
UC-TRÄFF / LEDARDAG, MINNESANTECKNINGAR

Datum:  Lördag 30 okt 2010. Plats:  Royal Corner, Växjö. Närvarande:  Se bilaga.

Inledning 9.00:  Smålands FIFs ordförande AnnLis hellsten hälsade välkomna. 
Markus Andersson förklarade lite kort (mer utförligt nu i denna text) varför vi börjat kalla
höstens ”Ledardag” för ”UC-träff” . UC = UtvecklingsCentrum, en organisation på
nivån mellan Svenska FIF och SDF:en med huvudsakligt uppdrag (från SvFIF) att
erbjuda föreningarna ett komplett utbud av friidrottens utbildningar. Oftast har flera av landets 23st SDF
slagit ihop sig till ett större UC, som det finns 9st av, men för Smålands del är landskap, SDF och UC
samma sak. Utöver utbildningsuppdraget, som är förankrat i ett avtal mellan UC och SvFIF, är mer
”utvecklingsarbete” under framtagning. Ifjol fick SmFIF och föreningarna läsa igenom häftet ”Friidrott för
2010-talet” för att sen på UC-träffen/Ledardagen diskutera fram tänkbara saker som föreningar, SDF och
SvFIF bör jobba med inom fem fokusområden. Alla UC genomförde liknande träffar och skickade in
sammanställningar till SvFIF, som i sin tur gjorde ännu en summering. Detta är nu underlag för det nya häfte
som skickats ut till SDF:en med Genomförandeplan 2011 och diverse målsättningar 2011, 2012 och 2013.
Vi lär fortsätta ha någon form av utvecklingsarbete vid varje UC-träff framöver, och kanske skrivs mer
utvecklingsuppdrag utöver utbildningarna in i det bindande UC-avtalet i framtiden.

1. Tävlingsverksamheten, Anders Andersson
Anders inledde med att det som vanligt är brist på lediga datum i kalendern, gick sen igenom TÄKs
förslag på   DM-program 2011  , ibland med kommentarer och diskussion. 
Jan 15-16 IDM + långlopp för 12-19 år o veteraner KA2 IF (Sunna Open)
Jan 22-23 IDM, IJ/UDM 12-19 Mångkamp IFK Växjö (Växjömångkampen)
Jan 22/23/29/30 IVDM Jönköpings friidrottskrets

Blir den 23e januari enligt Ann Axelsson
Feb 5-6 IJDM 19, IUDM 12-17, allt utom långlopp IFK Växjö
Apr 9 DM, JDM, UDM, VDM i Terräng Högby IF i Kalmar

Förutom Högby hade även Växjö LK och Oskarshamns SK sökt arrangemanget.
Maj 28-29 Stora DM, JDM 19, UDM 17,16,15,14,13,12 Arr sökes

Vi prövar alltså en stor DM-helg. Hur dubbelräkning skulle ske på lämpligt sätt diskuterades,
Ann Axelsson föreslog och mötet beslutade att 19+sen samkörs och man får automatiskt
dubbla placeringar, från 17år o yngre gäller dock dubbla anmälningar om man vill delta i
både sin & seniorklass. SmFIF står för medaljkostnaden i juniorklassen. Centralt i Småland
vore det bra om arrangemanget gick. Växjö? IFK Växjö-representanter sa inte nej, men
lyfte isåfall frågan om en Funktionärspool. En sådan kan nog allmänt vara bra att ha om vi i
framtiden vill fortsätta köra DM som en stor helg istället för uppsplittrat. Samma gäller alla
DM inomhus som vi kommer vilja ha i Växjö när nya friidrottsinomhusarenan är färdigbygd.

Jun 1 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 1, Södra Oskarshamns SK
Jun 1 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 1, Norra Jönköping

Kan ej 1/6 pga Råslättspelen 31/5, flyttar till 11/6
Jun 4-5/11-12/18-19 Stora VDM Tranås AIF

Tranås ville först lägga det 2-3/7, men då ska tydligen Bottnarydskastet gå får vi veta lite 
senare (har ej sökt sanktion ännu), så helgen 18-19/6 bestäms.

