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Styrelsen har ordet
2013 präglades annars av den slut-

Den gemensamma styrelsen för SIF och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Under 2013 kom ett efterlängtat genombrott. Vi fick till stånd en gemensam syn med länets kommuner om behovet av fler anläggningar för idrott
och att kommunerna ska samarbeta
över gränserna för att göra detta möjligt. Detta berör främst specialanläggningar eller anläggningar för idrotter
med antal utövare som inte kan motiveras i varje kommun. Vårt långsiktiga arbete, våra fakta och våra konstruktiva förslag gav slutligen resultat.
Det totala behovet av anläggningar
för de idrotter som har många deltagare är fortfarande skriande i flera kom-

muner. Här kan vi dock skönja en förändring i attityden, att det behövs fler
anläggningar för att bygga ikapp så att
vi blir jämförbara med landet i övrigt.
Vårt arbete med Idrottens värdegrund
är enträget. Vi var tidigt ute i debatten
och har stöttat föreningar som vill jobba med frågorna, antingen i förebyggande syfte eller när någon kris uppstår. Våra seminarier undre året har
varit fullbelagda vilket visar intresset
hos föreningarna. Stockholm var också värd för Barn- och ungdomsforum
där dessa frågor var temat.

liga sammanläggningen av Stockholms
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm genom att de båda
styrelserna utgjordes av så kallad personunion. Detta bekräftade en redan
framgångsrik sammanläggning av de
båda kanslierna. Syftet med denna förändring är att ge våra huvudmän, föreningar och specialdistriktsförbund
en effektiv och ändamålsenlig service.
Vi ser också att vi börjar få gehör
för storstadens villkor och de utmaningar detta innebär. Här återstår dock
mycket arbete för att få förståelse för
de speciella villkor som föreningar har
när det gäller att utveckla sin verksamhet, rekrytera och utbilda ledare och ge
förutsättningar för att utöva sin idrott.
Med stolthet kan vi redovisa att vi har
en nära relation med 799 föreningar i
deras ambitioner att utveckla sin verksamhet utifrån vår värdegrund ”Idrotten vill”. v

Peter Larsson, Ordförande

Cinnika Beiming,
distriktsidrottschef,
vad vill du lyfta fram
under året som gått?

– Det jag kommer att minnas från 2013
är bland annat det genombrott vi känner
när det gäller arbetet med anläggningar
och andra idrottsmiljöer. Vi har flyttat
fram våra positioner i samverkan med
distriktets kommuner och idrotterna.

Det gemensamma kansliet 2013

Långsiktigt kommer det att skapa bättre förutsättningar för många idrotter i
regionen, berättar Cinnika Beming och
fortsätter:
– Vårt starkaste fokus jämte anläggningsfrågan är arbetet med idrottens
värdegrund och Framtidens Idrottsförening. Hon märker att intresset runt
värdegrundsfrågor ökar.

Kansliet bytte lokaler i slutet av året.
Vad innebär det?
– Det kommer ge minskade kostnader
som vi kan lägga på verksamheten istället. Känslan är även att det har varit
ett lyft med nya fräscha lokaler och att
vi får synergieffekter när vi sitter närmare varandra. Det har skapat en positiv kommunikation på kansliet.

SISU idrottsutbildarna Stockholm träffade 799 föreningar under året.
– Det understryker vilket eftertraktat
stöd vi är för många föreningar när de
ska arbeta med värdegrundsfrågor, ledarutveckling och föreningskunskap.
Efterfrågan på våra kurser och föreläsningar är väldigt stor. v
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Patrik summerar 2013
2013 var
ett fantastiskt år
för idrotten i Stockholm. Precis som
vanligt. Flera Stockholmare förberedde
sig för vinter-OS och andra tog VM-guld
i stora globala idrotter. Men sporten
i Stockholm var också en uppvisning i
bredd. Trots bristen på hallar och lokaler lyckas ledare och föräldrar ordna
träningar. Antingen går man upp i ottan eller så är man sist kvar på idrottsplatsen och släcker lyset. Men tränar
– det gör man. Följ med i en liten betraktelse över idrottsåret 2013, sett ur
ett Stockholmsperspektiv.
På kvällen den 15 augusti sprang Abeba
Aregawi först över mållinjen i London
och tog guldet på 1500 meter. Sveriges
genom tidernas första friidrottsguld på
medeldistans i ett stort mästerskap.
Och med det hade också Hammarby
Friidrott fått en världsmästare. För Etiopienfödda Aregawi representerar ju
de grönvita precis som Michel Torneus
som hoppade 8,20 i Globen i februari,
men annars var säsongen ganska misslyckad för Torneus som missade kvalet i VM. Spårvägens komet Moa Hjelmer hade även hon en tung säsong och
meddelade på höstan att hon tar ett
uppehåll för barnafödande.
Hammarby fick fler guld 2013. I den
första SM-finalen inomhus i bandy slog
Bajen Sandviken i en final som egentligen aldrig spelades klart. När Olov
Englund satte det sista målet stormade fansen planen och domaren blåste
av matchen med några sekunder kvar.
38 474 åskådare såg herrfinalen och
fick se en match där Hammarby gjorde 4-0 under de första tio minuterna
men där Saik kämpade sig upp till 4-3
och gjorde match av finalen.
Dagen innan hade AIK:s damer chansen
att ta guld på samma arena, men där
blev Sandviken för starka. Saik säkrade segern med en sen straff och vann
med 4-2.
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Stockholmsbasketen hade ett tungt
2013. Både 08 Stockholm och Stockholm Eagles kastades ur basketligan
av ekonomiska orsaker. Dessutom åkte
08:ornas damer ur damligan.
Åter till framgångsidrott. Och Jerringprisnominerade Maja Reichard. Hon hade
ett lysande 2013 och satte världsrekord
samt tog VM-guld på 100 meter bröstsim. 22-åringen från Nacka utsågs till
årets bästa Stockholmsidrottare redan
2012 och fick ta emot sitt pris framför
storpublik på Slottsbacken där en VM-

Men Alshammar satsar
vidare. Tolv VM-guld
och 25 EM-guld är
inte nog för henne.
deltävling i triathlon avgjordes. Härligt
för den annars ganska anonyma handikappidrotten att verkligen få visa upp
sig. Reichard har förresten bytt klubb
från Nacka HI till Spårvägen.
Lika duktig på att simma är förstås Sarah Sjöström, Södertörns Simsällskap.
Sjöström var även hon nominerad till
Jerringpriset men fick se sig slagen av
vinnaren Henrik Stenson. Sarah tog guld
på 100 meter fjäril och silver på 100
meter frisim vid VM i Barcelona. Den
gången slapp hon konkurrens från The-

Therese Alshammar och Sarah Sjöström

rese Alshammar, Täby Sim, som ägnade fjolåret åt nyfödde sonen Fred. Men
Alshammar satsar vidare. Tolv VM-guld
och 25 EM-guld är inte nog för henne.
Det fanns fler som var nominerade till
Jerringpriset. Petter Menning, eller Öström som han hette när han tog VM-guld
i kanot K1, 200 meter. Petter och hans
medaljrivaler Mark de Jonge, Kanada,
fick vänta en stund innan det stod klart
att guldet gick till Sverige. Med bara tre
hundradelars marginal. Att Vaxholmskillen, som tävlar för hemmaklubben
Vaxholms Kanotsällskap, paddlade hem
EM och SM på samma sträcka var nästan självklart.
Tjejer, tjejer, tjejer. Det är ingen hejd på
hur duktiga kvinnorna från 08-området
är. Efter att ha väntat i fyra år tog Jessica Lindell Vikarby äntligen sin andra
seger i den alpina världscupen. I början på december var hon snabbast av
alla i storslalomtävlingen i amerikanska
Beaver Creek. Huddinge Skidklubb har
även Mattias Hargin kvar i backen, och
han verkar bättre än någonsin.
Vi har pratat om Friends och bandy.
Och på den arenan har även en gigant
som Bruce Springsteen spelat tre konserter. Men allra mest är Friends förstås
en fotbollsarena. För både landslaget
och AIK. Det är ont om Stockholmare
i landslaget nuförtiden men en hel del
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genuina huvudstadsgrabbar i Gnaget.
Som Martin Mutumba, Henok Goitom,
Nils-Eric Johansson med flera. AIK utmanade Malmö hela vägen in om guldet, men fick ge sig till sist och nöja sig
med silvret. AIK fick uppleva en fruktansvärd början på säsongen där lagets
karismatiske målvakt Ivan Turina plötsligt avled i sin bostad i maj. Laget var
skakat men hela fotbollssverige ställde upp med sympatier, och klackens
hyllning i samband med matchen mot
IFK Göteborg den 6 maj var mäktig. I
matchminut 27, Turinas tröjnummer,
stannade spelet upp under en minut
och hela arenan applåderade medan
man sjöng Turinas namn.

