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Förslag och arbetsunderlag till

Verksamhetsinriktning 2010-2013
och Genomförandeplan 2010
för Svensk Friidrott
Detta material är den naturliga fortsättningen på den del av det beslut
om ”Friidrott för 2010-talet” som togs på förbundsårsmötet i mars
2009 och som handlar om ett nytt sätt att planera verksamheten
inom Svensk Friidrott. En effekt av beslutet är att vi nu tydligare än
tidigare kraftsamlar och samlar krafterna kring gemensamma
mål – mål vi bara kan uppnå genom att samverka lokalt, regionalt
och centralt såväl inom som mellan de olika nivåerna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något…
Med Svensk Friidrott menas föreningar, SDF, förbundsstyrelse,
förbundskansli och kommittéer. Materialet är ett arbetsmaterial.
Det ska bearbetas inom respektive SDF och slutligen på ordförandekonferens enligt särskild plan.

Användarguide
• Syftet med materialet och arbetet med det är att skapa en bred dialog kring
Svensk Friidrotts kommande verksamhetsinriktning och genomförandeplan.
Förbundsårmötet fattade beslut om denna nya planeringsprocess och nu ska
den fyllas med innehåll. Uppgiften är dels att ta ställning till ett antal saker
vad gäller vår vision, verksamhetsidé, strategi och värdegrund, dels att göra
gemensamma åtaganden vad gäller våra av förbundsstyrelsen fem prioriterade
fokusområden.
• I det inledande avsnittet ser du en skiss över hur de olika delarna av verksamhetsinriktningen hänger ihop. Där hittar du också en beskrivning av hur
vi har valt att använda ett antal centrala begrepp – begrepp som är viktiga att
förstå för att kunna förstå processen i sin helhet.
• Nästa avsnitt är den mest centrala i denna del av processen. Här handlar
det om våra fem prioriterade fokusområden, om vad vi vill uppnå och om
vem som åtar sig att göra vad för att lyckas. I enlighet med beslut på senaste
förbundsårsmöte är åtagande i princip förutsättningen för att få del av våra
gemensamma anslag.
• Som en naturlig del av denna nya planeringsprocess har vi valt att ta med ett
fördjupande avsnitt om vår vision, verksamhetsidé, strategi och förhållningssätt (värdegrund). Ta chansen att vara med och påverka dessas framtida
utformning!
• Genom hela materialet möts du av rubriken Tyck till! Här är det meningen
att du och ni ska göra just det – tycka till. Men inte bara tycka till i största
allmänhet, utan tycka till i betydelsen komma med förslag till förbättringar
och förslag på vad din förening och ditt SDF vill bidra med. Svaren, som samlas
in distriktsvis, kommer att utgöra underlag för det förslag till verksamhetsinriktning och genomförandeplan som slutligen avhandlas på ordförandekonferensen i november.
• När det i materialet talas om ett gemensamt vi menas Svensk Friidrott enligt definitionen ovan.
• På sista sidan ser du den plan över hur och när arbetet med detta material
är tänkt att genomföras under sommar och höst 2009. Varje distrikt ska
inkomma med åtaganden inom minst tre av de fem prioriterade fokusområdena.
• Materialet är till stor del självinstruerande. Dock kommer det för varje
distrikt att finnas en handledare/kontaktperson från förbundsstyrelsen.
Även på det centrala kansliet kommer det att finnas en handledare.
Kontaktuppgifter hittar du på sid 6.
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1. Modell, strategiska områden och begrepp

Elit och
landslag

Tränaroch ledarutveckling

Föreningsutveckling

Arrangemang

Barn- och
ungdomsverksamhet

Matrisen ovan ska illustrera vad respektive nivå har för avsikt att göra, dels i stora
drag under perioden 2010-2013 (Verksamhetsinriktning), dels mer precist under
2010 (Genomförandeplan), för att bidra till att uppnå de för Svensk Friidrott
gemensamma övergripande målen inom respektive fokuserade område.
Fem områden (utan inbördes prioritering) föreslås vara fokusområden
verksamhetsperioden 2010-2013:

1.
2.
3.
4.
5.

Elit och landslag
Tränar- och ledarutveckling
Föreningsutveckling
Arrangemang
Barn- och ungdomsverksamhet

Beskrivning och förslag till mål och aktiviteter inom respektive område finns
i den del av materialet som snart ska bearbetas.
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Begrepp
Det finns många begrepp som används mer eller mindre synonymt. För
tydlighetens skull och för att öka möjligheten att vi pratar om samma sak följer
här en kort beskrivning av hur vi i just detta sammanhang har valt att ladda
respektive begrepp och de förhåller sig till varandra.

