
UC-MÖTE / LEDARTRÄFF, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 31 okt 2009. 
Plats: Vrigstad Värdshus.
Närvarande: Se bilaga.

1. Tävlingsverksamheten, Anders Andersson
* TÄKs förslag/presentation + diskussion ledde ovanligt smidigt fram till följande i 
princip helt färdiga DM-program 2010: 
16-17 jan IJDM 19, IUDM 12-17 (allt utom långlopp) IFK Växjö
16-17 jan IVDM 800m o 3000m KA2 IF (Sunna Open)
24 jan IVDM Jkpg Friidrottskrets
6-7 feb IDM, IJ/UDM 14-19 Mångkamp IFK Växjö (Växjömångkampen)
13-14 feb IDM + IJ/UDM 12-19 långlopp KA2 IF (KA2-Spelen)
18 apr Terräng-DM Eksjö Södra IK
9 maj JDM 19, UDM 15-17 dag 1 Oskarshamns SK (Majspelen)
13 maj JDM 19, UDM 15-17 dag 2 Villstads GIF (B-TEX Cup)
29/30 maj Lag-UDM kval 1 Tranås AIF + Kalmar SK
12 jun Stafett-DM IFK Växjö (Smålandsspelen)
12-13 jun Stora VDM Arr sökes
18 jun DM, VDM 10.000m Villstads GIF
11 jul DM 5000m m.m. Högby IF (Ölandsspelen)
24 juli DM, VDM Marathon Högby IF (Ölands Marathon)
24-25 alt. 31-1/8 Stora DM + UDM 12-14 Kalmar SK m.f.
22 aug Lag-UDM kval 2 Arr sökes, prel IK Hinden för södra
11 sep DM, VDM Halvmarathon Hultsfreds LK (Hultsfreds Marathon)
18 sep Lag-DM Jönköpings friidrottskrets
19 sep Lag-UDM Wärnamo SK
19 sep Långa Terräng-DM Södra Vi IF (Ulfveloppet) 
2-3 okt DM, JDM, UDM Mångkamp Prel. Alvesta FI
9-10 okt DM Castorama Hemmabanor

* TÄK föreslår att Mini-DM 10-11år läggs ner fr.o.m. 2010. Om arrangör vill ha 10-11års-klasser i 
samband med t.ex. Terräng-DM går det bra, men det har ej (mini)DM-status. OK enligt mötet.
* TÄK föreslår även att kvalen för Lag-UDM P/F15 slopas = final direkt i 15års-klassen. Också OK.
* Startavgifterna på DM revideras from 2010, Anders och Tommy presenterade nya belopp enligt nedan, 
gällande för rena DM-arr, när DM är inlagt i annan tävling gäller tävlingens ordinarie startavgift.
Arena inne/ute: 60kr för 18år och äldre, 40kr för 17år och yngre. 
Arena 10.000m, terräng, hel- och halvmarathon: 80kr för 16år och äldre, 40kr för 15år och yngre.
Stafetter: 120kr för 16år och äldre, 100kr för 15år och yngre.
Mångkamp: 140kr för 16år och äldre, 80kr för 15år och yngre.
Klubblag: 200kr för seniorlag, 100kr för ungdomslag (till SmFIF).
* Arrangörsbidrag på 2000kr för Lag-DM.
* Danmark har meddelat att de kan arrangera Distriktsmatchen 17år den 29 aug 2010. OK.

