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DOKUMENTATION – UC Möte Norrland, Umeå 2008�10�25 – 2008�10�26 
 
 
 
Remissförslagen Remissförslagen Remissförslagen Remissförslagen ���� Svensk Friidrott för 2010 Svensk Friidrott för 2010 Svensk Friidrott för 2010 Svensk Friidrott för 2010����talettalettalettalet    
 
Norrland har diskuterat dessa frågor i föreningar och distrikt och nu i samband med UC�mötet. 
Remiss nr 1 föredrogs av Per Jutterström och remiss 2 och 3  av Mats Åkerlind. Vi avsatte rejält 
med tid för grupparbeten och diskussion under lördagen. På söndagen föredrogs ett redigerat 
gemensamt svar som samtliga SDF och deltagande föreningar ställde sig bakom (se bilaga) 
Svaret är enligt uppdrag från UC Norrlands styrgrupp inskickat till SFIF och övriga till FM 
röstberättigade SDF och föreningar har delgetts vårt svar. 
 
Min vision med Svensk FriidrottMin vision med Svensk FriidrottMin vision med Svensk FriidrottMin vision med Svensk Friidrott    
Under presentationen fick deltagarna formulera sin vision i Svensk Friidrott  
Här listas samtliga visioner: 
 

• Återupprätta breda arenatävlingar 
• Genomföra Skol�DM på högstadium 

och gymnasium 

• Friidrotts Umeå 

• Breddidrott för äldre 

• Utveckla kastsidan för yngre 

• Säkerställa återväxt, kvalité och 
tillgängliga tränare 

• Utbildning o utveckling på alla nivåer 
• En bra organisation och 

träningsgrupper i Piteå 

• Friidrott som både tävlings� och 
träningsidrott 

• Friidrott ska sprida glädje och ta 
större plats 

• Friidrott som kan leva i hela Sverige 

• Höja friidrottens status 
• Få bort vita fläckar 
• Fler juniorer/seniorer 
• Få de aktiva att stanna kvar i övre 

tonåren (även få med 14�15åringar 
från andra idrotter) 

• Skol�DM – samarbetet med skolan 
viktigt 

 

• Utveckla klubbverksamheten 

• Få fler aktiva seniorer 
• Stärka föreningsverksamheten och 

ledarsidan 

• Anpassa friidrotten till 2000�talet utan 
att tappa bredd/topp 

• Förbättra kommunikationen i Svensk 
Friidrott 

• Friidrott ska prio. (bli större än?) 
framför fotboll 

• Få flickor fortsätta längre med friidrott 
• Utveckla friidrotten – inte bara elit – 

utan utveckla bredd och fler ledare 
gör färre saker 

• Få in unga att bestämma 
• Utveckla friidrotten i norrland 
• Alla åldrar ska kunna vara med och 

ha roligt 
• Ungt tänkande = fler yngre med 
• Förbättrad elit 
• Fler tävlingar – större deltagande 
• Fler aktiva klubbar i HELA distriktet 
• Utveckla förbundet – SFIF 
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Grupparbete: Inspel till UCGrupparbete: Inspel till UCGrupparbete: Inspel till UCGrupparbete: Inspel till UC����planeringen 2009planeringen 2009planeringen 2009planeringen 2009    
 
Grupp 1Grupp 1Grupp 1Grupp 1    
Fokusområden 

• Mer av friare typer av fortbildning i tränarutbildningen 
Med ämnen som MAQ, kost, mental träning, yoga, PCT, rehab 
Massage 

• Kopplingen mellan RIG och hemmatränare måste utvecklas 
(Bra att SFIF stödjer hemmatränarna med juniortränarutbildning 
fr o m 2009) 

Läger/utv. Träffar 
• Hur vill ungdomarna ha läger? På hösten kanske ett mer socialt 

läger med träning som bryter mönster…mer typ av allmän träning  
och rehab inriktat (Skellefteå idé med läger i Hemavan) 

• UC:s stora utlandsläger för 16år o äldre återigen 2010..!? 
 