• Verksamhetsidé – en beskrivning av vad vi vill verka för, vad som är vårt

uppdrag. Verksamhetsidén är det som ska uppnås. För att lyckas behöver den
brytas ned i ett antal övergripande mål och ett antal resultatmål. Slutligen ska
ett antal verksamheter (aktiviteter, handlingar) bidra till att vi lever upp till vår
verksamhetsidé.
Svarar på frågan varför vi finns.

• Vision – en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Visionen beskriver
ett tillstånd vi starkt känner för och tror på. Visionens roll är att utmana och
uppmuntra oss, få oss att göra det där lilla extra för att nå våra mål. Ska fungera
som ledstjärna och mycket värd att sträva efter. Fungerar tillsammans med verksamhetsidén som utgångspunkt när vi formulerar mål.
Svarar på frågan vad vi har för drömbild.

• Förhållningssätt – eller värdegrund. Beskriver våra grundläggande sätt att

förhålla oss till uppdraget (verksamhetsidén), själva verksamheten och till varandra.
Fungerar som rättesnöre och guide när vi står inför olika typer av val som
handlar om vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Om en handling (en uttagning,
en prioritering, ett bemötande) rimmar med vårt förhållningssätt är den ”rätt”.
Svarar på frågan vilka värden och värderingar vi står för.

• Strategiska fokusområden – en beskrivning av de områden vi under

verksamhetsperioden särskilt vill fokusera på och utveckla för att leva upp till
verksamhetsidén. Valet av dessa områden har sitt ursprung i ett antal möten och
omvärldsarbeten under de senaste åren. De är en effekt av den omvärld vi lever i
och i samspel med och vi väljer dessa områden för att även fortsättningsvis
vara framgångsrika. Fungerar bland annat som sorteringshjälp när vi står inför
val av typen: Ska vi satsa på det eller det erbjudandet, på den eller den insatsen?
Svarar på frågan vad vi av strategiska skäl ska fokusera på.

• Övergripande mål – en beskrivning av vad vi i stora drag vill uppnå inom

respektive strategiskt fokusområde under verksamhetsperioden. En nedbrytning
av verksamhetsidé och vision. Fungerar som riktningsvisare och hjälp för att
formulera resultatmål.
Svarar på frågan vad vi vill uppnå på sikt.

• Resultatmål – en beskrivning av specifika, mätbara, attraktiva, realistiska

och tidsbestämda mål. Fungerar som hjälp för att välja aktiviteter på respektive
nivå – lokalt, regionalt, centralt.
Svarar på frågan vad vi vill uppnå på kort sikt,
som stödjer vad vi vill uppnå på lite längre sikt.

5

• Aktiviteter – en beskrivning av vad vi konkret vill göra för att uppnå resultatmålen, leva upp till verksamhetsidén och närma oss visionen. Fungerar som daglig
att-göra-lista på respektive nivå.
Svarar på frågorna vad vi vill göra och hur det ska gå till
(detaljnivån på hur-frågan kommer att variera).

• Genomförandeplan – en beskrivning av alla ovanstående punkter för år

2010. Planen talar om vad vi inom Svensk Friidrott vill uppnå och har för avsikt
att göra under det året. Fungerar som daglig avstämning när det handlar om i
vilken utsträckning vi är effektiva, det vill säga att göra rätt saker, vid rätt tillfälle,
på rätt sätt.

• Verksamhetsinriktning – en beskrivning av alla ovanstående punkter för år

2010-2013. Verksamhetsinriktningen uppdateras därmed årligen med aktuell
Genomförandeplan. Det finns också möjlighet att årligen revidera, justera och
förbättra Verksamhetsinriktningen till följd av förändringar i omvärlden och som
en konsekvens av hur det går med att realisera Genomförandeplanen.

Verksamhetsinriktningen ska fungera som underlag och utgångspunkt när
föreningar och distrikt gör sina respektive verksamhetsinriktningar och genomförandeplaner. När vi sedan bildligt talat lägger ihop alla dessa inriktningar och planer
blir effekten att vi tillsammans når de för Svensk Friidrott gemensamma målen.

