
UC-TRÄFF / LEDARDAG, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 29 okt 2011. Plats: Royal Corner, Växjö. Närvarande: Se bilaga.

Inledning 9.00: Smålands FIFs ordförande AnnLis hellsten hälsade välkomna och gjorde 
ett upprop enligt anmälningslistan.

Tävlingsverksamheten, Anders Andersson
Tävlingskommitténs förslag och mötets diskussioner ledde fram till följande DM-program 2012:
Jan 14 IVDM Jönköpings friidrottskrets
Jan 14-15 IDM + långlopp för 12-19 år o veteraner KA2 IF (Sunna Open)
Jan 21-22 IJDM 19, IUDM 12-17, allt utom långlopp IFK Växjö
Feb 11-12 IDM, IJDM, IUDM i mångkamp IFK Växjö (Växjömångkampen)
Mar 10 IDM i vikt IFK Växjö (World Indoor Throwing)
Apr 21 DM, JDM, UDM, VDM i Terräng Växjö LK
Maj 26 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 1, Södra IK Hinden
Maj 26 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 1, Norra Tranås AIF
Jun 2-3 Stora DM, JDM 19, UDM 17,15,14,13,12 Jönköpings friidrottskrets

De korta stafetterna ingår också, 4x100m för sen, 17, 15år och 4x80m för 13år.
Juli 1 DM, VDM 10.000m Eksjö Södra IK
Juli 8 DM, JDM, UDM, VDM 5000, 3000, 2000m Högby IF (Ölandsspelen)
Jul 11 DM, UDM lång stafett Kalmar SK (Kalmar Sommarspel)
Juli 29 Lag-DM Kalmar-klubbarna
Aug ?? Lag-UDM 11,13, kvalomgång 2, Södra IFK Växjö/Kalmar
Aug 18 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 2, Norra IK Sisu, Nässjö
SFIFs period DM Castorama Hemmabanor
Sep 1-2 DM, JDM, UDM 17,15,14,13,12 mångkamp Alvesta FI
Sep 8 DM, VDM halvmarathon Hultsfreds LK (H-fred Mara & Halvmarathon)
Sep 8-9 Stora VDM Wärnamo SK
Sep 23 Långa Terräng-DM, M 12km, K 8km Södra Vi IF (Ulfveloppet)
Sep 29 Lag-UDM 11,13,15, final Arr sökes 
Okt 20 DM, VDM marathon Växjö LK  (Växjö Marathon)

Kommentarer:
* 1an & 2an i P/F17 vid Stora DM-helgen kommer få förtur till Distriktsmatchen (18-19 aug, Danmark).
* Mångkamps-DM föreslås flytta till 1-2 sep med Alvesta FI som arrangör, de har sen tidigare Mini-LM för 
Kronoberg söndag 2 sep men kanske kan arrangemangen samköras, Mini-LM-flytt isåfall ej nödvändig.
* Hela SFIFs tävlingsperiod (slutet av aug till slutet av okt) för Castorama får DM-status, istället för en 
särskild DM-helg (eller flera). Om en aktiv kör flera serier räknas den bästa till DM.
* Södra gruppen saknar arr till Lag-UDM-kval 2, Anders Lantz kollar upp om Växjö kan ta det, Kalmar kollar 
också. Matchen SKA genomföras, annars finns påtryckningar om att endast segrar-lagen i södra går till final.
* Ann kollar om Jönköping kan ta Lag-UDM-finalen.
* Anmälningsavgiften till Lag-UDM höjs från 100kr till 200kr/lag, betalas in till SmFIF och delas upp i ”60kr / 
60kr / 80kr” som efter säsongen delas ut till arrangörerna av kval1 / kval 2 / final.
* Arrangörsbidrag. Sedan tidigare finns en regel att om ett DM-arrangemang går med förlust kan man söka 
ersättning från SmFIF. På inkomstsidan räknas bara anmälningsavgifter (dvs eventuell försäljning av fika, 
annonser i programblad m.m. är fortsatt fritt), men nu blir det striktare vilka kostnader som ersätts, t.ex. 
ersätter SmFIF inte annonser i tidning eller fika till funktionärer, ett tak på 4000kr införs också.

