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Tavoitteet kausille 2017-2019:
EDUSTUSJOUKKUE:
 Bulldogs Sipoo osallistuu SAJL:n miesten II-divisioonaan
● Seuran edustusjoukkueen harjoitusringissä on noin 30 pelaajaa.
● Edustusjoukkueessa pelaajille annetaan laadukasta ja tavoitteellista
pelivalmennusta. Fysiikkavalmennusta tuetaan pelaajan tarpeesta lähtien
pääosin omatoimisuuteen kannustaen.

NUORET:
● Nuorten tavoitteena on osallistua vuosittain yhteisjoukkueilla nuorten U13 (5
vs 5), U15 ja U17 (7 vs 7) -sarjoihin. U11-joukkue (5 vs 5) osallistuu
turnauksiin.
● Joukkueiden harjoitusringin koko kasvatetaan noin 15 pelaajaan.
Harjoitusaktiivisuutta seurataan ja kehitetään.
● Nuorten rekrytoimiseksi jatketaan aktiivista työtä kouluissa ja haetaan
aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden lajien kanssa.
● Nuorten joukkueissa on nimetyt vastuuvalmentajat, apuvalmentajat ja
ikärajat ylittävät pelipaikkavalmentajat. Fysiikkavalmennusta tuetaan pelaajan
tarpeesta lähtien pääosin omatoimisuuteen kannustaen.
● Seura järjestää oman junioriturnauksen, johon juniorien vanhempien ja
edustuksen pelaajien oletetaan osallistuvan järjestelyihin.

VALMENNUS:
● Seuran valmentajat kehittävät omaa osaamistaan ja ovat suorittaneet SAJL:n
valmentajatutkintoja ja muita tarvittavia kursseja.
● Valmentajaosaamista kehitetään seuratasolla systemaattisesti.
● Valmentajia käytetään eri toimintatasoilla joustavasti
● Valmentajille annetaan mahdollisuus sitoutua valmennustyöhön omien
resurssiensa mukaisesti
● Valmennusmateriaaleja ylläpidetään ja kehitetään
● Kehitetään “Pelaajasta valmentajaksi” kehityspolku
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SEURA:
● Kausimaksujen perimistä tehostetaan. Maksamattomia kausimaksuja
laitetaan tarvittaessa perintään.
● Harrastamisen kokonaiskustannukset pyritään pitämään edelleen maltillisina.
● Järjestetään varainkeruutempauksia.
● Seuralla on toimiva ja edustava verkkokauppa seuratuotteiden myyntiin.
Seuratuotteiden valikoimaa kehitetään.
● Seura kasvattaa näkyvyyttään Keski-Uudellamaalla:
o Markkinoidaan ottelutapahtumia
o Järjestetään otteluita Järvenpäässä tai Keravalla
o Viestitään avoimesti seuran tapahtumista
o Ollaan läsnä paikallisissa tapahtumissa
o Ollaan aktiivisesti yhteydessä paikallisiin medioihin
● Seuralle luodaan edustavat ja informatiiviset nettisivut.
● Tuotetaan oman resurssin rajoissa videoita ja kuvia ottelutapahtumista ja
harjoituksista.
● Järjestetään tuomarikoulutuksia pyrkimyksenä kasvattaa seuran omien
tuomarien määrää
● Kehitetään tuomarien yhteistoimintaa ja tuetaan kehittymistä
● Tiivistetään yhteistyötä lähiseurojen kanssa.
● Sitoutetaan seuran jäseniä mukaan seuran toimintaan. Kehitetään uusia
keinoja korostaa vapaaehtoisuuden ja yhdessä tekemisen arvoa seuralle.
Muistetaan aktiivisia seuratoimijoita.
● Käynnistetään Bulldogsin alumnitoiminta
● Kirjoitetaan Bulldogs 2024 -strategia

