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Arbetsgrupper Styrelse/kansli:

Process för arbetet med central verksamhetsplan (VP) för Svenska Friidrottsförbundet 2019-2020:

25 maj

Arbetsdag med styrelsen och personal där arbetet
med VP 2019-2020 initieras.
9-11 augusti
Arbetsdagar för styrelsen med fokus på VP 20192020 i samband med EM i Berlin.
September/oktober Arbete på höstmöten med verksamhetsplaner
för SDF och föreningar. Diskussion om central VP
Oktober/november Budgetprocess med resursallokering
17-18 november
Diskussion central VP 2019-2020 på
ordförandekonferens
4 december
Styrelsen fastställer VP 2019-2020 och budget för
2019. VP skickas ut till SDF för kännedom.
23-24 mars 2019
Årsmöte

Övergripande
Björn Nilsson
Stefan Olsson
Föreningar:
Maja Englund(ansvarig), Bo Sjölander,
Björn Lindén (ansvarig), Anna Jonsson, Daniel
Bergin, Rebecka Markus (UR).
Ledare/Tränare:
Ulrika Pizzeghello (ansvarig)
Anders Rydén (ansvarig), Sofia Kuylser, Stina
Hedvall (UR), Rebecca Edberg (UR)

Utvärdering för central verksamhetsplan för Svenska Friidrottsförbundet:
- Uppföljning sker via stående rapportpunkter på styrelsemöten som sker skriftligt eller muntligt
- Aktiviteterna beskrivs kortfattat utifrån vad som sker respektive år
- Start och beräknad slutpunkt beskrivs med pilar (se nedan)
- Prioriterade områden markeras via 1-2-3 enligt beskrivning nedan.
- Arbetet följs fortlöpande upp med färgerna grönt, gult, orange och rött.
- Arbetet i fokusområdet utvärderas årligen
Mått:
- De mått som finns i Verksamhetsinriktningen mäts på följande sätt:
1. I befintlig statistik (från bl a IdrottOnline)
2. I en utökad årlig föreningsenkät (questback)
3. Via marknadsundersökning riktad mot motionslöpare/deltagare i långlopp
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Friidrottare:
Karin Lundgren (ansvarig), Berndt Andersson
Karin Torneklint (ansvarig), Daniel Bergin, Mikael
Norman, Anders Axlid, Torbjörn Eriksson, Ulf
Friberg, Johan Wettergren, Anders Möller, Jenny
Sundqvist, Binai Ahmad (UR), Freja Avebäck (UR)
Arrangemang:
Karin Grute Movin (ansvarig), Stephan Hammar
Anna Linner Bassani (ansvarig), Magnus
Malmsborg, Jan Larsson, Michael Pettersson (UR)
Anläggningar:
Johan Storåkers (ansvarig)
Daniel Bergin (ansvarig), Michael Pettersson (UR).
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Övergripande PRIORITERINGAR

1

Följande viktiga allmänna centrala aktiviteter prioriteras under 2019-2020
STÄRKT FINANSIERING
• Tydlig formulering av mål för framtida intäktsramar för Svenska Friidrott.
Fund raising som koncept utvecklas ytterligare.
• Tydligare satsning på Svenska Löpare och Sverige på fötter i ljuset av
intäktsmodeller.
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DIGITALISERING
• Fortsatt implementering av digitaliseringsplanen inklusive planens
finansiering.
• Internationella samarbeten inom digitalisering via ffa EAA, IAAF
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MÅNGFALDSPLANEN
• Fortsatt arbete med implementering av Mångfalds- och inkluderingsplanen i
enlighet med projektgruppens arbete.
• Arbete med att koordinera och integrera med Para-friidrotten.
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ORGANISATION
• Centralt/Regional/Distrikt/Föreningar, optimala former;
organisationsutredningens förslag läggs fram till Förbundsårsmötet 2019 för
att därefter implementeras i enlighet med där fattade beslut.
• Governancefrågorna fortsätter att utvecklas i linje med det RF-stödda
projektet
• SFIF ska fortsätta att stärka vår representation nationellt (RF och SOK) och
internationellt (EAA, IAAF och WADA).
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NY VERKSAMHETSINRIKNING 2020• Framtagning av förslag till ny Verksamhetsinriktning 2021-26, med förslag till
process till Förbundsårsmötet 2019 för ett förslag till Förbundsårsmötet 2020.
INTERNATIONELLA EVENEMANG, SAMORDNING
Använda de internationella evenemangen 2019 för att utveckla svensk friidrott på
kort och lång sikt bl a genom att skapa aktiviteter inför, under och efter evenemangen
som inspiration till nuvarande och kommande aktiva och ledare.
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Fler och bättre FÖRENINGAR
1

2

Följande viktiga centrala aktiviteter prioriteras under 2019-2020
Fortsatt implementering och justering av Föreningssmart, inom ramen för befintligt
samarbete med SISU. Kontinuerlig utvärdering med målet att avsluta projektet och
föra över i basverksamhet.