IdrottOnline och FRIDA, Markus Andersson och AnnLis Hellsten
Tanken här var att SmålandsIdrotten skulle hålla i en presentation, men de lämnade återbud och istället 
hade vi en mindre omfattande och ostrukturerad genomgång kombinerat med diskussion & frågor.

Valberedningen, Monica Eneros och Ingvar Ellbring (Christer Svensson ej närvarande)
De presenterade sig och slår på trumman för behovet av att redan nu få in tips på tänkbara kandidater så 
det inte blir nödlösningar tätt inpå årsmötet till våren. Utbildningsansvarige Eva Persson och 
ungdomsansvarige Malin Johansson har meddelat att de ej fortsätter efter årsmötet. Generellt verkar det 
svårt att få folk engagera sig ideellt och de som gör det säger sig ha fullt upp i sina egna klubbar. SmFIFs 
verksamhet är dock också viktig. Det skulle underlätta rekryteringen om det vore tydligare vilka uppdrag 
SmFIFs styrelse och kommittéerna har, det finns faktiskt arbetsbeskrivningar för detta även om de inte 
använts på ett antal år och behöver uppdaterats, nu ska de uppdateras och sen offentliggöras.



”En i varje län”, Anders Andersson
Tanken har funnits och diskuterats ett bra tag inom SmFIF och går ut på att vi skulle ha någon person i varje 
län som ställer upp som kursledare vid funktionärsutbildningar, pratar med de lokala klubbarna om behovet 
av olika typer av utbildningar och lite blandade mindre uppgifter som den får ett arvode för på årsbasis, dock 
inte en riktig anställning. Utöver detta efterfrågas läger och andra typer av projekt som finansieras med 
anmälningsavgifter och/eller idrottslyftpengar eller andra typer av projektpengar som går att ansöka om. 
Personen själv får arvode för detta likt instruktörerna vid våra utbildningar och kan på denna väg själv 
påverka hur stor omfattningen blir på dess uppdrag. Efter en kortare presentation från Anders sida delade vi 
in oss länsvis och diskuterade ca: 20min innan lunchen, och presenterade vad vi kommit fram till efter lunch. 
Responsen var generellt positiv, men svårigheten kvarstår nog att ”hitta dessa personer”. Sen hade Ingela 
en del utvecklingsarbete av denna typ när hennes tjänst var på heltid och hon lyfter vikten av att klubbarna 
är bättre på att uttrycka vad de efterfrågar för något. Fast ointresse är nog inte orsaken, snarare att man har 
mycket annat för sig, glömmer och/eller inte riktigt vet vad som erbjuds? Ett exempel på efterfrågat projekt 
eller vad man ska kalla det vore en gemensam Smålands-resa till ISM i Bollnäs i vinter, och liknande 
intresse är säkert aktuellt vid fler kommande SM längre norrut.

Kl. 12.00 Lunch

Friidrott 2011-2013, AnnLis Hellsten & Markus Andersson
AnnLis och Markus gick igenom denna ”UC-träffs-punkt”, se bilagan där de nationella målen för de fem 
fokusområderna är sammanställda, ihop med SFIFs planerade åtgärder och SmFIFs svar på vad vi tänkt 
göra och vad vi har att säga om våra tidigare uppsatta målsättningar. Materialet har e-postats ut till 
Smålands föreningar en månad innan UC-mötet så de som vill kunnat sätta sig in i det lite djupare.

Gång & Friidrott, remiss om att slå ihop förbunden, AnnLis & Markus
Internationellt ingår gång i friidrott och endast de nordiska länderna har haft separata gångförbund, det ena 
efter det andra har dock slagit sig ihop och nu är Sverige ensamt i världen. Frågan har varit uppe för ett 
antal år sedan, men då blev det inget. Nu har man gått längre och gjort en utredning över vilka 
konsekvenserna skulle bli av en sammanslagning, som skickats ut för remiss till Gång- & friidrottsdistrikt. 
Om svaren är positiva ligger bollen hos gångförbundet som på sitt årsmöte till våren (innan friidrottens) 
behöver rösta ja, sen behöver friidrotten rösta ja på sitt årsmöte, och sen gångförbundet en gång till i slutet 
av 2012 (innebörden blir att gångförbundet läggs ner och då krävs två årsmötesbeslut). Sammanslagningen 
gäller isåfall från och med 1 januari 2013.
I utredningen presenteras en rad för- & nackdelar, det enda SmFIF och dagens möte har att tillägga är 
nackdelen att en aktiv som idag tävlar i gång för en gångklubb, och i friidrott för en friidrottsklubb, ej kan 
fortsätta med det utan måste välja den ena klubben. I övrigt är vi med på notorna om sammanslagningen 
genomförs och bildar då en gångkommitté som de engagerade gångare som finns i distriktet kan gå med i.

