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Grupp 1
Livslångt idrottande
Hur utvecklar ni nya tränings- och tävlingsformer i skånsk idrott?
Innebandyn har utvecklat nya sätt – olika nivåer där färgen (utvecklingsnivån) styr och inte åldern.
Boule har en fördel att man kan tävla/idrotta långt upp i åldrarna.
Diskussion där simningen lyfte frågan om att kunna gå över gränserna till andra idrotter och lära av varandra
och samverka/samarbeta.
-

Badminton höll inte med – våra barn provar för många sporter samtidigt och riskerar att bli
sönderbrända.
Skåneidrotten menade att samverkan motverkar ”sönderbrändhet”
Vi främjar samverkan genom att sänka kraven för att vara med och träna/tävla
Gemensam prova på dag där flera idrotter/föreningar samverkar är ett exempel på samverkan.
Samverkan i hallfrågan bör kunna ske bättre
Detta måste ner på föreningsnivå – de måste få förutsättningar för att kunna samverka. Vi på
förbunden måste ner på denna nivå!
Skåneidrotten gav exempel på idrottskollo på sommaren där föreningar samverkar

Diskussion om att det finns en utmaning att det ska vara positivt laddat att gå över till bredden och att inte se
det som ett misslyckande.
-

-

Alla vill ej bli elit och det måste vi fånga upp
Glömmer ofta alla som är ”mittemellan”, dvs de som inte riktigt vet om de vill satsa eller inte – det
gäller att fånga upp dessa när de väl vill satsa
Viktigt att visa upp och göra bredden i sporten attraktiv, att det finns olika nivåer och olika grenar.
Vi får ej tappa de som inte vill tävla – men en relevant fråga att ställa sig är om det viktiga är att tävla?
Måste kunna blanda de som vill tävla med de som inte vill tävla. En annan fråga att ställa sig är om
man måste tävla i breddidrott?
Man vet inte i unga åldrar vem som blir elit – fånga upp alla.

Hur når vi nya målgrupper till Skånsk idrott?
Göra det attraktivt att vara ledare
Fokus på att ha kul istället för tävling
Visa upp bra förebilder som lockar, tex hur ska man locka ungdomar till Boule när det bara är pensionärer som
visas upp i media. Hur påverkar vi media att bredda synsättet på olika idrotter.
Svårare att attrahera den nya generationen ledare
Ledarutbildning viktig
Aktivera föräldrar genom att erbjuda tex motionssim, löpning etc
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Tillgång till anläggningar för att kunna nå flera
Skåneidrotten ställde frågan om all idrott i Skåne verkligen har max antal utövare i sina grupper?
-

Idrotter olika, tex i badminton kan man inte vara hur många som helst i en träningsgrupp
Vi måste se möjligheterna! De flesta IF kan ta in fler medlemmar/utövare, tex ridklubben kan ta in 5
pojkar in i befintliga grupper.
Det ger ringar på vattnet när vi fångar upp individer. Det handlar om att profilera sig

Skåneidrotten ställde frågan vad vi gör med ledare som inte har idrotten vill för sina ögon?
-

Vi måste vara tuffare
Ledare som dåliga förebilder stänger ute nya ledare
Vilken kultur gäller i vår förening – viktigt att ledningen är tydliga
Drivet att leda framåt är svårt – ofta mest att hålla föreningen vid liv

Hur jobbar ni för att nå jämställdhetsmålen till 2017?
Skåneidrotten ställde frågan om hanteringen av ledare är olika i kvinnligt/manligt kodade idrotter?
-

Det är skillnad om män/kvinnor sitter i ledning/styrelse
Bygger på gammal kultur/hierarki
Hårdare i manligt dominerande idrotter
Svårt för kvinnor/tjejer att slå sig in i manligt dominerande idrotter
Ridsport tävlar män och kvinnor på lika villkor
I simningen är det ofta kvinnliga tränare på lägre nivåer och manliga på högre. Kanoten ser en motsatt
trend.
Jämställdhet och integrering av värdegrunden är detsamma.

Idrott i förening
”I nya former” – vad kan det betyda?
-

Tillgänglighet för fler
Vad är det som lockar folk till privata gym? Gym kan ses som ett komplement, det måste inte vara
antingen eller. Tex 24/7 ökar lavinartat, 16-35 år mest och där det är mycket tjejer.
Skåneidrotten ställde frågan vad man kan göra för att locka denna grupp, och gav exempel på
föreningar som lyckas tex MAI och Enighet.
Marknadsföra föreningsidrotten (samsyn i gruppen)! Vet folk ens om att vissa föreningar finns och vad
de gör?
Vad är det som lockar med de privata aktörerna? Tillgänglighet, träna när man vill, ”häftigare”…
Skåneidrotten berättade att de privata aktörerna i vissa målgrupper är rena konkurrenter där man ser
ett stort tapp från IF. Hur kan vi anpassa oss till denna verklighet?
Prova på tillfällen, öppna upp och bjud in
Ledarutbildning
Om man breddar aktiviteterna i IF krävs mer halltider + klubblokaler
Marknadsföra Skåneidrott istället för enskilda sporter
Trycka på mervärdet i organiserad idrott!
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Hur kan skånsk idrott engagera att fler ledare och aktiva blir engagerade inom idrottsrörelsen?
-