“

Den andra stora arenan i området invigdes på sommaren när Hammarby
spelade 0-0 mot Örgryte och satte
publikrekord för Superettan. 29 175
åskådare var där. Några dagar senare
mötte Djurgårdens IF IFK Norrköping
och DIF tänkte bli första lag att göra mål
på konstgräset. Men gästernas Imad
Khalili ville annat och spräckte nollan
och blev historisk.
På damsidan var EM förstås det stora
under året. Tyvärr lyckades Pia Sundhages landslag inte ta sig till finalen på

Laget var skakat men hela
fotbollssverige ställde upp
med sympatier, och klackens hyllning i samband med
matchen mot IFK Göteborg
den 6 maj var mäktig.
Friends. Där slog Tyskland Norge med
1-0, men de svenska tjejerna hyllades
ändå varmt av publiken.
Tyresö FF jagade guldet i allsvenskan
men Malmö vann serien. I Champions
League gick det bättre för Tyresö som
slog ut både Paris Saint-Germain och
Fortuna Hjörring och ska spela kvartsfinal under 2014.
Vid sidan av alla de stora framgångarna
som uppmärksammas i media kämpar
många klubbar på hög nivå men i nästan total anonymitet. Fyra Stockholmslag spelar i elitserien i badminton, men

Lisa Nordén före VM-deltävlingen i Triathlon som avgjordes i Stockholm.

stortävlingen Swedish International i
Eriksdalshallen blev aldrig någon succé utan flyttades till Uppsala.
Och titta på Stockholmsgymnastiken.
113 föreningar med 35 122 aktiva trängs
i hallar och gör kullerbyttor för att alla
ska få plats. Lägg till det alla innebandyspelare, korpfotbollslirare och motionssimmare. Bredden på Stockholmsidrotten är enorm. Tänk bara på när över 20
000 löpare invaderar Stockholms gator
för Midnattsloppet, Tjejmilen eller för
all del Stockholm Marathon.
I Rissne spelar tjejer basket på fredagkvällar. Duvbo IK har fått Sundbybergs
stads jämställdhetspris för sitt arbete. I
Sollentuna har en man som heter Peder
Ekstrand fått in backhoppning i undervisningen i Vittraskolan. Lilla Sportspegeln hälsade på hos Sollentuna Backhoppningsklubb och efter det ökade
antalet intresserade barn ordentligt.
IK Bolton och JKS fäktning gjorde en
satsning för att locka fler barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
bland annat ADHD och Aspergers, till
idrotten. Huddinge IF fick i maj besök
av Skottlands Fotbollförbund. En delegation kom till Källbrinks IP för att bland
annat ta del av arbetet med Idrottslyftet, ensamkommande flyktingbarn
samt samarbetet med särskolan och
kommunen.

Vintern 2012/2013 var fantastisk. Var
man än tittade så gick folk omkring och
bar på ett par längdskidor. I Ågesta, Rudan, Ursvik och på andra platser fanns
fantastiska spår ända in i april och varenda sportaffär sålde skidpaket eller
vallaburkar. De som inte ville ut i skogen kunde i stället njuta av skridskoåkning på sjöarna med Vikingarännet
som höjdpunkten i februari.
2013/14 blev det annorlunda. Nu var
det golfspelarna som kunde lira ända
fram till julafton. Golfen är fortsatt stor
i Stockholm. Och golfarna knyter kanske mest av alla ihop bredden med den
rena tävlingsidrotten. Vi har för tillfället
ingen superstjärna på någon av tourerna, men visst kan väl Caroline Hedwall räknas som 08 i all fall? Hedwall
är uppväxt i Täby, och i somras var hon
med och avgjorde Solheim Cup när Europa slog USA.
På Bro Hof spelades Nordea Masters,
med finsk seger genom Mikko Ilonen.
Och det var också på Bro Hof som artikelförfattaren firade sitt livs största
golfframgång 2013. En hole in one på
det tolfte hålet i en tävling med Stockholms sportjournalister. Det var jag faktiskt tvungen att få berätta. v
Signerat Patrik Larson
Sportjournalist
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UTVECKLA IDROTTEN

Den bästa av världar är den med idrott och
rörelseglädje. Utan rätt förutsättningar får
inte alla chansen att hitta in. Vi är Riksidrottsförbundets förlängda arm i Stockholmsdistriktet och ska arbeta för att utveckla idrotten
tillsammans med föreningarna för att göra
Stockholm till en levande idrottsplats som
har plats för alla. Unga som gamla, tjejer
som killar, från motorsport till konståkning.
På Stockholms Idrottsförbund ska vi
arbeta för mer idrottsytor, få ännu fler att
upptäcka rörelseglädje genom Idrottslyftet och göra det attraktivare att bli
ledare. Vi ska föra ett envist arbete
mot doping och ha en aktiv kontakt
med distriktets 22 kommuner för att
driva idrottens viktigaste frågor. Framför allt ska vi vara ett stöd till Stockholmsdistriktets 3 400 föreningar.
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för idrotten i distriktet genom
att företräda, utveckla och stödja
föreningslivet.
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Värdegrund i fokus på de tre succéseminarierna:
”Bredd före elit – eller både? – Idrott på barns villkor”
Under våren arrangerade Stockholms Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Stockholm och Stockholms Stad tre frukostseminarier för
att diskutera idrottens värdegrund
”Bredd före elit eller både och?
– Idrott på barns villkor”. Intresset
var mycket stort och förutom de
som var på plats har över 4 000 sett
filmerna som vi producerade och
som finns på vår YouTube kanal.
– Det var fantastiska föreläsningar,
diskussioner och medskick. Seminarierna har gett oss mycket att jobba
vidare med när det gäller värdegrundsfrågor tillsammans med föreningarna.
Verksamheten ska bedrivas på barnens
villkor och följa barnkonventionen, säger
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef.
Ett brett spann av idrotter, från små
till stora föreningar, som framför allt
kom från Stockholms stad, var på plats
när seminarierna arrangerades.
– Jag är jätteglad över att så många
föreningar var på plats för att diskutera barns villkor inom idrotten, det
engagerar många. Nu handlar det om
att lyfta fram goda idéer och att jobba
vidare med de här frågorna inom föreningarna, säger Cinnika Beiming.

Emil Persson, utvecklings- och landslagschef på Svenska Innebandyförbundet, föreläser.

Temat genom hela seminarieserien var
värdegrundsfrågor inom barn- och ungdomsidrott.
På det första seminariet föreläste
Tomas Peterson, professor i Idrotts
vetenskap vid Malmö högskola, om Barnrättsperspektivet och talangselektion
går att förena. Seminariet avslutades
med en paneldiskussion med Birgitta
Persson från Gymnastikförbundet Öst
och Per Källman, landslagsansvarig på
Svenska Basketbollförbundet.
Det andra seminariet handlade om

LTAD-modellen som utgår ifrån individens mognadsnivå snarare än kronologisk ålder. Emil Persson, utvecklings- och landslagschef på Svenska
Innebandyförbundet berättade om
hur de arbetar efter den. Frukostmötet avslutades med en paneldiskussion
med Djurgården Hockey och Svenska
Fotbollförbundet.
På det sista seminariet inledde ledar
inspiratören Jim Thuresson följt av
Peter Eriksson, Barn- och ungdoms
ansvarig på Riksidrottsförbundet.
Temat var ”Hur får vi fler barn och ungdomar att börja/stanna kvar längre i
idrottsföreningar?”.
För att bygga bra barn och ungdomsidrott var den röda tråden genom seminarieserien att ha utbildade ledare och
tydliga riktlinjer för hur man ska bedriva sin verksamhet inom föreningarna.

– Vill föreningarna ha hjälp ska de vända
sig till oss. Med det nya skattningsverktyget kan föreningen tillsammans med
sin föreningsutvecklare arbeta fram vad
man bör utveckla för att få en bra barn
och ungdomsverksamhet, säger Gunilla
Lindström, verksamhetsledare på SISU
Idrottsutbildarna Stockholm. v
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”Jag tror jag drömmer. Kan det här
vara sant?” ropar ett barn som precis
har kommit fram till en heldag med
olika idrotter genom Idrottslyftet.
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Här hittar barnen sin idrott
Under en dag på Spånga IP gick
Idrottslyftsnätverket i Spånga/
Tensta samman för att hjälpa friidrotten och samtidigt visa upp tolv
andra idrotter.
Ljudet från glada barn studsar mellan
väggarna i fotbollshallen på Spånga IP.
Stående hopp, boxning, pingis, löpning.
Det är bara några av de elva idrotter
som barnen från fem skolor i området
runt Spånga/Tensta får prova på genom
Idrottslyftet och Olympic Day.
– Superroligt, spännande och kul med en
dag med bara idrott, ropar barnen i kör.
Stämningen är sprallig. Samtidigt
lyssnar eleverna tålmodigt när två boxningstränare berättar om slagteknik.
– Barnen tycker att det är jätteroligt
och har pratat om den här dagen länge.
Framförallt är det att prova på idrotter
de gillar, säger Kina Geijer, lärare för
4B i Bromstensskolan.
Eftersom hösten gjort entré med
mycket regn flyttades en stor del av
verksamheten inomhus. Höjdhoppet,

backhoppning, innebandy och ishockey är ett par idrotter som barnen gör
utomhus. När Kina Geijer visar barnen
hur de ska hoppa höjdhopp får hon
applåder och barnen skrattar.
– Det är väl just upplevelserna som barnen får med sig efter en sådan här dag.
Många av de här barnens enda kontakt
med idrotten är genom idrotten i skolan. Det brukar alltid vara någon som
hittar en ny förening.
Anders Nissar, ansvarig för Idrottslyftet
på Stockholms Idrottsförbund, berättar att 400 föreningar är med och visar
upp sina idrotter genom Idrottslyftets
skolsamverkan i Stockholmsdistriktet:
– Det som är extra kul med de här två
dagarna på Spånga IP är att föreningarna slutit upp och gjort det här tillsammans. Främst för att försöka locka mer
barn till friidrottsföreningen.
Idrottslyftet är statens jättesatsning
på idrotten. En stor del är skolsamverkan, där syftet främst är att locka
fler barn att upptäcka idrotten – och
den rörelseglädje man får genom att
vara med i en förening.