Juli 1 DM, VDM 10.000m Arr sökes
Anderstorps OK (arr i Villstad) och Oskarshamns SK har sökt, AOK är ej på plats så OSK
utses då de kan köra 17/6 när vi först tänkte lägga Stora VDM 2-3/7, sen fastställs sön 3/7.

Jul 13 Stafett-DM, sen,17,15,13 Prel inlagt i Kalmar Sommarspel/Kalmar SK
Kalmar SK är ej närvarande, men har meddelat att de är intresserade, kan dock behöva
funktionärshjälp, vilket närliggande klubbar verkar kunna ställa upp med.

Jul 17 DM, JDM, UDM, VDM 5000, 3000, 2000m Högby IF (Ölandsspelen)
Aug 17 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 2, Södra Kalmar/Växjö
Aug 17 Lag-UDM 11,13, kvalomgång 2, Norra Nässjö/Habo

Habo FIF -04 kan arrangera, men vill då flytta till lördag 20/8, OK
Aug 21 Lag-DM Arr sökes
Sep 3 DM, VDM halvmarathon Hultsfreds LK (H-fred Mara & Halvmarathon)

Storebro SC (Vimmerbyloppet) hade också sökt arrangemanget.
Sep 10/11 Lag-UDM 11,13,15, final Arr sökes

Wärnamo SK vill fortsätta arrangera och då sön 11/9. OK, krav på en ”poängtavla” framförs.
Sep 18 Långa Terräng-DM, M 12km, K 8km Södra Vi IF (Ulfveloppet)
Okt 1-2 DM, JDM, UDM 17,16,15,14,13,12 mångkamp Alvesta FI
Okt 8-9 DM Castorama Hemmabanor
Okt 15 DM, VDM marathon Växjö LK  (Växjö Marathon)

* Datum för Distriktsmatchen 17år diskuterades också, flytt från 30/7 till 13/8 bestämdes. Arr i Kalmar?
* Beslutades även att P/F15 till Lag-UDM ej behöver anmälas på våren (och tas då ej med i Kalendern)
utan görs direkt till arrangören (WSK) lagom innan den 11 sep.



Vi ligger före tidsschemat och flyttar punkterna Ut bildning & UC från em till fm. 

2. Utbildning/UC, Eva Persson och Ingela Nilsson
* Eva presenterade sig som ny utbildningsansvarig sen i våras, då hon valdes in i styrelsen.
Klubbtillhörighet IK Hakarspojkarna, mamma till friidrottare, och till vardags jobbar hon med ekonomi på
SmålandsIdrotten.
* Arne Olsson hälsar.
* Planerat Utbildningsprogram för 2011 presenterades:
19 mars 7-10 år Jönköping
19 mars Teknisk kurs Växjö
26 mars 7-10 år Växjö
26 mars Distriktsdomare Växjö
26-27 mars 10-14 år del 1 Växjö
2 april Distriktsdomare Alvesta
2-3 april 10-14 år del 2 Jönköping
9-10 april 14-17 år del 1 Växjö
10 april Distriktsdomare Oskarshamn
8 okt Friidrott 7-10 Kalmar
8-9 okt Löptränarutb. steg 1 Jönköping
15-16 okt Plattformen (SISU) Oskarshamn
15-16 okt 10-14 år del 1 Jönköping
22-23 okt 10-14 år del 2 Växjö
Oktober UC-träff, Ledarträff
12-13 nov 14-17 år fördjupn. slägga Växjö
Ej klart Unga ledare
Ej klart Organisationsledare (f.d Framtidsledare)
* Uppdelning är på gång av Barnledar- och Ungdomstränarutbildningarna i allmänna- respektive
friidrottsspecifika delar. Den allmänna delen är SISUs ”Plattformen” som handlar om att vara
ledare/tränare för barn & ungdomar i åldrarna 7-15år och då oavsett idrott. De nya friidrottsspecifika
utbildningarna kommer vara 7-10år, 10-12år och 12-14år, dvs uppdelning av tidigare 10-14års-kursen.
”Friidrott 7-10 år” är först ut och körs som ni ser i programmet ovan från och med hösten 2011.
* Utbildarutbildningar för Friidrott 7-10 år blir i april och september. Kandidater?
* Projektet ”starkare föreningar” som Svensk friidrott kör i samarbete med SISU går vidare, SISU-
konsulenter gör föreningsbesök och hjälper föreningarna att upprätta utbildningsplaner och få igång
annan typ av utvecklingsarbete. Flera närvarande klubbar har blivit kontaktade och inlett ett samarbete.
* Lördagsträningarna i Tipshallen/Växjö togs upp för diskussion, det mesta materialet är inlåst, men går
att få tillgång till om man kontaktar vaktmästarna. Angående häckar äger IFK Växjö dessa, men IFK tar
på sig att kolla upp om det går att lösa på något sätt ändå.
* Eva & Ingela uppmanade även klubbarna att redovisa sina studietimmar till SISU, och rent allmänt
samarbeta mer med SISU, samt flaggade för Arrangörskursen 19-20 november i Vrigstad.