Resultatet av förstudien kring konceptet ”Friidrottscentrum” som genomförs under
2018 tas in i den pågående organisationsutredningen. Förbundsstyrelsen ska med
utgångspunkt från utredningen till förbundsårsmötet 2019 redovisa förslag över hur
den regionala strukturen för Svensk Friidrott bör se ut framöver och efter vilket beslut
ska implementeras.
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Fler och bättre LEDARE/TRÄNARE
Följande viktiga aktiviteter skall genomföras centralt under 2019-2020
1

2

Organisationen för förbundets utbildningsverksamhet utvecklas och verkar mer
likvärdigt genom fortsatt arbete med nationella utbildarteam och tydligare
uppdragsbeskrivningar för våra åtta Utbildningscentrum (UC). Inom ramen för
pågående organisationsutredning görs också en översyn görs av
UC-organisationens roll.
Nyproduktion av utbildningsmaterialet för 14-17 års-utbildningen tas fram genom
prestationscentrum och det nationella utbildarteamet för 14-17 års-utbildningen.
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Projekt/insatser startas upp i samverkan med prestationscentrum med
målsättningen att få fram fler kvinnliga tränare på elitseniornivå.
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Möjligheten för tränare att få tillgång till IAAF:s utbildningar förbättras genom att
Svensk Friidrotts utbildningar blir likställda med IAAF utbildningen level 1.
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Mångfalds- och inkluderingsplanen implementeras i samtliga utbildningar för
friidrottstränare. Såväl utbildningsinnehåll som kursmaterial uppdateras i
förhållande till mångfald, jämställdhet och arbetet för trygga friidrottsmiljöer.
Utveckling av webbaserade utbildningsverktyg stärks genom webplattformen
Tränarportalen, i syfte att bli den naturliga webbplatsen för tränar- och
ledarinformation.
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7

Vi fortsätter utvecklingsarbetet runt våra löparutbildningar som skall vara
marknadsledande och kunna ge certifieringar för löptränare och ev. löpare för att
höja kvaliteten och antalet deltagare.
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Vi utvecklar, via Ungdomsrådet, arbetet med att ge fler ungdomar en möjlighet till
att påverka, delta och engagera sig i arbetet inom friidrottens alla nivåer, med
hjälp av pilotomgången av YALA 2018-2019.
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Fler och bättre FRIIDROTTARE
Följande viktiga aktiviteter genomförs centralt under 2019-2020 inom
ansvarsområde barn, ungdom och motion
1

2

3

Status

Vi arbetar för att
stärka friidrottens plats i skolämnet Idrott och hälsa i årskurs 1-9 genom både
lektionsplanering och olika tävlingsformer.
För årskurs 1-4 utgör IAAF;s Kids Athletics grunden och för årskurs 5-9 baseras på
friidrottens ordinarie grenar.
Vi arbetar för att
a) Implementera tävlingsformer som gör att fler ungdomar – både
föreningsaktiva och nybörjare – väljer att tävla i friidrott inomhus och på
arena.
b) Anpassa tävlingsverksamhet för barn (111 år och yngre) till nytt regelverk
som ska gälla från och med verksamhetsåret 2020. (Förutsätter beslut om
nya tävlingsregler på FÅM 2019). En manual för genomförande av
friidrottstävlingar för barn tas fram i början av 2019 och därefter genomförs
utbildningsinsatser med manualen som utgångspunkt.
c) Utveckla tävlingskonceptet Säsongsmångkampen som lanserades för
ungdomar 12-13 år under 2018 som en satsning på ungdomsfriidrottens
”viktigaste” gren. Från och med 2019 kommer även 14- och 15-åringar att
kunna delta i tävlingar och registrera resultat i tävlingsdagboken på
www.mangkampen.se
Vi slutför, tillsammans med våra partners och med bakgrund av Jenny Jacobssons
avhandling, projektet KLUB som innefattat datainsamling och som har som mål att ta
fram ett hälsobefrämjande program i form av en hemsida, riktat till åldrarna 12-15 år.
Under 2018 har en studie utförts, där ca 20 föreningar deltagit, med syfte att
utvärdera hemsidan www.friskfriidrott.se. Under början av 2019 kommer en sista
utvärdering av hemsidan att ske för att bl.a. avseende dess användarvänlighet.
Nästa del blir att arbeta fram en plan för implementering av hemsidan i Svensk
Friidrott.
Med ekonomiskt stöd från RF kommer en hemsida att tas fram för åldrarna 16-19 år
”RIG Friidrott”.
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I projektet, RIG FRISK, med ekonomiskt stöd från RF kommer hemsidan
www.friskfriidrott.se byggas ut för att inkludera hälsoinformation även för åldrarna
16-19 år. Det övergripande syftet med RIG FRISK-projektet är att för ungdomar vid
RIG utveckla utbildningsmoduler som är kopplade till hemsidan. Dessa moduler
kommer testas i en intervention läsåret 2019/2020.
Vi tar fram modeller för att lyfta arenafriidrott (bland annat genom vår
veteranverksamhet) och löpträning i grupp som bra motionsform för vuxna och något
som finns tillgängligt hos våra föreningar. Inom dessa modeller finns också stöd och
kompetensutveckling till föreningarna, för att de ska kunna ta emot vuxna med
olika träningsbakgrund.

