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Utvecklingsplan Idrottslyftet
Syfte och mål
Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och
unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Foto: Bildbyrån i Hässleholm AB

Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna
ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att
svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att
idrotta i en förening.
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Bakgrund
Utifrån den kartläggning ni gjort med stöd av arbetsboken, beskriv kortfattat:
1. Hur ni kommit fram till de områden som ni ser som mest prioriterade för att utveckla er barn- och ungdomsidrott.
2. Vilka kopplingar finns det till annat utvecklingsarbete som pågår inom ert förbund.
1. Vi har genomfört 3 work shop med deltagare från olika delar av verksamheten,
från klubbar till förbundsledning. Arbetet har processtyrts av SISU och genomförts
under våren 2016. Resultat av de tre arbetsmötena har resulterat i att 5 områden har
utpekats som viktiga att arbeta med.
2 Arbetet med detta har legat parallellt med den organisationsutredning som Svemo
påbörjade 2015 och med det arbete som genomförs när det gäller utvecklingen av
våra utbildningssystem.
Processerna har i många delar påverkat varandra. Bland annat har arbetet med
idrottslyftet kunnat ta hänsyn till de målområden som inom
organisationsutredningen utpekats som viktiga. På samma sätt sker det omvända
arbetet med idrottslyftet påverkar organisationsutredningen.
Att de här processerna sker samtidigt har varit av mycket stor betydelse och bidrar
till att vi kan förvänta oss markanta effekter på alla delar.
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Utvecklingsplan
Syftet med utvecklingsplanen är att på ett överskådligt sätt visa vilka områden ni valt
att prioritera, vilken strategi ni tänker välja för att nå de effekter ni önskar samt på vilket sätt ni planerar att följa upp ert arbete så att det rör sig i rätt riktning. Planen blir
därmed också ett viktigt stöd i ert fortsätta arbete. Det är viktigt att utvecklingsplanen har en tydlig koppling mot det kartläggningsarbete ni gjort och att det ni tänker
göra leder mot de gemensamma målen för svensk idrott.
För att göra kopplingen mot arbetsboken tydlig utgår vi från den modell som sätter
en attraktiv verksamhet för utövaren i centrum. Med andra ord att fokus ska ligga på
att utforma en verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och
välkomnande för varje enskild individ.

Livslångt
idrottande = bättre
folkhälsa

Idrottande i
förening = stärkt
föreningsliv

(Rekrytera)

En attraktiv
verksamhet för
utövaren
(så bra som möjligt!)

Anläggningstillgång

Så många
som möjligt

Välutbildade
tränare/ledare

Föreningsmiljö

Så länge som
möjligt
(Behålla)

Kvalitet i träning
och tävling
Integration,
jämställdhet mm

Starkare
samhällsaktör

Fyll i utvecklingsplanen utifrån de utvecklingsområden ni valt att prioritera. I planen
utgår vi från de fyra övergripande områdena i bilden ovan som alla bidrar till att
skapa en attraktiv verksamhet för utövaren, det vill säga förening, träning/tävling,
tränare/ledare och anläggning. Vi ser att ni som förbund bör prioritera totalt 3–5
områden att utveckla. Självklart kan det vara flera saker ni vill utveckla inom samma
område och andra som ni inte vill prioritera i nuläget.
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Föreningsmiljön
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området föreningsmiljön?

Utveckling av
organisationsstrukturen
i både förbund och klubbar
som påverkar barn och
ungas möjlighet att delta.

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Lätt att förstå och hitta rätt
i förbundet och
föreningens verksamheter
för nytillkomna barn och
föräldrar.

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Medlemmarnas upplevelse
av situationen. Dels
klubben som medlem i
Svemo och dels den
enskilda medlemmen i
klubben.
Tydligare beskrivningar av Finns det en tydlighet i
"vem gör vad och varför". ansvarsområden och
funktion. Hur upplevs den.
Kommer antalet frågor att
minska?

Tillgänglighet för nya
medlemmar.

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Inom organisationen
genomföra analysarbeten
och peka på
förbättringsområden.
Rena
enkät- och intervju
undersökningar.

