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Vårt uppdrag:
Skapa bättre förutsättningar för idrotten
Stockholmsidrotten är idrottsförening
arnas och Specialdistriktsidrottsförbundens stöd i vårt distrikt. I din
hand håller du berättelsen om den
verksamhet som Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Stockholm har bedrivit under 2015.
Uppdraget är skapa bättre förutsättningar för idrotten i Stockholms
distriktet. Det gör vi genom att stödja,
utbilda, utveckla samt driva politisk
opinion för idrotten i vårt distrikt.
Drivkraften är att Stockholm ska vara
en levande idrottsregion med plats
för alla. Inom vårt distrikt finns över
3 000 idrottsföreningar (varav 1 300
jobbar med barn och ungdomar) med
många ideella ledare som gör ett fantastiskt arbete.

Under 2015 har Stockholmsidrotten
arbetat utifrån fyra fokuserade områden:
• Arbeta offensivt med förenings- och
förbundsutveckling.
• Arbeta för att idrotten attraherar så
många som möjligt, så länge som
möjligt, i så stimulerande verksamhet som möjligt.
• Underlätta för föreningarna att använda idrottens värdegrund, Idrotten Vill, i sina utvecklingsarbeten.
• Driva opinion och intensivt arbeta
med att förbättra tillgången och
tillgängligheten till idrottens rum
och miljöer.

“

Under kommande sidor kan du läsa
om den verksamhet som Stockholms
idrotten genomfört under året.
Cinnika Beiming
Distriktsidrottschef

Styrelsen har ordet
2015 har på många sätt varit ett bra
år för svensk idrott. Då tänker vi inte
främst på idrottsliga framgångar i
form av medaljer och mästerskap.
Riksidrottsmötet fattade ett beslut
som kommer att genomsyra vårt
arbete under många år framöver.
Beslutet mynnar ut i en ny strategi
för svensk idrott som sammanfattas
i en ny verksamhetsidé: Vi bedriver
idrott i föreningar för att ha roligt, må
bra och att utvecklas under hela livet.

Vår grundbult och uppgift är att ut
veckla, utbilda, stödja och företräda
idrottsföreningarna i Stockholms
distriktet. Föreningarna, och alla
idrottsledare, gör ett fantastiskt ar
bete i vårt distrikt som möjliggör här
liga upplevelser och rörelseglädje för
många barn och ungdomar.
Vi har en nära kontakt med många
av idrottsföreningarna i distriktet och
vi vill vara det bästa stödet för utveck
ling och utbildning.
Stockholmsidrotten ser integration
Verksamhetsidén och strategin vilar samt att skapa innanförskap och in
på fyra grundpelare; Livslångt idrot kludering som en oundviklig del av
tande, Idrottens värdegrund är vår den nya strategin.
Framgång i dessa
styrka, Idrott i
frågor innebär att
förening
samt
Verksamhetsidén och strate- fler vill idrotta och
Idrotten gör Sve
gin
vilar på fyra grundpelare; därför blir vårt
rige starkare.
Denna grund Livslångt idrottande, Idrottens arbete med att
syn ligger väl i värdegrund är vår styrka, Idrott försöka bidra till
att skapa fler an
linje med frågor
i förening samt Idrotten gör
läggningar ännu
som Stockholms
Sverige starkare.
viktigare. Vi har
idrotten drivit i
beställt forskar
många år. Vi har
rapporter, tillsam
därför påbörjat
arbetet för att stå väl rustade för att mans med tjänstemän anordnat en
anläggningskonferens och har konti
jobba enligt dessa riktlinjer.

nuerlig kontakt med politiker och an
dra beslutsfattare. Vi känner att vi har
nått så långt att fler och fler delar vår
bild av idrottens värden, nu ska bara
fler spadar sättas i marken så att det
också byggs ikapp och i takt.
I tät kontakt med föreningarna fort
sätter vi att vara det bästa stödet för
utveckling och utbildning vilket ger
föreningslivet och de ideella ledarna
bättre förutsättningar.
Under 2015 har vi fortsatt att samla
specialdistriktsförbund, framför allt
i anläggningsfrågor, men också i ut
vecklingsfrågor och övergripande
strategiska frågor.
Styrelsen vill tacka Stockholms
idrottens kansli, SDF och föreningar
samt andra samarbetsaktörer för ett
fantastiskt verksamhetsår 2015.
Peter Larsson
Ordförande
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Sportåret 2015 Signerat Patrik Larson
Idrottsåret 2015 var fenomenalt
sett med Stockholmsögon. Gyllene
mästerskapsmedaljer i världsidrotter
som simning och friidrott. Och 08:or
som huvudfigurer när det blivit guld
även i lagidrotterna. Tyvärr fick vi ock
så se några karriärer ta slut.
Sarah Sjöström. Framgångarna tar
aldrig slut för den 22-åriga fantom
simmaren från Södertörn. Två styck
en världsrekord på 100 meter fjäril
vid VM i Kazan. Guld även på halva
distansen och silver på 100 meter fri
sim. Lägg på det till ett silver på 4x100
meter medley där hon hade sällskap
av Michelle Coleman, Spårvägen, och
Isabellah Andersson vann Stockhom Marathon för 7:e gången. Foto: Mostphotos
Jennie Johansson, Neptun.
Johansson stod själv för VM-turne
ringens stora skräll när hon från ingen som springer för hemmaklubben IFK Det går bra på vintern
stans tog guld på 50 meter bröstsim.
Lidingö, var trea. Knappt två minuter Helene Ripa tog VM-silver i längd
sprint och var handikappidrottens
Vid EM i Israel i december knep från seger.
Sjöström guld på 50 m fjäril, 100 m
Stockholmskillar tog SM-guld i sex främsta vinterutövare. Maja Reichard
frisim och 100 m fjäril samt silver på av åtta klasser i boxning. Internatio tog VM-guld på 100 meter bröstsim
50 m frisim och 4x50 m medley. Hon nellt är Badou Jack världsmästare. och brons på 50 m fritt och 200 m
fick bragdmedaljen i december.
I september försvarade han WBC- medley.
När Sverige blev europamästare i bältet i supermellanvikt.
Bandyfinalerna spelades på Tele2
U21 räddade AIK:s Patrik Carlgren två
Mikaela Laurén kan titulera sig fem Arena, och på damsidan blev det sil
stycken straffar i finalen mot Portugal. faldig världsmästare och har titlar ver för AIK som finalföll mot Kareby
AIK tog lilla silver i herrarnas allsvens både i superweltervikt och lätt mel med 1-3. AIK har spelat i 20 stycken
ka och Djurgården och Hammarby lanvikt.
SM-finaler sedan 1994. I en historisk
räddade sina kontrakt med ganska
bronsmatch slog Hammarbys herrar
bred marginal. ”Bajen” satte för Veteraner lämnar scenen
Villa med 6-5. Påhittet med brons
övrigt allsvenskt rekord i publiksiffror. Vid årsskiftet berättade Fredrik match blev dock bara ettårigt, varken
Värre då på damsidan där både AIK Kessiakoff att han lägger av med publik eller lag ville ha den.
och Hammarby fick lämna högsta cykel. Kessiakoff har ett VM-brons och
Sven Thorgren kom trea i slopestyle
serien. Äran räddades av Djurgården deltog i två OS i Mountainbike. Som i X-games.
som kom tvåa i elitettan och därmed landsvägscyklist vann han en etapp i
spelar allsvenskt nästa år.
Spanien Runt och bar den rödprickiga Kihlström vann på ”Valla”
Efter att ha jagat ett internationellt bergströjan under sju etapper i Tour Skuru nämndes som en utmanare till
SM-guldet i handboll men föll i semi
guld i många år fick Hammarbys Mi de France.
chel Tornéus änt
Apropå sluta så final mot Lugi med 2-3 i matcher. Ty
ligen till ett riktigt
valde även Hud resö vann bara en match på hela sä
topphopp. 8,30 gav Påhittet med bronsmatch dingeveteranen Jes songen och åkte ur elitserien. Förra
honom guld vid
sica Lindell Vikarby stordistriktet Stockholm har nu bara
blev dock bara ettårigt,
inomhus-EM i Prag.
att kliva av den al två lag i damernas elitserie. Det säm
varken publik eller lag
Det här var Tornéus
pina cirkusen. I kar sta på många år. På herrsidan försva
ville ha den.
fjortonde interna
riärens elfte timme rar Hammarby och Ricoh färgerna.
Skytten Håkan Dahlby tog EM-silver
tionella mästerskap.
fick hon äntligen en
I Stockholm mara
VM-medalj när hon i lerduva och siktar mot ännu ett OS.
I ett av de stora evenemangen i
thon blev det etiopisk seger på herr blev trea i storslalom i Beaver Creek.
sidan genom Yekeber Bayabel men på Klubbkompisen Mattias Hargin fick Stockholm blev det hemmaseger när
damsidan vann Isabellah Andersson, äntligen stå överst på en VC-pall när Bromma-bon Örjan Kihlström vann
Hässelby ännu en gång. Tyvärr blev han vann slalom i Kitzbühel. I den nå Elitloppet på Solvalla bakom Magic
hon senare tvungen att avstå från VM. got plojartade mixedklassen i VM var Tonight.
William Morwabe, Kenya, vann Li Hargin med i det svenska bronslaget.
Petter Menning som 2014 blev ut
dingöloppet för herrar. Malin Ewerlöf,
sedd till distriktets bäste idrottare tog