SDF:s kontaktpersoner i förbundsstyrelsen
Blekinge
Bohuslän/Dal
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtl/Härjedalen
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland

Carl-Gustaf Nilsson
Lillemor Rönnbrant
Stefan Borg
Tomas Riste
Mats Åkerlind
Karin Lundgren
Karin Lundgren
Lena Aruhn
Curt Högberg
Curt Högberg
Mats Åkerlind
Tomas Riste
Carl-Gustaf Nilsson
Carl-Gustaf Nilsson
Stefan Borg
Stefan Borg
Mats Åkerlind
Tomas Riste
Lena Aruhn
Lillemor Rönnbrant
Curt Högberg
Karin Lundgren
Lillemor Rönnbrant

nilsson.calle@telia.com
lillemor.ronnbrant@uddevalla.se
stefan.borg@teknikforetagen.se
tomas.riste@regionvarmland.se
mats.akerlind@gefleif.se
karin.e.lundgren@gmail.com
karin.e.lundgren@gmail.com
lenaaruhn@hotmail.com
curt.hogberg@stockholm.bonet.se
curt.hogberg@stockholm.bonet.se
mats.akerlind@gefleif.se
tomas.riste@regionvarmland.se
nilsson.calle@telia.com
nilsson.calle@telia.com
stefan.borg@teknikforetagen.se
stefan.borg@teknikforetagen.se
mats.akerlind@gefleif.se
tomas.riste@regionvarmland.se
lenaaruhn@hotmail.com
lillemor.ronnbrant@uddevalla.se
curt.hogberg@stockholm.bonet.se
karin.e.lundgren@gmail.com
lillemor.ronnbrant@uddevalla.se

Kontaktperson på förbundskansliet
Kerstin Rosén, kerstin.rosen@friidrott.se 08-587 721 83
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0704-44 31 02
0705-75 78 17
0703-77 48 96
0706-18 77 70
0707-73 29 77
0705-66 89 66
0705-66 89 66
0703-44 00 22
0705-45 78 31
0705-45 78 31
0707-73 29 77
0706-18 77 70
0704-44 31 02
0704-44 31 02
0703-77 48 96
0703-77 48 96
0707-73 29 77
0706-18 77 70
0703-44 00 22
0705-75 78 17
0705-45 78 31
0705-66 89 66
0705-75 78 17

2. Verksamhetsidé, strategi,
vision och förhållningssätt
Den idé som driver oss är att friidrott ska ge alla som vill möjlighet
att delta som aktiv, ledare, funktionär, tränare eller friidrottsförälder.
Vår strategi för att lyckas förverkliga denna idé är att ha en
nationellt täckande föreningsverksamhet, utvecklad och anpassad
till tidens krav på meningsfull fritid och utövad i inspirerande och
ändamålsenliga miljöer.
Vår vision är att vara en av landets mest attraktiva idrotter.
Med det menas att vi ska vara attraktiva för utövarna och ledarna
i alla åldrar, för TV-publiken, för samhällets beslutsfattare, för
sponsorer, samarbetspartners och media.
Vårt förhållningssätt till verksamheten och till varandra ska
präglas av en positiv livsstil med glädje och respekt där både elitoch breddverksamhet inspirerar och attraherar ung som äldre, kvinna
som man oavsett etniskt eller socialt ursprung.

Här följer 5 påståenden om verksamhetsidé, strategi, vision och förhållningssätt.
Markera för varje påstående i vilken utsträckning ni tycker att det stämmer.
Stämmer
helt

Stämmer
till stor
del

Stämmer
till viss
del

Stämmer
inte alls

Beskrivningen av området känns utmanande,
spännande och värt att kämpa för!
Vi tycker att området tar alldeles för stor
plats i förhållande till övriga områden
De övergripande målen är klokt
formulerade och nedbrytningsbara
på förenings- och distriktsnivå!
De övergripande målen är för vagt
formulerade – måste vässas betydligt!
De föreslagna aktiviteterna går inte att omsätta till förenings- och distriktsnivå!
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Tyck till!
1. Här nedan har ni nu möjlighet att lämna synpunkter på hur verksamhetsidé,
vision, strategier och förhållningssätt kan förbättras och utvecklas ännu mer.
•

Så här tycker vi att verksamhetsidén kan förbättras – ni kan antingen välja att
formulera förslag på ny idé eller skriva något om vad som behöver göras för
att utveckla den befintliga:

•

Så här tycker vi att visionen kan förbättras – ni kan antingen välja att formulera
förslag på ny vision eller skriva något om vad som behöver göras för att utveckla
den befintliga:

•

Så här tycker vi att strategin kan förbättras – ni kan antingen välja att formulera
förslag på ny strategi eller skriva något om vad som behöver göras för att
utveckla den befintliga:

•

Så här tycker vi att förhållningssätten kan förbättras – ni kan antingen välja att
formulera förslag på nya förhållningssätt eller skriva något om vad som behöver
göras för att utveckla de befintliga:
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2. När ni tänker på vår verksamhetsidé – vad tycker ni att vi inom Svensk Friidrott
(förening, distrikt, förbund) borde utveckla, levandehålla, börja med respektive
sluta med för att leva upp till idén?
Utveckla

= sådant vi gör idag, som är bra, men som skulle kunna göras
så mycket bättre.

Levandehålla = sådant vi gör idag, som är bra och som vi ska fortsätta vara bra på.
Börja med

= sådant vi inte gör alls idag, men som skulle kunna bidra till
ovanstående.

Sluta med

= sådant vi gör idag med som inte bidrar till ovanstående.

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

9

3. När ni tänker på vår vision – vad tycker ni att vi inom Svensk Friidrott borde
utveckla, levandehålla, börja med respektive sluta med för att leva upp till den?

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

4. När ni tänker på vår strategi – vad tycker ni att vi inom Svensk Friidrott borde
utveckla, levandehålla, börja med respektive sluta med för att leva upp till den?

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med
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5. När ni tänker på våra förhållningssätt – vad tycker ni att vi inom Svensk Friidrott
borde utveckla, levandehålla, börja med respektive sluta med för att leva upp till dem?

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

3. Strategiska fokusområden
Här följer nu en genomgång av de fem områdena som föreslås bli vad vi främst
ska fokusera på under perioden 2010 – 2013.

• Till varje område hör en kort beskrivning, förslag på övergripande mål
och inriktning på aktiviteter som stödjer målet.

• Här finns också förslag på resultatmål och aktiviteter för 2010,
det som alltså ska ingå i Genomförandeplanen.

• Den mest centrala delen i varje avsnitt är vad förening och SDF åtar sig att göra
under 2010 för vi tillsammans ska kunna uppnå våra gemensamma mål.

• Slutligen finns utrymme för att tycka till om de övergripande målen,

men framför allt ge förslag till hur hela fokusområdet kan förbättras.
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Elit och landslag
Fokusområde 1

Elit- och landslagsverksamheten är en av de viktigaste drivkrafterna för all annan verksamhet
och den är bland annat beroende av väl fungerande föreningar. Verksamheten inom
området elit och landslag syftar till att skapa förutsättningar för fortsatta mästerskapsframgångar. Som en del i arbetet med att uppnå detta ska verksamheten stödja föreningarnas
elitsatsningar via till exempel centrala läger, utbildningar och kurser för aktiva och tränare.

Övergripande mål

Det ska vi uppnå genom att bl a:

• Nå stora mästerskapsframgångar på alla nivåer

• Höja statusen på SM-tävlingarna

• Utveckla ett system för kunskapsutbyte inom
elitsverige

• Stimulera fler aktiva och föreningar
att tävla om SM-poäng

• Fortsatt satsning på Elitidrottsskolan
och utbildning på alla nivåer

• Verka för att fler grupper av
juniorelit finns i fler föreningar

• Stor medverkan i SOK:s Topp- och
talangprogram

• Satsa mer på skadeförebyggande insatser

• I övrigt enligt befintlig verksamhetsinriktning
(2009-2011)

• Tränarutveckling

För en beskrivning av vad som idag pågår på central nivå
besöker du hemsidan (www.friidrott.se).
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Här följer förslag på resultatmål för 2010 och utrymme att på sin respektive nivå och
hemmaplan föreslå vad man tänker göra för att bidra till att vi gemensamt når målen.
Exempelvis kan ett mål för en förening vara att få med X st deltagare på Ungdomsfinnkampen eller att rusta för att få flera aktiva till SM.
Här finns också utrymme att notera vad man behöver stöd och hjälp med för att lyckas
och vem man behöver stödet och hjälpen av.

Resultatmål
2010

Detta tänker vi göra för att bidra till att
Svensk Friidrott uppnår dessa mål:

För att lyckas behöver vi
stöd och hjälp...
...med:
...av:

Vid varje mästerskap
ska minst 70 % av
truppen prestera
bättre än sin ranking.
Alla lag ska vinna
sin Finnkamp.