Förättra och
tillgängliggöra "bilder" på
organisationsstrukturerna.
Tydliggöra och begränsa
ideella ledares
arbetsområden.
Kan personer som befunnit Ta bort strukturella
sig i utkanten av sporten
barriärer i form av
eller klubben bjudas in
"byråkrati".
som medlemmar.
Öppna för nya
utövargrupper och nya
grenar typer av
barnverksamhet.
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Träning/tävling*
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området träning/tävling?

Utbildning av alla
kategorier av tränare
ledare, med början för
barn- och ungdomsledare

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

En bra och etablerad barn
och föräldrautbildning.

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Ökat antal
utbildningstimmar och
ökat antal ledare. Ökat
antal Gulhjälmsförare.

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Utveckla digitala
utbildningssystem för
barn/föräldrar
Etablera utbildningen över
hela landet.

Ta fram nytt
Får flera utbildare som kan
utbildningsmaterial och ny arbeta med ett enklare
utbildningsstrategi för
utbildningsmaterial.
Guldhjälpsutbildning".

Ta hjälp av kunniga
personer inom
utbildningssektorn. SISU
Ta fram ett nytt "utseende"
på bildningsmaterialet.

Ta fram förenklat
regelverk för barn och
unga som inte vill tävla.

Reducera
regelomfattningen.

Flera deltagare vid enkla
arrangemang.

Fokusera på säkerhet.

*Med träning/tävling avses även annan typ av idrottslig verksamhet.
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Tränare/ledare
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området tränare/ledare?

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Tränare och ledare ska ges Ökad kvalitet på
ledarledda aktiviteter
prioritet genom
utbildningsverksamhet och
statushöjning.

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Avstämning med
deltagarna.

Förbättrat
utbildningsmaterial.
Ökat antal utbildningar

Flera aktiviteter på banan i Användande av de
många olika nivåer.
utbildningsbidrag som
finns i betydligt större
omfattning. LOK-stöd.

Ett nytt
utbildningsmaterial för
föräldrar.

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Barn och
ungdomsverksamheten
måste göras säkrare.

Närmare samarbete med
de lokala SISU ditrikten
Tydligan utbildninginsal
om barn och ungas
förutsättningar och
möjligheter att träna
/
Övningskörning
i samband
tävla.utbildning ska ha
med
mera fokus på säkerhet.
Den delen samarbete
ska utvecklas
Fördjupat
mellan barn -och
säkerhetsansvariga
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Anläggning
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området anläggning?

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Flera kan köra när det
Flera förare kommer in på Ny teknikutveckling med
Ökad tillgänglighet till
anläggningarna så att dessa passar dom vid olika tider andra tider. Samarbete
digitala "kontroller"
med skolor.
kan finansieras och finnas på dygnet.
kvar.
Lösa "bevakning"
säkerhetsfrågor på dagtid.
Flera kan komma in i
verksamheten.

Medlemsatlet stiger bland Behovsanalys
unga förare.
Teknik/kostnad

Skapa enkla arbetstillfällen Ett etablerat samarbete
och "instegsjobb" inom
med AF för att nå
idrotten.
"undersysselsatta" grupper.

Få in verksamheten från
vägen och skogen till
banan.
Integrationsprojekt

Skapa "handbok" för hur
detta kan ske.

Miljöarbetet på
anläggningarna

Fortsatt arbete med
Biologisk mångfald

Flera banor ska ha
miljöbidrag

Öka antalet analyser på
banorna.
Förbättra uppföljningen.

Ljudproblematiken måste
lösas.

Ljudmätning

Arbete mot/med
naturvårdsverk måste
fortsätta och utvecklas

Utveckla fasta
ljudmätningspunkter

Ta fram nya källdata för
MC ljudnivåer
Ta fram enkel
beräkningsmodell åt
klubbarna
Utveckla ny teknik i
samarbete med
universitet/teknikföretag
Ändar "kulturen" så att
förarna blir
självkontrollerande.
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Föreningarna
Efter att ni fyllt i utvecklingsplanen, titta på varje utvecklingsområde och fundera på
hur era föreningar kan bidra till den önskade utvecklingen på bästa sätt.
För att underlätta och guida stödorganisationerna i deras arbete med era föreningar
så vill vi att ni anger vilket fokus ni önskar att IF:n i huvudsak ska ha i sitt utvecklingsarbete.
Föreningsfokus

Motivera varför ni önskar att föreningarna ska ha just detta fokus

1

Analys av klubbens egen organisation, struktur och
funktion. Fungerar det på bästa sätt? Vad kan
ändras? Hur ser vår barn och ungdomsverksamhet
ut?