“
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silver i både VM och EM i kanot i den
olympiska grenen K1 200 meter.
Djurgården vann lag-SM i värja för
herrar medan FFF tog guldet för da
mer. I herrflorett blev det guld för En
Garde, Solna.
Järla Orienterings Olle Boström
kan nu titulera sig VM-medaljör i
orientering. Efter ett närmast perfekt
lopp på VM i skotska Inverness tog
25-åringen brons på medeldistans.
Även under SM-tävlingarna, som
dessutom avgjordes i Stockholmom
rådet, tog många löpare från Stock
holmsdistriktet medaljer av de ädlare
valörerna. OK Ravinens Helena Jans
son vann guldet både på långdistansSM och medeldistans-SM. Även Olle
Boström, Järla, och Gustav Bergman,
OK Ravinen, tog hem guldet på natt-SM
respektive medeldistans-SM.
Sofia Olofsson vann World cup i
thaiboxning medan både Hanna Sillén
och Maxine Thylin blev världsmästa
re i brasiliansk ju-jutsu. I den ganska
okända grenen iaido tog Sida Yin EMguld.
En hel del bollar
Dan Trulsson, Tantogårdens BGK, hade
28,2 i snitt på sina sex rundor i SM i ban
golf. Det räckte till guld vid SM-veckan
i Sundsvall. Tantogården blev trea i elit
serien efter Uppsala och Skoghall.
Stockholm Monarchs försvarade
SM-guldet i baseboll för andra året i
rad genom att slå Sölvesborg med 3-0
i finalen.
I basket är läget mer dystert för
Stockholmslagen. På andra sidan
distriktsgränsen leker livet med tre

Håkan Dahlby tog EM-silver i lerduva och
siktar mot OS i Rio.

I NHL blev Marcus Krüger och Johnny
Oduya för andra gången mästare med
Chicago. AIK räddade efter viss möda
sitt allsvenska kontrakt, och fick efter
mycket strul också ordning på ekono
min.
I damernas riksserie har AIK fått säll
skap av hårdsatsande Djurgården
som gick upp till säsongen 2015/16.
VM i segling för 5.5:or avgjordes
i Nynäshamn och triathlonsporten
kom ännu en gång till Stockholm för
en VM-deltävling.
Bilsporten syns i Stockholm med
sitt stora STCC-race på Solvalla. Och
prins Carl Philip vann ett race på Fal
kenbergs motorbana.

“

Stora evenemang och små sporter
Eurogames avgjordes i Stockholm
Cecila Bjunér och Richard Eidestedt, Kista, ju- under sommaren. Alla var välkomna
blar under SM-finalen. Foto: Torbjörn Jansson att deltaga men tävlingarna var i för
sta hand till för HBTQ-personer. Mest
raka SM för Södertälje. Tyngre då för kända deltagare var förra höjdhop
Solna som i juli meddelade att man parstjärnan Kajsa Bergqvist som nu
på grund av ekonomiska problem fick ställde upp i tennis.
I januari avgjordes EM i konståkning
dra sig ur ligan och börja om i division 1.
På lägre nivå har AIK, Djurgården i Globen, utan svenska medaljer.
Stockholms innebandyspelare kom
och Hammarby börjat satsa på bas
mer att få se en SM-final på hem
ket. Lagen spelar derbyn i division 2.
maplan. 2016 ska
På damsidan har di
finalen spelas på
striktet tre lag i ligan
Alla var välkomna att
Tele2 Arena. Det
och ett flertal spelare i
deltaga men tävlingarna ta sedan Globen
landslaget har 08-bak
var i första hand till för
fått ta hand om
grund. Men laget
HBTQ-personer.
Eurovision Song
misslyckades på EM
i Spanien och åkte ur
Contest. AIK är
redan i gruppspelet.
enda lag i högsta
Kista tog klubbens första SM-guld i serien bland herrarna medan Täby
badminton efter seger mot storfavori och Huddinge strider på damsidan.
ten Fyrisfjädern. 4-3 till Kista i finalen i Djurgården försvann från inneban
Solnahallen. Hela fyra lag från 08-om dyns finrum på grund av ekonomiska
rådet spelar den här säsongen i bad bekymmer.
mintonligan.
Hammarbys Susanne Olsson tog
Täbys Clara Nistad tog SM-guld i guld i senior-VM i bowling och Louise
damdubbel tillsammans med Moa Andersson, Norsborg, vann Special
Sjöö, Fyrisfjädern. Och Kistas Richard Olympics World Games. Täbys Stefan
Eidestedt vann herrdubbel i par med Palmér tog senior-EM-guld i Italien.
Isak Selder, Huddinge, tog SM-guld
Tim Foo, Fyrisfjädern.
Jennifer Jonsson, Spårvägen, tog brottning 59 kilo. Landslagsbrottaren
SM-guld i damsingel bordtennis och Frunze Harutuynyan vann i 66 kilo,
ihop med klubbkamraten Stina Zetter men det blev inget guld på damsidan.
ström blev det guld även i damdubbel.
I curling vann Sundbybergs damer
I lag tog Ängby guldet på damsidan.
grundserien, men i slutspelet gick det
sämre. Sundbyberg har två spelare
Krüger och Oduya vann stanley cup
med i landslaget för tillfället, de del
I ishockey åkte Djurgården ur slutspe tar i satsningen på mixed i OS 2018.
let direkt mot Luleå som vann med
SCK:s guld avslutar den här summe
2-0 i matcher.
ringen av idrottsåret. Kan 2016 bli lika
vasst?
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Från triangel till rektangel –

