
Friidrottscentrum Norr   2005-01-13 
 
 
Projekt: ”Norrland i utveckling med EM 2006” 
 
 
Hej! 
Nu är det äntligen dags , vi har tillsammans slutfört ansökan till SFIF handslaget. 
(se bifogad ansökan) vår gemensamma Julklapp till friidrotten i Norrland!!! 
 
Sedan september har vi jobbat inom FC Norr med att starta ett förenings projekt inom 
handslaget över 3 år 2005-2007. Vi hade som mål ett 25-tal klubbar (kravet från SFIF var 
20st). I dag den 13 jan när ansökan ä behandlad av Rolf Asplund på SFIF har vi blivit 19 
föreningar vilket innebär att målet i princip är nått. 
 
Ekonomi: 
När det gäller det ekonomiska kommer Rolf A på SFIF snarast att betala ut handslags-
pengarna till resp. förenings konto. För att skynda på processen skickar vi ett faktura- 
underlag från FC norr där vi begär in samma summa från föreningarna med detta brev. 
Vi vill också uppmana dig som kontaktperson att om möjligt för projektets räkning bevaka 
att snabb inbetalning kan ske.  
 
Utbildningsbehov: 
De föreningar som i anmälan till projektet inte angett sitt utbildningsbehov kommer att bli 
kontaktade inom kort av projektledaren. Planerade utbildningsaktiviteter kommer att 
presenteras i slutet av januari. 
 
Projekt planering: 
I kalendarium för 2005 som är mycket preliminärt framgår att ”vi” ser det riktiga startskottet 
för projektet i Sept 2005. Självklart ska projektet orka med att stödja mesta möjliga utbildning 
& utvecklingsaktivitet även fram till dess. Fokus ligger dock på att jobba fram ett brett nätverk 
av utbildare och inför hösten 2005 lägga fast en någorlunda fast och väl förankrad 
utbildningsplan för hela Norrland. Dessutom måste alla föreningar känna största möjliga 
delaktighet och vara med i att under våren sätta fast projektplanerna.   
Inriktningen blir således att utöver FC:s tidigare uppgifter: 
 
1) Nätverk och team känsla Utbildarträff 
   Norrlands friidrotts EVENT 
2) Förankra projektplaner  Föreningsledarträffar 
    Föreningsutveckling  Mail, telefon kontakter 
   Utbildning ”Strategiska ledare” 
3) Unga ledare  Nätverk 
   Starta utbildning 
 
Vi önskar er alla ett gott friidrotts år 2005!!! 
 
Per Jutterström, projektledare  
 
 
 