Kristofer Hahne är ansvarig för nätverket Spånga/Tensta, som är ett av 38
nätverk i distriktet. Han har varit verksam inom idrotten i Stockholm sedan
1960. Han har sett hur idrottens villkor
och ställning i samhället har förändrats.
– I dag är det ett större utbud. När jag
började fanns en tevekanal och inga
datorer. Det positiva i dag är att kommunikationen med medlemmarna är
enklare.
Han ser även problem med det större
utbudet utanför idrotten.
– Många ungdomar i dag rör sig för lite.
Jag kan se att rörelseförmågan är sämre
i dag än förr. Jag möter sjuåringar som
inte kan springa och fler barn som är
överviktiga.
– Många av dem kommer få problem
redan vid 30-årsåldern. Här spelar idrotten en viktig roll.
Några timmar efter att de sista eleverna lämnat Spånga IP får Kristofer
Hahne ett meddelande från en lärare:
– En av hennes elever sade att det var
den roligaste dagen hon haft, säger
Kristofer Hahne. v

Idrottslyftet – mer och fler
Skolsamverkan Idrottslyftet – mer och
fler, syftar till att rekrytera barn och
ungdomar och därefter stimuleras att
stanna inom idrotten. Därför har verksamheten bedrivits i hela grundskolan
och gymnasieskolan. För att nå målet,
att ge varje barn en chans att hitta en
idrott som passar just henne eller
honom, har idrottsföreningarna presenterat olika möjligheter och former
av fysisk aktivitet.
Varje barn är värt att mötas av en
utbildad ledare. Därför har alla ledare
erbjudits en grundläggande barn- och
ungdomsledarutbildning samt kompletterande fortbildningar för att bättre

kunna möta de heterogena barngrupperna i skolan. Ledare har även erbjudits utbildning för att på ett bättre sätt
kunna möta barn med funktionsnedsättning.
Organisation
Stockholms Idrottsförbund organiserar
verksamheten i ett nätverk i varje kommun i distriktet samt i varje stadsdel
i Stockholm stad. Varje barn har getts
chansen att möta minst tre idrotter. I
nätverken har företrädare för kommunens/stadsdelens idrotts- och skolförvaltning samverkat med ett antal skolor
och de lokala idrottsföreningarna. v

idrottslyftet 2013
• 4 400 unga valde att bli medlemmar i en förening under
2013.
• 400 föreningar från ca 50 olika
idrotter har samverkat med 360
skolor.
• Detta har lett till ca 31 500
extra idrottstimmar i skolan.
• Över 1 100 ledare har varit
verksamma under året. Av dem
var ca 30% kvinnor.
• 627 000 deltagartillfällen
räknades in under verksamhetsåret 2013.
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Stockholmsidrottens

Barn- och Ungdomsforum
23 - 24 november 2013

Stockholmsidrottens Barn- och
Ungdomsforum blev en succé. 250
deltagare från distriktets föreningar och SDF deltog och temat för
konferensen var Idrotten Vill.
Syftet var att skapa en dialog kring idrottens värdegrund genom att samla många
personer från olika idrotter. Tillsammans
fick de möjlighet att ta del av den senaste forskningen kring barn- och ungdomsidrott och forma idéer kring hur
de kan arbeta vidare med frågorna på
hemmaplan.
– Det är också starten för utvecklingsarbetet i föreningarna så att idrott drivs
på barns villkor, säger Milou Werth, projektledare för barn- och ungdomsforum.
Att idrotten ska jobba med "Idrotten Vill", idrottens värdegrund, är ingen
nyhet för den som arbetar inom föreningslivet. Hur man omsätter Idrotten
Vill till handling i verksamheter är däremot något det behöver pratas mer om.
Under BUF-helgen fick föreningarna
både kunskap, inspiration och möjligheten att diskutera kring hur man kan
arbeta för att idrott sker ännu mer på
barnens villkor.

– Det gav många tankar och reflektioner över hur idrotten fungerar idag och
framförallt över hur vi nu kan jobba vidare på hemmaplan, säger Milou Werth.
Helgen började med de stora frågorna kring hur barn- och ungdomsidrotten ser ut och vilken roll och uppdrag
idrotten har. För att sedan gå in mer
på detaljer hur man ska tillämpa det
forskningen säger i sitt ledarskap, hur
idrotten ska utveckla föreningen och
vilka frågor förbunden behöver ta tag i.
PG Fahlström, universitetslektor i
idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, berättade om sin senaste
studie på 330 landslagsutövare i olika idrotter på uppdrag av Riksidrottsförbundet.
– Det vi vet är att om man satsar tidigt
för att bli bra finns det inget som säger att man blir elitidrottare och stjärna. Man ska inte blanda ihop talang
och mognad. Det handlar om en lång
utvecklingsprocess där det är mycket
som händer på vägen. Så många som
möjligt så länge som möjligt är en bra
tumregel för att utveckla talang hos
många fler än vad vi lyckas med idag.

Söndagen inleddes med att ungdomar själva fick göra sin röst hörd kring
vad de tycker och tänker om sin idrott.
Susanna Hedenborg från Malmö högskola ledde panelsamtalet och fyllde
även på med kunskap utifrån sin studie
av ungdomars syn på föreningsidrotten.

– Det var helt fantastiskt att höra ungdomarna själva bekräfta vad forskarna
sagt i sina analyser om barn och ungdomsidrott. En ögonöppnare för många
som kanske aldrig tänkt på att själv ställa frågor till ungdomar i sin egen förening , säger Milou Werth.
Andra talare var bland annat Andreas Hagström som pratade om framtidens idrottsförening och Ola Segnestam Larsson som höll ett föredrag om
hur idrotten kan möta den ökade konkurrensen om de som vill jobba ideellt.

Barn- och Ungdomsforum 2013 har satt
en boll i rullning, 250 ideella ledare har
nu ett viktigt uppdrag, att föra kunskap
och inspiration vidare. v

MY 2013
MY-mässan genomfördes för första gången 3-6/1 2013 på Stockholmsmässan
i Älvsjö. MY är en vidareutveckling av
föregångaren Stockholm Winter Games.
MY är en otraditionell och unik ungdomsmässa där aktörerna engagerar
besökarna under en vecka på jullovet
i olika typer av prova-på aktiviteter.

Syftet är att inspirera och uppmuntra
besökarna till att våga ta steget att förverkliga sina idéer och göra det de tror
på. Målgruppen är skollovslediga ungdomar (10-20 år) från Stockholms län.
Årets evenemang lockade 7 500 besökare. Med MY vill Stockholms Idrottsförbund, på ett och samma ställe, synliggöra alla former av aktiviteter som
ständigt växer fram och mässans innehåll ska inspirera inaktiva ungdomar till
en aktivare vardag. Sammanlagt 36 olika aktörer deltog under evenemanget.
Evenemanget ska även ge möjlighet
för våra medlemmar att rekrytera fler
ungdomar in i de föreningar som visar
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upp sina idrotter på plats. Allt i syfte att
öka ungdomars grad av aktivitet, såväl
organiserad som spontan. Med MY visar Stockholms Idrottsförbund att idrotten är en del av samhället och därför
samarbetar vi med flera andra organisationer inom olika delar av samhället.
Utbudet bestod av aktiviteter inom
följande fyra kategorier:
• Sport (nya och etablerade sporter)
• Kultur (ex cirkus, film och musik)
• Framtid (ex arbete, studier och globalrättvisa)
• Livsstil (ex alkohol- och tobaksfrågor,
friluftsliv, trender och värderingar)

UTVECKLA IDROTTEN

Samverkan med Prodis
i antidopingarbete

Antidoping
Stockholms Idrottsförbund har under
2013 planerat, utfört samt redovisat
50 förebyggande A-prov (icke elit, både
träning och tävling). Förutom felställda
generella riktlinjer och DF:s regionala
provplaner gällde följande specifika inriktning för 2013.
• Elitjuniorverksamhet i prioriterade
idrotter
• Lokala/NIU Gymnasium
• Idrottsmiljöer där DF upplever att det
finns risk för doping
Kosttillskottsproblematiken har varit ett
fortsatt hett ämne inom media 2013.
Antidopinggruppen på RF har gjort två
filmer i ämnet under 2013 och som vi
kommer använda i ”nya” utbildningsmaterialet ”Antidopingsnack”.

Lars Jonsson, Stockholms Idrottsförbund och Erika Sjöblom, Prodis

Fyra av hundra som går på gym
dopar sig. Därför samarbetar Stockholms Idrottsförbund med Prodis
(Prevention av Doping i Sverige),
ett nationellt nätverk som arbetar
för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.
Under första veckan i oktober
höll Prodis en nationell uppmärksamhetsvecka på gym runt om i
Stockholm som ingår i nätverket.
– Vi lyfter frågan och gymmen visar
att de tar ställning, säger Erika Sjöblom från Prodis.
I dagsläget är det cirka 45 gym i Stockholm som är med i Prodis och cirka 350
i hela landet.
– Prodis är det bästa nätverket som
finns och de har ett samarbete med
polisen, dopingjouren, miljöförvaltningen som sköter kontrollen av kosttillskott samt distriktsidrottsförbund
som Stockholms Idrottsförbund och
även Riksidrottsförbundet, säger Lars
Jonsson, antidopingansvarig på Stockholms Idrottsförbund.
I dag är doping fyra gånger så vanligt
på gym mot i övriga samhället.
– Det är viktigt att förhindra doping-

en inom idrotten och samhället. Därför känns det här samarbetet oerhört
relevant, säger Lars Jonsson.
Under den nationella uppmärksamhetsveckan mot dopning, vecka 41, skickade
Prodis ut kampanjmaterial till samtliga
gym, som även uppmanades att lägga
upp bilder från veckan på Facebook
sidan: ”100 % ren hårdträning.”
– Vi lyfter frågan och gymmen visar att
de tar ställning. Det är en fråga av tusen på en anläggning och kan lätt falla
åt sidan. Har man en vecka då man lyfter frågan hos personal och medlemmar når man lättare ut med kunskap,
säger Erika Sjöblom.