Avbrott för fika 10.45-11.00.

3. Föreläsning med Jonas Mellblom
Tema ”Min idrottshistoria”. Jonas inledde dock med bl.a. att påpeka att många framgångsrika idrottare
kommer från landsbygden/småorter och prata en del om händelser i Sverige under andra världskriget.
Jonas idrottshistoria började med att han blev idrottsintresserad och som 11 åring gick med i
Mariestads AIF. Två personer betydde mycket för Jonas under uppväxten, hans tränare Kjell Bengtsson
och mellanstadieläraren Bengt Kjellqvist. Den senare lärde Jonas (vid sidan av skolämnena) att det är
viktigt att berömma människor, även bland t.ex. mindre duktiga idrottare kan man hitta bra egenskaper
som går att berömma. Tränaren Kjell slutade när Jonas var 17år och det var då ”ledaren Jonas” började
växa fram. De var ett gäng som tränade friidrott och fick fortsätta lite på egen hand, men hade inte kvar
sin gamla hall utan fick en annan av kommunen. Jonas var den som tog tag i mycket och blev allt mer en
stark ledare i klubben, samtidigt var det inte så många andra ledare som kom fram i MAIF på denna tid.
1982 gick Jonas ut skolan och blev då tränare, kunde inte så mycket då, men lärde sig mer och mer med
tiden. Något Jonas noterat är att det inte förekommer grupptryck och annan hård stämning inom
friidrotten jämfört med t.ex. fotboll, hockey och innebandy, säkert är blandningen pojkar & flickor en
orsak. Ett stort tillfälle i Jonas tränarkarriär var när han som personlig tränare till Dag Wennerlund var
med på OS i Seol 1988 (Dag blev 8a i spjut). Jonas var även landslagsledare under flera år och tog tidigt
ställning emot doping. Detta förekom annars i Sverige på 1970-talet innan det blev förbjudet och
antidopingarbetet kom igång på allvar. Här har friidrotten varit föregångare och har i dagsläget stor
trovärdighet att vara ren (särskilt i Sverige), medan det fortfarande är ganska vanligt förekommande inom
andra idrotter, särskilt styrkesporter. Här ungefär satte Jonas punkt, tanken var också att ”hålla sig i det
förgångna” snarare än att komma ända fram tills idag.

Lunch 12.10-13.00



4. Friidrott 2011-2013, AnnLis Hellsten & Markus And ersson
AnnLis och Markus gick igenom denna ”UC-träffs-punkt”, se lite bakgrund i inledningen ovan.
Även om det i år riktade sig mer till SDF:en skulle föreningarna även i år involveras lite grand och ett
önskemål som framkom var att materialet vi går igenom på mötet skickas ut i förhand så de som vill kan
läsa igenom det, vilket ska ske nästa år. I övrigt hänvisas till bilagan där SmFIFs svar är sammanställda. 