svensk idrotts nya strategi
En av utmaningarna idrotten står inför är att förvandla den traditionella
idrottstriangeln till en idrottsrektangel. Detta är ett arbete som inleddes hösten 2015. Traditionell tävlingsidrott leder ofta till ett naturligt
bortfall av aktiva. Vi vill få fler ungdomar att fortsätta med idrott. Vi vill ge
fler ungdomar bättre möjligheter att
upptäcka eller återupptäcka idrott.
– Svensk Idrotts nya strategi är inte
ett enskilt projekt utan något som
kommer genomsyra den ordinarie
verksamheten inom Svensk Idrott.
Det ställde sig alla förbund bakom
på vårens Riksidrottsmöte, säger
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef
på Stockholmsidrotten.
Målet är så många som möjligt, så
länge som möjligt, i så bra verksam
het som möjligt.
Genom en delvis ändrad inriktning
kommer föreningar att vilja och kunna
nå nya målgrupper samt nå de som ti
digare varit med i idrotten men av olika
skäl lämnat den. Stockholmsidrotten vill
engagera och stödja föreningar att ska
pa en fungerande verksamhet för fler.

Vi vill bidra till att skapa en verksam
het som är inriktad på rörelseglädje
och fysisk aktivitet snarare än presta
tion. Tillsammans med den mer täv
lingsinriktade delen av verksamheten
ger detta idrotten en bredare bas som
kan tilltala fler och skapa delaktighet
och gemenskap.

Vi tror på att idrotten med smärre
förändringar i arbetssätt, utan att
göra avkall på att fortfarande vara
idrott, kan bidra till de goda effekter
som samhället i dag efterfrågar att
idrotten ska klara av; folkhälsa, inte
gration, identitetsbyggande och sam
manhållning.

Stora Små Föreningar
Projektets syfte var att utveckla motions- och idrottsverksamheten för
barn och ungdomar. Utvecklingsprojektet avslutades i juni.
I de föreningar som ingått i projektet
”Stora Små Föreningar” har det ska

6

pats helt nya verksamheter som vi
inte förväntat oss, till exempel senior
verksamhet, integrationsaktivitet och
profilfritids. Föreningar som ingått
har skapat verksamhet utanför den
traditionella
föreningsverksamhe
ten för att de brinner för människors

innan
förskap. Verksamheten skapas
av deltagarna och föreningarna själva
i en tillåtande miljö. I den filosofin blir
perspektivet om barns rätt en själv
klarhet och folkhälsomålen nås av
bara farten.
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Spontanidrott ska ge glädje genom
idrott
I dag bedrivs organiserad spontan
idrott på många platser runt om i
Stockholmsdistriktet. Detta uppmärk
sammas på stockholmsidrotten.se under ”Spontanidrott”.
RF, ICA och Folkspel har skapat ett
nationellt samarbete för organiserad
spontanidrott. Stockholmsidrotten
ingår i samarbetet och jobbar till
sammans med Konyaspor i Alby samt
KFUM JKS i Bredäng.
Stockholmsidrotten har under 2015
arbetat med att skapa förutsättning
ar för att organiserad spontanidrott
ska bli bestående, utvecklas samt få
större spridning.

Vi vill att de resurser som satsas verk
ligen ska ”göra skillnad”. Därför ska
verksamheten:
• Uppmuntra ungdomar till att hitta
glädjen till vardagligt idrottande
och därefter ta steget in i fören
ingslivet.
• Erbjuda en mångfald av idrott och
fysisk aktivitet i lika stor utsträck
ning för flickor som för pojkar.
• Primärt vara till för ungdomar mel
lan 13-20 år. Målgruppen kan blan
das med vuxna förebilder.
• Bedrivas i socioekonomiskt svagare
områden.

Här invigs Alby Folkhälsopark, ett projekt som har blivit möjligt med hjälp av bland annat Stockholmsidrottens anläggningsstöd.

Sveriges första folkhälsopark finns i Alby
Sveriges första folkhälsopark har invigits i Alby. – Det är ett fantastiskt
initiativ, säger Marika Holm, ansvarig för organiserad spontanidrott på
Stockholmsidrotten.
I folkhälsoparken, där Stockholms
idrotten bidragit med anläggnings
stöd, finns det ytor för fotboll, tennis,
basket, skate, BMX, parkour, skridsko
åkning, löpning, dans, filmvisning och
för musikuppträdanden.
Det som skiljer folkhälsoparken
mot en ”vanlig” idrottsanläggning är
att det inte är möjligt att boka någon
av verksamheterna.

– Det är otroligt positivt. Du kan
knacka på en dörr och låna tennisrack
eller låna en boll, men inte boka en
tid, säger Marika Holm och fortsätter:
– Folkhälsoparken är på något sätt
en förutsättning för den nya tidens
idrottande som inte är förenat med
så mycket krav. Det blir breddidrott
som inte är tävlingsinriktad. Om man
ska kunna idrotta hela livet, vilket är
idrottens mål, bör det finnas en verk
samhet inom föreningen där man inte
behöver tävla. Och för den som vill
exempelvis spela match så ska det fin
nas en verksamhet att gå till för dem.