Under 2013 har SIF skapat ett samarbete med PRODIS (Prevention av Doping
i Sverige). SIF deltar i Stockholms Läns
referensgrupp som leds av PRODIS.
Vi har utfört grundläggande anti
dopingföreläsningar i föreningar och
kommuner samt skolor, som har en
skolidrottsförening.
Det mesta av arbetet kring Antidoping, handlar om att svara på frågor
och vägleda aktiva och ledare.
Inför 2014 har antalet A-prov ökat
till 55 stycken. Dessa prov är planerade
och redovisade till Antidopinggruppen
på RF och ska utföras under 2014. v

Hur är responsen bland gymmen och
vad ger det?
– Responsen är bra. Vissa har kört
tävlingar där man kan utmana sin PT i
rodd eller något annat. Andra har frågesport. De är tacksamma att de kan göra
något kul i kommunikationen med medlemmarna.
Vad gör ni övriga veckor om året?
– Vi diplomerar träningsanläggningar, utbildar gympersonal, har konferenser och nätverksträffar, säger
Erika Sjöblom. v
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Elitidrott

Under 2013 har Stockholms Idrottsförbund, SIF, genomfört tre möten med
regionens NIU, Nationella idrottsutbildningar, samt RIG (Riksidrottsgymnasier, Friidrott, medel & långdistans,
Badminton samt Karate).
I huvudsak har vi skapat en mötesplats där SIF fungerar som en koordinator. Vi bjuder in till gemensamma möten och försöker tillmötesgå
NIU och RIG:s önskemål om innehåll/
ämnen och föreläsare. Ett uppskattat
klimat har skapats för att utveckla förutsättningarna för elever och tränare.
SIF stödjer och deltar i arbetet att
förbättra möjligheterna för distriktets
elitaktiva att kombinera elitidrott och
högskolestudier. SCS, Sport Campus
Sweden, är en självklar samarbetspart där SIF även har representanter
i SCS styrelse.
En betydande del av året handlar om
att svara på frågor och vägleda elit
aktiva och tränare/ledare till befintliga
nätverk och spetskompetenser inom
önskade ämnen. v
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Mötesplatsen för
idrotten & skolan
Den återkommande mötesplatsen
där Stockholms Idrottsförbund
bjuder in Nationella idrottsutbildningar (NIU) och Riksidrottsgymnasierna (RIG) har blivit mycket uppskattat. Svenska golfförbundet och
Svenska innebandyförbundet var
och berättade om hur de tänker för
att ha en bra kvalitet i framtiden.
– Det här är en bra plattform där man
kan diskutera och öka förståelsen hur
SF och Skolverket tänker, säger Simon
Birging samordnare på Fredrika Bremer
gymnasiet.
Lars Jonsson är elitansvarig på Stockholms Idrottsförbund. Han ser ett stort
värde i att man ses.
– Vi på Stockholms Idrottsförbund vill
hitta ett sätt där skolorna, kommuner-

na, idrottsrörelsen och skolverket samt
skolinspektionen kan hitta ett bra sätt
att jobba tillsammans och lösa svåra
frågeställningar och hitta en mötesplats. Det finns ett stort behov av det.
Simon Birging, som deltagit på samtliga fyra träffar som arrangerats, vill att
man i framtiden kan hitta ett enklare
sätt att bedöma de elever som kommer in på RIG och NIU.
– Jag hoppas att vi kan jobba med likvärdig bedömning i framtiden. Vad det
är vi ska bedöma för att ta in en elev.
– Som SF ser vi att det finns ett stort
behov från skolor att prata om deras
frågor och ta del av deras syn på NIUverksamheten, säger Erik Karlsson från
Svenska Golfförbundet som var inbjuden till träffen. v
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Idrottspolitiskt arbete
Vårt idrottspolitiska arbete handlar först
och främst om tillgången till idrotts
ytor. Det är den viktigaste frågan att
driva opinion för i vårt distrikt. Arbetet
för regional samverkan, anläggningsforum och kommunturnén är exempel
på det arbetet.
Anläggningsforum för samverkan
inom idrotten
Två anläggningsforum genomfördes
2013, båda med temat regionala anläggningar. Vårens forum blev ett frukost
seminarium där forskaren Paul Sjöblom
deltog för att stämma av och få mer
uppgifter till kartläggningen av det
regionala behovet av anläggningar.
Under hösten samlades SDF:en för att gå
igenom resultatet av den färdigställda
kartläggningen.
Regional samverkan kring
anläggningar och andra idrottsmiljöer
Under hela våren pågick arbetet med att
färdigställa och sprida kartläggningen
kring regionala anläggningar. Ett stort
arbete genomfördes tillsammans med
FSKF (Föreningen Storstockholms kulturoch fritidschefer) för att förankra arbetet
politiskt.
I september arrangerade SIF och
FSKF den andra regionala anläggnings
konferensen med kommuner och SDF
för att fortsätta det påbörjade arbetet
att skapa samverkan över kommungränser. Den genomförda kartläggningen
av anläggningsbehovet i regionen pre-

senterades och samtal kring konkreta
planer påbörjades.
Kommunturné och lokala
anläggningsfrågor
Solna stad har varit årets kommun att
genomföra turnén i. Första steget var
att tillsammans med den lokala idrottsalliansen ta fram en enkät där varje
förening fick beskriva hur behovet av
idrottsytor ser ut. Tillsammans med
Solna SAM som är kommunens idrottsallians genomfördes även steg två där
föreningarna i kommunen träffades och
fick ta del av resultatet av enkäten. Utifrån det pratade föreningarna ihop sig
kring hur de ska fortsätta dialogen med
kommunen i anläggningsfrågan.
Den årliga kommunträffen
Utöver arbetet med anläggningar
genomförs regelbundna möten med
kultur- och fritidschefer och politiker
för att stödja de lokala föreningarna.
Ett exempel är det årliga mötet i februari där kultur- och fritidscheferna
bjuds in till en dag för att prata idrottsfrågor och få en genomgång av årets
aktuella frågor.
Distriktsanalys
För att kunna föra opinion för idrottens
frågor behövs underlag och fakta. Ett
omfattande arbete med att sammanställa uppgifter kring den idrott som bedrivs i distriktet har gjort och resultaten
används i dialog med kommunerna. v
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Kommunikation
Som vanligt har vi varit aktiv med texter
(totalt 80 stycken), filmer på hemsidan
och på sociala medier. Anläggningsfrågan
har lyfts ännu mer i medier. Känslan
är att det nu är allmänt känt att det är
en väldigt stor anläggningsbrist i Stockholm. Och att det ofta lyfts i de stora
tidningarna, på radio och tv. Vi kommer
självklart att fortsätta skriva om detta.
15 oktober lanserades vår nya hem

sida. Samtidigt lanserade RF sina två nya
sidor, rf.se och svenskidrott.se. Den nya
hemsidan med bra funktioner och en
modern design, har gjort det enklare
och bättre att kommunicera.

Cinnika Beiming, Stockholms Idrottsförbund, Mats Lennerthson, Vallentuna kommun, och
Erik Heribertson, Täby kommun, deltog på kommunträffen.

I mars/april anordnade vi tre frukostseminarier med titeln: ”Bredd före elit,
eller både och?” Efterfrågan att vara på
plats var stor och de 80 platserna blev
snabbt uppbokade. Då föddes idén om
att vi skulle filma och lägga ut seminarierna på vår YouTube-kanal. Det blev
en succé. Nästan 4 000 har sett de olika
föredragen och debatterna. v
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Idrottens stöd till
anläggningar och idrottsmiljöer
I skuggan av debatten om hur till
exempel stora publikarenor eller kraftig
befolkningstillväxt påverkar den fortsatt akuta bristen på aktivitetsytor för
breddidrotten i Stockholm, så kan det
trots allt rapporteras om några positiva händelser under året som gör att
den negativa trenden förhoppningsvis
är på väg att vända.
• I samband med flera gemensamma
aktiviteter med SDF, IF och idrottsansvariga förvaltningar har breddidrottens problem fått stor uppmärksamhet i media.
• På idrottens olika hemsidor har filmklipp, intervjuer mm fått stor spridning som tydligt beskriver anläggningsbristens negativa konsekvenser
för idrottsföreningars ungdomsverksamhet.
• Opinionsgrupper har bildats som
uppvaktat kommunala beslutsfattare om både lokala och regionala
anläggningsprolem.
Inom ramen för Riksidrottsförbundets
stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

har Stockholms Idrottsförbund dessutom fördelat drygt 11 mkr till 19 olika anläggningsprojekt under året. Det innebär att 70 000 kvm nya aktivitetsytor
tillförs distriktet när projekten står klara.
Byggkostnaderna för dessa föreningsprojekt är beräknad till 90 mkr, vilket
gör att stödet genererar en stor finansiell uppväxling (7 ggr) från i första hand
kommuner, sponsorer, ideellt arbete
och egna föreningsmedel.
Under de senaste tio åren har när-

mare 100 mkr fördelats till 150 olika
anläggningsprojekt i vårt distrikt. Projekt där föreningar, i samverkan med
sin kommun, byggt nya anläggningar
med ekonomiskt stöd från RF.
Trots det ligger stockholmsregionen
fortfarande långt efter andra delar av
landet om antalet invånare fördelas
på idrottens aktivitetsytor. Bristen på
sport- och simhallar i Stockholms stad är
sedan länge ett känt faktum som staden
har stora svårigheter att bygga i kapp.

Stockholm, med stöd från SDF och DF,
gemensamt försökt påvisa bristerna för
stadens beslutsfattare. Budskapet är
tydligt – här krävs fler hallar för inomhusidrott om föreningarna skall kunna
utveckla sin ungdomsverksamhet och
”öppna dörrarna för fler”.
Inför 2014 har idrottens stöd till anläggningar och idrottsmiljöer delvis
förändrats. De nya reglerna och ansökningsanvisningar beskrivs på Stockholms Idrottsförbunds hemsida www.
stockholmsidrotten.se.
Stockholms Idrottsförbund uppmanar
såväl SDF som kommunala förvaltningar att
hjälpa till med att informera om möjligheten för distriktets idrottsföreningar
att ansöka. Det gör att fler blir delaktiga
i processen med att förbättra förutsättningarna för idrotten i landets största
idrottsdistrikt. v

Webbsidan ”Hallar i Stockholm.nu” är
ett bra exempel på hur hallidrotterna i

Projekt som erhållit stöd under 2013
Förening
Sökt belopp
Idrottsklubben Bolton
100.000 kr
Hässelby SK Fotbollsförening
1.440.000 kr
IFK Stocksund
2.000.000 kr
Haninge Boxningsklubb
106.000 kr
Sollentuna Fotbollsklubb
2.750.000 kr
Bromma-Solna Skytteförening
450.000 kr
Värmdö Ridklubb
110.000 kr
Värmdö Ridklubb
173.000 kr
Upplands Bro Ryttarförening
2.100.000 kr
Stockholms Allmänna Lawn TK
650.000 kr
Trälhavets Båtklubb
90.000 kr
Hammarby IF Fotbollförening
200.000 kr
Trollbäckens Tennisklubb
6.000.000 kr
Alby Idrottsförening
200.000 kr
Nacka Värmdö Skidklubb
125.000 kr
Lidingö Ryttarförening
1.190.000 kr
Tyresö Friidrottsklubb
165.000 kr
IFK Lidingö Fotbollsklubb
1.000.000 kr
Totalt:
26 231 562 kr
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Beviljat
100.000 kr
1.000.000 kr
2.000.000 kr
106.000 kr
754.773 kr
450.000 kr
55.000 kr
61.500 kr
1.500.000 kr
200.000 kr
75.000 kr
200.000 kr
2.000.000 kr
200.000 kr
125.000 kr
900.000 kr
165.000 kr
1.000.000 kr
11 092 273 kr