5. Ekonomi, Markus Andersson
Resultatet 2010 fram till dagens datum gicks igenom. Summerat är ekonomin fortsatt stark, resultatet på
+50.000 i dagsläget kommer dock sjunka ner mot +/- 0 till årsskiftet (budget -14.000). Jämfört med
budgeten kan nämnas större SDF-bidrag (230k) mot väntat (200k), men dyrare bussresa till Danmark vid
17års-matchen (35k mot 20k), i övrigt inte så mycket anmärkningsvärt, där siffrorna skiljer sig mycket
från budget handlar det i regel om mer/mindre på både inkomst & utgiftssidan. Fodringarna är höga nu
(216k) då många fakturor för årets verksamhet först nyligen skickats ut till klubbarna.

6. Veteranverksamheten, Ronny Krönvall
* Splittrat VDM-program 2010, nästa år har dock Tranås AIF tagit på sig Stora VDM. Ronny har kollat
igenom arrangörer av Stora VDM under 2000-talet och det är ett fåtal klubbar som gjort stora insatser.
Bättre spridning vore önskvärt, dvs att de klubbar med många veteraner inte bara deltar utan även
hjälper till och arrangerar. Exemplen Växjö LK och Lekeryd Svarttorp SK faller dock på att VLK är en
långlöparklubb och LSSK saknar allvädersarena.
* Veterankommittén har numera riktigt bra spridning i de tre länen.
* Veteran-Cupen 2010 har haft lite färre deltagare i år och Oskarshamns SK blev bästa klubb.

7. Ungdomsverksamheten, Mikael Johansson
* Nordea Regionmästerskap 13-14år i Eksjö gav oss en 3e-plats, arrangemanget jättebra utom boendet.
* 17års-matchen var en utmaning att genomföra (laguttagning & resa) då ingen ville ta jobbet från början.
Micke tog dock tag i det och fick hjälp av Tranås Anders Nykvist och Sisus Peter Fritz. Flera sena
återbud skapade nödlösningar. Mötesdeltagarna/föreningsledarna är förstås tacksamma för det jobb som
lagts ner, men önskar ändå att man är ute i god tid nästa år och är tydligare med info vad som gäller.
* Sett framåt planeras en gemensam bussresa till Nordea/GM i Uddevalla i mars för mer
sammanhållning inom laget, och här kommer det bli 8x200m istället för 12x200 så fler distrikt kan delta.

8. Statistikkommitten, Markus Andersson
* Anders Grönvall som jobbat med listorna på nätet har nu gått igenom sina listor och letat fel, och nu har
nyligen uppmaningen också gått ut till klubbarna att granska listorna och meddela fel & saknade resultat.
Statistikkommittén kommer sen också granska listorna, innan det vid årsskiftet ungefär är dags att
använda dem till Smålands-Bästa. Markus tar numera foton vid DM & SM-tävlingar så SmFIF har för sin
del foton så det räcker, möjligheten att skicka in CD-skivor med bilder eller maila enstaka finns dock kvar
för de som har bra foton och vill öka chansen att få med klubbens aktiva.

9. Valberedningen, Leif Karlsson
Leifs två kompisar i valberedningen, Monica Eneros och Ingvar Ellbring, var med på SmFIFs
planeringskonferens förra helgen och diskuterade då fram en del, idag kunde dock ingen komma och
berätta om läget. Leif meddelar dock att en plats i styrelsen lär vara/bli ledig och att valberedningen i
som vanligt gärna tar emot tips på lämpliga kandidater.

Avslut ca: kl. 15 med fika.

Skrivet av Markus Andersson.



