriterade områden fram till 2020
•
•
•
•
•

Ge klarare riktlinjer och förutsättningar för landslaget.
Fortsätta att jobba med feedback från ryttare, ledare och andra inblandade för att förbättra
arbetsklimatet och styrdokumenten.
Anordna högkvalitativa klubbtävlingar för att stärka landslaget.
Fler aktiva juniorer genom att få igång fler klubbar.
Genomföra kurs i ren vinnare.

Målsättningar 2019
1. Vinst för seniorlaget i de Nordiska tävlingarna.
2. Deltagande och erfarenhet för juniorlaget i de Nordiska tävlingarna.
3. Topp 3 på EM och VM (seniorer).

Målsättningar 2020
1.
2.
3.
4.

Återkommande landslagsuttagningar över vinter inför tävlingsår 2020.
Vinst för seniorlaget i de Nordiska tävlingarna.
Tävlingsdeltagande internationellt för juniorerna.
Topp 3 på EM och VM (seniorer).

Områden vi skulle vilja satsa på med ökade resurser
•
•
•
•

Bättre stöd till landslagsryttarna i form av utbildningar och ekonomiskt stöd.
Bättre förutsättningar för våra landslagsledare, tex komplett material.
Mental träning och annan utbildning.
Riktade fysiska träningar för våra ryttare.
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Landslagens planerade aktiviteter fram till 2020, kan ändras
(aktuell kalender finns på hemsida)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landslagsträningar för både juniorer och seniorer löpande genom åren
Nordic Team Danmark
Norway Summer Challenge
Nisse cup
EM i Irland, enbart senior
VM i Wales, enbart senior
Vinter 2019-2020 samlade träningar
Vår 2020 landslag uttaget
Nordiska lagtävlingar (Norge, Danmark, Sverige som 2019)
EM i Danmark
VM i Skottland
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