
 
 
K A L L E L S E  
Du är anmäld till vår Planeringskonferens i Umeå lördagen den 4 decem- 
ber 2004 med början kl 10.00. Vi hälsar dig varmt välkommen! 
 
Lokal:     IFK Umeås klubblokal, Hyggesvägen 19, Umeå    
 
Lunch:    Lättlunch gratis för konferensdeltagarna.       
          (varmrätt och kaffe) 
 
Ekonomi:  Ingen deltagaravgift 
 
Resor:    Resebidrag (bensinbidrag) med 12:- kr per mil samt 
          50 öre per mil och passagerare. Tag initiativ till 
          samåkning! 
 
Observera att de ombud som närvarar vid konferensen skall ha mandat 
att för föreningens räkning fatta nödvändiga beslut om tävlingsdatum. 
 
Ändringar i det tävlingsprogram som fastställts vid Planeringskonfe-  
rensen får inte ske annat än i mycket "ömmande" fall. Tävlingarna 
måste spridas ut jämnt över tävlingssäsongen och kollisioner mellan 
tävlingar i möjligaste mån undvikas. 
 
Huvudtemat för konferensen är "Utveckling i Norr med EM 2006"  
Friidrottscentrum Norr tillsammans med klubbar och distrikt skall  
initiera en utvecklingssatsning för att ta tillvara den framgångsvåg  
och det ökande friidrottsintresse som finns i Sverige. EM 2006 i  
Göteborg väntas ytterligare generera en anstormning av ungdomar till  
friidrotten. Samtidigt har friidrotten i Norrland ledarbrist på alla  
nivåer - styrelser, tävlingar och träningar. 
 
Med stöd av en anställd projektledare skall denna satsning lyfta upp  
och skapa möjligheter att utveckla klubbar och tävlingsverksamheten.  
Hur tar vi på bästa sätt tag i denna framgångsvåg och ökande  
friidrottsinteresse i klubbarna? Hur får vi vi fram och utbildar fler  
tränare och strategiska ledare som gör det möjligt för ungdomarna att  
fortsätta upp i ungdoms-, junior- och senioråldrarna? 
    
Bland annat dessa frågor diskuterades i samband med Norrlandsregionens  
årsmöte i Östersund  i oktober och nu är det  dags att gå vidare med  
diskussionen  i länets klubbar och  komma fram till hur vi konkret  
skall gå tillväga. 
 
En huvudförutsättning för en utveckling i den riktning som önskas är 
att fler anmäler sig till de många utbildningar som genomförs bl a i 
regi av FC Norr och Västerbottens Friidrottsförbund.Vid Planeringskon- 
ferensen presenteras därför FC Norrs och Västerbottens 
Friidrottsförbunds utbildningsmål. 
    
Observera också att med början kl 11.30 ger föreningsrepresentanterna 
en kort lägesrapport om föreningens friidrottsverksamhet, både idag 
och visioner framåt. 
 
  
 
 
 
 
 



 
Hålltider 
10.00      Samling 
 
10.10      Utvärdering av den gångna friidrottssäsongen, Inledare: Ivar Söderlind 
 
10.30            Utvecklingssatsningen "Utveckling i Norr med EM 2006" presenteras och  
    diskuteras. Inledare: Per Jutterström    
  
11.30    Lägesrapport från föreningarna 
 
12.15            Lunch 
 
13.00     Grupp 1,  
   Tävlingsprogrammet 2005 
                        Vi planerar med utgångspunkt från förslag till tävlingsprogram.  
   Speciella diskussionspunkter:                       
    -Arenatävlingar av enklare slag runt om i länet (PRK,Nolia Cup,Castorama etc.) 
   - Ungdomstävlingar  
                                - DM-tävlingar (UDM, JDM, SDM, VDM) 
                              - Ungdomscupen 
                                - Ungdomslänsmatchen 
                                   - Barentskampen  
                                 - Grand Prix i långlöpning 
                             - Långlopp i övrigt 
 
13.00          Grupp 2, Huvudtema är utvecklingssatsningen "Utveckling i Norr med EM  

   2006"  
     Hur får vi, med hjälp av en anställd projektledare, fram och utbildar fler tränare,  

   funktionärer och strategiska ledare som gör det möjligt att utveckla föreningarna  
   och få ungdomarna att  fortsätta upp i ungdoms-,  junior- och senioråldrarna? 

 
14.30              Redovisning av gruppdiskussionerna.  
 
15.00                Avslutning 
 
Lättlunch:       I  IFK Umeås klubblokal, VFIF bjuder konferensdeltagarna. 
 
Resor:       Vi lämnar resebidrag ("bensinpengar") med 12:- kr per mil samt 50 öre per mil       
                               och passagerare. Vi räknar med att deltagarna tar initiativ till samåkning! 
 
 
V Ä L K O M M E N  ! 
 
För VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND 
 
Ivar Söderlind       



 
Deltagare vid VFIF:s Planeringskonferens 2004-12-04 
 
22 personer från 9 föreningar är anmälda till konferensen:  
 
Per Jutterström, FC Norr 
Ivar Söderlind, VFIF/IFK Umeå 
Sven Hanell, VFIF/Sandviks IK 
Bengt Forsman, VFIF 
Leif Stening, VFIF/Jalles TC 
Dennis Tossman, VFIF/Lycksele LK 
Gustaf Björklund, VFIF 
Thomas Widmark, VFIF/FC Norr 
Carin Tegelström, VFIF/Skellefteå AIK 
 
Kjell-Göran Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté 
Stig Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté 
Lennarth Johnsson, Skellefteå AIK/VFIF:s valberedning 
Staffan Gustafsson, Storumans RC/VFIF:s Ungdomskommitté 
Gunda Gustafsson, Storumans RC 
?Lars Lindgren, GP-bevakare 
Henning Eriksson, Umedalens IF 
Martin Lundberg, Fredrika IK 
Albert Edman, IFK Umeå 
Rikard Hedelin, IFK Umeå 
Jens Malmgren, IKSU 
Anders Lindkvist, IKSU 
Stefan Andersson, IKSU 