Följande viktiga aktiviteter genomförs centralt under 2019-2020 inom
ansvarsområde Elit & Prestation
1

Status

Starta ett Prestationscentrum för grengruppen Mångkamp under 2019, under
förutsättning att förbundsstyrelsen så beslutar.
15/2; Arbetet med rekrytering av verksamhetsansvarig har startat.
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Genomföra en utvärdering av Prestationscentrum för Kast, Sprint & Häck samt Medel
& Lång som även ska användas på Hopp och Mångkamp när det är dags för
utvärdering av dessa verksamheter. Om utvärderingen visar att verksamheten är
välfungerande ska målet vara att skapa långsiktiga samarbeten med berörda
kommuner och andra intressenter.

3

Ta tag i frågan om psykisk (o)hälsa via arbetet i den medicinska kommittén. En
redovisning vad som har gjort hittills ska göras och en plan för hur frågan hanteras
framåt.

4

Ta fram och implementera en plan för utbildning och stöd till elitaktiva att klara av
vistelserapportering.
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Fler och bättre ARRANGEMANG
Följande viktiga aktiviteter genomförs centralt under 2019-2020

Status

1

Ta fram
a) en modell med ett antal kriterier för hållbara (socialt, ekonomiskt och
miljömässigt) och framgångsrika evenemang som ska användas vid
förbundets egna arrangemang och som är en möjlighet för andra arrangörer
att använda.
b) underlag för att etablera en tillväxtstrategi för att bättre fylla läktare och
intresse för arenatävlingar

2

På ett framgångsrikt och hållbart sätt genomföra
a) Folksam Grand Prix i enlighet med det nya avtalet och de nya
utvecklingsidéerna.
b) U20-EM, U23-EM och Finnkampen 2019

3

Arbetet ska också omfatta systematiserade utvärderingar för lärande, utveckling och
ökad framtida attraktivitet.
Säkerställa arrangörers intresse för SM-tävlingar och andra internationella
arrangemang, och att göra detta tillsammans med kommuner och andra lokala
organisationer.
På det sättet få fler att söka SM-tävlingar och genomföra det nya SM-programmet
efter SM-utredningen på ett framgångsrikt sätt och med ett bra centralt stöd till de
lokala arrangörerna.
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Arbeta för att arrangemang ska bidra till att nå andra övergripande mål;
a) Aktiva, ledare, domare, regional utveckling, möjlighet att tävla på rätt nivå
och på hemmaplan.
b) Stötta strategin ”fler och bättre”: friidrottare, ledare, föreningar och intresset
för friidrott.

5

Utveckla samarbete mellan arrangörerna för större arenatävlingar i syfte att öka
kvalitet, attraktivitet och lärande.
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Fler och bättre ANLÄGGNINGAR
Följande viktiga aktiviteter genomförs centralt under 2019-2020
Vi planerar och genomför ett seminarium 2019 för kommuntjänstemän, politiker och
medlemsföreningar för anläggningsfrågor likt det som genomfördes i samband med
Finnkampen 2015 och 2017.

1

2

Vi analyserar anläggningssituationen, arena ute och inne samt löparspår i samarbete
med RF och SKL.

3

Kommittén genomför, genom sina tekniska rådgivare, kontinuerligt en omvärldsanalys
av vad som sker inom ämnesområdet idrottsanläggningar i främst Sverige men även
en viss internationell utblick ska prioriteras. (Näridrottsplatser / Friplassen)

Status

2019

2020

Exempel på ”Övergripande” aktiviteter som betecknas som basverksamhet är bland annat;
•
•
•
•
•
•

Vi arbetar och utvecklar våra relationer med partners/sponsorer och våra mediarättigheter.
Vi ansvarar för kommunikation och information via våra olika kanaler såsom hemsidor, twitter, instagram och Friidrottskanalen samt genomförande av
presskonferenser och mediaträffar.
Vi genomför förbundsårsmöte och ordförandekonferens.
Vi ansvarar för nationell representation i RF, SOK och deras olika forum samt liknande organisationer.
Vi ansvarar för internationell representation i IAAF, EAA och det nordiska samarbetet samt deras olika forum.
Vi ansvarar för ekonomisk uppföljning och budgetering av förbundets medel.