2. Friidrott för 2010-talet
 Dagens stora punkt. Se bilaga för rapport och sammanställning.

3. Ekonomi/Service-avgift, Markus Andersson
Markus presenterade hur flödet av pengar blir 2010 föreningar, SDF och SFIF i mellan från och med 
2010 då en hel del förändringar genomförs. Den rörliga avgiften på långlopp slopas helt, både till SFIF 
och SmFIF, medan den fasta sanktionsavgiften på 1000kr/långlopp och 500kr/dag för arenatävling till 
SFIF kvarstår vid central sanktion. Distriktssanktion blir kostnadsfri både för långlopp och arenatävlingar. 
Medlemsavgiften till SFIF höjs, samtidigt som årsavgiften till SmFIFs plockas bort. SmFIF tappar alltså 
både årsavgifter (70.000kr) och sanktionsavgifter (230.000kr), men får samtidigt ökat stöd av SFIF 
(+70.000kr) samt har möjlighet att ta ut en service-avgift av föreningarna. SmFIF har betydligt mer 
verksamhet än genomsnittsdistriktet och behöver därför utnyttja denna möjlighet, dock har vi i dagsläget 
stark ekonomi och behöver troligen inte täcka hela underskottet på 230.000kr för att gå +/- 0 utan tar 
med nuvarande förslag till Service-avgift in 140.000kr. Av detta är ungefär hälften en ”grundavgift” 
motsvarande tidigare årsavgiften, men nu uppdelad i A-förening 1000kr och B-förening 500kr. Andra 
hälften av dessa 140k är ett tillägg för de största föreningarna på huvudsakligen distriktsnivå (antal olika 
aktiva i Smålands-Bästas olika topplistor för seniorer, juniorer och ungdomar), men även ett mindre 
inslag av Sverige-nivå (SM-poäng). Markus visade även hur förslaget slår på varje enskild förening (med 
2008 års siffror). Det hela diskuterades av mötet. Ett färdigt förslag med 2009-siffror skickas ut i god tid 
innan SDF-årsmötet 6e mars som föreningarna gärna får komma med synpunkter på i förväg.



4. UC Småland, Ingela Nilsson
* Utbildningarna 7-10 och 10-14 fortsätter gå bra år efter år.
* Ingela har sammanställt alla som gått UC-utbildningar sen 2001, uppdelade föreningsvis. Hon skickar 
den till Markus som lägger upp på hemsidan.

5. Utbildning, Arne Olsson
* Hösten fortsatt bra som våren med några få undantag. Mer detaljer kommer i Verksamhetsberättelsen 
och på SDF-årsmötet.
* Utbildningarna 2010 är under planering och kommer offentliggöras inom kort nu när 
tävlingsprogrammet är klart.
* Ledarträffen 2010, vill föreningarna ha en eller två dagar? En klar majoritet ville ha en dag.

6. Veteranverksamheten, Ronny Krönvall
* Slå ihop Stora DM + VDM? En fråga som inkommit till Vet-kom som dock diskuterat fram ett nej.
* Veteran-Cupen 2009 har haft tangerat rekorddeltagande (266st starter), med Högby IF (104p), 
Oskarshamns SK (77p),  Anderstorps OK (71p), Eksjö Södra IK (65p) och Högby IF lag 2 (64p) i topp.
* Veteranrekord-häftet delas ut på veterantävlingar och uppskattas.
* Kommittén behöver två nya ledamöter som ersättare för Eskil & Ivar. Högby IF och Växjö LK ?

7. Ungdomsverksamheten, Mikael Johansson
* Kvalgränser till IGM är på gång, vid färre än 8st aktiva som klarat gränsen kommer Ungdomskommittén 
att komplettera med ytterligare aktiva strax under gränsen så minst 8st i varje gren erbjuds att starta.
* Smålandsidrottens läger 2010 går i Västervik to-sö 1-4 juli (samtidigt som VU-spelen) och i Gislaved 5-
8 aug. Ungdomskommittén tar ställning till hur vi gör. Åldersintervall-alternativ Mikael funderar på är 13-
15 eller 14-16. Utbildningen Unga ledare planeras att köras samtidigt.
* Lägret i Växjö 24-25 okt fortsätter nästa år.

8. Statistikkommitten, Kettie Gustavsson
* Arbetet med årets statistik pågår som vanligt. Det hinner dock ej bli klart redan till 16 jan då IUDM går i 
Växjö (där Smålands-Bästa brukar delas ut), utan utgivningen får bli vid ett senare tillfälle. Kanske 13 feb 
i Karlskrona (IDM + långlopp för ungdomar & juniorer)
* Kettie slutar efter inomhussäsongen och en (flera) ersättare behövs för alla åldrar 14år - seniorer, både 
M och K. Även Stefan Holst (12-13år) har sagt att han vill sluta.

9. Valberedningen, Monica Eneros
Valberedningen består nu av Monica från Kalmar och Leif Karlsson från Alvesta som båda är nya på 
detta uppdrag, samt Henrik Björkholm sedan tidigare. Monica presenterade sig för mötet.

Skrivet av Markus Andersson.