Välbesökt invigning
På invigningen kom många barn, ung
domar och vuxna. Förutom Marika
Holm invigningstalade även idrotts
minister Gabriel Wikström, Bim Eriks
son, ordförande kultur- och fritids
nämnden och Ali Khalil, ordförande i
Konyaspor KIF.
– Det kändes som att Konyaspor var
väldigt stolta. De ska vara väldigt
glada över att fått till den här fina an
läggningen och även Botkyrka kom
mun ska vara mycket stolta. Det är en
fantastiskt fin park, säger Marika Holm.
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HBTQ-evenemanget EuroGames
lockade en kvarts miljon besökare
Ett av världens största HBTQ-evenemang, EuroGames, lockade 250 000
besökare och 5 000 deltagare till
Stockholm mellan 5-9 augusti. Totalt
tävlades det i 30 idrotter.
På Kärrtorps IP, där fotbollsturne
ringen i EuroGames Stockholm ar
rangerades av Stockholm Snipers, satt
italienaren Daniel Ricca och pustade
ut under ett träd med sina lagkom
pisar efter lagets första match.
– Den här fotbollsturneringen är väl
digt bra organiserad och det är väldigt
kul att vara i Stockholm, säger han.
Besökare på Kärrtorps IP möttes av
en regnbågsflagga som fladdrade i de
varma vindarna som besökte Stock
holm i augusti.

– Sportsligt är det viktigt och det är
roligt att träffa andra lag. Samtidigt är
det viktigt att visa att vi finns, säger
Niklas Ek, lagledare i HBTQ-förening
en Stockholms Snipers.
I Stockholm är det allt fler som söker
sig till idrottsföreningar med HBTQ-profil.
– Fram till ganska nyligen hade vi ett
lag. Nu har vi två elvamannalag och
de andra sektionerna i vår förening
växer, säger Niklas Ek.
Ute på planen är det dags för Stock
holm Snipers att göra entré i turne
ringen. Laget rivstartar med många
klara chanser och får utdelning efter
en hörna och gör 1-0. Tillslut vinner
man matchen med 5-0.
En tunnelbanestation bort på
Skarpnäcks sportfält står Yvonne

Claesson, ordförande i Stockholm
Baseboll och Softboll Klubb, och ser
på en av softboll-matcherna som på
går. Hennes förening arrangerar soft
boll-tävlingarna i ”Mixed Slowpitch
Softboll” tillsammans med Söder
Softboll Klubb. I turneringen möts
lag från Sverige, Storbritannien och
Frankrike.
– Det är jätteroligt att softboll är med
på programmet, vi är en väldigt liten
idrott. Det var en av anledningarna till
att vi ville vara med och hjälpa till. Det
är kul och viktigt för oss att synas och
även erbjuda vår idrott, säger Yvonne
Claesson och fortsätter:
– EuroGames är ett viktigt evene
mang och större än vad folk tror.

Stockholmsidrotten i Prideparaden
Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet deltog under Stockholm
Pride genom ett utställartält på
festivalområdet.
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– Syfte var att i enlighet med idrottens
värdegrund stödja HBTQ-rörelsen.
Idrotten behöver utvecklas och bättre
skapa en miljö som är mer inkluderande,

säger Gunilla Lindström, verksam
hetsledare på Stockholmsidrotten.
I den avslutande Prideparaden gick
Svensk Idrott med budskapet ”Idrot
ten gör Sverige starkare”.
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Huddinge BK har blivit störst i Sverige
med hjälp av Idrottslyftet Rekrytera
På tio år har Huddinge Brottarklubb,
från Flemingsberg, gått från att vara
en nystartad förening till att bli en av
Sveriges största och mest framgångsrika föreningar – mycket tack vare
Idrottslyftet Rekrytera där man får
många barn ute i skolorna att upptäcka brottning.
– 2005 började vi från noll. Jag kon
taktade kommunen som tipsade om
en lokal här i Flemingsberg och att de
kunde ordna med en brottarmatta,
säger Neno Jovanovic.

Idrottslyftet är som en vandrade reklampelare. Vi får träffa
så många barn i skolorna och
sprida brottningen.

Föreningen växte snabbt efter om
starten 2005 – mycket tack vare
Idrottslyftet Rekrytera.
– Idrottslyftet är som en vandrade
reklampelare. Vi får träffa så många
barn i skolorna och sprida brott
ningen. Efter ett tag hade vi 50 till 60
ungdomar som ville börja brottas. Det
blev snarare ett problem att ta emot
alla, säger Neno Jovanovic.

Har fått hjälp av Idrottslyftets
anläggningsstöd
I dag är lokalen betydligt större. För
i takt med att föreningen har växt till
Sveriges största och mest framgångs
rika på SM – har en större lokal varit
ett måste. Kommunen har sponsrat
med pengar. Huddinge BK har även
fått hjälp genom Stockholmsidrotten
och Idrottslyftets Anläggningsstöd. I
dag har man 600 kvadratmeter yta,
ett nytt konferensrum och en köksdel
där brottarna äter och gör skolarbete.

– Jag är medveten om att alla inte kan
bli världsmästare. Men jag vill att alla
ska bli så bra de kan bli efter sina egna
förutsättningar. Allt från att äta rätt till
att träna, sova och att fixa sina studier,
säger Neno Jovanovic och fortsätter:
– Det enklaste är att blåsa i en vis
selpipa så att alla går hem efter trä
ningen. Men då tror jag att man för
lorar många ungdomar i puberteten.
Har man inte skapat en bra grund för
dem, är det lätt att tappa dem. Mitt
arbete handlar mycket om att få med
helheten. Det kräver enormt mycket.
Mitt huvud är brottning hela tiden.
Samtidigt som Neno Jovanovic be
rättar om föreningen fylls lokalen på
med unga killar – de flesta från när
området Flemingsberg.
– Jag vill poängtera att det är ett tufft
område att jobba i där inte alla barn
får stöttning med skjuts och sånt. Det
är svårt att behålla en del brottare
eftersom det brister i det sociala nät
verket.
– Men till varje termin kommer det
30-40 barn som vill börja brottas. Det
är djupt förankrat nu. Alla känner till
Huddinge Brottarklubb.
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Integrationssatsningen 2015
Idrott är ett internationellt språk
och på många sätt en naturlig arena
för integration. Som en följd av den
ökade flyktingströmmen under hösten har vi satt in extrainsatser för
att underlätta integrationsprocessen
för nyanlända i Sverige. Detta i linje
med Svensk Idrotts nya strategiarbete ”från triangel till rektangel” där
livslångt idrottande är ett prioriterat
område. Att idrotta i förening ska
vara öppet för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, kön, ålder, och/eller
ambitionsnivå.
Uppdraget hos distrikten är att skapa
förutsättningar för nyanlända flickor,
pojkar, män och kvinnor att engagera
sig i idrottsverksamheten. Resurser
har riktas till att vårda frivilligt enga
gemang och skapa uthållighet i pro
cessen samt främja samverkan och
samordning över gränserna. Som ett
resultat har Stockholmsidrotten an

ställt en samordnare för integration
för att stötta föreningar i deras inte
grationsarbete.
En kartläggning av pågående inte
grationsarbete runt om i distriktet
gjordes under sommaren. Sen i hös
tas har Stockholmsidrotten arbetat
aktivt med att stötta tio föreningar i
deras integrationssatsningar i olika
kommuner. Insatserna hos förening
arna har både varit stora och små,
men fokus har varit på att öppna upp
aktiviteter för att introducera fören
ingslivet för nyanlända och andra som
av olika anledningar hamnat utanför
föreningslivet. Målgrupperna har va
rit asylsökande, ensamkommande
ungdomar, ungdomar och unga vuxna
med utländsk bakgrund, och barn och
unga i ekonomiskt utsatta områden.
Genom samordning och en växande
kunskapsbas tack vare föreningars en
gagemang satsar Stockholmsidrotten
på att utöka detta arbete 2016.