Föreningar

SDF
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Tyck till!
till!

För att komma igång i tanken och samtalet följer här 5 påståenden om Elit och
landslag. Markera för varje påstående i vilken utsträckning ni tycker att det stämmer.
Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till viss del

Stämmer
inte alls

Beskrivningen av området känns utmanande,
spännande och värt att kämpa för!
Vi tycker att området tar alldeles för stor plats
i förhållande till övriga områden
De övergripande målen är klokt formulerade
och nedbrytningsbara på förenings- och
distriktsnivå!
De övergripande målen är för vagt formulerade
– måste vässas betydligt!
De föreslagna aktiviteterna går inte att omsätta
till förenings- och distriktsnivå!

1. Här nedan har ni möjlighet att lämna synpunkter på hur fokusområdet Elit
och landslag kan förbättras och utvecklas ännu mer, på en övergripande nivå.
•

Så här tycker vi att de övergripande målen kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya mål eller skriva något om vad som behöver göras för
att utveckla befintliga:

Så här tycker vi att förslagen till aktiviteter kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya eller skriva något om vad som behöver göras för att
utveckla befintliga:

•
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2. När ni tänker på Elit och landslag i stort – vad tycker ni att vi inom Svensk Friidrott
(förening, distrikt, förbund) borde utveckla, levandehålla, börja med respektive
sluta med för att leva upp till idén?
Utveckla

= sådant vi gör idag, som är bra, men som skulle kunna göras
så mycket bättre.

Levandehålla = sådant vi gör idag, som är bra och som vi ska fortsätta vara bra på.
Börja med

= sådant vi inte gör alls idag, men som skulle kunna bidra till
ovanstående.

Sluta med

= sådant vi gör idag med som inte bidrar till ovanstående.

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med
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Tränar- och
ledarutveckling
Fokusområde 2

Kompetenta ledare är en av de viktigaste förutsättningarna för bra verksamhet. Alla
nivåer inom Svensk Friidrott delar på ansvaret för att vi har tillgång till rätt
kompetens på rätt plats. Därför ska vi prioritera tränar- och ledarutbildning.

Övergripande mål

Det ska vi uppnå genom att bl a:

• Erbjuda utbildningstrappa

• Bättre samverkan med SISU
Idrottsutbildarna

• I varje SDF erbjuds ett komplett utbildningsprogram för tränare och ledare
• I övrigt enligt befintlig verksamhetsinriktning
(2009-2011)

• Uppföljning och vidareutbildning
av befintliga ledare och utbildare
• Resurser till SDF

För en beskrivning av vad som idag pågår på central nivå
besöker du hemsidan (www.friidrott.se).
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Här följer förslag på resultatmål för 2010 och i övrigt samma förfarande som tidigare.

Resultatmål
2010

Detta tänker vi göra för att bidra till att
Svensk Friidrott uppnår dessa mål:

För att lyckas behöver vi
stöd och hjälp...
...med:
...av:

Löpträningsutbildning
genomförs.

Alla SDF har
direktkontakt
med SISU
Idrottsutbildarna.
Seniortränarutbildning
framtagen
och genomförd.
Föreningar

SDF
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Tyck till!
till!

Här följer 5 påståenden om Tränar- och ledarutveckling. Markera för varje påstående
i vilken utsträckning ni tycker att det stämmer.
Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till viss del

Stämmer
inte alls

Beskrivningen av området känns utmanande,
spännande och värt att kämpa för!
Vi tycker att området tar alldeles för stor plats
i förhållande till övriga områden
De övergripande målen är klokt formulerade
och nedbrytningsbara på förenings- och
distriktsnivå!
De övergripande målen är för vagt formulerade
– måste vässas betydligt!
De föreslagna aktiviteterna går inte att omsätta
till förenings- och distriktsnivå!

3. Här nedan har ni möjlighet att lämna synpunkter på hur fokusområdet Tränaroch ledarutveckling kan förbättras och utvecklas ännu mer, på en övergripande nivå.
•

Så här tycker vi att de övergripande målen kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya mål eller skriva något om vad som behöver göras för
att utveckla befintliga:

Så här tycker vi att förslagen till aktiviteter kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya eller skriva något om vad som behöver göras för att
utveckla befintliga:

•
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4. När ni tänker på Tränar- och ledarutveckling i stort – vad tycker ni att vi inom
Svensk Friidrott (förening, distrikt, förbund) borde utveckla, levandehålla, börja
med respektive sluta med för att leva upp till idén?
Utveckla

= sådant vi gör idag, som är bra, men som skulle kunna göras
så mycket bättre.