Anläggning	Förbättringsområde
Kartläggning
Nya aktivitetsytor
Hässelby Idrottsplats
Nya aktivitetsytor
RM-hallen
Nya aktivitetsytor
Torvalla sporthall C
Nya aktivitetsytor
Säsongshall fotboll
Nya aktivitetsytor
Grimsta skjutbana
Nya aktivitetsytor
Ridhus Värmdö Ridklubb Energi/miljöåtgärd
Ridhus Värmdö Ridklubb Ökad tillgäng(hkp)
Upplands-Bro RF
Nya aktivitetsytor
Paddeltennis SALK
Nya aktivitetsytor
Trälhavets Båtklubb
Säkerhetsåtgärd
Sofiaskolans Bollplan
Nya aktivitetsytor
Tyresö Sportcenter AB
Nya aktivitetsytor
Base-/softboll
Säkerhetsåtgärd
Kartläggning
Nya aktivitetsytor
Ridanläggning
Nya aktivitetsytor
Tyresö Friidrottsklubb
Nya aktivitetsytor
Lidingövallen
Nya aktivitetsytor

skapa resurser och förutsättningar

2012 beviljades Åsätra MK anläggningsstöd för
utbyggnad av sin motorcrossbana. Projektet
är nu färdigt vilket bland annat resulterade i
Stockholms första belysta motorcrossbana.
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Tillgången till anläggningar i fokus
Deltagarna på årets anläggnings
konferens var eniga – en nyckel till att
lösa det skriande behovet av idrotts
ytor är att samverka över kommungränser. I september samlade Stockholms
Idrottsförbund politiker, kommuntjänstemän och idrottsförbund för att hitta
en långsiktig lösning på anläggningskrisen i Stockholmsregionen.
Under sex månaders tid anlitade Stockholms Idrottsförbund Paul Sjöblom för
att kartlägga möjligheterna att jobba
regionalt över kommungränser för att
lösa bristen på idrottsytor. Under våren
2013 presenterade han sin forskningsrapport som tydligt visar vinsterna med
att länets kommuner tar ett gemensamt
ansvar för att alla 70 idrotter ska kunna
utövas i Stockholmsregionen. Han inledde konferensen med att presentera rapporten.
– Det är ett otroligt intressant område
och en massa tankar om framtida samverkan i Stockholms län vilket det inte
har funnits på länge. Det är också väldigt konkreta idéer som har kommit
fram, säger han.
Regina Kevius, idrottsborgarråd (M) i
Stockholms stad och Vibeke Bildt (FP),

ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge bekräftade båda att behovet av regional samverkan är stort.
– Kartläggningen är väldigt intressant
och visar att vi kommuner skulle kunna samverka mycket mer, säger Regina Kevius.
– Regional samverkan är ett måste om
vi ska kunna tillfredsställa den stora
inflyttningen till Stockholmsregionen
fram till 2050. De som flyttar hit kommer ha ett behov av anläggningar, fortsätter Vibeke Bildt:
Rapporten visar tydligt hur mindre
idrotter med få antal utövare i varje
kommun inte prioriteras i satsningarna
och att de mellanstora evenemangsarenorna äter upp en enskild kommuns
investeringsbudget. Med samverkan
över flera kommuner skulle man med
gemensamma krafter kunna investera
i idrottsytor för de mindre idrotterna
samt gå samman för att bygga de mellanstora evenemangsarenorna för elitidrotten.
– När jag pratat med kommuner och
idrottsrörelsen visar det sig att det är
liknande behov. Det visar att poten
tialen finns. Kan man få till samverkan

Paul Sjöblom presenterade sin forskningsrapport ”Regionala idrottsanläggningar”.
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Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och
fritidsnämnden i Huddinge, och Kicki
Johansson, fritidschef Huddinge kommun.

kan man bygga ännu fler anläggningar
regionalt och lokalt, påpekar Paul.
Dialogen under dagen präglades av
samstämmighet om att det finns ett
stort behov av att titta över kommungränserna och att regional samverkan
är en lösning. Men också en stor utmaning. Att skapa bred förankring hos beslutsfattare över både kommun- och
partigränser är en nödvändighet för
att få en långsiktig strategi.
– Det är första gången vi samlas så brett:
att idrotten, kommuntjänstemän och
politiker samlas gemensamt för att lösa
anläggningsbristen i länet. Det betyder oerhört mycket att majoritet och
opposition från olika kommuner är här.
Oavsett valutgång borde det säkra att
samverkan fortsätter så att vi kan bygga i kapp det skriande behovet av anläggningar och idrottsytor i regionen,
säger Peter Larsson, ordförande i Stockholms Idrottsförbund:

– Det är mycket tankar och intryck efter
en sådan här inspirerande dag. Framför
allt kring hur vi ska kunna gå från dagens dialoger till att det blir konkreta
projekt i delregionerna och hur vi ska
organisera det arbetet, säger Cinnika
Beiming, distriktsidrottschef. v

skapa resurser och förutsättningar
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FaR®-arbetet fortgår

– Stockholms främste idrottare 2012
Inför storpublik på ett soligt Slottsbacken fick Maja Reichard ta emot
priset som Stockholms främste
idrottare 2012 samtidigt som VMdeltävlingen i Triathlon pågick.
– Det är alltid roligt att uppleva
folkets jubel. Man blir glad inombords och inser att man gjort något
riktigt bra, säger Maja Reichard.
I februari blev hon utsedd till Stockholms främste idrottare av Stockholms
Idrottsförbund och Sportjournalisternas
Klubb i Stockholm. Trots att det är ett
år sedan hon satte sitt världsrekord på
100 meter bröstsim och vann Paralympicsguld i London har hon starka minnen från loppet. Känslorna förstärktes när hon fick motta folkets jubel på
Slottsbacken.
– Jag blir varm i hjärtat och ryser när
folk gläds med en. Nu återupplever jag
lyckoruset från London igen säger hon.

Maja Reichard som varit synskadad
hela livet var 13 år när synen började
försämras ordentligt. Sedan tre år tillbaka kan hon bara se skillnad på ljus
och mörker.
– Hade jag inte haft simningen kanske jag hade deppat ihop. Att veta hur
mycket man går miste om som man
inte kan göra när man tappar synen.
Genom simningen har jag kommit ut
och rest. Den har gjort mig självständig och fått mig att inse vad jag kan
göra. Simningen har hjälpt mig framåt
och fått mig att lära känna min kropp,
sade Maja Reichard när hon fick veta
att hon vunnit priset i februari.
Nyligen kom hon hem från ännu en
resa som få får uppleva. Med sig hade
hon fyra medaljer varav ett VM-guld på
ny världsrekordtid från VM i Montreal.
– Jag är klart mycket bättre nu än jag
var under tävlingarna i London. Men
jag har fortfarande mycket kvar att ge,
säger hon.
Maja Reichard var väldigt imponerad över tävlingarna och arrangemanget runt Slottet.
– Det var mycket mer
positivt än jag förväntat mig. Extremt mycket
folk och glädje.
Vi stod nere
vi starten
och hörde
hur folk hejade på Lisa
Nordén. Normalt tävlar
jag själv. Att
vara på plats
som åskådare
var en helt annan
upplevelse.
Prissumman på 10 000
kronor tillfaller Nacka HI som
Maja Reichard simmade för under
Paralympics. v

Stockholms FaR®-ledarnätverk syftar till
att bygga ett nätverk av idrotts- och
friskvårdsaktörer dit vården kan hänvisa sina FaR®-patienter som ordinerats
fysisk aktivitet, till att förebygga eller
komplettera konventionell sjukvårdsbehandling.
Hemsidan www.farledare.se är vård
givarnas sökportal av organisationer som
erbjuder FaR®-anpassad verksamhet.
Där finns cirka 60 aktivitetsarrangörer
med ett utbud på cirka 16 aktiviteter,
spritt över 26 kommuner och 14 stadsdelar. v

Nätverket växer
• 5 FaR®-ledarkurser har genomförts med totalt 139 deltagare.
3 av dessa var uppdragskurser.
• 2 nätverksträffar genomfördes
med 58 deltagare.
• Totalt från projektets start, har
1 437 ledare utbildats.
FaR®-ordinationen ökar
2012: 32 983 recept
2011: 14 741 recept
2010: 7 021 recept
2009: 5 130 recept
Regionalt och nationellt arbete
• Riktlinjer på FaR® för barn är
framtagna för stockholms
regionen.
• Kommunsamverkan med Täby
och Huddinge kommun har
påbörjats under året.
• SISU Idrottsutbildarna
Stockholm medverkar som
föreläsare vid vårdens FaR®utbildning, vid landstingets
seminariedagar, vid övriga
möten med landsting, kommuner och externa organisationer.
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Ge stöd och service

LOK-stöd 2012/2013

Utmärkelser

Birgitta Persson får sin förtjänstmedalj

Av distriktets 3 355 aktiva föreningar
som är anslutna till Riksidrottsförbundet har 1 138 föreningar ansökt och
erhållit statligt aktivitetsstöd.
Föreningarna har för perioden
1/7 2012 – 30/6 2013 redovisat totalt
1 167 724 sammankomster.
Antalet deltagare vid dessa tillfällen
uppgick till knappt 11,5 miljoner barn
och ungdomar mellan 7 och 20 år samt
funktionshindrade idrottare (knappt 100
000) vilket motsvarar nästan 10 deltagare i snitt per sammankomst.
Detta innebär att det i distriktet
deltar i snitt 32 000 deltagare i ledarledd verksamhets per dag.
För verksamheten har föreningarna
erhållit över 122 miljoner kronor i statligt aktivitetsstöd. Stödet var för perioden 24 kronor per sammankomst och
8 kronor per deltagare.
Under året togs ett beslut i Riks
idrottsstyrelsen som av RIM 2013 hade
fått uppdraget att se över föreskrifterna för stödet. Beslutets största förändringar som togs under hösten innebär
att from 1/1 2014 gäller att åldersgränserna förändras så att stödet utgår till
barn och ungdomar mellan 7 – 25 år,
en höjning av den övre gränsen, ansökningstiden ändras också till att sista
datum blir den 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen.