RF:s och SISU:s Verksamhetsinriktning 2012-2013
Ett större antal häften finns för de intresserade att plocka till sig så man kan läsa på lite om RFs & SISUs 
verksamhet de kommande åren.

Ekonomi, Markus Andersson
Smålands FIF omsätter ca: 800.000 kr och har ca: 600.000 kr i kassan, dvs ganska bra. Dock ”går det utför” 
med ca: 70.000kr/år sedan ifjol då vi och andra SDF enligt beslut från SFIF inte längre får ta ut 
sanktionsavgifter eller medlemsavgifter, och de nya Service-avgifterna och ökat stöd från SFIF har inte 
kompenserat fullt ut utan förändringen har inneburit -130.000 kr per år för vår del. Budget för 2011 var 
-6.000kr men vi ser ut att landa på ca: +10.000kr istället. Med 80.000kr i fordringar som egentligen hör till 
2010 handlar det ändå om de -70k/år som nämndes ovan för 2011. Markus drog lite snabbt igenom de 
poster 2011 som skiljer sig mer ifrån budgeten än 10.000kr och frågor uppstod kring Årsberättelsen (kostar 
ca: 30.000kr att trycka och skicka ut, svart-vitt skulle spara en del), 17års-matchen (kostnaderna drog iväg 
till ca: 50.000kr pga inköpt cateringmat när vi inte lyckades få fram någon villig att laga mat under dagen), 
inställda kurser (SISU debiterar oss ändå 250kr i administrationsavgift), UC-tiderna i Tipshallen (kostnad 13-
15 tusen, tidigare har vi bara fått in 6.000kr men nu höjs avgiften från 2000kr till 3000m och förutom WSK, 
Alvesta & Ljungby tillkommer Skruv = 12.000kr i inkomst) samt prenumerationerna (kostnad 10.000kr där 
Hasse Sjögren / DECA Text & Bilds foton står för drygt hälften och Smålandsposten & Barometern för 
resten). Arrangörsbidragen har diskuterats tidigare under dagen.

UC Småland / Utbildningar, Ingela Nilsson
Av höstens kurser kommer slägg-fördjupningen genomföras även om bara fem är anmälda hitintills (plats för 
fler finns), däremot blir 10-14år del 2 inställd pga bara två anmälda, kanske inväntar man det nya upplägget 
till våren. Alla uppmanas att gå fler kurser! Angående de nya 10-12år och 12-14år till våren träffas alla UC-
samordnare i landet på Gotland nästa vecka och diskuterar upplägget närmare, datum och mer information 
kommer på SmFIFs hemsida därefter. Även 14-17år kommer förnyas, men där avvaktar SFIF än så länge. 
Bristen på instruktörer är ingen ny svårighet att jobba med, men blir än mer aktuell nu när kurser förnyas och 
våra instruktörer förstås behöver vara uppdaterade på det nya. Ingela ska prata med Eva om funktionärs-
utbildningar och Organisationsledare, datum kommer på hemsidan inom kort.



Michael Ostrelius kom sen fram och berättade lite kort om Organisationsledar-utbildningen, som han är av 
SFIF utbildad instruktör/kursledare för. Han är även ordförande i Habo FIF-04 och aktiv veteranfriidrottare. 
Upplägget på utbildningen har varierat och nu är man nere på en dag. Som framgår av titeln vänder sig 
utbildningen till ledare av organisationer, i detta fall friidrottsklubbar, och innehållet handlar bl.a. om operativt 
vs strategiskt ledarskap. Vanligt idag är tyvärr att styrelsen och andra ledare ute i klubbarna drunknar i det 
operativa, dvs se till att den dagliga verksamheten med träning, tävling, ekonomi, blanketter, osv, fungerar 
och det blir sällan tid över att sätta sig ner och fundera & diskutera strategiska frågor, som hur 
verksamheten kan utvecklas, eller hur samma verksamhet ska flyta på smidigare och effektivare. Och sen 
den eviga frågan, varför slutar nästan alla ungdomar allt eftersom de blir äldre? Några revolutionerande svar 
utlovas ej i utbildningen, dock diskussion i ämnet och en del ledtrådar.