Grupp 2Grupp 2Grupp 2Grupp 2    
Fokusområde: 
Lyfte upp behovet av läger för våra ungdomar � LÄGER ÄR MYCKET VIKTIGT 
Man funderade kring 

• De större föreningarna som motorer för läger 
• Samordning resor 
• Åldersindelning 
• Inkludera tränarutbildning vid läger 
• Lokala lösningar 
• Instruktörer olika nivåer för olika typer av läger 

Viktigt att utbilda slussa in yngre/nya instruktörer 
• Läger är socialt viktigt 
• Viktigt att hemmatränarna finns med 

    
Grupp 3Grupp 3Grupp 3Grupp 3    
TränarutbildningTränarutbildningTränarutbildningTränarutbildning    
Tränarutb.  13�14 år  14�17 år.  Viktigt med uppföljning Anpassade T�Utb. Funktionärsutb. 
Utvecklingsträffar i samband med tex. Läger. 
Att höja statusen för tränar, framtidsledar och unga ledarutb. 
Ex. Lista � Vilken praktik�specialisering. Sätta ut i inbjudan vilken kompetens utbildaren har. Likt 
ett CV 
 
Unga ledar utb. Nå ut till yngre, viktigt att släppa fram dessa, in i styrelser och kommittéer. 
Förslag� I styrelser, minst 2 och med rösträtt, dessa skall fylla 18 de år dom väljs in. 
 
Framtidsledarutb. Föreningsnivå � Distrikt och Central nivå 
Här är det viktigt att ta fram � Värderingsgrunder. (om man, för att få medel framhåller 
bredden, men sen i sina remissförslag sätter värderingsfokus på elit och missgynnar delar av 
friidrotts Sverige. Då skapar man inte något förtroende för Svensk Friidrott. 
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Ledar och föräldravård. Nå föräldrar genom kortare utbildnings träffar. 
Kunskap ger mervärde för alla. 
 
Spännande utbildningar, våga "gå över gränserna" att tänka det man inte har tänk 
på tidigare. Öppna sinnen, se åt sidorna, våga spränga gränser. Brainstorming. 
Se till att yngre är med i ett fortsatt arbete med förnyelse. Vi MÅSTE ta till oss deras åsikter i 
allt.  
 
Lägerverksamhet.Lägerverksamhet.Lägerverksamhet.Lägerverksamhet.    
Yngre � läger är viktiga. Bra träning, men tid för social rolig samvaro. Inom 
Sverige/Hemmaplan 
Utlandsläger � Vartannat år för 16�17�äldre /  Större behov av väl utbildade tränare. 
Men även tid för social och trevlig samvaro. 
I samband med läger, utvecklingsträffar för tränare. 
 
Styrgrupp för UC.Styrgrupp för UC.Styrgrupp för UC.Styrgrupp för UC.    
Bra som förslag. Som idag, 2 anställda i Sisu och representant från SFIF 
Samt distriktsordf.  Viktigt att dessa i sin tur når ut till föreningarna. 
 
 
Grupp 4Grupp 4Grupp 4Grupp 4    
Fokusområden 

• Kast 
• Löpning 
• Fråga klubbar, inventering och göra besök inte bara skicka ut inbjudningar 
• Uppföljning av utbildningar – kolla hur det gått? 

Läger/utv. träffar,  
• Bra att kombinera läger och utbildning 
• Går att söka interregionala medel 

Norrlandskomittéer 
• Fortsatt ha och utveckla tävlings�, strategi och lägerkommitté 
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Information från SFIF:s valberedning Information från SFIF:s valberedning Information från SFIF:s valberedning Information från SFIF:s valberedning –––– Kristina Söde Kristina Söde Kristina Söde Kristina Södergrenrgrenrgrenrgren    
 
Kristina berättade om valberedningens arbete och redogjorde för styrelsens mandattider. Hon 
poängterade vikten av att vi i norrland jobbar för att få fram förslag på kandidat till FS. 
Det är viktigt att vi känner att vi och våra frågor är representerade.  
Allmän frågestund rörande b l a 
 

• Kompetensprofiler på FS ledamöter 
• Att vara ordf. eller ledamot i FS kräver att du är pensionär eller miljonär 

 
Vid FM (förbundsårsmötet) i mars 2009 går mandattiden ut för Stefan Borg, Tomas Riste, 
Madeleine Melander och Karin Lundgren. 
 