Levandehålla = sådant vi gör idag, som är bra och som vi ska fortsätta vara bra på.
Börja med

= sådant vi inte gör alls idag, men som skulle kunna bidra till
ovanstående.

Sluta med

= sådant vi gör idag med som inte bidrar till ovanstående.

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

19

Föreningsutveckling
Fokusområde 3

Allt vi gör inom Svensk Friidrott och vill uppnå bygger på att det finns tillräckligt många
väl fungerande föreningar, de är vår ryggrad. Utan föreningar, ingen friidrott. Därför är
vår strävan att det ska finnas minst en attraktiv friidrottsförening i varje större tätort och
friidrottsverksamhet på så många platser som möjligt i Sverige. Man ska kunna friidrotta
där man bor.

Övergripande mål

Det ska vi uppnå genom att bl a:

• Fler unga ska skolas in i ledaruppdrag

• Anpassa formerna för det ideella
engagemanget till dagens och
morgondagens samhälle

• Många föreningar med brett utbud av
verksamheter, från arena till långlopp
= “attraktiva föreningar”
• I övrigt enligt befintlig verksamhetsinriktning
(2009-2011)

• Stimulera föreningar och distrikt att pröva
nya vägar att organisera och genomföra
sin verksamhet

För en beskrivning av vad som idag pågår på central nivå
besöker du hemsidan (www.friidrott.se).
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Här följer förslag på resultatmål för 2010 och i övrigt samma förfarande som tidigare.

Resultatmål
2010

Detta tänker vi göra för att bidra till att
Svensk Friidrott uppnår dessa mål:

För att lyckas behöver vi
stöd och hjälp...
...med:
...av:

Föreningarna är
aktiva i processen
kring Svensk Friidrotts
verksamhetsinriktning
300 styrelsemedlemmar genomgår Framtidsledarutbildning varje år
Föreningar deltar
aktivt i SDF-möten
och SDF-projekt
Kartlägga
”vita fläckar”
och bearbeta dem
Det nya tävlingsadministrativa ITsystemet lanserat
och används av
föreningar, aktiva
och ledare
Föreningar

SDF
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Tyck till!
till!

Här följer 5 påståenden om Föreningsutveckling. Markera för varje påstående
i vilken utsträckning ni tycker att det stämmer.
Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till viss del

Stämmer
inte alls

Beskrivningen av området känns utmanande,
spännande och värt att kämpa för!
Vi tycker att området tar alldeles för stor plats
i förhållande till övriga områden
De övergripande målen är klokt formulerade
och nedbrytningsbara på förenings- och
distriktsnivå!
De övergripande målen är för vagt formulerade
– måste vässas betydligt!
De föreslagna aktiviteterna går inte att omsätta
till förenings- och distriktsnivå!

5. Här nedan har ni möjlighet att lämna synpunkter på hur fokusområdet Föreningsutveckling kan förbättras och utvecklas ännu mer, på en övergripande nivå.
•

Så här tycker vi att de övergripande målen kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya mål eller skriva något om vad som behöver göras för
att utveckla befintliga:

Så här tycker vi att förslagen till aktiviteter kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya eller skriva något om vad som behöver göras för att
utveckla befintliga:

•
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6. När ni tänker på Föreningsutveckling i stort – vad tycker ni att vi inom Svensk
Friidrott (förening, distrikt, förbund) borde utveckla, levandehålla, börja med
respektive sluta med för att leva upp till idén?
Utveckla

= sådant vi gör idag, som är bra, men som skulle kunna göras
så mycket bättre.

Levandehålla = sådant vi gör idag, som är bra och som vi ska fortsätta vara bra på.
Börja med

= sådant vi inte gör alls idag, men som skulle kunna bidra till
ovanstående.

Sluta med

= sådant vi gör idag med som inte bidrar till ovanstående.

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med
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Arrangemang
Fokusområde 4

Tävlingsverksamhet är en av grunderna inom Svensk Friidrott. Tävlingsprogrammet ska
ge många möjligheter att tävla. Vi ska genomföra och visa upp välarrangerade, intressanta
och varierade arrangemang. Tävlingarna ska vara attraktiva för aktiva, ledare,
funktionärer såväl som för publik, sponsorer media och andra intressenter. Syns du inte
finns du inte.