"Det finns så många barn som vill idrotta"
I vintras startade Tanya Papadoupolos och fyra andra mammor Botkyrka
Basket, flickor födda 03. Ett halvår
senare har föreningen växt till fyra
lag och 60 spelare.
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– Vi startade den här föreningen för
alla barn eftersom vi vet att det finns
så mycket barn och ungdomar som
behöver det här. Vi vill ha hur många
som helst. Det viktiga är att vi har tid

för alla och att det finns lokaler att
vara i, säger Tanya Papadoupolos som
är ordförande i Botkyrka Basket.
Håkan ”Krallan” Nilsson, idrottskon
sulent på Stockholmsidrotten, är ett
stöd för den nystartade föreningen:
– Engagemanget betyder allt. Tillsam
mans är man stark. Föräldrarna är en
resurs, det är viktigt att bygga fören
ingen på det.
Tanya Papadoupolos:
– Idrotten betyder mycket för bar
nens hälsa, men sedan är det sociala
väldigt viktigt, att träffas och umgås,
säger hon.
Hon värdesätter stödet från
Stockholmsidrotten med allt från
SISU-utbildningar till ett vardagligt
bollplank.
– När man inte vet allt och bara gjort
det för skojs skull är hjälpen och stö
det jag får helt fantastiskt, avslutar
Tanya.
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Ändrade upplägg för hockeyskolan –
lockade fem gånger fler med utländskt påbrå
För att locka fler till hockeyn och öka
mångfalden provade Järfälla HC ett
nytt grepp inför uppstarten av årets
hockeyskolor. Brevet med inbjudan
om att lära sig spela ishockey gick ut
på sju språk. Från förra årets 60 deltagare är man i dag 120 varav cirka
50 stycken har utländskt påbrå.

ansvarig i Järfälla HC och fortsätter:
– Vi skickade ut välkomstbrevet på
sex olika språk och sänkte avgiften
från 1 050 kronor till 750 kronor.
Dessutom erbjuder vi fri låneutrust
ning i början, tack vare hjälp av flera
sponsorer.
Hockey, som är en av Sveriges största
sporter, har under en lång tid haft gan
Många har blivit välkomnade till Jär ska enkelt att locka nya medlemmar.
fälla Hockey under hösten. Den stora Många har sökt sig till föreningarna.
ökningen av antalet deltagare på – Men det finns många fördomar om
hockeyskolan för de som är fem till hockey. Att de som utövar idrotten
tio år är frukten av ett arbete där för bara kommer från stark socioekono
eningen tänkt till hur
misk bakgrund. De
de ska nå ut till fler
som inte har det
– och Järfälla HC har
Vi skickade ut välkomstbre- bra ekonomiskt,
lyckats.
har kanske inte tit
vet på sex olika språk och tat på möjligheten
Totalt är 40 per
soner i föreningen sänkte avgiften från 1 050 att börja spela,
kronor till 750 kronor.
involverade i hock
säger Markus Kor
eyskolan. Allt ifrån
pinen.
styrelse till föräldrar
– Antalet som
och spelare.
idrottar minskar
– Alla gör ett ovärderligt arbete för att överlag och det är svårt att rekrytera
få hockeyskolan att fungera. Jag har och få in nya till hockeyn. Det ställer
jobbat med de här frågorna under krav på oss som idrottsförening att få
många år genom skolan och andra fler att vilja börja spela hockey.
föreningar och inte hittat ett sätt som
Det nya sättet att locka nya små
fungerar. Nu lyckades vi, säger Mar hockeyspelare har alltså blivit en
kus Korpinen, sportsligt utvecklings succé. Dubbelt så många är med på

hockeyskolan i år jämfört med hösten
2014. Dessutom har man gått från tio
barn med utländskt påbrå förra året
till 50 i år.
Hanna S. Henriksen är samordnare
för integration på Stockholmsidrotten.
Hon gillar föreningens nytänkande.
– Genom att erbjuda gratis låneut
rustning, sänkt avgift och bjuda in på
många olika språk öppnar Järfälla upp
sig till en ny målgrupp som gör det
möjligt för fler att delta i hockeysko
lan. En positiv effekt är att föreningen
skapat kontakt med barnens föräld
rar, där språkbarriären ibland varit ett
hinder att hitta in i föreningslivet.
– Alla barn tycker att det är jättero
ligt. Nu är vår utmaning att få dem att
stanna kvar och gå vidare till lagverk
samheten från hockeyskolan, säger
Markus Korpinen som är fylld av en
ergi och en känsla av att göra skillnad.
Att se att hans idé fungerade och
att mångfalden i föreningen har ökat
stort är något som ger Markus Korpi
nen massor av energi att jobba vidare.
– Nu har vi hittat en strategi som fung
erar. Det har gett ännu mer idéer och
uppslag hur vi ska vidareutveckla det
här till nästa säsong, avslutar Markus.
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Motion och hälsa
FaR har under året fått en ny logotype och symbol.

FaR, fysisk aktivitet på recept, är när
vården förskriver recept till de som
är i behov av en hälsosammare livsstil. Här samarbetar landsting och
kommuner med Stockholmsidrotten.

1. Kvalitetssäkring av aktivitets
arrangörer och ledare.
2. Utveckling av funktioner och
design av FaRledare.se.

3. Kommunikation och marknadsföring
för att öka kännedomen om FaR.
4. Utvecklingsprojekt, FaR-lotsar, i
samverkan med GIH.