Deltagarlista UC-träff/Ledardag 2010

Greger Melin Bottnaryds IF
Katarina Söderbäck FIK Färjestaden
Suzanne Wiberg FIK Färjestaden
Sarah Andler Habo FIF-04
Lasse Elfgaard Habo FIF-04
Anders Grönvall IK Hakarpspojkarna
Sonny Bodén IK Hinden
Patrik Eklund IK Hinden
Ulf Garpmo IK Hinden
Ann Axelsson Hovslätts IK
Katarina Nilsson Högby IF
Terese Sandberg Lekeryd Svarttorp SK
Maria Jansson Ljungby FIK
Danfilip Lundberq Ljungby FIK
Ann-Charlotte Roos Ljungby FIK
Kjell Nilsson Oskarshamns SK
Tommy Dahlbom IK Sisu
Torbjörn Björk Skruvs IF
Tommy Stodell Skruvs IF
Ove Davidsson Smålands FIF / Alvesta FI
Leif Karlsson Smålands FIF / Alvesta FI
Eva Persson Smålands FIF / IK Hakarpspojkarna
Markus Andersson Smålands FIF / Högby IF
Carl-Gustaf Nilsson Smålands FIF / Högby IF
AnnLis Hellsten Smålands FIF / Oskarshamns SK
Mikael Johansson Smålands FIF / Oskarshamns SK
Kettie Gustavsson Smålands FIF / Skruvs IF
Anders Andersson Smålands FIF / Villstads GIF
Ingela Nilsson Smålands FIF / IFK Växjö
Tommy Ursby Smålands FIF / IFK Växjö
Ronny Krönvall Smålands FIF / Wärnamo SK
Göran Graberg Stensjöns IF
Mats Aztor Tranås AIF
Siw Dahlgren Tranås AIF
Kent Karlsson Villstads GIF
Johan Anicic IFK Växjö
Anders Lantz IFK Växjö
Johan Lundvik IFK Växjö
Hans Karlsson Växjö LK

Personer:  39 st
Föreningar:  19 st



Smålands FIFs svar på...
Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål 2011-13

Hela häftet finns här:
www.smfif.se/Aktuellt/2010/underlag_for_genomforandeplan2011_o_mal_2011-2013.pdf

Fokusområde 1 – Elit och landslag
Ansvarig från Smålands FIF: Ingen utsedd (ännu?)

Hur många finalkandidater uppskattar ni att ert distrikt kommer att ha på internationella mästerskap de
närmaste åren (ålder 17 år och uppåt)? 

2009 2010 2011 2012 2013
SmFIFs resultat & mål: 22 - - - -

Hur många aktiva i ert distrikt kommer att representera Sverige i något landslagsammanhang (senior
eller junior) de kommande åren? 

2009 2010 2011 2012 2013
SmFIFs res&mål, seniorer: 11 10 10 10 10
SmFIFs res&mål, juniorer: 17 12 12 12 12

Hur ska vårt distrikt arbeta för att kartlägga våra lovande ungdomar och befintliga aktiva på
landslagsnivå för juniorer och seniorer?
- Görs redan, bl.a. i vår Verksamhetsberättelses resultatbörs och på hemsidan. Skulle kunna ”lyftas fram” och
presenteras på något nytt sätt.

Hur kan vi bidra till att utveckla de aktiva i vår egen miljö alternativt bidra till att hitta en annan och ev.
bättre lösning på annat ställe?
- Jobba för att inomhusarenor byggs i Småland. Nu finns faktiskt ingen (!) riktig med 200m rundbana.

