
Hur kan vi tillsammans skapa ett så effektivt och ändamålsenligt resultat- och statis-
tiksystem för friidrott som möjligt? Den frågeställningen kommer att diskuteras under 
våren och Du är inbjuden att vara med! 

Svensk Friidrott kommer att starta ett resultat- och statistiksystem vilket möjliggör in-
samling av betydligt mer resultat och därmed djupare listor än idag. Dessutom andra 
typer av listor, t ex för distrikt och föreningar.
     Att samla resultat i databaser skapar också andra möjligheter – det går att utläsa 
trender och tendenser på ett helt annat sätt. I det nya systemet kommer det bli möj-
ligt att söka på namn, få fram personliga rekord, resultatutveckling, en aktivs arena-
tävlingar under ett år, med mera.

Hur kan vi på detta sätt bättre sälja vår sport och göra den ännu attraktivare för alla 
som gillar löpning, hopp och kast?

Vad kan man mer få ut? 
• Se hur ofta, när och var aktiva tävlar.

Var med och forma framtidens
resultat- och statistiksystem!
Workshops i Stockholm, Göteborg och Malmö

INBJUDAN

STOCKHOLM
Ons 25 april 2018

Sista anmälningsdag: 21/4
Svensk Friidrotts kansli
Heliosgatan 3, Stockholm
(Hammarby sjöstad)

GÖTEBORG
Mån 7 maj 2018

Sista anmälningsdag: 2/5
Friidrottens Hus
Stora konferenssalen
Mikael Ljungbergs väg 10

MALMÖ
Tis 8 maj 2018

Sista anmälningsdag: 3/5
Atleticum
Eric Perssons väg 1

Anmälan via IdrottOnline: http://idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/Utbildningar
Sök på ”Workshop” i kolumnen ”Namn” en bit ner på sidan.

• Info om hur många aktiva som tävlar i en viss ålders-
    grupp i landet/regionen/distriktet/klubben.
• Info om olika typer av rekord, framskjutna placeringar 
     på genom-tiderna-listor etc.
• Addera års- och personbästa till startlistorna i 
     tävlingar. 
 
Vi vill veta vad du vill få ut av ett resultat- och statistik-
system i din roll som aktiv/tränare/ledare/
tävlingsarrangör etc!

Kontakt
jonas.hedman@friidrott.se
0709-99 51 04

Program
17.30  Fika med baguette
18.00 Inledning
18.30  Gruppdiskussioner
19.30  Paus
19.40  Redovisning gruppvis
20.15  Slut

Sprid gärna inbjudan till alla som är intresserade! Workshopen är kostnadsfri.