Öka tillgängligheten

Skåneidrotten ställde frågan om det ser olika ut på olika platser i skåne?
-

-

Badminton menar att det är värst i Malmö och andra större orter, Bättre i övriga skåne. Bör höja
rekryteringen i de små orterna
Varför kan vi inte öppna upp över kommungränserna för att öka tillgängligheten? Svårt att samarbeta
när man som IF inte får några bidrag när man går över kommungränsen för att bedriva verksamhet,
tex i en närliggande hall. Revirtänkande över kmmungränser, IF/SDF har svårt att påverka.
Flygsport ställde frågan hur skåneidrotten kan förenkla tex bokningssystem? – Jobbar på det, där man
tagit ett första steg. Inrutade gamla strukturer stänger ute barn och unga från idrotten.
Inom innebandyn har de stora föreningarna förgreningar ut på småorterna.

Idrottens värdegrund
Jobbar era IF aktivt med ”Idrotten Vill”?
-

Ingen koll på hur småföreningar jobbar
Badminton har haft anställda föreningsutvecklare de senaste två åren som gjort mkt – går framåt!
Alla ense om att de vill ha mer föreningsutveckling i klubbarna.
Skåneidrotten menar att vi måste jobba mer med SDF och IF som man inte hör något från.
Simningen menar att det finns föreningar som inte ens vet att man kan söka idrottslyft
Olika förutsättningar i de olika SDF och i IF
Viktigt med SISU samarbete för att göra skillnad
För få personer som sitter på flera stolar. Svårt att ställa krav när IF knappt får ihop en styrelse. Kan
man skapa glädje i att vara delaktig i tex en styrelse så ställer fler upp

Vad kan man göra när föreningar/ledare uppenbart agerar i motsatt riktning mot svensk idrotts värdegrund?
-

-

Har sett föreningar där man kuppar sig in och tar över förening. Då ställs frågan på sin spets, vad står
vi för etc. Detta kan stävjas genom åtstramning av stadgar, tax nomineringsperiod. IF och SDF behöver
stöttning av RF när stadgar ej följs. Många föreningar har ej koll på sina egna stadgar – blir jobbigt när
det blir bråk i föreningar.
Många IF följer ej skattereglerna – viktigt med föreningskunskap.
Viktigt med utbildning överlag. Ingen ledare går från början in med onda avsikter, men utbildning
behövs. Allmän ledarutbildning viktig!
Måste på SF-nivå kunna visa på reprimander när ledare bryter mot värdegrunden
Alla ledare ska utbilda sina ungdomar i sportmanship
Viktigt att visa ansvarsbiten i styrelse

Regionalt specialidrottsstöd
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Verksamhetsstödet
Fördelar:
Bra att verksamhet och utbildning är de stora parametrarna
Många parametrar för att ”få igång” föreningarna
Goda intentioner
Nackdelar:
Många föreningar känner inte till SISU-verksamhet (lärgrupper)
Kan vara en fara med att vara ett litet förbund – kan slå hårt ekonomiskt
Sammanfattningsvis så fanns det inte mycket invändningar mot verksamhetsstödet

Utvecklingsstödet
Viktigt med långsiktighet
Frågor kring hur pengar fördelas på ett långsiktigt projekt, som Skåneidrotten redde ut och besvarade
Intention att hjälpa små att lyfta. Det man inte får i verksamhetsstöd kan man ta igen i utvecklingsstöd
(Skåneidrottens inlägg)
Ett förslag att det kanske är bättre att ha dialogmöten i sep-okt istället för nov-dec för att ha framförhållning i
de projekt man ska genomföra
Förslag om att samla ”lyckade” projekt i tex idrottonline för att kunna hämta inspiration
Måste få lov att misslyckas utan att förlora pengar, måste få prova nya vägar (skåneidrottens inlägg)
Sammanfattningsvis så verkade de flesta nöjda med utvecklingsstödet