Övergripande mål

Det ska vi uppnå genom att bl a:

• Många välrenommerade och
inkomstbringande långlopp

• Ökat erfarenhetsutbyte mellan arrangörer

• Fler attraktiva arrangemang på
alla nivåer

• Premiera goda exempel

• Fler “nya” differentierade arrangemang
(typ Sundsvalls sprinttävling)
• Öka intäkterna via arrangemang i egen regi
• I övrigt enligt befintlig verksamhetsinriktning (2009-2011)

För en beskrivning av vad som idag pågår på central nivå
besöker du hemsidan (www.friidrott.se).
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Här följer förslag på resultatmål för 2010 och i övrigt samma förfarande som tidigare.

Resultatmål
2010

Detta tänker vi göra för att bidra till att
Svensk Friidrott uppnår dessa mål:

För att lyckas behöver vi
stöd och hjälp...
...med:
...av:

Tillsätta en arrangemangsgrupp med
uppgift att stötta lokala
arrangörer så att så
många kvalitativa
arrangemang som
möjligt genomförs
Utökad medial
exponering från SM,
FGP jämfört med
2009
Minst XX nya arrangemang per distrikt
(distrikten fyller i vad
man har för ambition)
Ökat fokus på att
friidrotten har kvalitativa utomhusarenor
Föreningar

SDF
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Tyck till!
till!

Här följer 5 påståenden om Arrangemang. Markera för varje påstående i vilken
utsträckning ni tycker att det stämmer.
Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till viss del

Stämmer
inte alls

Beskrivningen av området känns utmanande,
spännande och värt att kämpa för!
Vi tycker att området tar alldeles för stor plats
i förhållande till övriga områden
De övergripande målen är klokt formulerade
och nedbrytningsbara på förenings- och
distriktsnivå!
De övergripande målen är för vagt formulerade
– måste vässas betydligt!
De föreslagna aktiviteterna går inte att omsätta
till förenings- och distriktsnivå!

7. Här nedan har ni möjlighet att lämna synpunkter på hur fokusområdet Arrangemang
kan förbättras och utvecklas ännu mer, på en övergripande nivå.
•

Så här tycker vi att de övergripande målen kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya mål eller skriva något om vad som behöver göras för
att utveckla befintliga:

Så här tycker vi att förslagen till aktiviteter kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya eller skriva något om vad som behöver göras för att
utveckla befintliga:

•
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8. När ni tänker på Arrangemang i stort – vad tycker ni att vi inom Svensk Friidrott
(förening, distrikt, förbund) borde utveckla, levandehålla, börja med respektive
sluta med för att leva upp till idén?
Utveckla

= sådant vi gör idag, som är bra, men som skulle kunna göras
så mycket bättre.

Levandehålla = sådant vi gör idag, som är bra och som vi ska fortsätta vara bra på.
Börja med

= sådant vi inte gör alls idag, men som skulle kunna bidra till
ovanstående.

Sluta med

= sådant vi gör idag med som inte bidrar till ovanstående.

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med
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Barn och ungdomsverksamhet
Fokusområde 5

Fler barn och ungdomar än idag ska ges möjlighet att prova och utöva friidrott. För att
nå de flesta andra målen och för att vara fortsatt livskraftiga behöver vi fokusera på att
behålla de tonåringar vi har och stimulera fler att hålla på med friidrott.

Övergripande mål

Det ska vi uppnå genom att bl a:

• Alla barn och ungdomar som vill,
ska ha möjlighet att delta i friidrott

• Ta hand om ungdomarna mer medvetet
och utifrån deras förutsättningar

• Fler som stannar längre – fler tonåringar

• Utveckla Nordea Friidrottsskola

• Attraktiv utvecklingsstege av hög
kvalitet för ungdomar

• Ha fortsatt hög rekrytering av

• I övrigt enligt befintlig verksamhetsinriktning
(2009-2011)

barn och ungdomar

För en beskrivning av vad som idag pågår på central nivå
besöker du hemsidan (www.friidrott.se).
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Här följer förslag på resultatmål för 2010 och i övrigt samma förfarande som tidigare.