Hur kan vi bidra till att det finns någon eller några elittränare inom distriktet som gemensamt ansvarar
för utveckling av elitaktiva? Samarbete inom och över klubbgränser?
- Svårt att få fram fler elittränare då det först och främst inte finns så många elitfriidrottare i distriktet,
IFK Växjö är väl enda klubb om att stabilt ha mer än någon enstaka. Dessutom är elittränarkursen
omfattande, dyr, och man binder upp sig indirekt på ett framtida uppdrag och ansvar. Det vi kan göra är det
som tas upp under nästa fokusområde, att ändå kartlägga vilka föreningar som regelbundet skickar aktiva till
SM/JSM och höra med dem om de inte borde skaffa sig en elittränare/juniortränare (om de inte redan har
någon). Även påpeka att det framtida uppdraget & ansvaret trots allt begränsas till vad personen själv är
villig att göra, mer än så krävs ej, och en del lär man ju vara intresserad av att göra.

Hur kan vi hitta ”rätt” person som elitansvarig för att kommunicera med och som är ”deltagare” på
elitmöten med Svensk Friidrott?
- Fråga runt i distriktet som vid alla annan typ av rekrytering av ledare till SmFIFs verksamhet.



Fokusområde 2 – Tränar och ledarutveckling
Ansvarig från Smålands FIF: Ingela Nilsson

Hur många SISU-registrerade utbildningstimmar ska distriktet bidra med varje år? 
2009 2010 2011 2012 2013

SmFIFs resultat & mål: 4082 - 5000 5500 6000

Hur många tränare ska genomgå Elittränarutbildningen i ert distrikt? 
Hur många tränare ska genomgå Juniortränarutbildningen i ert distrikt? 
Hur stor andel kvinnor kommer att genomgå resp. utbildning under de kommande åren? 

2009 2010 2011 2012 2013
Elittränare: 0 - 6 - 2
Andel kvinnor: - - 16% - 40%
Juniortränare: 5 - - 6 -
Andel kvinnor: 0% - - 40% -

Hur många utbildningar för Ungdomstränare ska erbjudas varje år? 
Hur många utbildningar för Organisationsledare ska erbjudas varje år? 

2009 2010 2011 2012 2013
Ungdomstränare: 6 10 9 9 9
Organisationsledare: 1 0 1 1 1

Hur ser ert distrikts samarbete med SISU ut och hur kan ni öka användandet av SISU i era utbildningar?
- Fungerar jättebra, vi har personer från SISU både i SDF-styrelsen och i kommittéerna. SISU sköter det
mesta administrativa kring kursverksamheten, gör inbjudningar (efter underlag), tar emot anmälningar,
skickar ut kallelser, sköter det ekonomiska, etc. Känns inte som behovet av (ytterligare) ökning är så stort för
just Smålands SDF/UC, men planer på nya projekt finns och de körs isåfall tillsammans med SISU.

För att kunna öka antalet utbildnings-platser behövs fler kvalificerade sökanden. Hur tänker ni i ert
distrikt arbeta för att fler kvalificerade söker Svensk Friidtrotts elit- och juniortränarutbildning
- Kartlägga vilka föreningar som regelbundet skickar aktiva till SM/JSM och höra med dem om de inte borde
skaffa sig en elittränare/juniortränare (om de inte redan har någon). Även påpeka att det framtida uppdraget
och ansvaret man indirekt tar på sig genom att gå kursen trots allt begränsas till vad personen själv är villig
att göra, mer än så krävs ej, och en del lär man ju vara intresserad av att göra. Närmare och billigare
utbildningar vore också bra, där har vi dock mindre att säga till om.

Hur tänker ni i ert distrikt arbeta för att få fler kvinnliga sökande till Svensk Friidrotts elit- och junior-
tränarutbildning?
- Påpeka för föreningarna när man undrar om de inte ska utbilda någon av sina ledare, att kvinnor är
underrepresenterade i dessa utbildningar och att de därför efterfrågas.

Distrikten har genom sitt UC-samarbete huvudansvaret för utbildningen av ungdoms- och klubbledare.
Hur säkerställer ni inom ert distrikt att ni kan tillhandahålla ett komplett utbud av utbildningar?
- Detta har vi redan under full kontroll. Enda punkterna att lösa är de förändringar som nu kommer ske med
flera av kurserna. Ständig brist på instruktörer är också något vi får jobba (vidare) på.



