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1. SFIF – Verksamhetsplan och Organisationsförändring
Bernt Andersson från SFIF deltog och presenterade Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsplan 2019-2020.
(Planen bifogas i separat dokument) – Bl a informerades och kommenterades om:
- På nationell nivå vill SFIF se över bidragssystemen
- SFIF önskar en ekonomi i balans
- Pågående digitaliseringsprojekt (resultat och statistik)
- Önskan om flera internationella evenemang till Sverige.
Avseende svensk friidrotts organisation informerade Bernt om att:
- Det pågår f n en utredning
- Avsikten är
o Ökad tydlighet i organisationen – Idag är det en väldigt rörig organisation och struktur
o Förenklad organisationsstruktur
o Effektivt utnyttjande av resurser
- Ett förslag planeras bli presenterat i samband med SFIF årsmöte 2019

2. Träningsmöjligheter i Tresteget inomhus 2019 ( När / Hur )

Kommentar/Information

Anteckningar/Diskussion

HFIF har fått förslag från Varbergs Kommun

Förslaget uppskattades HFIF-styrelse fick ett OK om att

-

Tresteget kan bokas genom HFIF

formellt boka genom Varbergs Kommun.

-

Lördagar 10:00-12:00

Innebär för Varbergs GIF att det under dessa tider kan komma

-

Första lördag 17 november (Ej 8

befinna sig friidrottare från andra föreningar i hallen. Även om

december)

det Varbergs GIF har bokad tid.

-

Bokas som ”arrangemang” =
dörrarna öppna

Beslut

Förslag

-

HFIF bokar hos Varbergs kommun

HFIF’s styrelse får uppdraget att ta fram

-

En utvärdering av andra föreningars

pris/kostnad för nyttandet. (Ex: 20-60:/deltagare, gruppris)

utnyttjande/närvaro skall göras under 2019
-

En närvarolista skall föras på enklaste sätt

-

HFIF styrelse beslutar om pris/kostnad för nyttjandet.

-

Ett formulär om att som information anmäla närvaro
skall skapas via hemsidan.

3. Mångkamp (samverkan HFIF-föreningarna)

Kommentar/Information
Från Varbergs GIF:
Varbergs GIF Friidrott har inför 2019 ansökt om att
arrangera en mångkamp 14-15 september under
namnet Varbergs mångkamp. Det finns ju lite olika
alternativ hur det går att ta arrangemanget vidare.

Anteckningar/Diskussion
Beslut
-

2019 genomförs enligt Varbergs GIF’s
förslag nr 1.

-

Efter genomför mångkamp görs en
utvärdering för att fastställa
eventuella förändringar inför en
fortsättning.

1. Varberg fortsatt huvudarrangör under namnet
Varbergs mångkamp men Varberg tar hjälp av
klubbarna i Halland som får ansvar att ordna
funktionärer till en funktionärsgrupp vilket innebär 56 funktionärer. Det får sedan göras en ekonomisk
uppgörelse hur vinsten skall fördelas. Detta är det
förslag Varbergs GIF förordar inför 2019.
2. Göra om arrangemanget till Hallands mångkamp och
ha HFIF som arrangör och ha ett öppet DM. Vinsten
delas mellan föreningarna efter hur HFIF beslutar.
Detta arrangemang kan med fördel rotera på olika
orter och därigenom sprida kunskap om arrangemang
mellan länets klubbar.

4. Stafett-DM (FIK nytt förslag på distanser)

Kommentar/Information
Från Falkenbergs IK:
Genomförs som en endagstävling söndagen 19 maj
2019. Det är dagen efter Göteborgsvarvet och veckan
innan Stafett-SM. Program:
Mix 11: 5x60 m , 4x200 m
Mix 13: 5x60 m , 4x200 m. 3x600 m
F15: 4x80m, 4x200m, 3x800 m
P15: 4x80m, 4x200m 3x800 m
K: 4x100m. 1000m, 3x800m
M: 4x100m, 1000m, 3x800m

Anteckningar
Diskussion
-

Kan vara svårt få lag till alla distanser
eftersom det kan vara samma löpare.

-

Önskemål om att anmälda lag skall få starta
även om de är ensamt anmälda i klassen

Beslut

-

Förslaget från Falkenbergs IK godkändes
HFIF skall revidera DM-dokumentet
avseende Stafettklasser vid DM

5. VDM – Inne

Kommentar/Information
Skall det arrangeras?
Vem arrangerar?
Kommentar från Varbergs GIF:
Varbergs GIF tar inte på sig något funktionärsansvar för VDM
men är andra klubbar intresserade så ser vi positivt på att
hålla arrangemanget

Anteckningar
Johnny informerad om pågående
diskussioner om ett gemensamt inneVDM inom UCVÄST-distrikten.
Beslut
Gemensamma uppfattningen var att ett
inne-VDM inte är aktuellt genomföra
med halländska föreningar som
arrangör(er)

6. VDM – Ute

Kommentar/Information
Skall det arrangeras?
Vem arrangerar?
Kommentar från Varbergs GIF:
Varbergs GIF tar inte på sig något funktionärsansvar för VDM
men är andra klubbar intresserade så ser vi positivt på att
hålla arrangemanget

Anteckningar
Förslag uppkom om att genomföra VDM
likt såsom görs i Skåne. D v s att VDM
klasser/grenar sprids och fördelas för att
ingå i de redan planerade lokala
tävlingarna. T ex Nyårshoppet,
Laxaspelen, Getabockspelen m fl
Beslut
- Förslaget bifölls och skall testas
under 2019
- Linda Åkerman skall hjälpa till
med att utse grenar, när och var..
Anm: Arrangörer kan behöva söka
sanktion för ytterligare klasser

7. IDM-2019 – 12 januari, Tresteget

Kommentar/Information
Varbergs GIF:s kommentarer:
1. Tävlingssystem?