Grupp 2
Reflektion utifrån ”rektangeln”:
Bangolf arbetar i dag utifrån från ”rektangeln”.
Innebandy har antagit och arbetar i dagsläget efter rektangeln.
Konstaterande från gruppen är att innebandyn som relativt ny idrott har lättare ställa om sin inriktning.
Simning kräver mycket träningsinsats även på lite lägre nivå.
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Tennis tidigaste ”drop-out-idrotten”, men är det så farligt att deltagarna slutar? Tennisen arbetar med att få
barn och ungdomar att stanna samtidigt som man nyrekryterar i högstadieåldern. Många börjar på tennis i
vuxen ålder, ett glapp från barn till vuxna.
Flygsporten har svårt att rekrytera den yngre målgruppen, bortsett från Fallskärmshoppning och Hängflyg
(aktiviteter som görs mycket utanför det organiserade föreningslivet) många individualister.
Man upplever det i gruppen som det finns fler individualister i dag, vilket speglar sig i idrotten ex. parkour,
skate som är mer spontana och som lockar allt fler ungdomar.
viktig.
Hur utvecklar ni nya tränings- och tävlingsformer i skånsk idrott?
Idrotterna måste erbjuda fler val för medlemmarna för att få dem att stanna kvar, ex. har tennisen börjat
arbeta utefter ala Friskis och Svettis mode med ökad flexibilitet. ”Knock-out” är ett annat exempel där man
använder sig mycket av sociala medier, häftiga material och utrustning.
Problemet är att många av de nya ”trenderna” är att det är dyrt att hålla på ex. triathlon och padel.
Innebandyn berättade om att några av deras föreningar erbjuder fyra pass i veckan för en träningsgrupp där
den enskilde själv kan välja vilka pass man vill vara med på – ett nytt grepp.
Alla var överens om att det är viktigt att föreningarna uppmuntrar de barn och ungdomar som slutar att börja
med någon annan idrott.
Bidragssystemet upplevs som ett problem, bygger på att alla ska stanna kvar i samma idrott och förening.
Skapa ”lättare” alternativ till huvudidrotten ex. tennis - padel.
Lägre trösklar in idrotten, nybörjare ska lätt integreras i en träningsgrupp ex. innebandyn.
Exempel från flygsporten ”Unga vingar”, en förening i Eslöv, där ungdomar mellan 13-15 år får prova på
flygsportens alla 8 grenar, i dagsläget är denna förening Sveriges största flygsportsförening.
Gruppen var överens om att idrotten ändå sår frön till livslång fysik aktivitet, men kanske inte alltid inom
föreningslivet, löparvågen, vasaloppet, triathlon.
Förslag från gruppen är att forskningen följer
flödet från idrott i IF till fysisk aktivitet utanför idrottsrörelsen.

Hur når vi nya målgrupper till skånsk idrott?
Hur kan vi rekrytera nyanlända till idrotten? Idrotten bör söka sig ut i bostadsområdena för att rekrytera.
Idrotten måste visa hur Sveriges föreningsliv ser ut, det ansvaret ligger på idrotten inte på de nyanlända.
-

Hur jobbar ni för att nå jämställdhetsmålen till 2017?

Simning anser sig som jämställda, de aktiva tränar och tävlar ihop.
Tennis relativt jämställt, dock sämre på ledar- och styrelsenivå. Inget aktivt arbete med att utjämna klyftorna
görs i dagsläget.
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Boule flest män, dock inom de äldre målgrupperna (seniorer 60 +) där det är jämställt.
Bangolf har inte män- och kvinnoklasser utan handikapp styr. I ungdomsåldrarna är könen uppdelade.
Förtroendevalda är till största delen män.
Innebandy uppfattar sig som jämställt. Däremot har man svårt att rekrytera personer från andra kulturer.
Flygsport består 90 procent av män och 10 procent av kvinnor på styrelsenivå i förbundet. Ännu sämre ser det
ut på förenings- och utbildningsnivå. Dessvärre finns det inga ambitioner att arbeta med jämställdhetsfrågan,
en attitydfråga, tror Flygsporten.
Idrottens värdegrund är vår styrka
Allas rätt att vara med, tror gruppen till stor del beror på vilka föräldrar man har, finns ingen tradition hos
föräldrarna att idrotta så söker man sig inte heller till idrotten som barn.
Tennisen uppfattar att familjer från andra kulturer har andra värderingar som krockar med idrottens
värdegrund, ex. driver sina barn väldigt hårt.
Idrottsföräldrar kan vara ett bekymmer. Oftast klarar föreningarna att lösa dessa bekymmer själva. I Boule och
Bangolf finns däremot inte föräldrarna på plats.

