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Information Svenska Friidrottsförbundet, SFIF
Pågående projekt inom SFIF:
•
•
•
•
•
•

Organisationsutredning
Digitalisering (Statistik, ny hemsida)
Nya tävlingsformer för barn och ungdomar
Kvinnliga elittränare
Implementering av Parafriidrott
Implementering av SOCRA

Veteran-VM kommer arrangeras i Göteborg 2022
Processarbete pågår för strategi 2021-2025… Vision: ”Svensk friidrott – Idrott för livet”
Strategiska områden
-

Tränare
Landslag
Laget/Föreningen
Ledarskap/Ordföranden
Utbildning
Arbetssätt

Exempel på arbete/frågeställningar: ”Hur går det för svensk friidrott”
Nyckeltal:
Antal deltagartillfällen, Andel kvinnliga tränare, eget kapital, fler föreningar, Antal medaljer m m….
Avsikten är att SFIF skall bli mer transparant och det skall var enklare för distrikt och föreningar att ge
förslag…
Certifiering av tränare – Är det en framkomlig väg för svensk friidrott?
Licensiering av aktiva – Diskuteras möjligheten att införa licenssystem?

Hur attraktiv är friidrotten för äldre ungdom
•
•

Hur får vi 15-16 åringar att stanna inom friidrotten och hur får vi fler?
Har vi attraktiva tävlingsformer?
• Varför slutar så många 13-14 åringar med friidrott?
Se dokumentation efter det processarbete som genomfördes av deltagarna!

HFIF – Diskussioner
GM – 2020
GM är en stor, och osäker, kostnad för HFIF. Diskussioner har därför varit att respektive föreningen
skall bekosta den aktives individuella kostnader. Dock skall deltagandet och den gemensamma
upplevelsen vara prioriterad.
•

Sammankallande inför GM 2020
o Andreas Carlsson, IFK Halmstad, har åtagit sig uppdraget
o Samverkansträff med föreningsledare onsdag 27 november 18:30 i FIK klubbrum,
Falkenbergs IP
Bestämdes att:

•

HFIF kommer bidra och subventionera IGM-2020 enligt:
•
•
•
•
•

HFIF samordnar och betalar gemensamt resande till GM-tävlingar
o Anm: HFIF utbetalar ingen milersättning för tävlande som reser privat
HFIF betalar startavgift för stafettlag
HFIF betala kostnader för en samordnande ledare från distriktet
HFIF budgeterar och subventionerar halländskt deltagande med 30.000:- till IGM 2020
o Det för att bidra till boenden och tävlingsdeltagande för halländska friidrottare.
Överskjutande kostnader för tävlingarna slås ut per deltagare och debiteras föreningarna i
förhållande till antalet deltagare från föreningen.

Hur HFIF kommer subventionera GM sommar-2020 bestäms efter utfall och utvärdering av IGM-2020

IDM 11-januari – Tresteget
Bestämdes att:
•
•

IDM skall genomförs på motsvarande sätt och med grenprogram som i fjol
Innebär att:
o Vikt ingår som gren
▪ Per Svensson, Vbg GIF, kollar redskap och vikter
o De halländska föreningarna deltar med grenansvar som tidigare
o Leif Tillberg, IFK Halmstad, skapar tidsprogram
o Som tävlingssystem används athletiComp
▪ Varbergs GIF sätter upp tävlingen i athletiComp
▪ Marie-Louice och Jan-Olof skapar och publicerar inbjudan
o Ingen prisutdelning (1-2-3) i 11-årsklassen
▪ Alla deltagare får deltagarmedalj
o Varbergs GIF skapar checklistor med vad grenansvar och respektive förening skall
ansvara för.

Rapport Götalandsregionen
Se bifogat nyhetsbrev från föreningsträffen.

Hallands Mångkamp
Varberg GIF kommer troligtvis INTE arrangera någon mångkamp 2020. Vbg GIF har föreslagit att
mångkampsarrangemang övergår i ett HFIF-gemensamt evenemang med eventuellt roterande
arrangörsorter och med gemensamt ansvar.

