
Svenska friidrottsförbundet   Ansökan Handslaget år 2 
 
 
Projekt: ”Norrland i utveckling med EM 2006” 
 
 
Bakgrund / Syfte:  Varför vill vi genomföra projektet?  
Friidrotten har haft det ganska tufft uppe i Norrland de senare åren. Flertalet klubbar är svaga 
och få klubbar orkar satsa på seniorverksamhet. Ledarbristen på alla nivåer styrelser, tävlingar 
och träning är tydlig. FC Norr vill tillsammans med ett stort antal föreningar och distrikt 
initiera  en utvecklingssatsning för att öppna dörrarna för flera och ta till vara den 
anstormning av ungdomar som EM 2006 i Göteborg kommer att generera. 
 
Mål / Målgrupp:  Vad vill vi uppnå med projektet? 
Höja utbildningsnivån på alla fronter i alla distrikt och föreningar. 
Projektet ska ha ett brett fokus: 
*Tränarutbildning ungdomsträning 10-14, 14-17år samt löptränare 
*Unga ledare 
*Strategiska ledare ledarförsörjning 
*Funktionärsutbildning 
*Föreningsutveckling ledarförsörjning 
*Tävlingsutveckling handslaget 
 
Med stort stöd av en anställd projektledare skapa en ”utbildningsgrupp” som på olika sätt och 
på olika nivåer kan skapa utbildningsmöjligheter för: 
   2005 2006 2007 
*Barn ledare  7-10år 40 50 60 
*Ungdomstränare  10-14år 40 50 60 
*Ungdomstränare 14-17år 15 20 25 
*Löptränare    20 30 40 
*Unga ledare         16-25år 20 30 40 
*Strategiska ledare  40 50 60  
   175 230 285 
*Funktionärer 
  Funktionärens ABC  -> I samtliga distrikt starta utbildning  
  Distriktsdomare  5 7 10  
  Förbundsdomare  2 4 6 
  Eltid   5 7 10 
  Starter   5 7 10 
   17 25 36  
 
Vi finns förstås med i tränarsatsningen ”2006 nya tränare” men vill också lyfta upp och skapa 
möjligheter att även utbilda strategiska ledare, olika typer av funktionärer samt utveckla 
klubbar och tävlingsverksamheten. 
 
 
 
 



 
Metod / Hur Vilken verksamhet/aktiviteter tänker ni genomföra? 
Om tillräckligt stort antal föreningar går med i projektet kommer en projektledare att anställas 
som stöd och pådrivare till klubbar och distrikt. En styrgrupp har tillsatts bestående av  
Tomas Vidmark, Umeå   
Lennarth Johnsson, Skellefteå    
Anders Åkerman, Sollefteå  
Per Jutterström, Sundsvall  
Henrik Ragnvaldsson, Umeå   
 
Utöver styrgruppen kommer ett utbildningsnätverk att skapas med olika personer som har 
utbildning (b l a utbildade utbildare 7-17år) och drivkraft att finnas med i arbetet.  
 
Största vikt måste läggas vid att samtliga medverkande föreningar känner delaktighet 
och nytta med projektets inriktning. 
 
Utöver att slå vakt om och intensifiera våra beprövade FC aktiviteter som: 
Läger 13-14år, Läger 15-17år samt Tränarutbildning 10-17år kommer vi att fokusera på: 
 
2005 Prio: ordning 
1) ”Kick off”och ständig utveckling av ”Utbildningsnätverket” 
2)  Utbildning av Unga ledare 
3)  Tränarutbildning 7-17år med fokus på  10-14 & 14-17år 
4)  Funktionärs utbildning (ledarförsörjning) 
5)  Tävlingsformer för ungdom 
6)  Regionmöten - Strategiska ledare 
7)  Utbildning löptränare 
8)  Föreningsutveckling 
Tidsplan När planerar ni att genomföra projektet? Är projektet flerårigt?  
Vi ser detta projekt över tre (2005-2007) år med en förhoppning om en start januari 2005 
 
  2005-> 2006-> 2007-> 
*Läger 13-14år -> genomföra som tidigare  
*Läger 15-17år -> genomföra som tidigare med högre deltagarsiffror 
*Läger 17 o äldre -> planera och initiera hålla 3 grengruppsträffar/år fr 2005 
*Barn ledare 7-10år -> genomföra med förhöjd aktivitet fr o m höst 2005 
*U-tränare  10-14år -> stor fokus 2005 
*U-tränare 14-17år -> stor fokus 2006 
*Junio-Sen rtränare -> stor fokus att under/efter 2007 få med flera från Norrland 
*Löp tränare  -> finnas med i det nationella arbetet utbilda senast höst-05 
*Unga ledare 16-25år -> stor fokus både ungt strategiskt ledarskap, ungt tränarskap 
*Strategiska ledare -> via regionmöte 04 ta ut utvecklad plan för 2005-2007 
*Funktionärer -> samordna eltid, distriktsstarters etc… 
  -> ta fram enklare utbildningsmaterial för klubbfunktionärer 
*Föreningsutveckling -> stöd till klubbar i behov -> regionmöten 
*Tävlingsformer -> stödja föreningar att via handslaget ta initiativ till nya former
  
 
 
 



 
 
 
Finansiering Vad kostar projektet totalt att genomföra? Ange sökt belopp år1 
och/eller år 2  
Vår målsättning är att hitta ett 20-25 tal föreningar som vardera ansöker om 15.000:- till detta 
projekt. Bidraget från handslaget bör ligga i skiktet 250-400´. Styrgruppen jobbar vidare med 
finansieringen och detta stycke och budget för 2005-2006 presenteras under dec 2004. 
Den totala kostnaden för 2005 beräknas bli 340 tkr. Föreningarna inom FC Norr erbjuds att 
deltaga i och få stöd av den verksamhet som skissas på inom projektet varvid det tas ut en 
Självkostnadsavgift. Beroende på antalet föreningar som anmäler sitt intresse så bedömer 
Vi att kostnaden per förening hamnar på ca 10-15 000 kr. 
 
Uppföljning / Utvärdering Hur planerar ni att redovisa resultatet av projektet?  
Projektarbetet kommer ständigt att följas upp och utvärderas. Vi planerar att redovisa skriftligt 
efter varje period (jan 2006, 2007, 2008). Dessutom står vi till förfgande för SFIF och andra 
organisationer att redovisa muntligt i passande sammanhang.(SFIF:s utbildningskonferens, 
regionmöten etc.) 
 
Vi kommer främst att mäta projektets resultat via 
*Statistik->(jmf FC Norrs utbildningsnivå tidigare med projektåren) 
*Enkäter och attitydundersökningar 
Där samtliga föreningar får chansen att utvärdera projektet för egen del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