Regionala Specialidrottstödet
Verksamhetsstödet
Mindre medel för Bangolfen och Boulen
Utvecklingsstödet
Vad består den påstådda förenklingen av? Gruppen önskar få ett förtydligande.
Det innebär fyra ansökningar för de regionala förbunden. Varför koordinerar inte regionerna sig? Ska de
regionala SDF:en föra dialog med 4 olika distrikt? Ökad administration och tid - önskar en dialog med
Skåneidrotten.
Utvecklingsstödet
Mycket tid kommer att behöva läggas på ansökningar och dialoger, gruppen befarar att en del förbund drar sig
från att söka. Jämför med Idrottslyftet – enbart de stora föreningarna som har resurser att söka, befarar att så
kommer det se ut även på förbundsnivå.
Caj-Åke tror, inte att skillnaden mellan förbunden kommer bli orättvis.
Dialogmöten – när?
Önskemål från gruppen är att samordna med övriga distrikt så att träffarna inte krockar.
Övrigt
SF utbildningarna måste ingå i utbildningstimmar (verksamhetsstöd – parametrar).
Svårt att förstå fördelningstabellen.
Varför blir stödet inte en årsmötesfråga
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Grupp 3
F-Fotboll
B-Bilsport
T-Tennis
I-Ishockey
S-Skidsport
K-Karate
KO-Korpen (Ordförande)
LIVSLÅNGT IDROTTANDE
- Hur utvecklar ni nya tränings- och tävlingsformer i skånsk idrott?
F – Ställer upp ideellt men insatsen ger förmåner/pengar till andra idrotter än sin egen. Ta inte ideellt för givet
framöver.
B – Fler intressen konkurrerar, digitala världen.
B - Enkelheten viktigast, ej så mycket regler.
F – Fotbollen är Konservativ, ej intresserad av tex e-sport. Vill syssla med sin huvudidrott. Utveckla denna.
B – Andra aktörer än idrotten tjänar pengar på kommersialisera idrotten, företag säljer in till föreningar.
K – Idrotten själva ej på hugget, Företag utvecklar och tar initiativ inom idrotten. Idrotten i sig själv trög.
F – Uppdraget för stort, hinner ej med ideellt. Mer stöd till ledare.
B – Virtuellt skapar nya medlemmar – aktivera resten av kroppen krav.
T – Gubbvälde, valda, intresserade. Får ej fram tjejer.
I – Hur fångar vi upp de ungdomar som vi tappar vid 15-16 års ålder, finns ej resurser. Hinner ej med.
Inslussade!
F – Mångfald svårt, språk, kultur. Många invandrare är integrerade i föreningar. Jesper Fundberg bra tankar.
Kvotering nej
B – Bilsporten bra integrerad. 25% kvinnor mycket intresserad av ledarskap.
K – Om verksamheten är bra kan det positivt påverka könsfördelningen oavsett om det är ”tjej eller killidrott”.
B – Perfekt balans, 50% tjejer, blandade ålder. Rekryterat via hallarna. Integrering kostsamt, dyra hallar. Olika
förhållande
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F – Identitet viktig tidigare, då lojal mot klubben. Förening idag betyder inget för grupptillhörighet. Föräldrar
hjälper bara egna barnets intresse. What´s in it for me. Män/fäder har mindre tid samt vill förverkliga mig själv.
S – Satsa mer på värdegrund för att få till förståelse för det ideella.
F – Tar för mycket av den frivilliga kraften för givet. Tack vare sin värdegrund.
K – I ”kvadraten” finns bara familjen i RF men i ett folkhälsoperspektiv ska inte bara tittas på idrotter som är
med i RF, många tränar utanför RF-familjen. Vilket är viktigt.
K – Idrotten kan ej erbjuda gratis till vissa kategorier utan att få särskilda satsningar. Idrotten kan ej ta hand om
allt!
I – Allt handlar om pengar, medlemskap och utrustning. Boven är bingolotto. Idrotten blev för beroende av
bingolotto.
I – Barn måste välja idrott för tidigt - specialisering, för dyrt att syssla med för många idrotter.

IDROTT I FÖRENING
- ”I nya former” – vad kan det betyda?
B – Fånga upp nya idéer, enkelheten är avgörande. Ej för mycket admin.
F – Ej träna på träningstider utan när man själv vill. Krävs 3 träningar i veckan för att nå toppen dä är alla inte
intresserade. Korpen tar många. Fotbollen urbaniseras, tappar dock ej medlemmar.
I – Tyringe fångar upp spontanidrott, bildar ej lag utan spelar när man känner för det. Föreningar tappar för
många!
F – Fortfarande viktigt för ledare att få ut något – vinna!
K – Stå upp för de krav som varje idrott har. Närvaro och bälte. Våga ställa krav.
B – Ej se det som ett misslyckande att barn slutar, så är livet. Vissa tröttnar och får nya intresse. Så är livet.
F – Triangel till rektangel finns redan. Gå via skolan.
B – Senioridrott, försöka få in äldre bowlare i idrotten/statistiken.
T - Vi tappar gymnastiktimmar i skolan jmf med andra länder. Mer idrott i skolan.
KO – Innan slutade ungdomarna i åldern 14-20 numera 6-14 men håller på lika många år inom segmentet.
B – Återkommer till sporten vid 45 års ålder när man har råd – börjar träna igen i högre ålder.
KO – E-sport, bowlingsimulator. Virtuell bowling.
K – E-sport kräver en bra fysik, borde kunna förenas. Skapa förebilder.
S – Zlatan försökte rekryteras till skidor, blev tyvärr inget.
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I – Måste förflytta ungdomar från soffa till idrottsanläggningar.
F – Innan träffades ungdomar i klubben, nu träffas man på nätet.

- Hur kan Skånsk idrott engagera att fler ledare och aktiva blir engagerade inom idrottsrörelsen?
F – Utbilda ledare, attityd, jämlikhet, fysik. Utveckla ledarskapet. Utbildning blir en CV-tillgång
B – Ledarutbildning inom idrotten kan vara en tillgång i sin arbetskarriär.
F – Kvinnor (ledare) ställer för låga krav på tjejspelarna.
F – Bejaka olika idrotter upptill 15 år.
T - Tennisutbildningar kan valideras och likställas med universitetsutbildningar.
I – ledare mer psykolog än tränare. Försvara sig mot föräldrar.