Topp 10 lista för LOKutbetalningar	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fotboll
Basket
Innebandy
Gymnastik
Tennis
Ishockey
Simidrott
Handboll
Ridsport
Budo och
Kampsport

20 715 243,00
8 656 148,00
5 112 558,00
4 983 544,00
3 944 496,00
3 831 664,00
3 478 992,00
3 009 544,00
2 286 656,00
2 255 223,00

Ansökningar som kommer in efter dessa
datum kommer inte i fortsättningen att
handläggas utan returneras till föreningen.
En annan förändring blev också att
begreppen sammankomst och deltagartillfällen ändras till att utgöra ett ledarstöd och ett deltagarstöd.
Ledarstödet under 2014 för aktiviteter är 24 kr med möjlighet att erhålla
6 kr extra om man är fler ledare och
samtidigt närvaroregistrerar aktiviteten i idrottens administrationsverktyg,
IdrottOnline. Deltagarstödet är 8 kr.
Verksamheten för 2013 är preliminär

då perioden ht-13 inte är slutförd. v

Sammankomster deltagartillfällen 2012/2013
2012
Stockholm
Sverige**
Sammankomster 1 175 041
5 533 192
Deltagare
11 599 250 52 841 030
Andel
21%
22%
*preliminära siffror ** inkl Stockholm
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Stockholm
1 181 987
5 447 673
22%

2013*
Sverige**
11 541 633
51 460 310
22%

Stockholms Idrottsförbunds förtjänst
tecken utgörs av diplom, förtjänst
märke och förtjänstmedalj. De delas
ut som tecken på förbundets upp
skattning av värdefulla insatser för
idrotten i distriktet.
Förtjänstmedalj 2013:
Reijo Sipilä,
Mariebergs Sportklubb
Birgitta Persson
Gymnastikföreningen Resårerna
Siw Grantelius
Gymnastikföreningen Resårerna
Förtjänstmärke 2013:
Eva Sundqvist
Gymnastikföreningen Resårerna
RF:s Förtjänstteckenmottagare 2013
Riksidrottsförbundets förtjänsttecken
kan tilldelas dig som har fått ditt förbunds, specialidrottsförbunds eller
distriktsidrottsförbunds, högsta utmärkelse. Stockholmsdistriktets mottagare av RF:s förtjänsttecken 2013:
Backman Björn,
Stockholm Handbollförbund
Bergdahl Bertil,
Högdalens Budoklubb
Forsblad Magnus,
Sv. Fotbollförbundet
Grunder Christer,
Solna OK
Hamnström Jan,
IK Tellus
Johansson Eivor,
Sundbybergs IK
Nord Birger,
Norrbacka HIF		
Persson Hans,
Solna SK
Sundström Håkan,
Svenska Curlingförbundet
Svahn Lennart,
Vallentuna BK
Söderdahl Åke ,
Brinkens IF
Åkerman Göran,
Stockholm Varpaförbund

Verksamhetsberättelse
2013
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Det här är SISU
Idrottsutbildarna Stockholm
Vi utbildar och utvecklar idrotten

Vision

Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper Stockholms idrottsföreningar att utvecklas. Vi erbjuder utbildning som förbättrar föreningarnas verksamhet.

- Vi är där när idrotten lär!

Hur blir du världens bästa idrottsförälder? Hur kan er
styrelse bli mer effektiv? Hur lindar du en idrottsskada på
bästa sätt? Och hur håller ni klubben fri från fördomar?
Fråga oss! Vi har svaren och metoderna för att lära ut dem.
På SISU Idrottsutbildarna Stockholm arbetar vi som inspiratörer och processledare vilket ni i verksamheten tar del av
genom föreläsningar, utbildningar och lärgruppsverksamhet.
Vi är till för alla föreningar och förbund i hela Stockholmsdistriktet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss,
och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer vilket gör att vi känner till helheten
och vardagen inom idrotten.
Föreningarnas behov styr vår verksamhet!

Verksamhetsidé
SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten.
Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder
och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser
för idrottsrörelsen.

Staffan Johansson från IFAH, Idrottsföreningen för alla handikappade, och Michael Lawiz från SISU Idrottsutbildarna Stockholm samtalar.
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Förenings- och
förbundsutveckling
Verksamheten 2013
Gunilla Lindström, verksamhetsledare på SISU
Idrottsutbildarna i Stockholm, hur var året som
gick?

– Som vanligt är det inspi
rerande när man jobbar med
ledare och idrotten. Det händer hela tiden mycket nya saker
och i ett snabbt tempo. Behovet är så stort att vi alla skulle kunna jobba 24 timmar om
dygnet. Det finns alltid något att göra och utveckla hos våra
föreningar. Man blir aldrig färdig, det är ett ständigt arbete.

Vilken var den stora nyheten förra året?

– Det var skattningen och analysen inom Idrottslyftet som
vi haft mycket fokus på. Vi går in djupare i arbetet med
föreningarna och deras verksamhet utifrån Idrotten Vill.

Nämn en höjdpunkt från året?

– Jag vill nämna Barn- och ungdomsforum, BUF2013, där
vi samlade 250 deltagare i slutet av november. Vi fick en
otroligt positiv återkoppling av deltagarna där känslan var
att vi verkligen nådde ut till deltagarna. Vi hade fantastiska föreläsare som bland annat presenterade den senaste
forskningen.
En annan höjdpunkt är även att vi har träffat många föreningar,
799 stycken.
– Fantastiskt!, Det är ett hårt arbete där Idrottskonsulenterna har gjort ett otroligt jobb för att nå ut till alla föreningar. Behovet efter utbildningar inom bland annat värdegrundsfrågor och ledarutbildningar är otroligt stort.
– Framför allt är det viktigt att människor som är involverade inom barn- och ungdomsidrott har en utbildning och
förståelse för hur verksamheten ska byggas upp. Då tänker
jag självklart att den ska genomsyras av Idrotten Vill,
idrottens egen vision och värdegrund. v

Skattningsverktyget
SISU Idrottsutbildarna har ett uppdrag att få idrottsförening
arnas barn- och ungdomsverksamhet att följa riktlinjerna
i Riksidrottsförbundets idéprogram, Idrotten Vill. Nu har
ett nytt skattningsverktyg utvecklats som ska göra jobbet
mer effektivt.
– Det fick oss att tänka utanför lådan, säger Lars Hellman,
sammankallande för Bro IK Innebandy.
Via Idrottslyftet – Idrotten Vill har SISU Idrottsutbildarna
uppgiften att utveckla föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Uppdraget är byggt runt Riksidrottsförbundets
idéprogram, Idrotten Vill, som innehåller riktlinjer för hur
idrotten ska utformas i föreningarna. Där lyfts det bland
annat fram att alla ska få chansen att vara med och att
verksamheten ska ligga i linje med FN:s barnkonvention.
– Allt stöd som vi ger ut genom Idrottslyftet – Idrotten Vill
måste motiveras utifrån riktlinjerna i idéprogrammet, det
vägleder oss och ser till att vi hamnar rätt, säger Gunilla
Lindström, verksamhetsledare på SISU Idrottsutbildarna
Stockholm.
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För att säkra att uppgiften utförs på bästa sätt arbetar vi
med det nya skattnings- och analysverktyg som föreningarna använder innan de söker stöd. Med det nya verktyget ser man vilka delar i Idrotten Vill som föreningen behöver mest hjälp med.
– Jag tycker att det är bra, det fick oss att tänka utanför lådan. Man kommer på saker som man inte hade tänkt på
utan hjälpmedlet. Det är en bra bas för att utveckla verksamheten, säger Lars Hellman, som har använt verktyget. v

UTVECKLA IDROTTEN

Vinnande förening
Syftet med Vinnande Förening har varit att ge de deltagande styrelserna tid och handledning för att utveckla respektive förenings verksamhet. Under utbildningens gång har
föreningarna bland annat fått reflektera kring vad som är
föreningarnas uppdrag och vilka förhållningssätt som ska
genomsyra föreningens verksamhet.
Utgångspunkten har varit ”hjälp till självhjälp”. Detta har
inneburit att utbildningsträffarna har fungerat som arbetspass där ”grovjobbet” har gjorts inom ramen för föreningarnas verksamhetsinriktning. Därefter har deltagarna genomfört ett utvecklingsarbete på hemmaplan där ”finliret”
med till exempel föreningens värdegrund har utformats. v

Stockholm Handbollförbund
Förbundet har under året mött sina föreningar på ett nytt sätt.
Syfte är att skapa mötesplatser och presentera förbundets
och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet och möjligheter.
Man har dessutom tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
Stockholm startat upp föreningsträffar med föreningsanställda enligt en omarbetad modell som basketen har haft
en längre tid. Handbollen har delat upp distriktets föreningar i olika zoner och kallat zonerna till olika träffar. Detta
har skapat nya mötesplatser, där målet att samverkan och
samtal över föreningsgränserna har uppnåtts.