•
•
•
•
•

Varbergs GIF har ansökt (sanktion) men kommer inte själva orka med arrangera
Datum är bestämt till 19-20 september 2020
I samband med genomförandet 2019 genomfördes Mångkampen med ett väl fungerande
funktionärschema avseende roller, uppgifter m m
Ett bedömt behov är ca: 15 funktionärer per förening och dag.
Varbergs GIF skall:
o Dokumentera funktionärs- och resursbehov
o Bjuda in föreningsrepresentanter till möte i januari-februari 2020

Öppet Tresteg (Lördagar 10:00-12:00)
Info: Se www.hallandsfriidrott.se

Träna i Tresteget på Lördagar

Hallands Friidrottsförbund möjliggör för ALLA halländska friidrottare att träna i Tresteget,
Varberg på lördagar!
Hallands Friidrottsförbund har bokat friidrottshallen i Tresteget för de halländska friidrottarna.
När:
Lördagar fr o m 5 oktober och tills vidare
Tid:
10:00-12:00
Anm:
➢
➢
➢
➢
➢

Bokningen gäller tills vidare. Kommer informeras, via hemsidan, om lördagar då hallen är bokad
för andra evenemang.
30 november och 7 december
Uppsägning av bokningen kommer göras om bokningen inte upplevs utnyttjas av de halländska
friidrottarna.
Det skall samverkats med närvarande träningsgrupper om användning och utnyttjande av ytorna
i hallen. Friidrottare har i allmänhet inga problem med att samverka.
Varbergs GIF tränar ofta samtidigt. Telefonnummer till vaktmästare finns vid entrén om dörrarna
är låsta
- Avgift för nyttjande per tillfälle: 20:-/deltagare (max 200:-/förening)
- Förväntas ärlighet från föreningarna om att rapportera nyttjandet via formulär på
www.hallandsfriidrott.se .

Barn och Ungdomsidrott
Samsyn och Samverkan Halland
Styrelsen HFIF har beslutat att skriva på avtalet om ”Samsyn och Samverkan – Halland” (Se
bilaga)
Samtliga föreningar uppmanas att internt diskutera och informera sina ledare om avtalet och
överenskommelsen.

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020
Alla föreningar uppmanas att internt ta hänsyn till och se över sin verksamhet.
Se bifogat dokument.
Läs mer: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag
Förslag till arbete inom föreningarna:
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/

Utdrag ur belastningsregister
Varje förening uppmanas att internt diskutera och agera utifrån de beslutade riktlinjerna.
Läs mer: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/

Anpassning nya tävlingsformer (SFIF)
Information: För arrangörsföreningar som kommer arrangera tävlingar för barn har SFIF tagit fram
riktlinjer och rekommendationer vilka föreningarna har att ta hänsyn och förhålla sig till…
”Riktlinjer och riktlinjer för tävlingsverksamhet för barn” bifogas.

Läs mer via: www.friidrott.se

Hallands Barnkamp – 2020
•
•

Kommer arrangeras av Varbergs GIF i Varberg
Varbergs GIF återkommer med datum

DM–tävlingar 2020
o
o
o
o

o
o

IDM - 11 januari, Tresteg
Stafett DM, Har genomförts i Falkenberg
DM 5000m, genomfördes i Falkenberg 2019
DM (Getabockspelen), Varbergs GIF
▪ HFIF styrelse fick uppdraget att diskutera möjlighet att dela upp DMprogrammet på de arenatävlingar som arrangeras.
▪ Kanske redan inför utomhussäsongen 2020.
DM Halvmaraton – I samband med Prinsens MInne
DM (lagmatch?) – Nytt förslag –
▪ Kan det finnas intresse att genomföra en lagmatch motsvarande Regionens
Seriematch?
▪ Exempelvis med grenar och regelverk motsvarande div 2 (Anpassning?)

/Hallands Friidrottsförbund