Inom ramen för Riksidrottsförbundets
strategiska arbete med ”Idrott hela
livet”, arbetar Stockholmsidrotten i
samverkan med bland annat Stock
holms läns landsting och kommu
ner, med att synliggöra och utveckla
bredd- och motionsidrotten i länet.
En viktig del är FaR, Fysisk aktivitet på
recept, som möjliggör för vården att
skriva ut recept till människor som är
i behov av en hälsosammare livsstil.
Utveckling och implementering av
FaR i Stockholms län:
Beslutet om att utveckla FaRledare.se
till en modern och funktionell platt
form fattades redan sommaren 2014.
Sedan dess har ett aktivt utvecklings
arbete pågått inom områdena:

Mötesplats i Skärholmen –
ska få fler att se fördelar med FaR
Stockholmsidrotten, Idrottsförvaltningen i Stockholms stad och Stockholms läns landsting vill ge fler chans
att röra på sig. Därför har en mötesplats för fysisk aktivitet startats i
Skärholmen som är riktad till personer som vill ha hjälp, tips och råd att
komma igång och röra på sig.
I Skärholmens sim- och idrottshall
finns nu en mötesplats dit skärholms
borna kan gå för att få vägledning till
en hälsosammare livsstil.
– Stockholmsidrotten vill erbjuda
något för de som bor i områden där
vi kan göra något inom folkhälsa. Vi
hoppas att det ska få fler människ
or att röra på sig och att det blir en
långsiktig samverkan mellan Stock
holms stad, landstinget och oss –
och att detta blir startskottet för en
fortsatt satsning som sprider sig till
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fler kommuner och stadsdelar, säger
Ingbritt Ekman, folkhälsoansvarig på
Stockholmsidrotten.
Ska vara lätt att komma igång
Målgruppen för mötesplatsen är alla
skärholmsbor som inte rör på sig så
mycket i dag och särskilt personer
som har fått ett Fysiskt Aktivitet på
Recept, FaR. Tanken är att det ska
vara lätt att komma igång och sedan
att hålla igång.
– Tanken är att använda informatio
nen som i dag finns samlad på farle
dare.se och dela med sig av den till
människor lokalt i Skärholmen, via
medborgarkontoret, skolhälsovården
eller vårdcentralen säger Liselotte
Janson, ansvarig för Mötesplats Skär
holmen på Stockholmsidrotten och
fortsätter:

– Alla inaktiva skärholmsbor är så
klart välkomna dit. Vi kan tipsa om
verksamhet som passar den enskilda
individen för att få en hälsosammare
livsstil, eller bara för de som vill träffa
andra människor genom att gå med i
en idrottsförening.
Jenny Sydhoff, folkhälsostrateg på
Stockholms läns landsting:
– Det är viktigt att ge ett stöd till de
som är fysiskt inaktiva. Det är många
som har svårt att komma i gång. Ge
nom detta gör vi en kraftsamling och
erbjuder stöd till fysisk aktivitet.
– Det är tyvärr fortfarande så att all
deles för många är fysiskt inaktiva och
där kan idrotten spela en viktig roll att
inte bara vända sig till de som är fräl
sta utan även till dem som är i behov
av att träna, avslutar Jenny.
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Stolt gäng först ut att bli FaR-certifierade
I november höll Stockholmsidrotten
den första certifieringskursen för aktivitetsarrangörer som tar emot personer som blivit ordinerade fysisk
aktivitet på recept (FaR).
Det andades stor stolthet i lokalen ef
ter att certifieringsbeviset delats ut.
Certifieringen ger tillgång till en mark
nadsplats på nya FaRledare.se som är
den plats där vården och personer
som fått ett FaR uppsöker kvalitets
säkrade aktiviteter.
Du kan läsa mer om FaR på Stock
holmsidrottens hemsida där det även
står beskrivet hur du kan bli certifie
rad FaR-ledare.

Möjlighet för barn till fysisk aktivitet varje dag i skolan
skolor i Farstaområdet för att öka idrottanUnder hösten startade ett pilotprojekt i tio kommunala grund
skolidrott i över 100 skolor i Stockholms stad.
det bland skolungdomar. Om det blir lyckat kan det bli mer
de nya skolidrottsföreningarna.
Stockholmsidrotten bidrar med SISU-utbildningar för att starta
, Stockholms Skolidrottsförbund och
Projektet är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen
tio skolorna i Farsta.
Stockholmsidrotten. Nyligen träffades de ansvariga för de
har utsett ett vuxenstöd för skolidrottsföreningen,
– Det var ett första steg. Skolorna är utvalda och varje skola
.
säger Bengt Svensson, idrottskonsulent på Stockholmsidrotten
hef med ansvar för Farsta och Liljeholmen.
Initiativet till projektet kommer från Christer Oja, grundskolec
och utan att det kostar för mycket, säger han.
– Vi behöver hitta en väg för eleverna att röra på sig mer
. Han ser möjligheten att erbjuda fler barn fysisk
Göran Aspgren är ordförande i Stockholms Skolidrottsförbund
aktivitet varje dag.
gör att fler barn i skolorna får större möjlighet till
– Vi får draghjälp att starta nya skolidrottsföreningar vilket
fysisk aktivitet varje dag.

Utbildning för de som leder vuxna som
idrottar på motionsnivå
Det finns en rad utbildningar för de
som är ledare för barn och ungdomar.
För de som leder vuxna nybörjare är
dock utbudet betydligt mindre.
Det gjorde att Stockholmsidrotten tillsa
mmans med Sveriges Akademiska Idro
ttsförbund och Handelshögskolans
idrottsklubb arrangerade en ledarska
pskväll för tränare som leder vuxna
som
idrottar på motionsnivå.
Förutom föreningar från Sveriges Aka
demiska Idrottsförbund deltog ledare
från ishockey, amerikansk fotboll,
simning och roller derby.
Föreläsare var Magnus Kilger som und
er en lång tid har arbetat med ledarutv
eckling. Magnus gav deltagarna
praktiska råd hur de kan agera i dera
s roll som ledare.
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Hallå där Gunilla Lindström
verksamhetsledare på Stockholmsidrotten
med inriktning på utbildningsfrågor
Berätta lite om SISU Idrottsutbildarna Stockholms roll under 2015?
– Vi har under året arbetat med foku
set ”Betyda mer för fler”. Ambitionen
är att möta så många föreningar som
möjligt men även så många som möj
ligt i föreningen.
Vad är vår roll gentemot föreningarna?
– Vår roll är att vara ett stöd för de
idrottsföreningar som vill utveckla sin
verksamhet genom bland annat ut
bildning och folkbildning.

– Föreningarna har ett mycket stort
behov av hjälp och vi vill genom att
stötta dem underlätta föreningens
och de ideella ledarnas arbete. Stö
det kan bestå av olika insatser. Det kan
handla om stöd i ett processarbete i
förening, ledarutbildningar, föreläs
ningar för föräldrar, ledare eller aktiva.
Vi kan också vara rådgivare och en
hjälp på vägen i frågor där föreningen
har kört fast.
Hur ser vardagen ut för en idrottskonsulent?
– Först och främst att vara ett boll
plank utifrån varje förenings behov.

Det
är vår
vikti
gaste
uppgift.
– Utbildning och utveckling är områ
den som vi dagligen jobbar med i våra
föreningar. Vi vet att de föreningar vi
samarbetar med är mycket nöjda
med vårt stöd. Vår förhoppning är att
fler föreningar ska ta hjälp av oss och
våra konsulenter.

Nacka – en av många kommuner med
”Utmärkt förening”
Föreningsledarveckan är en del av
Utmärkt Förening som är ett samarbete mellan Stockholmsidrotten
och Nacka kommun. Även föreningar
som inte är med i Utmärkt förening
var välkomna att delta på de olika
föreläsningarna som hölls under en
vecka i november.
– I år hade vi seminarier på tisdag och
torsdag, föreningarna tyckte det var
bra att vi inte låste upp hela helgen,
säger Gunilla Lindström, verksam
hetsledare på Stockholmsidrotten.