Veteranverksamheten, Ronny Krönvall
Ronny skickar i vanlig ordning ut massor av mail inför veterantävlingar, har även en hemsida med diverse 
fakta. Bl.a. sammanställning över Veteran-Cupen, som i år hade rekorddeltagande med 273st starter av 
164st olika löpare. Ingvar Lundberg har nyligen lämnat oss, blev 83år och har suttit 25år i 
Veterankommittén. Framöver planeras småtävlingar för veteraner, där de själva får agera funktionärer.

Ungdomsverksamheten (Malin Johansson ej närvarande)
Det läger för 13-14åringar vi haft i Växjö de senaste åren saknar nu ledare, hur blir det? Efter diskussion tar 
IK Hinden i Nybro på sig att ordna övernattningslokaler och mat, Ingela Nilsson tar på sig att fixa inbjudan, 
Mikael Johansson kan åka till Nybro och hjälpa till som ledare. Alla pusselbitar är inte på plats än, men det 
verkar lösa sig och bli ett läger i Nybro för födda 98 & 99 den 26-27 nov. Ett flertal klubbar är intresserade.

Statistikkommitten, Markus Andersson
Av årsbästa-statistiken är det numera Anders Grönvall som sammanställer allt i sitt statistik-program och 
lägger regelbundet ut listor på nätet. Christer Svensson hjälper till att få in alla landsvägsresultat på hel och 
halvmarathon i listorna, och Bosse Björkholm hjälper till på veteransidan. Markus själv redigerar ihop de 
slutgiltiga listorna till Smålands-Bästa och innehäftet. Hittar ni fel eller saknade resultat hoppas vi att ni 
meddelar Grönvall så det rättas. Utgivning av Smålands-Bästa 2011 planeras till Stora IUDM-IJDM i Växjö 
21-22 januari. Utöver årsbästa-statistiken sammanställer & uppdaterar även Kettie & Gösta sina 100-bästa-
listor för män respektive kvinnor utomhus samt 50-bästa inomhus. Ett åldersbästa-häfte för veteraner finns 
också, där inofficiella Smålandsrekord i alla grenar redovisas för varje år, 35-36-37-38år, osv.

AnnLis summerar dagen ca: kl. 16, fikat hade vi dock redan satt i oss i en bensträckarpaus tidigare 
på eftermiddagen. Alla hälsas välkomna till vårat SDF-Årsmöte som planeras lördag 3 mars i Åseda.

Skrivet av Markus Andersson.



Deltagarlista UC-träff/Ledardag 2011
Göran Holst Bottnaryds IF
Katarina Söderbäck FIK Färjestaden
Suzanne Wiberg FIK Färjestaden
Lasse Elfgaard Habo FIF-04
Mickael Ostrelius Habo FIF-04
Sonny Bodén IK Hinden
Patrik Eklund IK Hinden
Ulf Garpmo IK Hinden
Ann Axelsson Hovslätts IK
Mia Jansson Ljungby FIK
Danfilip Lundberq Ljungby FIK
Per Petersson Ljungby FIK
Mikael Johansson Oskarshamns SK
Sandra Ronneteg Oskarshamns SK
Tommy Dahlbom IK Sisu
Dennis Johansson IK Sisu
Magnus Friberg Skruvs IF
Leif Karlsson Smålands FIF / Alvesta FI
Markus Andersson Smålands FIF / Högby IF
Carl-Gustaf Nilsson Smålands FIF / Högby IF
Monica Eneros Smålands FIF / Kalmar SK
AnnLis Hellsten Smålands FIF / Oskarshamns SK
Ingvar Ellbring Smålands FIF / Stensjöns IF
Anders Andersson Smålands FIF / Villstads GIF
Ingela Nilsson Smålands FIF / IFK Växjö
Tommy Ursby Smålands FIF / IFK Växjö
Ronny Krönvall Smålands FIF / Wärnamo SK
Rickard Norberg Tranås AIF
Anders Lantz IFK Växjö
Marie Martinsson Växjö LK