Fokusområde 3 – Föreningsutveckling
Ansvarig från Smålands FIF: Eva Persson och AnnLis Hellsten

Vi ska ha så här många som genomgått utbildning för organisatoriska ledare, motsv. dagens framtidsled.
2009 2010 2011 2012 2013

SmFIFs resultat & mål: 6 0 8 10 12

Plan:  Lägga upp en strategi tillsammans med SISU hur vi utbildningen ska läggas upp. Klart april 2011.
Kartlägga vilka friidrottsmänniskor som kan hålla i kursen tillsammans med SISU-konsulenter. Klart april
2011. Ansvarig: Eva Persson

Vi ska ha så många 18–19-åringar som tävlar på arena utomhus:
2009 2010 2011 2012 2013

SmFIFs resultat & mål: 101 105 100 90 100

Plan:  Vi har en idé om ett projekt där man börjar med 15-åringar. Idé om poängliga föreningsvis antal
starter 15-19 åringarna – stimulanspeng? Ansvarig: Projektgrupp – ej tillsatt

Vi ska ha så här många föreningar som deltar i planeringsprocessens höstmöten:
2009 2010 2011 2012 2013

SmFIFs resultat & mål: 16 16 19 22 25

Plan: Fortsätta ha mötet i oktober, utvärdera och utveckla träffen. Ansvarig: Eva Persson

De vita/grå fläckar projekt vi ska driva med början 2011 är
- Kartläggning anläggningar inne/ute jämför med de föreningar som finns idag
- Väcka slumrande föreningar i samarbete med SISU

Vi ska börja arbeta för att få fler 18-19-åringar under 2011 med bifogade aktivtetsplan: ja/nej
- Under 2011 ska projektansökan skrivas under förutsättning att vi har några som kan vara ansvariga

Vi ska marknadsföra utbildningen av Framtidsledare/organisatoriska ledare under 2011 genom att arbeta
enligt bifogade aktivitetsplan: Ja/nej
- Strategi av upplägg ihop med SISU, klart april 2011

Vi ska arbeta med planeringsprocessen under 2011 enligt bifogade tidsplan Ja/nej
- Genomföra möte i oktober 2011, innan dess utvärdera och utveckla

Distriktets planeringsansvarige heter:
- Eva Persson

Vi ska marknadsföra löptränarutbildningen under 2011 enligt bifogad plan Ja/nej
- Löptränarutbildning steg 1 i Jönköping 8-9 oktober 2011



Fokusområde 4 – Arrangemang
Ansvarig från Smålands FIF: Anders Andersson & Carl-Gustaf Nilsson

A: Vi ska ha så här många centralt sanktionerade tävlingar i vårt distrikt :
2009 2010 2011 2012 2013

Arena 18 18 - - -
Långlopp 21 20 - - -
Stafetter 2 2 - - -
Inomhus 2 2 - - -

B: Vi ska ha så här många SDF sanktionerade tävlingar i vårt distrikt :
2009 2010 2011 2012 2013

Arena 7 - - -
Långlopp 28 - - -
Stafetter 1 - - -
Inomhus 6 - - -

Kommentar:  Vi anser inte att antalet arrangemang är intressant för Smålands FIFs del att vare sig öka eller
bibehålla, kalendern är redan ganska full. Det får helt och hållet vara upp till klubbarna om de vill starta,
bibehålla eller lägga ner sina arrangemang. Smålands FIFs Tävlingskommittés arbete bör istället inriktas på
att hjälpa arrangörerna öka kvalitén på de arrangemang som klubbarna vill genomföra.

Vi ska ha så här många olika föreningar som har (egna eller delade) arr. med central sanktion:
2010 2011 2012 2013

Antal IF med C-arr: 24 24 24 24

Om antalet arrangemang och arrangörer ska öka med 10 % vilka positiva effekter får det?
Hur ska vi gå tillväga för att uppnå målet?
- Detta är inget mål Smålands FIF delar. Vi tycker det finns tillräckligt många arrangemang & arrangörer.