Vi ser gärna att Halland går över till Håkan
Harryssons tävlingsprogram Athleticomp vilket vi
har goda erfarenheter av. Vi betalar ca 5
kronor/start
2. Organisation/Tävlingsledning?

Varbergs GIF har fått ta ett större ansvar än tidigare
då vi även bemannar tidtagningen. Beroende på
tävlingsprogram så kanske roller behöver
omfördelas så att de som har ansvar för sekretariat
har kunskap och erfarenhet av Athleticomp
3. Funktionärer?

Marie-Louice Andersson har skickat synpunkter
kring förra (årets) arrangemang. Vi i Varbergs GIF
Friidrott känner att vi fick ta ett stort ansvar för
hopplockning och städning av arena efter tävlingen.
Varbergs GIF har bokat arenan på föreslaget datum
och vi vill hålla i kioskverksamheten på samma sätt
som DM förra året.

Anteckningar
Ingen representant från Varbergs GIF deltog vid
föreningsträffen. Förslaget från deltagande
föreningar är att:
- Varbergs GIF är sammankallande och bjuder
in till ett projektmöte med en representant
från varje arenaförening.
- Vid sådant möte fastställs:
o Tävlingsledning
o Tävlingssystem
o Anmälan
o Organisation
o Ansvar
o Roller
o Städning
o Administration
o M m för genomförandet
- Varbergs GIF kan ansvara för
kioskverksamheten och tillgodoräkna sig alla
intäkter mot att Varbergs GIF betalar
avgiften för Athleticomp om det används
som tävlingssystem

8. GM-2019 – Ledare (Vem / Vilka / Hur)

Kommentar/Information
Vem/vilka kan åta sig uppdraget att
leda och arrangera inför kommande
GM-tävlingar?

Anteckningar
Diskuterades att lagledarroll är en sak och att det administrativa
och planering kan vara en annan roll.
Förslaget är att ledare i den aktuella åldersklassen från respektive
förening engageras.
Beslut: Jan-Olof är sammankallande till ett första möte med
representanter från arenaföreningarna. Vid det möte avses
tillsättas arbetsgrupp och rollfördelning inför GM-tävlingarna 2019.
Anm: Jan-Olof kommer inte delta operativt i sådan grupp!”

9. Övrigt

Folksam Grand Prix Varbergs GIF Friidrott har nu

Anteckningar
Beslut: Varbergs GJIF får återkomma med

fått klartecken för att hålla Folksam Grand Prix under
2019. Datum är spikat till 15 Juli. Vad gäller funktionärer så
kommer förbundet att stötta med viktiga poster. Varbergs
GIF kommer i november att skicka 5 deltagare på
förbundsdomarutbildningen i Göteborg. Har andra klubbar
i länet intresse av att vara med som funktionärer så få ni
gärna höra av er till Marie-Louice Andersson som är vår
kontaktperson kring själva tävlingsbiten.

eventuella önskemål och behov om hjälp/stöd
från övriga föreningar inom distriktet.

Gemensam resa för Hallandslaget till USM och JSM? Om
Göteborg kan göra det kan väl Halland!

Diskuterade vilken tillgång det kan vara att få
med föräldrar i samband med gemensam resa.

Beslut:
-

-

Bengt Svensson är
sammankallande/samordnare.
Föreningarna anmäler anmälda SMdeltagare till Bengt Svensson för
samordning

Hur ser tävlingskalendern ut
för Halland 2019?

Preliminärt ser tävlingskalendern ut så här avseende de tävlingar som kan
påverka de halländska föreningarnas deltagande och tävlingsmedverkan.
(Se även bifogad sammanställning)
Maj
19 – Stafett-DM, Falkenberg
25 – Laholmskampen, Laholm
Juni
15-16 Laxaspelen, Halmstad
25 Midsommarhoppet, Falkenberg
28-30 VU-spelen, Göteborg
Juli
6 – Varbergsloppet, Varberg
13 – Prel. Resultattävling Falkenberg
15 – Varbergs GP
27 – Falkenbergs Stadslopp
Aug
9-11 USM/JSM
17-18 Getabockspelen / Juniorlandskamp
24-25 Kungsbackaspelen / Finnkampen
30-31 SM
Sept
1 SM
7-8 SM Mångkamp ???
14-15 Varbergs Mångkamp

Anteckningar gjorda av:
Jan-Olof Johansson, Falkenbergs IK, HFIF