Turebergs Friidrottsklubb
Turebergs Friidrottsklubb är föreningen som har tagit ett
helhetsgrepp kring utbildning och utveckling tillsammans
med SISU Idrottsutbildarna Stockholm.
Det här är en förening som gör allt. Med utbildningar i
bland annat ledarskap, barnsutveckling, fysisk träning och
första hjälpen ökar de kompetensen hos sina ledare och
tränare. De har också arbetat med processtöd vilket utvecklar föreningen ifrån nuläge till nytt önskat läge. Genom de
lärgrupper som arrangerats för alla föreningens medlemmar förbättras både föreningens resurser och individens.
Turebergs Friidrottsklubb är ett bra exempel där samverkan
leder till framgång!
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Ledarutveckling
Unga Ledare
I november genomfördes årets Nätverksträff i samband med
Stockholmsidrottens Barn- och Ungdomskonferens där 21
st unga ledare deltog. Tre av nätverkets medlemmar deltog
även i en ungdomspanel i ämnet ” Ungdomars uppfattning
om föreningsidrotten”, ledd av Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia
vid Malmö Högskola.
Det rikstäckande projektet Unga Ledare lades ner 2012, men
aktiviteterna fortsätter i Stockholm. Uppdragsutbildning
arna ”Ungdomsbarometern”, ”Rekrytera flera” och
”Världens bästa coach” finns dock som vanligt i vårt utbud
av utbildningar. v

Enebybergs IF
Enebybergs IF är en flersektionsförening med sju sektioner.
Samtidigt som det kan vara en stor utmaning känner man
en stolthet över att kunna samla flera idrotter i en och
samma förening.
Under 2013 påbörjades ett stort värdegrundsarbete i
samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Sektionerna fick
tillsammans arbeta med frågor som vilka föreningen finns
till för, vilken verksamhet som ska erbjudas och vad man vill
uppnå med föreningens verksamhet. Detta för att skapa den
gemensamma värdegrunden för föreningen som samtliga
sektioner kan enas under.
– Vi kände att det var dags att prata ihop oss mellan sektionerna
om vad vi tycker är viktigt i föreningen och det var naturligt
att vända oss till SISU, säger Josefine Jardenäs ordförande i
huvudstyrelsen. Tillsammans med vår föreningsutvecklare
gjorde vi upp en långsiktig plan för vårt arbete, som började
med att vi analyserade vår barn- och ungdomsverksamhet
med hjälp av ett särskilt verktyg. Därefter hjälpte en processledare oss att arbeta igenom Målstegen och skapa vår
verksamhetsidé, vision och värdegrund. Vi ser fram emot
att fortsätta arbetet under 2014.
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Kurser, uppdrag
och mötesplatser
Utbildningar
ÅFT — Nytt, bra och nyttigt för barn- och ungdomsledare
En av våra utbildningar vi erbjuder är ÅFT – Åldersanpassad
fysisk träning för barn och ungdomar. Det är en ny utbildning som i år presenterades för första gången och med ett
stort engagemang av både ledare och deltagare gick startskottet genom en inspirationskväll på Bosön. Två av våra
kunniga föreläsare, Anja Näslund och Henrik Lannér, gav
oss ett smakprov på hur utbildningen kommer att se ut.
Fokus på utbildningen ligger på hur viktigt det är att anpassa träningen efter den biologiska åldern och inte den
kronologiska. Till exempel kan ett barn som är tio år ha
en biologisk ålder på allt från 7 – 12 år. Detta medför att
ledaren kan behöva anpassa träningen i flera grupper,
eftersom man är mottaglig för olika saker innan, i eller
efter puberteten.
Teori vs praktik – en svettig blandning
Utbildningen är upplagd så att teori varvas med praktik,
flera av deltagarna fick nog en och annan svettdroppe i
pannan. När en tränare applicerar nya övningar brukar det
vara svårt att veta gruppens begränsningar, beroende på
övningens svårighetsgrad. Men eftersom tränarna själva
går igenom alla övningarna på ÅFT så är de är insatta i

övningens svårighet. Alla kursdeltagarna fick dessutom i
uppgift att ta med sig ett redskap från sin idrott så de kunde
applicera övningarna i sin egen hemmiljö.
Passar alla idrotter
Utbildningen passar barn- och ungdomsledare oberoende
idrott. På introduktionskvällen var det många olika idrotter representerade, allt från sommar- till vintersport, som
individuella idrotter till lagidrotter. SISU Idrottsutbildarna
Stockholm arrrangerar ett flertal introduktionskvällar i ämnet
samt hela utbildningen som sträcker sig över två dagar.
– Det är viktigt att tänka på att träning är träning, oavsett idrott. Det är bra att inte snöa in sig bara på sin egen
idrott, tycker Malin de Besche, tränare för flickor 00-01
i KFUM Haga och en av deltagarna på vår första inspirationskväll i ÅFT. v

Fakta - utildningar 2013
• Totalt ca 1 000 deltagare på våra kurser/utbildningar
Samarrangemang
• ”Föreläsning som stärker din prestation” och
”Seniorpower” med SISU Idrottsböcker.
• Frukostseminarierna ”Bredd före elit – eller både
och?” med Stockholm Stad.
• ”Kontrolluppgifter” och ”Inför inkomstdeklarationen
– Idrottsföreningen och skatt” med Skatteverket.
Nya utbildningar
• Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom,
inspirationskväll och tvådagarsutbildning.
• Webbaserad IOL utbildning
• - Var fan är alla andra? Hbtq-utbildning
• GTU2, fyradagars utbildning på Lillsved våren 2013.
• Styrelsen i fokus, fyra seminarium som passar de
olika målgrupperna i styrelsen under en och samma
kväll.
• När det otänkbara händer – Krisberedskap
Basutbudet
• Vi har genomfört elva fullbokade Plattformar. Rekord!
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Uppdrag
De senaste fem åren har uppdragsbeställningen haft en
stadig kurva uppåt, men under 2013 landade antalet uppdrag på 251 stycken. Det är visserligen 30 % färre än i fjol,
som med största sannolikhet beror på att alla föreningar
behöver göra skattning- och analysverktyget innan de kan
få ekonomisk hjälp för att exempelvis beställa uppdrag.
Flest uppdrag har beställts inom Föreningskunskap/utveckling, vilket har gått om förra årets toppämne, IdrottOnline. v

Topp fem bland uppdragen 2013
1. Föreningskunskap/utveckling, 55 stycken
2. HLR/LABC/Första hjälpen, 44 stycken
3. IOL, 36 stycken
4. Idrottspsykologi, 25 stycken
5. Ledarskap, 20 stycken

Stockholms Innebandyförbund
Under 2013 påbörjade förbundet och SISU Idrottsutbild
arna Stockholm en gemensam dialog för att tillsammans
möta föreningarna på deras hemmaplan. Detta i syfte att
kartlägga deras behov samt lyfta frågan kring innebandyns
värdegrund och utvecklingsarbete. Detta arbete är något
som kommer att fortlöpa under 2014.

Stockholms Handikappidrottsförbund
Genom processledning har Stockholms Handikappidrottsförbund skapat en ny handlingsplan för de kommande året.
Likaså har man påbörjat ett arbete tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna Stockholm för att på sikt kunna skapa
anpassade utbildningar för handikappidrottsföreningarna.

Stockholm Basketbolldistriktsförbund
Tillsammans med föreningsutvecklare på SISU Idrottsutbildarna Stockholm, har förbundet träffat ett flertal
basketföreningar i dess hemmiljö. Där har diskussioner
förts kring föreningens verksamhet, Stbdf:s och SISU:s
möjligheter att stödja och vara behjälplig med utbildning
och utveckling av föreningens hela verksamhet. Idrott
ens kommunikations- och administrationsverktyg IdrottOnline samt SISU:s nya skattnings- och analysverktyg har
används, allt med syftet att utveckla och stärka föreningens
verksamhet på olika delar.

28

Skapa resurser och förutsättningar

Kommunsamarbete
SISU hjälper Täby kommun att ta fram värdegrund för föreningar
SISU Idrottsutbildarna Stockholm har under året signerat
en överenskommelse med Täby kommun, vilket var mycket
glädjande. När Täby kommun anordnade sin första träff
med föreningarna kom hela 45 klubbar och 80 deltagare
för att skapa en gemensam värdegrund.
– Det känns inspirerande som kommunansvarig för SISU
Idrottsutbildarna Stockholm att se så bra uppslutning från
föreningarna, säger Ingbritt Ekman.
Efter föreläsningen om etik och moral med Janne Lindh
höll SISU Idrottsutbildarna Stockholm i processarbetet för
att ta fram en värdegrundspolicy för föreningslivet i Täby.
Policyn ska ligga till grund för ett avtal för att föreningar
ska få bidrag och annat stöd från kommunen.
– Visserligen ligger det ett krav från kommunen att arbeta
fram en policy som ska vara levande, säger Ingbritt Ekman
och fortsätter:
– Känslan efter mötet är att det var en succé att så stor
del av Täbys föreningar var på plats för att arbeta fram en
gemensam värdegrund.

Täby Kommun

Fakta – kommunsamarbete

• Vi samarbetar och har en överrenskommelse med
17 kommuner.
• Kommuner som vi saknar någon form av samarbete
eller överrenskommelse med är Salem, Solna,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker.
• Vi har under 2013 genomfört två kommunmöten
med fritidskonsulenterna eller motsvarande.