Personer: 30 st
Föreningar: 18 st



Smålands svar på Friidrott 2011-2013
Fråga 1 handlar alltid om vad vi planerar att göra i SmFIF under 2012 och vem som är ansvarig för detta,
fråga 2 handlar om vad vi tycker om SFIFs åtgärder, fråga 3 om vi är nöjda med våra målsättningar vi satte 
upp vid fjolårets UC-träff eller vill revidera, fråga 4 om vår prognos för 2011.

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Mål 1: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-EM i Göteborg. 
Mål 2: Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap 

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet 
Genomför Teamsatsningar med ”spetsperspektiv” som: 

• Medicinsk service. 
• Utbildning för coacher. 
• Tävlingar i form av mästerskap och landskamper. 
• Elitidrottsskolan. 

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet 
• Ordna kurser och vidareutbildningar för elittränare i distriktet. 
• Bidra till stöd och support för de aktiva och tränare som finns inom distriktet. 

Fråga 1: Ingen ansvarig utsedd och inga särskilda planer 2012. 
Fråga 2: SFIFs ”medicinska service” låter bra men vi saknar lokal utbyggnad i landet o info hur arbetet går. 
Fråga 3: Ja, målet på 5st finalplatser på INT mästerskap -12 & -13 kvarstår. Fråga 4: 6.

Mål 3: Sverige ska vara topp-10 i poängtabellen på varje EM (utomhus, inne, JEM 19, JEM 22).
Mål 4: Sverige ska finnas med i lag-EM:s Super League.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• ”Team”-verksamhet inför mästerskap med läger, försäkring och teambuilding (ex Team Barcelona).
• Elitidrottsskolan.
• GUA-verksamheten med utvecklingsträffar.
• Tävlingar i form av mästerskap och landskamper.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
• Hitta någon som förbundets elitorganisation kan kommunicera med på distriktsnivå – elitansvarig.
• Kartlägga sina lovande ungdomar samt redan befintliga aktiva. Ev. skapa team på ”hemmaplan”.

Fråga 1: Ingen ansvarig utsedd, Markus frågar Håkan Widlund. Inga planer. 
Fråga 2: De olika GUA:a jobbar olika.



Fokusområde 2 -Tränar och ledarutveckling

Mål 1: Antalet totala SISU-registrerade utbildningstimmar i friidrottens distrikt skall vara 20 000.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Svensk Friidrott har mycket goda kontakter med SISU på riksnivå och har en tydlig ambition att 

utveckla samarbetet med SISU även på distriktsnivå.
• Centralt organiserade möten mellan SDF/UC och SISU, för att skapa kontaktytor runt om i landet.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
• Kartlägga hur fördelningen av SISU-timmar fördelas på distriktets klubbar.
• Lägga upp en plan för ökningen av SISU-timmarna fram till 2013.
• Se till att samarbetet med SISU formaliseras.

Fråga 1: Ingela är ansvarig för detta område. Inga särskilda planer 2012, vi har redan ett bra samarbete 
med SISU. Fråga 2: SFIF bör närvara vid UC-mötena. Fråga 3: Nej, sänkta ambitioner till fortsatt 4000 
SISU-timmar per år. Fråga 4: Vet ej, Markus kollar med Eva.

Mål 2: Öka antalet Elit- & Juniortränarutbildningsplatser med 50%, varav det minst repr. könet 40%.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
För att uppnå mål 2 avser Svensk Friidrott att utöka elit- och juniortränarutbildningen.

• Svensk Friidrott startar upp en Juniortränarutbildning (ca 60 tränare) centralt för hela landet 
vartannat år. Utbildningen tar två år att gå igenom.

• Svensk Friidrott har startat upp en ettårig Elittränarutbildning (20 – 30 platser) på universitetsnivå i 
samarbete med Linnéuniversitet i år. Utbildningen planeras starta vartannat år.