Regionalt specialidrottsstöd
Fördelar & nackdelar
F – Rimligt enligt fotbollen
K – Varför ska utb i egna förbund ej räknas? Ofta andra utb i eget förbund. Varför ej värderas?
B – Riksutbildningar görs om till regionala utbildningar.
F – Få betalt för det jobb vi gör. Eget ansvar.
T – 4 olika distrikt, svårt med olika typer av administration.
B – 3 distrikt, ansöka om pengar till varje DF.
K – Bra aktivitet belönas för dåligt bara 20%, tidigare viktigast.
T – Skapa enhetlig SISU-stöd i samtliga 4 regioner.
B – Bilsport program för stegutb skickas till SISU Riks. Godkänns. Smidigt för bilsport.

Utvecklingsstödet
Fördelar och nackdelar
B – positivt, projekt klubbutv och ungdomar rekrytering.
F – tagit bort adm av ordinarie verksamhet. Viktigt för fotbollen.
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T – Bra att alla 4 distrikt går ihop. Gemensam administration. Vänta ett år då kan alla ev vara med.
K – Endast 16 % förbund har svarat på remissen. Är underlaget tillräckligt?

Dialogmöte – när
B – november mycket bra, uppföljning av beviljat stöd
B – helt ok, återrapport.

Ytterligare medskick
K – Det nya förslaget skulle skickats ut i pappersform. Folk läser ej mail lika noggrant.
T – Styrelsen har accepterat att bara 16 %, vilket är väldigt lite för ett stort beslut.
F – Rimligt att om man inte svarat – betyder ok att man godkänner förslaget.

Hur kan vi fördela vår idrott med stöd av Reg Specialidrottsstöd
B – Förbundet (SDF) är bäst på att fördela medlen.

Grupp 4
Verksamhetsinriktning
Bilsporten har ”vänt på triangeln”. Bilsport är en idrott med flera olika tävlings och träningsformer, allt från
stora fordon till små radiostyrda bilar.
I fotboll handlar det om träning, lek och spel i de yngre åldrarna. Viktigt att göra tävlingsresultaten
avdramatiserade. Tävling i sig inget ont, men det är inte bra när föräldrarna jämför tabellresultat och ser det
som idrottslig framgång.
I ishockey sker det en alldeles för tidig toppning. Föräldrar har (för) stort inflytande. Många föreningar är för
svaga att ta diskussion kring ”problemföräldrar”.
I tyngdlyftning handlar det om teknikutförande när ungdomar tränar. Veteranklasser finns från 35 år och uppåt.
Tävlingsformerna ser dock detsamma ut oavsett ålder.
Bowlingen försöker att locka till sig nya medlemmar med paketlösningar, bland annat med en billigare hallicens
som ska göra inträdet till idrotten enklare.
I skolidrotten är trenden att det blir mindre fokus på tävling (typ skol-DM och motsv.), mer träning och det de
kallar ”stim och stoj”.
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Längre diskussion kring de olika kostnaderna inom de olika idrotterna fördes, där bilsport och bowling har stora
kostnader medan det är billigare att utöva fotboll och skolidrott.

Diskussion kring jämställdhet. Gruppen var ganska enig om att det är kompetensen som ska avgöra och att det
kan bli fel om man inte är tillräckligt bra. Även en kortare diskussion kring medlemskapet fördes.

Regionalt specialidrottsstöd
Gruppen ansåg att det nya förslaget var bra.
Bilsport tyckte att det var okej.
Tyngdlyftning ansåg att det var baserat på bra parametrar.
Fotbollen tyckte att det var bra att utbildningstimmar fanns med, det gav deras förbund ytterligare ett
incitament att säga till sina föreningar att rapportera in timmar.

Vidare fördes en kortare diskussion kring olika föreningsstöd (LOK-stöd, Idrottslyft etc).

Grupp 5
1.

Hur utvecklar ni nya tränings- och tävlingsformer i skånsk idrott
Ishockey: Vill hitta former för att kunna börja i senare ålder
Skolidrott: generellt svårt att börja sent, p g a så hög grad av tävlingsinriktning
Tyngdlyftning ang gymnastik: Stort tapp i 13-19 år, spontanidrottsprojektet i Hbg är en bra satsning, toppning
där en kompis hamnar i ”övre gruppen” och du själv i en ”lägre grupp”; risk att den i lägre grupp slutar.
Ishockey: idag en indelning utifrån ålder, borde kanske ist vara utifrån spelskicklighet eller ambition för att
bättre kunna matcha och därigenom få in även äldre ungdomar

2.