 
FS FS FS FS –––– Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen    
Lennart Karlberg, ordf.     IFK Gnesta 
Madeleine Melander  IFK Helsingborg 
Curt Högberg                  IFK Lidingö 
Lillemor Rönnbrant Boh/Dals. FIF 
Mats Åkerlind                 Gefle IF 
Maria Akraka                 Rånäs 4H 
Stefan Borg                    Turebergs FK 
Karin Lundgren               Göteborgs FIF 
Tomas Riste               IF Göta 
 

VBVBVBVB    ––––     Valberedningen Valberedningen Valberedningen Valberedningen    
Johan Storåkers, ordf.   Spårvägens FK 
Kristina Södergren           Gefle IF 
Ellinor Johansson             IF Göta 
Berndt Andersson            Göteborgs FIF 
Nils�Erik Emilsson Malmö AI 

 
 
 

Diskussioner om tävlingar Diskussioner om tävlingar Diskussioner om tävlingar Diskussioner om tävlingar –––– INLM, NLM, INLM, NLM, INLM, NLM, INLM, NLM, Nordeamästerskapet Nordeamästerskapet Nordeamästerskapet Nordeamästerskapet        
 

NLM inomhusNLM inomhusNLM inomhusNLM inomhus    
Diskuterades om startavgifterna 
Diskuterades om flytt av INLM från Skellefteå till Umeå p g a 
Byte av datum, från 14�15 till 7�8 feb samt avståndet för de södra distrikten och hallens 
beskaffenhet. Lyftes fram att tävlingen bör gå senare så att alla DM tävlingar är avgjorda 
innan det regionala mästerskapet. 
Det har väckts en idé om ett samlat inomhus Nordeamästerskap+NLM i Bollnäs, kanske 
något för 2010? 
Beslutades att Skellefteå AIK arrangerar 7Beslutades att Skellefteå AIK arrangerar 7Beslutades att Skellefteå AIK arrangerar 7Beslutades att Skellefteå AIK arrangerar 7����8 februari8 februari8 februari8 februari, uppdrogs åt UC Norrlands styrgrupp att , uppdrogs åt UC Norrlands styrgrupp att , uppdrogs åt UC Norrlands styrgrupp att , uppdrogs åt UC Norrlands styrgrupp att 
se över startavgifterna.se över startavgifterna.se över startavgifterna.se över startavgifterna.    
 
NLMNLMNLMNLM    –––– Norrländska mästerskapen Norrländska mästerskapen Norrländska mästerskapen Norrländska mästerskapen    
Vid regionmötet 2007 beslutades att inte ha turordning utan att föreningar söker fritt 
och presenterar ett koncept och FC Norrlands årsmöte beslutar� Inga officiella ansökningar har 
kommit till FC Norrlands tävlingskommitté. 
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Örnsköldsvik, IF Vingarna och Sundsvall, Sundsvalls FI är intresserade. 
Datum diskuterades och ska vara 13�14 juni. 
Arrangör beslutas formellt av FC Norrlands extra årsmöte. 
Lyftes fram att det faktiskt existerar en NLM distriktslagtävling för åldersgrupperna 15�17 
som bör fokuseras mer från deltagande distrikt. 
Beslutades att SuBeslutades att SuBeslutades att SuBeslutades att Sundsvalls FI arrangerar 13ndsvalls FI arrangerar 13ndsvalls FI arrangerar 13ndsvalls FI arrangerar 13����14 juni 2009 med Ö14 juni 2009 med Ö14 juni 2009 med Ö14 juni 2009 med Ö����vik som reservort.vik som reservort.vik som reservort.vik som reservort.    
 