• Svensk Friidrott är delaktigt i ett EU-projekt som syftar till att skapa en Europeisk tränarutbildning på 
akademisk nivå upp till 240 poäng. Planer för start hösten 2011.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
• Kartlägga de klubbar som regelbundet har aktiva på SM, för att se till att de även har  Elittränare.
• Kartlägga de klubbar som regelbundet har aktiva med på JSM, för att se till att de även har 

juniortränare
• Se till att alla klubbarna prioriterar utbildning av kvinnliga tränare.

Fråga 1: Ingela ansvarig, kartläggning av klubbar som regelbundet skickar aktiva till SM och om de har 
utbildade elittränare skall göras, liksom dito JSM-juniortränare. Fråga 2: Komprimera Juniortränar-
utbildningen till ett år. De som går den bör träna juniorer, lär annars ha förekommit tränare som inte haft 
några aktiva i den åldern utan tränat 12åringar. Fråga 3: Ja. Fråga 4: 6st småländska elittränare gick ut i år.

Mål 3: Varje distrikt ska genom sitt UC-samarbete erbjuda ett komplett utbud av utbildningar för ungdoms- 
och klubbledare.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Svensk Friidrott har specificerat utbildningsuppdraget till UC och anordnar kurser för nya kursledare.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
• Utföra utbildningsuppdraget och redovisa utfallet.

Fråga 1: Inget nytt men fortsatt viktigt 2012 är att jobba för att få nya/fler instruktörer som kan hålla i våra 
utbildningar. Fråga 2: Mer idrottslyftpengar riktade till specialkurser så de kan genomföras (utan förlust) 
även med få deltagare. Fråga 3: Med ny utbildningsplan siktar vi på 8st barn- o ungdomstränarutbildningar 
per år (istället för 9st), fortsatt 1st Organisationsledarutbildning per år. Fråga 4: Vi erbjöd 6st kurser för 
barn/ungdomstränare under 2011 och 0st Organisationsledare.



Fokusområde 3 - Föreningsutveckling
Mål 1: Totalt 1000 ledare ska ha genomgått utbildning för organisationsledare motsvarande dagens 
framtidsledarutbildning (200 st 2009).

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Vid UC-mötet hösten 2011 annonseras uppdatering av den tidigare ’Framtidsledarutbildningen’- 

heter nu ’Friidrottens organisationsledare’- där planeringen för 2012 görs.
• Utbildning av kursledare
• Projektet ”Starkare friidrottsföreningar” fortsätter. Särskilda resurser har avsatts liknande ”norrlands 

projektet”.
• En ’svensk föreningsmodell’ och lathundar till denna skapas för att stärka föreningsutvecklingen, bl 

a för att nå fler aktiva i övre tonåren (Förbundsårsmötet 2011).
Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet till 2013

• Leder och marknadsför utbildningsarbetet i UC-samarbetet och hos föreningarna.
• Engagerar sig i ’Starkare friidrottsförening’, bl a för att skapa ett kraftigt genomslag för denna 

utbildning och utnyttja samverkansmöjligheterna med SISU.
• Genomför denna utbildning inom ramen för UC-samarbetet.
• Arbetar för att mer än hälften av föreningarna 2013 har en verksamhetsinriktning och en 

genomförandeplan med tillhörande långsiktig utbildningsplan för alla ledarkategorier

Fråga 1: Eva Persson och AnnLis Hellsten är ansvariga för detta område. Inget nytt 2012, men vi tar på oss 
att utföra punkten ”Leder och marknadsför utbildningsarbetet i UC-samarbetet och hos föreningarna”. 
Fråga 2: Vi saknar aktivitet i Projektet ”Starkare friidrottsföreningar” och vi har inte sett några lathundar för 
en ”Svensk föreningsmodell”. Fråga 3: Reviderar till 8st utbildade Organisationsledare per år. Fråga 4: 0st.

Mål 2: 1500 aktiva 18-19 års juniorer som tävlar utomhus på arena (950 st 2009).

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Detta mål, och varför det är viktigt, diskuteras på alla tränar- och ledarutbildningar fr.o.m. 2011.
• Tränarutbildningarna utvecklas i att förmedla kunskap i ledarskap för att skapa starka sociala 

miljöer, klubbkänsla, förmåga att inkludera ’äldre nybörjare’ samtidigt med ett kvalitativt 
träningsinnehåll. Förslag till denna utbildningsmodul utvecklas under 2011, diskuteras på 
Höstmötena och implementeras tidigt 2012.