Exempel på aktiviteter inom ”Fler och bättre Föreningar” som betecknas som basverksamhet är bland annat;
•
•
•

Vi ansvarar för och genomför centrala aktiviteter samt samordnar föreningarnas ansökningar av Idrottslyftet via direktiv från RF.
Vi genomför en föreningsöversyn och förbättrar och utvecklar vår föreningssupport på förbundskansliet bl a via en kategorisering av föreningarna efter behov.
Vi vidareutveckla föreningsdelen på friidrott.se.

Exempel på aktiviteter inom ”Fler och bättre Ledare/Tränare” som betecknas som basverksamhet är bland annat;
•

Vi ansvarar för UC-verksamheten och utbildning 7-14 år enligt separata avtal.
8
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•
•

•

Vi genomför Certified Coach (tidigare juniortränarutbildningen) samt friidrott för ungdom 14-17 år genom det nystartade nationella
utbildningsteamet.
Vi genomför årligen ett antal tränarseminarium. Vi genomför Europeiska Friidrottsförbundets ”summit series” med start 2018 varje år där jämna år
är ”diskus och slägga”, udda år ”horisontala hopp och häck” tillsammans med något av de olika prestationscentrumen, Falun, Göteborg eller Växjö
samt med det kommande hoppcentrumet. Om behov finns även ett tränarseminarium i samarbete med tränarföreningen.
Vi samordnar deltagande och medverkan på internationella tränarkonferenser och seminarier.

Exempel på aktiviteter inom ”Fler och bättre Friidrottare” för barn, ungdom och motion som betecknas som basverksamhet är
bland annat;
•
•

Vi stödjer och är delaktiga i Regionsmästerskap 13-14 år, Kraftmätningen samt koncept kring Friidrottsskolan.
Vi implementerar och förankrar kommunikationsplattformen svenskalopare.se och dess innehåll, tillsammans med det övergripande kommunikationsarbetet, i
syfte att få fler motionslöpare att söka sig till en förening för träning och tävling.

Exempel på aktiviteter inom ”Fler och bättre Friidrottare” för elit & prestation som betecknas som basverksamhet är bland annat;
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarar för uttagningar, planering, resor, medicinsk service osv. i samband med landskamper och mästerskap för ungdomar, juniorer och seniorer, vi arbetar
även för att hjälpa till med finansieringen.
Samarbetar med SOK och RF i olika stödformer för elitaktiva/talanggrupper i sin satsning mot mästerskapen.
Rekryterar medicinsk personal till landskamper och mästerskap samt genomför årligen två medicinska nätverksträffar. Arbetar även kontinuerligt med
hälsosamtal, hjärtscreening och antidopingarbete.
Verkar för att erbjuda bra stöd inför och under mästerskap med hjälp av t.ex. precamp, erfarenheter från tidigare mästerskap, lagsamlingar och medicinsk
service.
Genomför uppföljningsverksamhet och träffar inom de olika grengrupperna enligt separata verksamhetsplaner, en för varje PC. Arbetar för att utbilda nuvarande
elit och kommande elit, aktiva och deras coacher.
Samordnar och säkerställer verksamheten för våra RIG och NIU enligt uppdraget från RF.
Samverkar med Elitmiljöer på högskole/universitetsnivå samt initierar arbetet med RiU (RiksIdrottsUniversitet) på uppdrag av RF.

Exempel på aktiviteter inom ”Fler och bättre Arrangemang” som betecknas som basverksamhet är bland annat;
•
•

Vi administrerar samtliga SM-tävlingar och Folksam GP/Challenge samt utser och samverkar med arrangörer.
Vi ansvarar för kalenderfrågor inklusive långlopp, regelfrågor och sanktionsförfarande samt liknande administrativa uppgifter.
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•
•
•
•
•

Vi sköter kvalitetssäkring av långloppsarrangemang genom framtagen modell.
Vi genomför seminarium för kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte avseende långloppsarrangörer.
Vi genomför Finnkampsbåten vartannat år.
Vi ansvarar för utbildning av olika kategorier av tävlingsfunktionärer.
Vi tar fram arbetsgrupper som tex starterrådet samt kastsäkerhet.

Exempel på aktiviteter inom ”Fler och bättre Arrangemang” som betecknas som basverksamhet är bland annat;
•

Vi ger stöd till lobbying och teknisk rådgivning samt goda exempel på anläggningar.
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