Seminarierna under veckan var
bland annat föreningskunskap, kris
hantering och ungdomsdelaktighet.
Rikard Aspegren, idrottskonsulent
från Stockholmsidrotten, höll i före
läsningen om ungdomsdelaktighet.
– Det står både i Idrotten Vill och
i Riksidrottsförbundets stadgar att
föreningarna ska ta tillvara på ungas
åsikter. Så ser det tyvärr inte alltid ut.
Därför är det ett viktigt ämne att lyfta,
säger Rikard Aspegren.

80 deltagare från 20-talet idrottsföreningar var med på årets föreningskonferens i Nacka.
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Mer än 400 utbildningar –

allt från kost till föreningsutveckling
Vi erbjuder utbildning till alla idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet.
Genom vår gedigna kunskap och
erfarenhet vet vi vad idrottsföreningar behöver och vårt utbildnings
program är utformat efter det.
Totalt har vi under året anordnat mer
än 400 utbildningar själva eller till
sammans med våra idrottsföreningar
eller SDF i den formen som vi kallar
för Uppdrag.
Även i år är Plattformen, Idrottens
barn- och ungdomsutbildning, i sär
klass vår mest populära utbildning
då det är ett krav från vissa special
förbund att gå utbildningen.
Nytt för i år är att vi har börjat flyt
ta ut en del av våra egna kurser ut i
distriktet för att underlätta ännu mer
för deltagare att kunna medverka.
Uppdrag
Ett uppdrag är när en förening vill ha
ut spetskompetens för att genomföra
en utbildning med sina medlemmar.
För att beställa ett uppdrag tar man
kontakt med sin idrottskonsulent på
Stockholmsidrotten som tillsammans
med föreningen tar fram ett skräddar
sytt upplägg.
– Det kan vara allt från kost för 10-12
åringar och deras föräldrar till att er

bjuda processhjälp om två föreningar
ska slås ihop. Vi har över 100 före
läsare för att täcka alla olika ämnen
som föreningarna är i behov av, säger
Michael Hansson Löfqvist, uppdrags
ansvarig på Stockholmsidrotten.
En fördel med uppdragen är
att föreningen i samverkan med
Stockholmsidrotten kan få hjälp med
finansieringen. Detta möjliggörs ge
nom att föreningen samverkar med
oss och gör ett gemensamt upp
lägg till exempel med hjälp av skatt
ningsverktyget tillsammans med sin
idrottskonsulent.

HBTQ
Vi har även arrangerat föreläsningar
inom HBTQ (vilket är en förkortning
för homosexuella, bisexuella, trans
personer och queer).
Föreläsningen väcker mycket käns
lor och tar upp många av de frågor
som ungdomarna idag funderar fun
derar kring HBTQ-frågor. Föreläsarna
vill visa hur vi tillsammans med små
medel kan skapa ett mer öppet och
välkomnande klimat inom idrotten.

Temakväller
Konceptet "Temakvällar" som starta
des under hösten 2014 fortsatte un
der våren och gick efter sommaren in i
vårt ordinarie kursutbud. Målgruppen
för dessa utbildningar är aktivitets
ledare och är ett exempel på utbild
ning vi har arrangerat ute i distriktet.
Under hösten genomförde vi föreläs
ningen "Det goda ideélla ledarskapet"
tillsammans med Stockholm Triathlon
Club på södra sidan av distriktet och
föreläsningarna "Förälder och ny som
ledare" och "Att leda genom utma
ningar" i norrort tillsammans med
Sollentuna Badminton.

Plattformen, idrottens barn- och ungdomsledarutbildning, är vår mest populära utbildning.
Foto: KGZ
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Debatt kring barns idrottande
avslutade inspirationskonferens
Med 93 deltagare innebar det ett
nytt deltagarrekord på årets Inspirationskonferens som hölls på Bosön i
november. Inspirationskonferensen
är till för förenings- och förbundsanställda inom idrotten. Dagen avslutades med en debatt och samtal kring
barns idrottande – och idrottens nya
strategi från triangel till rektangel.
– Det här är en viktig årlig mötesplats
säger Cinnika Beiming, distriktsidrotts
chef på Stockholmsidrotten som var
med i panelen under den avslutande
debattkvällen.
I panelen satt även Freja Andersson,
styrelseledamot Enskede IK Fotboll,
Kristoffer Berg, utvecklingskonsulent
på Svenska Innebandyförbundet,
Pia Josephson, sportchef på Svens
ka Gymnastikförbundet och Björn
Larsson, ordförande i Stockholms
Basketdistriktsförbund. Moderator
för samtalen var Stockholmsidrottens
styrelseledamot Azuka Nnamaka.
Samtliga deltagare i panelen berät

Måns Möller och Christer Skoog höll en rolig och känslosam föreläsning.

tade om hur deras förbund arbetar
med barn- och ungdomsidrott och
kopplingen till Svensk Idrotts nya stra
tegi ”Från triangel till rektangel”.
– Det var intressant att höra hur de
olika förbunden arbetar med de här
frågorna och hur långt de har kommit,
säger Lisa Rogert, Spånga Handboll.

Intressanta föreläsningar
Före debattkvällen bjöds det på två
storföreläsningar. Joakim Malmberg
höll i ”Interaktionssamhället – kom
munikation genom sociala medier”.
– Det var intressant att höra hur vik
tigt det kan vara att utnyttja de olika
kanalerna, säger Sammy Assfahang,
Hässelby BK Innebandyklubb.
Komikern Måns Möller och Christer
Skoog höll i Inspirationskonferensens
andra föreläsning ”En cykelresa för
barn i behov, och vad det innebär för
kroppen”. De berättade om deras cy
kelresa i USA. Mycket av fokus låg på
idrottens positiva inverkan för barn i
behov – något som är en hjärtefråga
för Måns Möller som har en son med
diagnosen autism.
– Det är viktigt att få med barn med
speciella behov. Jag kommer göra så
gott jag kan för att skapa grupper för
barn med någon funktionsnedsätt
ning, säger Sammy Assfahang.

Hela panelen samlad för att samtala kring barns idrottande.