NordeamästerskapetNordeamästerskapetNordeamästerskapetNordeamästerskapet    
Diskuterades främst om datumplacering eftersom tävlingen gick alltför tidigt 2008 vilket 
Innebar svårigheter att ta ut lag, få med deltagare då skolorna inte startat ännu. 
Sista helgen i aug eller första helgen i sept. var uppe för diskussion. Valet blev att undvika 
Finnkampshelgen 29�30 aug. 
Turordningen innebär att det är Västerbottens FIF:s som arrangerar , det bör sökas 
reservdistrikt (Jämtland/Härjedalen?) 
Beslutades atBeslutades atBeslutades atBeslutades att uppdra åt Skellefteå AIK att arrangera 5t uppdra åt Skellefteå AIK att arrangera 5t uppdra åt Skellefteå AIK att arrangera 5t uppdra åt Skellefteå AIK att arrangera 5����6 september6 september6 september6 september    
Beslutades att ändra ang: grenstarter nu max 4, istället ändra till max 6 grenstarterBeslutades att ändra ang: grenstarter nu max 4, istället ändra till max 6 grenstarterBeslutades att ändra ang: grenstarter nu max 4, istället ändra till max 6 grenstarterBeslutades att ändra ang: grenstarter nu max 4, istället ändra till max 6 grenstarter    
3 per dag3 per dag3 per dag3 per dag. . . .     
 
TävlingsplaneringenTävlingsplaneringenTävlingsplaneringenTävlingsplaneringen    
Lyftes fram svagheten med att UC möte/Norrlandskonferens p g a SFIF:s remisser och framtida 
planeringsprocess måste ligga i sept/okt då vi inte har tillräckliga uppgifter om 
tävlingsprogrammet inför nästa utomhussäsong. 
Vissa tävlingsdatum rapporterades från närvarande distrikt 
Prel. sammanställning utomhus 2009 
8 maj© Veteran�SM/Vännäs Halvmarathon 
18 maj© Vårruset, Gävle 
30�31/5© Storsjöspelen, Östersund 
Juni VFIF Stora DM 
Juni VFIF Umeå Öppna mästerskapen 
6�7 juni Bodens Sommarspel, Boden 
13�14 juni NLM, Sundsvall 
8�11 juli© St:Olavsloppet, Östersund � Trondheim 
17�19 juli© Valbo�Games, Gävle 
25 juli© Sundsvall Wind�Sprint, Sundsvall 
? Skellefteåspelen, Skellefteå 
8 aug Öbackaspelen 
22�23/8© Vaplansspelen, Krokom  
9 okt© Umeå maran 
 Barentskampen? 
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Deltagarförteckning UCDeltagarförteckning UCDeltagarförteckning UCDeltagarförteckning UC����mötet 2008mötet 2008mötet 2008mötet 2008    

Per Jutterström Medelpads FIF    
Stefan Sandlund UC Norrland 
Mats Åkerlind SFIF Styrelsen     
Kristina Södergren SFIF Valberedning 
Jonas Forsberg SFIF Ungdomsrådet    
Siv Tjärner  Norrbottens FIF    
Roger Johansson Norrbottens FIF    
Michael Nordh Norrbottens FIF   
Michael Barchéus Boden FI     
Pierre Löfbom  Piteå IF     
Ivar Söderlind Västerbottens FIF    
Gustaf Björklund Västerbottens FIF    
Sven Hanell  Västerbottens FIF 
Leif Stening  Västerbottens FIF 
Stig Marklund Västerbottens FIF    
Wiveca Ögren Västerbottens FIF   
Bengt Forsman Västerbottens FIF 
Per Wikström  Umedalens IF 
Helena Karlsson Umedalens IF 
Hans Nilsson  IFK Umeå 
Ulla Björklund IFK Umeå 
Thomas Björklund IFK Umeå 
Anne Sjöberg Ume FI 
Johanna Axelsson Ume FI 
Niklas Lindskog RIG Umeå 
Hans Källén  RIG Umeå 
Mats Höglund Ångermanlands FIF   
Stefan Kanerva Ångermanlands FIF 
Halvard Sundström IF Vingarna   
Tore Torstensson Jämtland�Härjedalens FIF  
Johan Norberg Jämtland�Härjedalens FIF   
Lars Nilsson  Medelpads FIF 
 