Det är högst önskvärt att detta sker i samband med att
förbundet genomför en organisationsförändring
centralt.
Vissa klubbar har redan gjort detta och en förändring
blir mera genomgripande om den sker på flera nivåer
samtidigt.

2

Utbildning av tränare och ledare på barn och
ungdomsnivå. Basnivå.

Hela utbildningsstrukturen inom Svemo ses nu över
och planer tas fram för hur den ska förbättras. Det är
bra om vi redan nu ser ett ökande antal utbildade ledare
som senare kan "göra karriär" inom ledarsidan.

3

Utveckling av tränarutbildning samt barn och
ungdomsledare.

Detta arbete måste i början drivas helt centralt. Det
handlar om att ta fram digitala utbildningssystem,
tillgängliggöra "självutbildningar" på grundläggande
nivåer. För att senare utveckla mera avancerade
utbildningar

4

Ökad tillgänglighet till anläggningarna

Här har klubbarna själva de bästa möjligheterna att se
över hur man med vissa förändringar, teknisk
utveckling eller med personellt stöd kan hålla
anläggningarna öppna på flera tider än idag.

5

Rekryteringsarbete- behålla utövare.

Det finns alltjämt ett behov av organiserad
"ProvaPå-verksamhet" Stöd för detta har funnits
tidigare och modellen kommer att finnas kvar. Det är
här vi kan bjuda in nya barn och unga. Fokus bör nu
även ligga på att behålla dessa i verksamheten.
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Ekonomi
Varje år ska ni som SF bestämma hur ni vill använda Idrottslyftsmedlen för att få ut
maximal effekt av dessa på föreningsnivå. För 2017 kan ni utgå ifrån att ni kommer
att få ungefär lika mycket IL-medel som året innan. Det finns möjlighet att förändra
den inbördes relationen mellan dessa medel. Skriv i procent hur ni vill fördela ert
stöd mellan utvecklings- och föreningsstöd. Beskriv också vad ni huvudsakligen tänker använda ert utvecklingsstöd till samt vad ni huvudsakligen kommer att bevilja
föreningsstöd till.

2017

Utvecklingsstöd

Föreningsstöd

75 % av våra totala IL-medel
Vi avser att använda ............

25 % av våra totala IL-medel
Vi avser att använda ............

Huvudsakliga kostnadsposter:

Områden som beviljas stöd:

Utbildningskompetenser på alla nivåer, strategiskt, Utbildning av ledare.
innehållsmässigt, strukturellt, pedagogiskt. Här
måste kompetens "köpas in" från SISU med flera. Åtgärder som förbättrar tillgänglighet.
Teknikutveckling i digitala utbildningssystem,
Föreningsutveckling.
betalfunktioner för klubbar för att öka
tillgänglighet, utveckling av ljudmätningsstationer. Rekryteringsprojekt med fokus "behålla".
Förbättra information(kommunikation mellan
förbundets olika delar från
medlem-klubb-gren-distrikt och förbund.

2018

Lämnas in hösten 2017

2019

Lämnas in hösten 2018
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Kommunikation
Fundera avslutningsvis på hur detta ska kommuniceras.
nnVilka är era målgrupper?
nnVad

behöver de veta för att förstå och på bästa sätt vara med och arbeta för att
utveckla er barn- och ungdomsidrott?

nnHur ska ni kommunicera detta för att få bästa effekt?

Målgruppen är i första hand klubbarna och deras medlemmar. Här är den
prioriterade gruppen barn och föräldrar.
Det behövs en ökad kompetens när det gäller barn och ungdomsverksamhet. det
behövs en inriktning mot "breddidrott" deltagande för nöjes skull. "Race for fun" i
det arbetet måste klubbar och förbund gå hand i hand för att nå största effekt.

Foto: Bildbyrån i Hässleholm AB

Vi kommer (och har redan) vävt in detta i den omfattande information och
kommunikation som nu förs till följd av organisationsutredningen. Den nya
hemsidan och utvecklingen av Svemos hantering av sociala medier kommer också
att ge en förbättrad informationsspridning kring detta. Viktigast är nog att det blir
en naturlig del av den omställning som Svemo förhoppningsvis står inför.
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