• Nya tävlingsformer för tonåringar tas fram med syfte att få fler tonåringar och juniorer i friidrotten 
(Förbundsårsmötet 2011).

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet (i princip samma som 2010)
• Ha god koll på utvecklingen och hur denna stämmer med de mål som sattes hösten 2010.
• Ta fram en handlingsplan och arbeta efter fr.o.m. 2011.
• Aktivt använda existerande utbildningar och fördjupningsmöjligheter för att nå målet

Fråga 1: Inga planer 2012. Fråga 2: De är ok. Fråga 3:  Ja. Fråga 4: 90st.

Mål 3: 300 föreningar deltar i höstmötena

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Stärker det centrala arbetet och stödet för planeringsprocessen så att distriktens eget 

planeringsarbete underlättas och fler föreningar engageras.
• Juni 2011 hölls ett planerings- och informationsmöte om planeringsprocessen och höstmötena 2011 

med distriktens ordföranden.
• Initierar och deltar i planeringen av distriktens höstmöten för att göra dessa gruppvis inom 

respektive UC och få med fler föreningar.
Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet

• Utvecklar och använder planeringsprocessen inom distriktet för att få en djupare dialog och 
engagemang i utvecklingsarbetet i föreningarna.

• Engagerar sig för att bygga upp och stärka den regionala delen av ’Starkare friidrottsförening’, bl a 
för att engagera fler föreningar i planeringsarbete för framtiden på ett sätt som inpassas i 
Friidrottens planeringsprocess och dess höstmöten.

• Etablera rollen för separat planeringsansvarig i distriktet fr.o.m. 2011.
• Utveckla höstmötet tillsammans med Svensk Friidrott så att det blir attraktivt för föreningar att delta 

och att det skapas engagemang för att nå uppsatta mål.

Fråga 1: Föreläsare på höstträffen/UC-mötet. Fråga 2: Deltar på UC-mötena och mindre omfattande 
material (dvs detta). Fråga 3: Ja. Fråga 4: 18st.



Fokusområde 4 - Arrangemang

Mål 1: Arrangörer av SM, Folksam Grand Prix, Finnkampen samt galor på internationell nivå ska fastställa 
och redovisa ekonomiska-, åskådar- och kvalitetsmål för kvalitetssäkring.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Vårt mål är att öka antalet tävlingar och att hjälpa medlemsföreningar och distrikt att ta nya steg till 

fler men också bättre tävlingar. Vi kommer att under 2011 arbeta på följande sätt:
• Ta fram ett system för kvalitetsmätning av topptävlingarna inom Svensk Friidrott.
• Kvalitetsmätningssystemet kommer att vara öppet för alla att ta del av och förhoppningsvis också 

möjligt att använda eller inspireras av för att kvalitetsmäta tävlingar på ”lägre nivå”.

Inga frågor, bara SFIF här.

Mål 2: Centralt sanktionerade tävlingar ska uppgå till 550st. varav minst sex på Folksam Grand Prix-nivå 
och minst tre på internationell nivå.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
För att stödja distrikt och föreningar tas det fram ett material för arrangörsutbildning för både arenatävlingar 
och lopp utanför idrottsplats. Arbetet är till viss del redan igång och presenteras under hösten 2010. SFIF tar 
också fram nya instruktioner och ett nytt ansökningsförfarande för SM för att ytterligare stärka Stora SM.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
Inventerar hur många arrangemang och arrangörer som faktiskt finns i distriktet. Undersök följande delar:

• Hur många deltagare/starter?
• Vad betyder arrangemanget för de aktiva?
• Vad betyder arrangemanget för arrangerande föreningars ekonomi?
• Vad betyder arrangemangen för friidrotten plats i media?
• Hur mycket publik drar arrangemangen?

Fråga 1: Ansvariga Anders Andersson och Carl-Gustaf Nilsson. Kvalitétsmätningssystemet verkar 
intressant att eventuellt kunna använda på distriktsnivå. Fråga 2: Vi saknar kvalitétsmätningssystemet. 
Fråga 3: Inga mål. Fråga 4: Ej ändrad. 

