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Verksamhetsplan för Videdals GIF År 2022 
 
Målsättningen för föreningen är att erbjuda varierande aktiviteter i en trivsam, vänlig och 
personlig miljö. Våra ledare är inspirerande och välutbildade. Varje pass skall vara roligt och 
medryckande, där vårt mål är att ge motionärerna en allsidig, säker och utmanande träning. 
Det är viktigt för oss att alla känner sig varmt välkomna.  
Vår vision är att ha stans gladaste pass. 
 
Barn- & Ungdomsgrupper: 
Vi kommer att behålla söndagarnas barngympa där vi nu har 4 barngympagrupper där de 
äldsta är 7-10 år och de yngsta 3-6 år.  
På lördagarna har vi barndans två pass per vecka med bra uppslutning. 
Vi har ett ständigt högt tryck och långa köer till vår barngympa. Målet är att behålla och 
utbilda nya unga inspirerande ledare för dessa pass och vi söker därför kontinuerligt nya 
instruktörer. 
 
Gruppträning:  
Vi har haft ett minskat antal deltagare under 2021, vilket delvis kan förklaras med Covid-19 
samt ökad konkurrens i området. Vi hoppas att det inte blir nya restriktioner under 2022 och 
att vi därmed kan bryta trenden under 2022 genom att erbjuda inspirerande och varierande 
pass både inomhus men fortsatt även utomhus. Vi ser till att våra instruktörer erbjuds bra 
utbildningar och inspirationstillfällen. 
 
Vi vill erbjuda många olika typer av pass och ett schema där många ska kunna hitta ”sina” 
pass väl utspridda över veckan. Vi ser kontinuerligt över hur vi kan förnya oss och erbjuda 
nya trender.  
 
Utomhus:  
Vi avser fortsätta bedriva några pass utomhus på Bulltofta även under 2022. Vi planerar att 
köra sommarträning på Bulltofta som tidigare år.  
 
Inomhus: 
Vi återgår till pass inomhus på Husiegård och Videdals Privatskolor under de kalla 
månaderna, förutom spinning som vi avser hålla inomhus året runt med litet 
semesteruppehåll.  
 
Övrigt: 
Med anledning av det gångna året har vi inga större planer för verksamheten utan har som 
mål att återgå till “normal” verksamhet med happeningpass, aktiviteter och utbilda 
instruktörer för kreativa och nya pass.  
Vi undersöker även möjligheterna att genomföra barnkalas med hinderbana. 
Under verksamhetsåret avser vi att bygga en ny hemsida och ett nytt bokningssystem. 