Hur når vi nya målgrupper till skånsk idrott?
Bilsport: möter ej de nyalända direkt idag
Boxning: möter de nyanläda ganska direkt, samarbete idag med asylboenden
Ishockey: jobbade på Rosengård i samband med JVM och dam-VM för att öka intresset. Generellt svårt att
behålla ungdomar i sporten. Limhamn har idag ett damlag i seriespelet.
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Gång: svårt med rekryteringen utifrån föräldrarnas syn på idrotten. Även skolornas idrottslärare är ofta
negativa då de inte ser gång som en idrott. Idag mkt åldersintegrerad verksamhet där t ex en 10-åring idag
tränar mot en 55-åring. Få idrottande ger också längre resor för att tävla. Friidrotten vill inte ha gång som gren
i Sverige, dock ingår gång inom den internationella friidrotten.
Gång: Ungdomar kommer till prova-på-verksamhet om det inte marknadsförs som just gång
Behöver hitta former där även t ex 30-åringar ska kunna börja idrotta i en förening
Bilsport har i många grenar höga banhyror, vilket ger höga deltagar- och startavgifter
Insteg i bilsport från 5-årsålder. Flest finns i åldersspannet vuxna med god ekonomi
Bilsport och Ishockey: kräver mkt funktionärer för att genomföra tävlingar/arrangemang även på lägre nivå; vi
behöver se över tävlingssystemet för att göra det enklare att genomföra på lägre nivå.
Bilsport: en cool bil idag kan inte tävla p g a t ex decibelgränser. Finns så reglerade bestämmelser för vilka bilar
som får delta. Gör att det är svårt att spontant ta in en förare/bil ”från gatan”.
Bilsport: Triathlon är en bra idrott att kombinera med bilsport och samarbete borde därför kunna hittas
Tyngdlyftning: Borde få till någon slags obligatorisk idrott på schemat där man kan välja från olika idrotter, typ
Elevens idrottval där det bara erbjuds idrott. Psykologiska effekter på barns idrott.
Ishockey: ”Aktivitet förebygger” i Ängelholm innebär extra idrott som obligatorisk skoltimme i slutet på
skoldagen. Även Höör kör detta projekt i liknande form, liksom Jonstorpsskolan i Höganäs kommun.
http://www.engelholm.se/aktivitetforebygger
Boxning: En skola kör idag två dagar i veckan á 1 timme, välja mellan tyngdlyftning eller boxning. Ger dock
effekten att det kommer ungdomar som absolut inte vill vara där. Elevens val finns i många fall fortfarande
kvar.
Gång: Skolor är många gånger mkt tacksamma gentemot idrottsföreningar som kommer och erbjuder
idrottsverksamhet i skolan/klassen. De flesta ungdomar i Lomma är idag aktiva i en idrottsförening; ser dock
väldigt olika ut i olika kommuner.

3.

Hur jobbar ni för att nå jämställdhetsmålen till 2017?
Flygsport, bilsport m fl: IdrottOnline kan vara en möjlighet att se hur dagsläget ser ut idag med avseende på
jämställdhetsarbetet, utifrån siffror.
Gång: Önskemål om att det ska vara lättare att hitta i IdrottOnline systemet
Skolidrott: Ungdomar är positiva till uppdrag utifrån att de ges utbildning och rätt verktyg och förutsättningar
för att genomföra det. Utbildningarna är en bra grund för att senare gå in i t ex en roll som styrelseledamot.
Bilsport: svårt att få tjejer att satsa som aktiv, men betydligt lättare att få tjejer aktiva som ledare och
funktionärer.
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4.

Hur gör ni i er idrott för att integrera svensk idrotts värdegrund?
Skolidrott: Stort intresse för utbildningar i föreningslära. Behöver snarare utöka till fler kurstillfällen.
Gång: föreningsläran skulle kunna integreras i skolan inom ramen för en helhet.
Ishockey: Ökad dialog behövs med föräldrarna utifrån vad som förväntas på mig som förälder, vad som
förväntas av ledaren/föreningen etc. Här någonstans börjar värdegrunden. En ökad tydlighet för alla
parter.
Tyngdlyftning: Utbildning behövs också till föräldrar för att de ska kunna agera rätt gentemot sina barn
för att stötta rätt. Familjemedlemskap kan vara bra för att ekonomiskt gynna att få med hela familjen
till föreningen och dess aktiviteter.
Ishockey: Även ekonomiskt bra att få större delaktighet till barnens aktivitet genom att föräldrar, moroch farföräldrar m fl bjuds in till föreningen som medlem, supporter etc.

5.

Hur ska vi göra i skånsk idrott för att integrera svensk idrotts värdegrund på ett bättre sätt?
Börja med föreningsläran för att klargöra föreningens roll med ansvar och skyldigheter. Värdegrunden
ingår här som en del i hur vi driver och utvecklar vår förening.

6.

Vad ska man göra när föreningar/ledare uppenbart agerar i motsatt riktning mot svensk idrotts värdegrund
Bilsport: endast föraren kunde tidigare bestraffas. Dock är det ju inte åttaåringen som ska bestraffas. Numera
kan dock folk runt om barnet bestraffas för den personens agerande. Detta har krävt ändringar i regelverket.
Skolidrott: ett grundproblem är att föräldrar m fl glömmer bort att det är en förening och ser sig mer som en
kund som ställer krav.

