
 
VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND (VFIF) 

 
Välkommen till Västerbottens Friidrottsförbunds Planeringskonferens i Umeå 

lördagen den 5 december 2009 med början kl 10.00. Vi hälsar dig varmt välkommen! 

 
 Program och hålltider: 
 

 10.00      Samling 

    

               10.10                   ”Föreningen i centrum”.   

                                           Fredrik Holmgren, SISU Västerbotten inleder utifrån” Idrottens Föreningslära”. 

 

               10.45                 ”Friidrott för 2010-talet” 

  Information och diskussion utifrån de remissvar som Västerbotten och andra distrikt 

                      har lämnat in till Svenska Friidrottsförbundet.  Inledare: Ivar Söderlind, VFIF.   

 

               11.15       ”Norrlandsprojektet – att stärka och utveckla föreningarna i Norrland” 

                                           Om utbildning, subventioner, projektstöd och föreningssamarbete. 

                                           Inledare: Stefan Sandlund, UC Norrland och SISU Västerbotten 

        

     11.45      Lunch 

 

               12.30   Lägesrapport från föreningarna 

 

    13.00     Tävlingsprogrammet 2010. Samordnare: Ivar Söderlind 

 

                        Vi planerar med utgångspunkt från förslag till tävlingsprogram.  

               Speciella diskussionspunkter: 

                             – Arenatävlingar av enklare slag runt om i länet (PRK, Nolia Cup, Kasttävlingar etc) 

                                   – Ungdomstävlingar  

                                – DM-tävlingar (UDM, SDM, VDM) 

                              – Ungdomslänsmatchen 

                                   – Barentskampen  

                                 – Grand Prix i långlöpning 

                              – Långlopp i övrigt 

  

       15.00                Avslutning 

 

 Lättlunch:      I IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19. VFIF bjuder konferensdeltagarna. 

 

 Resor:      Vi lämnar resebidrag ("bensinpengar") med 18: - kr per mil samt 50 öre per mil                           

               och passagerare. Vi räknar med att deltagarna tar initiativ till samåkning! 
 

 

Observera att de ombud som närvarar vid konferensen bör ha mandat att för föreningens 

räkning fatta nödvändiga beslut om tävlingsdatum. Ändringar i det tävlingsprogram som 

fastställts vid Planeringskonferensen får i princip inte ske.  



Det fullständiga centrala tävlingsprogrammet med samtliga arenatävlingar och långlopp 

finns på Svenska Friidrottsförbundets hemsida http://www.friidrott.se (se menyn till 

höger) och även på VFIF:s hemsida (www.vfif.se).  

 

Observera också att med början kl 12.45 ger föreningsrepresentanterna en kort 

lägesrapport om föreningens friidrottsverksamhet, både idag och visioner framåt. 

 
 

Huvudtemat för konferensen är ”Friidrott för 2010-talet”. 

Västerbottens Friidrottsförbund och UC Norrland har skickat in fylliga remissvar på 

Svenska Friidrottsförbundets förslag om ”Friidrott för 2010-talet som skall redovisas och 

diskuteras under Planeringskonferensen. Det handlar om elit och landslag, tränar- och 

ledarutveckling, föreningsutveckling, arrangemang, samt barn- och 

ungdomsverksamhet.  

 

Det är angeläget att många föreningar är representerade vid Planeringskonferensen och 

medverkar i diskussionerna både vad gäller ”Friidrott för 2010-talet” och tävlingsplane- 

ringen. Det är viktigt och att vi gemensamt komma fram till hur vi går vidare med dessa 

frågor. 

 

Vid konferensen medverkar Lena Aruhn, ledamot i Svenska Friidrottsförbundets 

styrelse, liksom Fredrik Holmgren och Stefan Sandlund från SISU Västerbotten. Stefans 

projektarbete ”Norrland under uppbyggnad till 2010” presenteras och diskuteras. Stefan 

tillsammans med Per Jutterström, Sundsvall är anställd på halvtid av SISU med uppgift 

att stödja utbildningsaktiviteter i norrländska friidrottsklubbar. 

  

Som vanligt skall föreningar som under nästa säsong arrangerar tävlingar (arena, 

terräng, landsväg) närvara vid konferensen och skicka ombud som har fullmakt att fatta 

beslut. 

    

Ändringar i det tävlingsprogram som fastställts vid Planeringskonferensen får i princip 

inte ske. Det skulle självklart bli en ohållbar situation om inte arrangörer söker sanktion 

för sina tävlingar. För att tävlingsprogrammet skall kunna samordnas är det nödvändigt 

att alla arrangörer meddelar när man önskar ha sina tävlingar!!       

 

 

  

 V Ä L K O M M E N ! 

 

 För VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND 

 

 Ivar Söderlind       

    Ordförande 



 
Anmälda deltagare till VFIF:s Planeringskonferens 2009-12-05 
 

Torsdagen den 3 december är 16 personer från 8 föreningar anmälda till  

konferensen.  

 

Ivar Söderlind, VFIF/UC Norrland/Örträsk SK 

Sven Hanell, VFIF/Sandviks IK  

Bengt Forsman, VFIF/IFK Umeå 

Leif Stening, VFIF/Jalles TC 

Gustaf Björklund, VFIF/IFK Umeå 

 

Sandlund Stefan, UC Norrland/SISU Västerbotten 

Fredrik Holmgren, SISU Västerbotten 

Lena Aruhn, SFIF:s styrelse/Ume FI 

Kjell-Göran Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté 

Per Andersson, Skellefteå AIK/UC Norrlands Tävlingskommittén 

Maria Lindvall, IFK Umeå 

Thomas Björklund, IFK Umeå 

Hans Nilsson, IFK Umeå 

Per Wikström, Umedalens IF (förmiddag) 

Helena Karlsson, Umedalens IF (eftermiddag) 

Martin Lundberg, Fredrika IK 

 

 

 

V Ä L K O M M E N !  

 

Ivar Söderlind       

Ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund 

 

 