Varför är det bra?
– Föreningarna får en chans att ses byta idéer, få kännedom om varandra hur de arbetar och att SISU kan stärka
föreningarna genom ökad kompetens. v

SK Neptun satsar på föräldrarna
Genom föreningsutvecklaren på SISU Idrottsutbildarna
Stockholm fick SK Neptun tips om att man kunde anlita en
föreläsare för att prata om föräldrarollen. Föreningen fick
hjälp med finansieringen genom Idrottslyftet. På den första
föreläsning där föreningens föräldrar bjöds in var temat ”Se
prestation i stället för resultat” och 130 personer kom! .
– Många föräldrar fokuserar på resultat i diskussioner med
barnen. Det är vanligare att man frågar om barnen vann
i stället för att fokusera på deras individuella utveckling,
säger Kristian Svensk, verksamhetschef på SK Neptun.
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Ge stöd och service

IdrottOnline
IdrottOnline – ger mer tid till idrott
Allt fler föreningar ser fördelen med IdrottOnline,
idrottens eget verksamhetssystem. LOK-stöds
redovisning, utbildningasredovisning, hantera Idrotts-
lyftet, medlemsregister samt en gratis och modern
hemsida är några av fördelarna IdrottOnline ger.
– Vi ska inte använda papper. Allt blir enklare, mer
hanterbart och underlättar föreningens arbete, säger
Per Johansson, idrottsansvarig i Viksjö GK.
IdrottOnline utvecklas allt mer. Två föreningar som har dragit nytta av enkelheten med IdrottOnline är Vikjö GK och
Bro Bålsta GK. Båda redovisar bland annat LOK-stödet via
appen IdrottOnline med hjälp av sms.
Med LOK IdrottOnline-appen kan man enkelt sköta närvarohantering digitalt. Smarta funktioner gör det också lättare att kommunicera i föreningarna.
– Vi har precis börjat och tanken är att vi ska sköta all närvarorapportering under 2014 via appen, säger Fredrik Lasses
från Bro Bålsta GK och fortsätter:
– Vi har 500 meter från klubbhuset till träningsrangen. Nu
slipper ledarna gå fram och tillbaka och fylla i papper varje
gång. Våra ledare kommer att göra det via sms eller appen.
En annan del av IdrottOnline är Utbildningsmodulen.
Redan i dag redovisas 40 % av föreningarnas verksamhetstimmar till SISU Idrottsutbildarna Stockholm via IdrottOnline.
Det är betydligt fler än i övriga landet.
– Och den siffran kommer öka nästa år. Allt fler föreningar

Fredrik Lasses från Bro Bålsta GK och Per Johansson från Viksjö GK
tillsammans med Nisse Carnby och Michael Hansson Löfquist från
SISU Idrottsutbildarna Stockholm.
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märker hur lättare deras arbete blir när de redovisar utbildningarna via IdrottOnline, säger Michael Hansson Lövqvist,
IdrottOnlineansvarig på SISU Idrottsutbildarna Stockholm.
Han fortsätter:
– Inom några år hoppas jag att i stort sett alla föreningar i
Stockholmsdistriktet redovisar till SISU digitalt. Det sparar
tid för föreningarna och för oss. v
Några av IdrottOnlines smarta funktioner:
• Medlemsregister
• Mejlutskick
• Förbundsadmin
• SMS-utskick
• Webb
• Mobilapp
• LOK, närvarokort
• Brevutskick
• Idrottslyftet
• Grupp- och lagsidor
• Avgifter
• Mötesplatsen
• Licenser
• Kalender
• SPAR uppdatering

Fakta - idrottonline
Kurser arrangerade av SISU Idrottsutbildarna
Stockholm:
• IdrottOnline Klubb – Administration – Grund
• IdrottOnline Klubb – Administration – Grund
(webbutbildning)
• IdrottOnline Klubb – Administration –
Fortsättning
• IdrottOnline Klubb – Hemsida – Grund
• IdrottOnline Klubb – Hemsida – Fortsättning
• IdrottOnline Klubb – LOK-stöd med närvarohantering – Tema
Kurs/Föreläsning i Uppdragsform arrangerad
av förening:
• IdrottOnline 1 dag skräddarsydd
• IdrottOnline 2 dagar skräddarsydd
Lärgrupp arrangerad av förening:
• IdrottOnline Klubb - Lärgruppsplan
Siffror:
• 109 deltagare i ordinarie kursutbud
• 835 personer har genomfört utbildning inom
området IdrottOnline under 2013

statistik

Statistik
Vi samarbetar med 69 specialdistriktsförbund inom följande idrotter
Akademisk idrott
Amerikansk fotboll
Badminton
Bandy
Bangolf
Baseboll & Softboll
Basket
Biljard
Bilsport
Bob o Rodel
Bordtennis
Boule
Bowling
Boxning
Brottning
Budo & Kampsport
Bågskytte
Casting
Curling
Cykel
Danssport
Dart
Draghundsport
Dragkamp
Dövidrott
Flygsport
Fotboll
Friidrott
Frisbeesport
Fäktning
Golf
Gymnastik
Gång o Vandring
Handboll
Handikappidrott
Innebandy
Ishockey
Issegling
Judo
Kanot
Karate
Klättring

Konståkning
Korpen
Landhockey
Motorcykel & Snöskoter
Mångkamp
Orientering
Racerbåt
Ridsport
Rodd
Rugby
Segling
Simning
Skidor
Skidskytte
Skolidrott
Skridsko
Sportdykning
Skyttesport
Squash
Styrkelyft
Taekwondo
Tennis
Triathlon		
Tyngdlyftning		
Varpa			
Vattenskidor		
Volleyboll		
Vi samarbetar dessutom
med följande 3 medlemsorganisationer:
Stockholms Bridgeförbund
Stockholms Pistolskyttekrets
Svenska Livräddningssällskapet
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Verksamhet per idrott 2013
					
			
Antal kultur-,
				
föreläsningAntal
Antal
Varav
och utbildnings
Idrott
arrangemang
deltagare
kvinnor
timmar totalt
				

Akademisk Idrott
Amerikansk Fotboll
Badminton
Bandy
Baseboll och Softboll
Basket
Bilsport
Bordtennis
Boule
Bowling
Boxning
Brottning
Budo och Kampsport
Bågskytte
Casting
Curling
Cykel
Danssport
Dart
Draghundsport
Dövidrott
Flygsport
Fotboll
Friidrott
Frisbee
Fäktning
Golf
Gymnastik
Gång och Vandring
Handboll
Handikappidrott
Innebandy
Ishockey
Issegling
Judo
Kanot
Karate
Klättring
Konståkning
Korpen
Landhockey
Motorcykel och Snöskoter
Orientering
Pistolskytte
Ridsport
Rodd
Rugby
Segling
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1
47
58
96
39
603
2
28
10
21
22
5
84
20
2
4
3
13
1
2
5
91
1129
578
3
30
739
93
1
369
37
546
409
1
16
14
42
159
22
120
6
14
385
1
566
24
5
838

3
395
317
997
290
5862
10
136
76
111
104
19
441
198
8
83
13
54
3
14
25
1078
7371
6433
17
221
5220
672
3
5145
194
3071
3994
5
114
118
255
603
136
531
37
114
3173
6
4843
135
19
5441

2
10
129
110
52
2416
3
18
18
60
30
6
149
59
3
28
8
32
1
12
11
150
1925
3357
5
94
1943
550
1
2265
73
1114
613
2
46
42
92
283
107
292
15
7
1226
1
4601
31
2
2373

1
750
494
940
264
7160
8
158
62
79
247
9
640
106
3
45
24
48
2
14
126
4801
11692
7695
24
124
7631
454
1
3188
118
2462
4875
1
70
138
315
1612
146
731
8
264
3404
15
3688
383
11
10245

statistik

				
Antal kultur-,
				
föreläsningAntal
Antal
Varav
och utbildnings
Idrott
arrangemang
deltagare
kvinnor
timmar totalt

Simidrott
Skidor
Skolidrott
Skridsko
Skyttesport
Sportdykning
Squash
Styrkelyft
Taekwondo
Tennis
Thaiboxning
Triathlon
Tyngdlyftning
Varpa
Volleyboll
Övrigt
Summa

372
51
24
20
22
14
6
5
2
79
1
1
2
3
24
82
8 012

3678
412
143
173
223
129
24
20
6
681
4
3
7
9
168
1838
65 626

2206
141
55
140
24
27
6
4
1
196
2
1
2
6
97
948
28 223

4142
360
60
179
229
254
16
11
3
694
18
2
3
5
98
587
81 937
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Totala antalet utbildningstimmar/kommun
Lärgrupper, kurser och utvecklingsarbeten
				
Antal utbildnings				
timmar totalt
Antal
Antal
Varav
över verksamhetsBeskrivning
arrangemang
deltagare
kvinnor
områden
2013

2012

2013

2012

2013

Botkyrka
205
Danderyd
161
Ekerö
36
Haninge
173
Huddinge
486
Järfälla
310
Lidingö
119
Nacka
455
Norrtälje		
Nynäshamn
82
Salem
60
Sigtuna
2
Sollentuna
511
Solna
504
Stockholm
3 072
Sundbyberg
183
Södertälje
4
Tyresö
344
Täby
290
Upplands-Bro
156
Upplands Väsby
230
Vallentuna
137
Vaxholm
68
Värmdö
248
Österåker
170

217
1 380
141
1 509
33
349
271
1 229
710
5 571
327
2 441
189
1 541
500
3 277
2		
141
647
29
481
7
8
444
3 774
482
4 546
3 076
25 515
128
1 188
1
15
369
2 744
292
2 046
131
819
208
1 463
76
1 102
61
587
278
1 938
195
1 393

1 572
437
1 248
990
287
99
2 101
686
7 801
2 100
2 808
1 081
1 513
796
3 418
1 161
8		
838
202
212
86
28
1
3 164
1 849
4 609
1 979
23 293
11 401
778
359
5
13
2 544
1 586
1 975
709
566
340
1 476
485
446
490
417
272
2 693
550
1 647
531

Totalt

8 308

65 447

8 014

65 626

28 223

2012

2013

510
2674
953
1 114
133
144
996
915
3 167
6 411
1 419
2 969
659
1 012
1 135
4 163
0		
265
531
83
509
14
3
1 635
4 105
1 901
6 080
9 191
33 978
222
1 990
4
19
1 322
3 138
656
2 875
232
1 423
516
2 783
180
1 320
275
418
727
2 473
590
843
26 821

81 937

2012

2 845
907		
221
969		
6 437		
4 651
1 693		
5 534		
2		
1 184		
353			
15		
4 383		
7 610		
35 494		
1 779		
6		
2 977
4 737		
1 332
4 778
585		
385		
3 492		
2 697		
95 066

Total verksamhet uppdelat per verksamhetsform 2013			
		
		
Antal
Antal
Varav
Verksamhetsform
Arrangemang	Deltagare
Kvinnor

Barnkultur
Föreläsning
Kultur
Kurs
Lärgrupp
Processarbete
Totalt
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861
209
206
1 065
5 620
53
8 014

8 539
1 130
409
10 420
44 658
470
65 626

4 622
355
346
4 616
18 070
214
28 223

Antal kultur-, föreläsningoch utbildningstimmar totalt

12 718
209
206
16 290
52 170
344
81 937
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