7.

När nya medlemmar träder in i en förening är en tydlighet kring föreningens värdegrund av stor vikt, vilket
också gör det enklare att agera vid ev överträdelser.

Regionalt Specialidrottsstöd
Allmänna förutsättningar och spontana synpunkter
Viktigt att alla kan IdrottOnline (IOL) så att all verksamhet rapporteras. Utbildning är viktig.
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Gång: För SDF med anställda/ledare, så kan inloggning till föreningarna ges för att bistå med administrativt
arbete.
Ungdomar kan vara en resurs, bl a som adj i styrelserna, och i vissa fall ges möjlighet att bistå med det
administrativa arbetet i IOL.
Gång: bra om någon personal kan komma ut och bistå med IOL, ev kombinerat med föreningslära.
http://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Distrikt/SkanesIdrottsforbund/Boxsida/Personal/Malmo/PiaB
ergknut/PiaBergknut/
Flygsport: viktigt med bra framförhållning till utbildningar m m
Bilsport: utbildningen sker i distriktet, inte i klubbarna. Därmed tillgodogörs inte dessa timmar för SDF-stödet.
Gitte undersöker förutsättningarna vidare.
Ishockey: De mesta utbildningarna sker på SDF-nivå för att underlätta för föreningarna
Andreas inflikar att de utbildningar som arrangeras av SF och SDF rapporteras som utbildningstimmar inom SF,
vilka bl a ligger till grund för SF-stödet från RF. SDF kan ev påverka SF i riktning att SF fördelar SDF-stöd utifrån
bl a dessa utbildningstimmar.
8.

Verksamhetsstödet – för- och nackdelar
Gång: tufft med halverat stöd, stor skillnad, extra svårt i ett uppbyggnadsskede som man just nu befinner sig i.
Utvecklingsstödet kan kompensera men kräver en hel del tid för att söka medel.
Bra om SDF-utbildningarnas verksamhet ges möjlighet att komma det regionala specialidrottsstödet tillgodo
på något sätt. Det får inte bli att SDF:n måste lägga ut utbildningsverksamhet på föreningarna för att åtnjuta
det regionala specialidrottsstödet.
Tyngdlyftning: hur rapporterar vi LOK-stöd och SISU-verksamhet i praktiken? Större svårigheter för individuella
idrotter gentemot lagidrotter.

9.

Utvecklingsstödet – för- och nackdelar
Gång: positivt att kunna söka för fleråriga projekt vilket ger en långsiktighet och framförhållning. Ger också en
arbetsro att inte behöva söka varje år (jfr administration och tid)

10. Dialogmöten
Ishockey: bra med två årliga möjligheter till dialogmöten.
11. Uppföljning av beviljat stöd
Bilsport: även här är dialogmöten en bra form för att följa upp utvecklingsprojekt (jfr skrivna redovisningar)
12. Avslutning
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Gitte förklarar att hon värdesätter dialogsamtalen för att få en inblick i idrotternas verksamhet, vilket
möjliggör en bättre förståelse och kunskap om den skånska idrotten i sin helhet, som i sig ger ett bättre
beslutsunderlag i styrelsearbetet.
Gitte tackar samtliga närvarande i gruppen för goda samtal och avslutar diskussionerna.

Grupp 6
Livslångt idrottande
Bra tanke med ”rektangeln”
Ledare saknas för att leda äldre
Lokaler en ”bristvara”



Hur utvecklar ni nya tränings- och tävlingsformer i skånsk idrott?

Boxning – 2 nya former i Höllvikens BK. 10% av medl tävlar, tar 99% kostnadern
Tonårspass för unga motionärer (ha skoj o svettas)
Föräldrar o barn tillsammans
Ridsporten åldersindelar inte – enbart kunskapsindelning
Släpp åldersfixeringen – alla utövare har samma värde
MåBra Fotboll inom Korpen – ingen lagtillhörighet
Utveckla samarbetet mellan kommunen och dess föreningar (tex utveckla en föreningsplan)



Hur når vi nya målgrupper till skånsk idrott?

Motionsidrottarna vill ha ”bästa” träningstiderna – ibland måste de få detta då det är en grupp där föreningen
kan rekrytera ledare
Korpen når många fler ”unga vuxna” idag. Viktigt vem och hur man rekryterar, vilket material används
(bilder/texter mm)
Kampsportsförbundet tar kontakt med föreningar som bedriver idrott utan medlemskap i SF.
Ny korpförening i Malmö som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn.
Idrottsaktiviteter kombinerat med andra gemensamma aktiviteter
Korpen ser en skillnad i Skåne o övriga landet betr inriktning på nya föreningar. I Skåne finns många
”annorlunda” initiativ.
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Skolidrottsförbundet har vissa ”problem” med att betraktas som att endast ha idrott på skolan. Numer behöver
en förening i Skolidrottsförbundet inte ha en anknytning till en skola.
Fleridrottsförbunden önskar en ökad samverkan på lokal nivå med andra specialidrottsföreningar.
Föräldraaktiviteter under barnens träningstillfällen men deras aktiviteter behöver inte vara samma
specialidrott.
Material på främmande språk behövs för att beskriva svensk idrottsrörelse och dess villkor.
Vuxenridning ger familjen en gemensam stund i stallet.
Föräldra-barn träning



Hur jobbar ni för att nå jämställdhetsmålen till 2017?

