Verksamhetsinriktning 2016-2017
Gotländsk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar nationellt och internationellt
Övergripande mål
Gotland som idrottsdistrikt har ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24
medlemsöar i IGA (Island Games Association) deltar vi och arrangerar kommande Island
Games. I samverkan med Region Gotland företräder vi och samordnar idrotten i det
internationella ungdomsutbytet B7 games. Dessa två nätverk skapar möjlighet för en
internationell representation, stärkt internationell konkurrenskraft och möjlighet att stärka
Gotländsk idrott som evenemangsarrangör. Vi har även via mångårig erfarenhet tagit del i
att formalisera och utveckla internationellt utbyte med flera europeiska
ungdomsorganisationer. Vår betydelse för besöks-näringen gör att vi fortsätter att satsa mot
att Gotland blir en exportmogen destination för internationella idrottsmöten.
Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av den gotländska idrotten. Med
utgångspunkten i en sammanhållen idrott binds elitidrotten ihop med såväl barn- som
ungdom och breddinriktad idrott.
GI och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2016-2017
GI och SISU Idrottsutbildarna bidrar till att utveckla Gotland som en exportmogen
destination för internationella idrottsmöten. Via arrangörskapet av NatWest Island Games
utbildar vi funktionärer och arvet från spelen är fler och bättre idrottsmiljöer. Gotländsk
idrott ska ta ansvar och vår ambition är att vi representerar
den svenska idrottsrörelsen i våra internationella nätverk. Gotländsk idrott har en tydlig och
väl fungerande struktur för vår samverkan med skolorna på Gotland via rekrytering i
grundskolan, elitförberedande och breddaktiviteter på gymnasiet och eftergymnasial
utbildning

Gotländsk idrott ska under 2016-2017





stärkt sitt internationella utbyte.
stärkt sin internationella representation.
stärkt arbetet med det gotländska idrottsgymnasiet.
stärkt Gotlandsidrottens goda renommé som evenemangsarrangör

Arbetet ska resultera i att




gotländsk idrott ska erhålla minst två miljoner i stöd till att utveckla elitidrott och
internationella evenemang.
70 arrangemang genomförs via Idrottens Ö och tio av dessa är internationella.
100 ungdomar ges möjlighet att kombinera studier med elitförberedande idrott

