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Hallands friidrott 2017
En tillbakablick - Rapporter från föreningarna
Falkenbergs IK
• Serielaget tillbaka till div 1
• Falkenbergs IP – dröjer med
renovering
• Nya ledare (+)
• Rekrytering unga åldrar OK
• Förlorat några äldre aktiva
• Tilde Johanssons framgångar

Varberg GIF
• Nya hallen (+)
• Invigningstävling planeras till 25
november 2017
• Påskbergsvallen skall renoveras
• Föreningen växer
• Svårt driva alla arrangemang

Laholms IF
• Litet medlemstapp efter att fått många
2017
• Tränarflykt (ungdomar)
• Föräldrar kliver in som tränare
• Funderar på hur föreningen kan
utvecklas.
• Relativt ny styrelse (uppstartsfas!)
• Få äldre aktiva – äldsta aktiva 15år

IFK Halmstad
• 2017 har varit ett speciellt år
• Äldre ”lever sitt liv”
• Kajsa Kellergrens framgångar….
• Barnkampen – är viktig och rolig
tävling
• Föreningen växer – En nystartad
grupp!
• Behöver tränare för att ta in aktiva.
• Kan varit för många arrangemang i IFK
(resurskrävande!)
• Inget Halmstad Indoor 2018.
• Svårigheter driva alla arrangemang!
• Laxaloppet läggs ned!
• Genomför seedningslopp för
Göteborgsvarvet!

IF Rigor
▪ Många yngre!
▪ Många barn i kö. Bra driv t o m 12-13
års ålder
▪ Åldershomogena grupper
▪ Deltagit i seriematcher – Bra tävling att
se fram emot!
▪ Castorama – genomfört! Hoppas att
det växer.
▪ Kungsbackaspelen – Rekordår!
▪ Inkomstkälla – Göteborgsvarvet

Rydö ASK
• Har för närvarande begränsad
verksamhet.

Halland (HFIF)
•

Kommentar under mötet: ”- Bra att förbundet tagit bort DM i 11-årsklass”

Genomförda HFIF arrangemang 2017
o
o
o
o
o
o

IDM 2017
Stafett-DM – Falkenberg
Hallands Barnkamp - Halmstad
DM – Getabockspelen, Varberg
Mångkamps-DM – Varbergs Mångkamp
GM 2017
▪ Rapport från GM: ”- GM var häftigt! Alla var deltagande! Tävlades som ett lag!”

Ungdomsrådet – Rebecka Markus
SFIF-Ungdomsråd funnits sedan 2005
Består idag av 7 personer. Ålder 19-26 år
Stödjande funktion för de som vill få fler unga engagerade
•
•
•

Öka ungas engagemang, delaktigt och inflytande
Arrangera mötesplatser och bygga närverk för unga ledare
Se till att ungas röster får höras i styrande rum

2017 – Skapades uppdragsbeskrivning
YALA – (Youth Athletics Leader Academi)
Ge idéer, tips och råd
Fungera som stöttande hand
Inspirationsbank
Viktigt med gehöret från föreningen (styrelsen)!
Idag är det ett fungerande ungdomsråd inom förbundet
Inspirationsbanken via www.friidrott.se
Ungdomsradet@friidrott.se
Varje lokal förening uppmanas organisera ett Ungdomsråd!
SISU – Jan-Olof åtar sig uppdraget att bjuda in till Ungdomssamverkan inom distriktet.

HFIF - Halländsk friidrott 2018 
IDM 2018 i Varberg
•

•
•

•
•
•
•

13 januari – HFIF’s arrangemang!
o Hallen bokad från 08:00 – 17:00
o Hallands veteran-DM ingår under lördagen.
Grenansvar per förening som tidigare
Per Svensson (Vbg GIF) o Jan-Olof Johansson (FIK) samverkar om anmälan och det
administrativa resultatsystemet.
o Kolla vilket system som finns i hallen?!
Jan-Olof (FIK) är kontaktperson avseende grenansvar.
Tidsprogrammet – Vem? - Johnny Lingstam, IFK Halmstad kollar!
För tidtagning och löpgrenar ansvarar Varbergs GIF

Förslag om att genomföra UC-Väst IVDM (Veteran) 14 januari
o Beslutades att förslaget bordläggs till kommande år!
o Hallens system och funktioner bör trimmas in innan det kan genomföras!

GM-2018 (Inomhus och/eller utomhus i Halland)
▪

Inomhus 2018
▪ Regionen hade ingen arrangör för IGM – 10–11 mars! (04-05)
▪ Varberg kontaktades och sa OK. Stor sannolikhet att Varberg får
arrangemanget.
▪ Rekommenderas att föreningar hjälps åt med funktionärsrollerna
▪ Respektive förening återkommer till Varbergs GIF (snarast) med vilka
grendomaruppdrag (duktiga) som kan rekryteras från respektive förening.
▪ Kringarrangemangen är det svåra
▪ Mat
▪ Logi
▪ Aktiviteter
▪ Förberedelser med inmarsch, calling m m – Tävlingslogistik
▪ Jan-Olof Johansson (SISU) är sammankallande för ett planerings/erfarenhetsmöte avseende arrangemang!

▪

GM Utomhus – Halland 2018
▪ Utgår! Skall inte genomföras i Halland 2018!

Utveckling av Hallands Barnkamp 2018
o

Kungsbacka våren 2018 - 7-11år. Preliminärt 12 maj

HFIF-dag i Varberg 14 januari 2018
o
o

Eftersom hallen i Varberg är bokad även 14 januari (dagen efter IDM) förslogs att
behålla bokningen.
Therese Molin, IFK Halmstad, föreslog ett gemensamt HFIF arrangemang 14 januari i
Varberg. T ex:
▪ Samverkan och utbyte föreningar/aktiva
▪ Upptaktsträff för 12-åringar inför kommande års GM!

Regionalt utvecklingsstöd 2018 (Prioriterade områden)
▪
▪
▪
▪
▪

En ny syn på träning och tävling
Inkluderande idrott för alla
En jämställd idrott
Den moderna föreningen engagerar
Ett stärkt ledarskap

J-O skriver förslag på utvecklingsplaner. Skickas på remiss!
Övriga frågor/synpunkter
•

Fortsätta med föreningsträffar, men i eventuellt annan form.
o T ex: Specificerad frågor
▪ Ungdomsråd
▪ Arrangemang
▪ Utbildning

•

UC-Väst oklarheter om utbildningar och kurser.
Ev. gemensamt träningslägerarrangemang!

•

/Noterat av: Jan-Olof Johansson