Vi ska börja arbeta för att få fler tävlingar med fler arrangörer via bifogad aktivitetsplan för 2011:
- Nej, istället ska vi titta närmare på det ”Kvalitétsmätningssystem” SFIF kommer ta fram, och försöka
anpassa den till ett användbart system på distriktsnivå. Om antalet arrangemang & arrangörer inte känns
angeläget att jobba med är däremot kvalitén på de arr som redan finns något vi gärna vill hjälpa till att öka.



Fokusområde 5 – Barn och ungdomsverksamhet
Ansvarig från Smålands FIF: Mikael Johansson

Vi ska se till att så här många föreningar i distriktet erbjuder friidrott för barn och ungdomar 
(LOK-stödsaktiviteter 7-20 år):

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal klubbar 46 ? ? - - -
Sammankomster 25.043 ? ? - - -

Kommentar:  Vår uppfattning är att ”möjligheten att pröva friidrott” inte är någon svag länk man behöver
jobba på att förbättra eller sätta upp målsättningar om. Massvis med barn och yngre ungdomar strömmar till
friidrotten ändå utan att vi behöver anstränga oss. Det vi behöver jobba på är att behålla fler äldre ungdomar.

Vi ska utbilda så här många barn- och ungdomstränare i distriktets föreningar:
2009 2010 2011 2012 2013

Barn/ungd-tränare: 94 ? - - -

Kommentar:  Vår målsättning och upplevda uppdrag är att erbjuda våra föreningar alla de olika kurser som
finns och som föreningarna känner behov av, med jämna mellanrum, bra innehåll, prisvärt, närbeläget, osv.
Hur många barn- och ungdomstränare som i slutändan utbildas har SmFIF ingen särskild åsikt om.

Vi ska erbjuda nybörjare möjlighet att testa friidrott under sommarloven (Nordea Friidrottsskola eller
liknande) i så här många föreningar i distriktet:

2009 2010 2011 2012 2013
Antal klubbar 13 ? - - -

Kommentar:  Tretton föreningar innebär ungefär varannan/var tredje Smålandsklubb med aktivitet på arena,
eller ungefär så många allvädersarenor vi har i distriktet. Kan väl vara lagom? Vi kan dock marknadsföra
Nordea Friidrottsskola och se om kanske fler vill arrangera, beslutet ligger dock på klubbarna.

Hur kommer vi att informera föreningsledarna i vårt distrikt om olika sätt att utveckla sin barn- och
ungdomsverksamhet under 2011?
- En del information & tips på detta finns ju i de Barn- o Ungdomstränar-kurser vi kör. Inget annat planerat.

Under 2011 ska vi ordna följande gemensamma träningsträffar för aktiva tonåringar.
- 17års-match (Småland, Skåne, Väst- och Öst-danmark), Nordea Regionmästerskap och ett Läger 13-14år är
de träffar (två tävlingar, en tränings) för tonåringar som är planerat 2011. Den kommande projektgruppen för
äldre ungdomar kanske hittar på något nytt, men det är ej fastställt ännu.

Under 2011 gör vi följande satsning på distriktets lag till Nordea Regionmästerskap (13-14 år).
- Gemensam bussresa (brukar vi ej ha) till Uddevalla för större sammanhållning inom laget.

Under 2011 gör vi detta för att underlätta erfarenhetsutbyte för ungdomstränare över klubbgränserna.
- Inget är planerat i nuläget.

Under 2011 genomför vi i distriktet följande lag-/stafettävlingar.
- Som vanligt: Lag-DM, Lag-UDM 11, 13, 15år (inkl. två kvalomg. För 11 & 13år), Stafett-DM för seniorer
(tre sträckor) och 13, 15, 17år (två sträckor), samt lagtävling i terräng för sen, 19, 16-17, 14-15, 12-13 o vet.