Mål 3: Antalet tävlingsarrangörer ska uppgå till 250 st.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
För att stödja distrikt och medlemsföreningar tas det fram ett material för arrangörsutbildning för både 
arenatävlingar och lopp utanför idrottsplats. SFIF har tagit fram nya instruktioner och ett nytt 
ansökningsförfarande för Friidrotts SM för att ytterligare stärka tävlingen.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
Inventerar vilka som arrangerar ert distrikts tävlingar efter följande kategorier:

• Ingen friidrottsverksamhet utom arrangemang.
• Aktiva finns men ingen organiserad friidrottsträning.
• Aktiva finns och organiserad friidrottsträning finns.

Fråga 1: Vi genomför inventeringen, vilka klubbar arrangerar/tränar/tävlar. Fråga 2: Var är det nya 
materialet för arrangörsutbildningen? Fråga 3: 23st. Fråga 4: 23st.



Fokusområde 5 - Barn och ungdomsverksamhet

Mål 1: Antalet LOK-stödssammankomster (7-20 år)ska vara 260 000 st.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Utbilda våra föreningar i hur man söker LOK-stöd, kanske ett häfte som sammanfattar vad som 

gäller.
• Förser distriktsförbunden med statistiskt underlag: Var finns friidrotten lokalt och hur stor är den?
• Tar fram hjälpmedel för fortbildning i friidrott för skolans idrottslärare.
• Fortsätter erfarenhetsutbytet i barn- och ungdomsfrågor med övriga nordiska länder.
• Ger ekonomiskt stöd (via Idrottslyftet) till föreningar med goda utvecklingsidéer.
• Kvalitetssäkrar några viktiga tävlingsarrangemang som ska vara förebilder för hur 

tävlingsverksamhet för tonåringar bedrivs (Nordeakampen, Nordea Regionmästerskap).

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
• Arbetar för att fler föreningar inom distriktets gränser erbjuder friidrott för barn och ungdomar.
• Informerar distriktets föreningar om möjligheter att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet 

(genom tränarutbildningar, fortbildning för idrottslärare, funktionärsutbildningar, Idrottslyftet m.m.)
• Erbjuder träningssammankomster för ungdomar över klubbgränserna.

Fråga 1: Ingen ansvarig utsedd. Arbetet här ligger mer på klubbarna än SDF. Fråga 2: Bra, men att utbilda 
klubbarna i hur man söker LOK-stöd ligger väl på SISU och inte SFIF? Fråga 3: Inga mål. Fråga 4: -.

Mål 2: 2000 barn- och ungdomstränare ska utbildas under perioden 2011-2013.

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Tar fram nya böcker och kurser om friidrottsträning för barn och ungdomar.
• Utbildar kursledare till de barn- och ungdomstränarutbildningar som genomförs i distrikten.
• Anordnar träffar för distriktens utbildningssamordnare.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
• Bjuder in och genomför kurser för barn- och ungdomstränare (enligt UC-avtal med bifogad 

uppdragsbeskrivning).
• Ser till att alltid ha tillräckligt många kursledare för den utbildningsverksamhet distriktets föreningar 

efterfrågar.
• Tar fram en utbildningsansvarig i distriktet som kan vara ett stöd för föreningarna.

Fråga 1: Vi ska erbjuda kurser enligt UC-avtal. Fråga 2: Bra. Fråga 3: Ja. Fråga 4: 60.

Mål 3: 200 arrangörer och 14 000 deltagare i friidrottsskolor motsvarande Nordea Friidrottsskola

Detta gör Svensk Friidrott centralt för att uppnå målet
• Tar fram informationsmaterial och föreningspaket (tröjor, utbildningsmaterial, affischer m.m.) i 

samverkan med Nordea.
• Informerar via mejlutskick och friidrott.se om möjligheten att arrangera Nordea Friidrottsskola.

Detta bör Svensk Friidrotts distrikt göra för att uppnå målet
Pratar med föreningsledare i samtliga distriktets föreningar om vad Nordea Friidrottsskola är och hur 
friidrottsskolan kan bidra till med rekrytering, både av nya medlemmar och nya ledare.

Fråga 1: Inga planer. Fråga 2: Ok. Fråga 3: Ja. Fråga 4: Markus kollar antal friidrottsskole-arrangörer på 
friidrott.se.  
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