Smålands svar på arbetsmaterialet Friidrott för 2010-talet
I slutet av juli skickades Arbetshäftet på 32 sidor i 
tryckt form plus lite bakgrundsinformation ut till 
distriktets ~20st största klubbar, samt e-post med 
häftet som PDF-fil till alla anslutna föreningar. I 
början på oktr skickades även Arbetsbladet (2 
sidor) med fokus på sidan 4 i häftet ut til alla via 
e-post. Lördag 31 okt i Vrigstad var alla föreningar 
inbjudna till en träff med UC Småland och SmFIF, 
där 15 av distriktets större föreningar närvarade. På 
mötet fick alla närvarande välja vilken av de fem 
fokusområderna som de ville diskutera och sen 
delades alla in diskussionsgrupper, en för varje 
fokusområde. Efteråt samlades alla igen och varje 

grupp redovisade för övriga vad de kommit fram till i punktform + förklaring 
på hur friidrotten skulle kunna utvecklas. Nedan en summering på detta, kompletterat med de 
svar/kommentarer några föreningar hade skickat in i förväg.

Sammanställt av Markus Andersson, Kanslist, Smålands FIF

Elit och landslag
• Grenspecifik uppföljning av seniorelit och sub elit i Sverige
• Fler uppföljningsträffar
• Skälig ersättning till tränare/ledare för telefon, resor m.m.
• Utvecklande av ledarteam
• Uppföljning på fler nivåer, inte bara seniorelit som nämndes ovan utan  även yngre
• Kunskapsutbyte internationellt, både för tränare och aktiva
• Förberedande träningsplanering
• Medicinsk service till aktiva vid skador, undersökning, rehab, etc. Mer ansvar/hjälp av SFIF
• Utbildning utöver dagens ”tränare, funktionär, etc” i ämnen som medicin, skador, kost, m.m.
• Stryk policy – följ stadgar (en lite känslig åsikt som denna diskussionsgrupp förde fram...)
• Stötta, uppmuntra och gynna de aktiva & tränare som vill satsa på elitnivå

Tränar- och ledarutveckling

SFIF
• Juniortränarutbildningen är bra, fortsätt
• Utvecklingsträffar är också bra
• Utbyte elittränare/symposium
• Mer stöd till idrottsgymnasier (FIG + lokalt)
• Bevaka/påverka nya läroplanen för gymnasiet 2011 (som riskerar att innebära försämringar)

SDF
• 7-17års-materialet är fortsatt bra
• Viktigt med behöriga kursledare (både praktiska & pedagogiska kunskaper/erfarenheter)
• Genomför utbildningar även med lägre deltagarantal (istället för att ställa in vid få anmälda)
• Fortsätt med en föreningsledarträff på hösten, tydlig info till IF vad de ska förbereda sig på



IF
• Föreningarna kan/borde utnyttja SISU bättre
• Mer utbyte av kunskaper & erfarenheter mellan tränare/ledare inom IF och mellan olika IF
• Ungdomsråd/ungdomsledare – ta vara på de aktivas engagemang, tid, tankar, åsikter, osv

Föreningsutveckling
• Familjestrukturer för aktiva & ledare bör föreningen ha koll på, förändring har skett
• Hjälp från SDF till samarbete mellan föreningar
• Administration, särskilt med ny teknik, = behov finns av en ”föreningsakut” att ringa till
• Bidrag – kunskapspool/överblick, något för SDF/SFIF att sammanställa åt IF
• Mediaportal, t.ex. en aktiv hemsida, är nödvändigt för föreningar idag för att nå sina aktiva
• Hjälp av SDF/SFIF med kontaktytor mot högskolor/företag, smidigare övergång efter 

gymnasiet minskar risken för att de aktiva lägger ner
• En ekonomisektion/kommitté behövs som alltid jobbar med att få in nya inkomster

Arrangemang

IF
• Samarbete mellan klubbar
• Kortare intensivare tävlingar
• Kontrollera klubbdräkt vid mästerskap
• En presentation av deltagarna inför vissa tävlingar vore trevligt
• Anpassade tävlingar för olika åldrar & nivåer där fokus ligger på annat än resultat/prestation

SDF
• Utbildning av funktionärer
• Domarkurser bör vara mer praktiska
• Koncentrera DM till en helg

SFIF
• Arrangörskurser för att få ihop tidsprogram och organisation

Barn- och ungdomsverksamhet
• Samverkan med andra idrotter (läger)
• Minska köerna till träningsgrupper
• Social samvaro i träningen, våga testa att blanda åldersgrupper och olika grenar ibland
• Läger i samband med tävling
• Hallar och anläggningar – SDF/SFIF bör ta större ansvar för att trycka på kommuner
• Aktiva föräldrar är viktigt