Resultatmål
2010

Detta tänker vi göra för att bidra till att
Svensk Friidrott uppnår dessa mål:

För att lyckas behöver vi
stöd och hjälp...
...med:
...av:

Kartläggning av antalet
aktiva tonåringar i
syfte att kunna vidta
rätt åtgärder
Stimulera varje
tonåring att rekrytera
en ny tonåring

Fler 17-19 årsjuniorer
tävlar på arena

Attrahera fler tränare
som kan bedriva en
kvalitativ träning för
ungdomar
Föreningar

SDF
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Tyck till!
till!

Här följer 5 påståenden om Barn och ungdom. Markera för varje påstående i vilken
utsträckning ni tycker att det stämmer.
Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till viss del

Stämmer
inte alls

Beskrivningen av området känns utmanande,
spännande och värt att kämpa för!
Vi tycker att området tar alldeles för stor plats
i förhållande till övriga områden
De övergripande målen är klokt formulerade
och nedbrytningsbara på förenings- och
distriktsnivå!
De övergripande målen är för vagt formulerade
– måste vässas betydligt!
De föreslagna aktiviteterna går inte att omsätta
till förenings- och distriktsnivå!

9. Här nedan har ni möjlighet att lämna synpunkter på hur fokusområdet Barn och
Ungdom kan förbättras och utvecklas ännu mer, på en övergripande nivå.
•

Så här tycker vi att de övergripande målen kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya mål eller skriva något om vad som behöver göras för
att utveckla befintliga:

Så här tycker vi att förslagen till aktiviteter kan förbättras – ni kan antingen välja
att formulera förslag på nya eller skriva något om vad som behöver göras för att
utveckla befintliga:

•
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10. När ni tänker på Barn och ungdom i stort – vad tycker ni att vi inom Svensk
Friidrott (förening, distrikt, förbund) borde utveckla, levandehålla, börja med
respektive sluta med för att leva upp till idén?
Utveckla

= sådant vi gör idag, som är bra, men som skulle kunna göras
så mycket bättre.

Levandehålla = sådant vi gör idag, som är bra och som vi ska fortsätta vara bra på.
Börja med

= sådant vi inte gör alls idag, men som skulle kunna bidra till
ovanstående.

Sluta med

= sådant vi gör idag med som inte bidrar till ovanstående.

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med

Utveckla

Levandehålla

Börja med

Sluta med
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4. Tid- och kommunikationsplan
för framtagandet av Verksamhetsinriktning 2010-2013
och genomförandeplan 2010
Vid förbundsårsmötet 2009 beslutades om en ändring i processen för planering av
verksamheten inom Svensk Friidrott, kallad ”Friidrott för 2010-talet”. Den här
tid- och kommunikationsplanen beskriver hur den nya processen ska gå till.
Steg 1

Vecka 25 får samtliga SDF-ordföranden av förbundsstyrelsen ett arbetsunderlag
och förslag för den kommande verksamhetsinriktningen. För varje SDF finns
en utsedd kontaktperson i förbundsstyrelsen, se sid 6, till hjälp att planera
arbetet med materialet. SDF äger nu materialet och ansvarar för att det
distribueras till föreningarna som får till uppgift att arbeta igenom materialet.
SDF är behjälpliga sina föreningar i arbetsprocessen. Föreningarna kan
välja att själva arbeta igenom materialet eller tillsammans med en annan
förening eller tillsammans med den handledare som SDF har till förfogande.
SDF kan om de önskar ta UC till hjälp i arbetet.
Steg 2

Vecka 39 och 40 organiserar SDF arbetsmöten för föreningarna inom respektive
område. Vid dessa möten sammanställs föreningarnas åsikter från arbetsunderlaget till ett gemensamt dokument för varje SDF.
Steg 3

Vecka 41 skickar varje SDF sitt arbetsunderlag till förbundskansliet.
Steg 4

Vecka 47 sammanställer förbundsstyrelsen alla arbetsunderlag från SDF till en
ny uppdaterad verksamhetsinriktning och genomförandeplan. SDF får sedan ta
del av det nya dokumentet.
Steg 5

Vecka 48 genomför förbundsstyrelsen en ordförandekonferens där den nya
Verksamhetsinriktningen 2010-2013 och Genomförandeplanen 2010 tas fram.
Ordförandekonferensen fattar beslut om Genomförandeplanen 2010.
(Förbundsårsmötet 2010 fattar beslut om Verksamhetsinriktningen 2010-2013).
Steg 6

Förbundsstyrelsen och förbundskansliet budgetsätter Genomförandeplanen
2010.
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