Skolidrott har fler tjejer än killar som ledare. Deltagare på aktiviteterna är väldigt jämställt.
Bilsport har många juniortjejer men manlig dominans bland vuxna.
Ungdomsridningen är dominerad av flickor men eliten har flera män!!
Sänka närvarokrav och tävlingskrav.
Öka fokus på den sociala samhörigheten.
Idrottens värdegrund är vår styrka



Hur gör ni i er idrott för att integrera svensk idrotts värdegrund?
Hur ska vi göra i skånsk idrott för att integrera svensk idrotts värdegrund på ett bättre sätt?

Få föreningarna att samverka och samarbeta kring ev talanger och hur man gemensamt behåller de aktiva.
Föräldrautbildning och ”påverkan” av föräldrarnas beteende.
Ge aktiva domarutbildning.
Öka deltagandet på föreningarnas årsmöten.
Ta tillbaka medlemsbegreppet.
Klargöra skillnaden mellan föreningsdriven och kommersiell verksamhet.
Öka kunskapen om den demokratiska processen.
Öka samverkan mellan kommunen (skolan) och föreningarna i ”samhällets vardag”
Öka informationen om svenskt föreningsliv.
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Vad kan man göra när föreningar/ledare uppenbart agerar i motsatt riktning mot svensk idrotts
värdegrund?

Ridsporten ska inrätta ett etiskt råd.

Idrott i förening


”I nya fomer” – vad kan det betyda?

Hur kan Skånsk idrott engagera att fler ledare och aktiva blir engagerade inom idrottsrörelsen?
Regionalt Specialidrottsstöd
Bra med pengar för framtid.
Positivt med utökat utvecklingsstöd.


Verksamhetsstödet

En del statistiska uppgifter viktiga ur ett idrottspolitiskt syfte.



Utvecklingsstödet

Dialogmöten gärna i november.



Hur kan vi utveckla vår idrott med stöd av Regionalt Specialidrottsstöd?

Samverkan av administrativa sysslor mellan olika specialidrotter.
Öka föreningskunskapen.
Nätverkande över idrottsgränserna på olika teman.

Grupp 7
Livslångt idrottande
IF måste öka attraktionskraften genom att erbjuda mötesplatser för alla åldrar där man lägger stor vikt vid
bemötandet, den sociala gemenskapen och hälsan. Oavsett när man ”slutar” med sin (elit)idrott, ska IF
tillhandahålla möjligheter till fortsatt träning/motion i föreningen.
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Behovet att inte bara rekrytera ledare utan också behålla dem betonades.
Efterlyses ekonomisk styrning/incitament.
Tips:
Skåneidrotten skulle kunna ha månadsvisa erfarenhetsutbyten på nätet där alla får bidra med konkreta tips för
”Månadens tema” t ex Hur behålla ledare?
Jämställdhet
Några SDF rapporterade bra balans beträffande jämställdhet både för ledare och aktiva. Några negativa
erfarenheter beträffande speciella tjejsatsningar nämndes: Killar känner sig exkluderade vid satsning på tjejer;
tjejträffar lockar inte, vilket allmänna träffar gör; svårt att få kvinnliga ledare.
Idrottens värdegrund
Att värdegrunden måste få genomslag i den konkreta verksamheten var alla överens om. Värdegrunden måste
komma till uttryck i basutbildningen och krav bör ställas att genomgå ledarutbildning. Ledaren måste se och
ägna tid åt varje individ. Utvecklingssamtal med alla aktiva bör införas. Glädje och att ha roligt lyftes fram och
gärna en specificering av vad som uppfattas som roligt.
Idrott i förening
IF måste bli bättre på att marknadsföra sig beträffande fördelarna med att vara med i en förening t ex
försäkringsfrågan och påverkansmöjligheten, men också utveckla verksamheten med t ex nya aktivitetsformer.
Tips:
Skåneidrotten skulle kunna arrangera halvdagsseminarier med olika teman med speciellt inbjudna ledare som
bör utmynna i konkreta förslag på åtgärder som IF kan använda för att utveckla sin verksamhet.

Regionalt specialidrottsstöd
Idrott för vuxna/äldre bör uppskattas genom finansiering av stat/kommun. I dagsläget saknas ekonomiska
incitament för att arrangera idrott för denna kategori. Vi måste börja föra statistik på omfattningen av
idrottsaktiviteten hos vuxna/äldre genom registrering på IdrottOnline. Idrott hela livet måste synas och
värdesättas genom statistik och ekonomi.
Nuvarande förslag ger dock möjlighet till att stödja livslångt intresse för idrott.
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