Utbildning leder till framgång
g
Stockholmsidrotten har arrangerat en föreningskväll med 17 föreningar med utgångspunkt ”Utbildnin
samband
i
leder till framgång”. Under kvällen fick deltagarna prova tre olika verktyg som kan användas
vilket
med lärgruppsstudier i föreningen. Avslutningsvis samtalade vi om lärgruppsledarens roll och på
sätt vi genom utbildning kan stärka föreningens ledare.
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Stöd till Elitidrott och studier
Under året har Stockholmsidrotten
planerat och genomfört två möten
med regionens 49 NIU (Nationella
idrottsutbildningar) samt våra tre
RIG (Riksidrottsgymnasier, Friidrottmedel & långdistans, Badminton
samt Karate).
En mötesplats för distriktets NIU &
RIG finns och Stockholmsidrotten
fungerar där som en koordinator. Vi
bjuder bland annat in till gemensam
ma möten och försöker tillmötesgå
NIU & RIG´s önskemål om innehåll/
ämnen och föreläsare. Syftet med
mötesplatsen är att skapa ett upp

skattat klimat för att utveckla förut
sättningarna för elever och tränare.
Skolverket som samarbetspart
Skolverket är en nära samarbetspart
där vi kan ta del av deras kompetens,
lokaler med mera. I år har vi bland
annat fungerat som ett bollplank åt
Skolverket när det gäller att skapa
”specialidrottslyftet”. Det är ett verk
tyg som idrottslärare/idrottsinstruk
törer som är verksamma på NIU &
RIG skolor har nytta av.
Sport Campus Sweden
Stockholmsidrotten stödjer och del

tar i arbetet med att förbättra möj
ligheterna för distriktets elitaktiva att
kombinera elitidrott och högskolestu
dier. Sport Campus Sweden (SCS) är
en självklar samarbetspart där vi även
har representanter i SCS styrelse. Ett
pågående arbete är att tillsammans
med SCS hitta nya samarbetspart
ners.
I år har vi dessutom panerat och
genomfört två olika elittränarsemina
rium. Temat på de båda har varit ”På
väg mot elit” men med olika innehåll.
Läs mer om det ena seminariet i arti
keln nedan.

Överbelastningsskador i fokus på seminariet "Före Elit"
Föreläsningen ”Före elit” riktade sig
till tränare/instruktörer som bedriver
träning för ungdomar som siktar på att
nå eliten, eller redan befinner sig där.
Jenny Jacobsson, sjukgymnast för
svensk friidrott, berättade om sitt
forskningsprojekt ”Projekt SkadeFri
1.0” där hon följde 300 friidrottare
under ett år. Hon konstaterade att
frånvaron på grund av överbelast
ningsskador bland friidrottare var
oroväckande hög. Det var samma
resultat på utövarna oavsett gren, in
klusive mångkampare trots deras all
sidiga träning.
– Det blir tydligare för varje år att
den grundläggande atletiska förmå
gan blir sämre och sämre hos våra
yngre adepter. Det beror på att av
saknaden av mångsidig träning är
alldeles för låg. Det resulterar i fler
skador – och kan vara förödande
för en fortsatt elitsatsning, säger
Lars Jonsson, elitidrottsansvarig på
Stockholmsidrotten:

Jenny Jacobsson föreläste.

– Vi vill öka medvetenheten hos re
gionens tränare/instruktörer och ville
att så många som möjligt skulle få ta
del av det forskningsprojekt som Jen
ny har arbetat med under en längre
tid, fortsätter Lars Jonsson.
Under kvällen föreläste även Klas
Östberg, en av Sveriges mest erfarna
idrottsläkare som också pratade om
hur det egentligen ser ut med skador
bland våra unga idrottare.

Spännande ämnen lockar besökare
Angelica Nylén och Izabella Corb,
båda från Stockholms Allmänna
Skridskoklubb, var på plats för att föl
ja frukostseminariet.
– Det var ett spännande ämne för att
fortsätta att utvecklas som tränare,
säger Izabela Corb.
Från Brommapojkarna kom Ola
Dahlkvist, lagledare och Henrik Ljungel,
tränare:
– Det är jätteintressanta ämnen som
de tar upp. Allt handlar ju om barnets
bästa, säger Ola Dahlkvist.
Nästa steg för Jenny Jacobsson blir
nu ”Projekt Skadefri 2.0” där hon bör
jar titta på åtgärder.

Stockholmsidrottens Anders Nissar tillsammans med Ola Dahlkvist och Henrik Ljungel från
Brommapojkarna.
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Distriktets föreningar lyfte ett regnigt
”Idrottens Dag”
Många barn trotsade regnet för att
prova på idrotter och springa Prins
Daniels lopp när den tredje upplagan av Idrottens Dag i Hagaparken
arrangerades i september.
– Det är tack vare idrottsförening
arna som evenemanget är möjligt
och återigen gjorde de ett fantas
tiskt arbete, säger Cinnika Beiming,
distriktsidrottschef, som var på plats
hela dagen.
Den tredje upplagan hade inte lika
mycket tur med vädret som de två
föregående. Trots det var tusentals
barn på plats och inte minst ett fyrtio
tal idrottsföreningar som gjorde det
till ännu en spännande dag för barn
att prova på nya idrotter.
Karina Nilsson kom med sin son
Morgan Nilsson.
– Vi gillar Idrottens Dag och det är
fantastiskt med alla idrotter som bar
nen kan prova på, säger hon.
Förra året blev Morgan förtjust i
fäktning. Några av idrotterna han pro
vade på årets Idrottens Dag var golf
och landhockey.
– Det är kul att prova på många idrot
ter. Det var första gången jag provade
landhockey, klubban var lite tung, be
rättar han.
En bit bort gick samtidigt första
starten av Prins Daniels lopp. Flera

hundra barn sprang allt vad de kunde
förbi koppartälten. Några sprang fel
och hamnade i gyttjan bredvid gång
vägen. Snart var de på rätt spår igen
och rusade ner för grässlänten. När
de gick i mål belönades de med en
medalj av bland annat Prins Daniel
och Riksidrottsförbundets ordförande
Björn Eriksson som stod vid målet.
Bakom Idrottens Dag står Riks
idrottsförbundet, Stockholmsidrotten,
Solna stad, Stockholms stad, Kungliga
Hovstaterna och Solna Idrottsfören
ingars Samarbetsorganisation samt
Prins Daniel.

Rikard Aspegren och Tobias Wallerius från Stockholmsidrotten var redo i regnet att hjälpa
alla besökare på Hagadagen.

Uppehåll från verksamheten – ledarutbildning pågår
Efter en utbildningsdag med Stockholmsidrotten 2013 fick
Järla IF idén att ta uppehåll från all fotbollsverksamhet under två veckor i november för att utbilda ledarna.
– Jag tänkte: om vi kunde stänga all träning i två veckor och
ha utbildningar, så kan ledarna inte skylla på att
de har träningar, säger Catharina Conrad, på Järla IF.
Utbildningsveckorna blev så uppskattade av ledarna att Järla
IF förlängt ”ledarakademin”, som den numera
kallas, till tre veckor.
På sikt är det meningen att Järla ska utöka ledarakademin
och inte bara fokusera på utbildning tre veckor om
året.
– På sikt ska det bli ett begrepp, att det finns en ledarakadem
i i Järla, säger Catharina Conrad.
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Extradag för Unga Ledare som
missade LedarCamp
2014 fick region Stockholm, Uppland
och Gotland möjligheten att bjuda in
unga ledare till Folksam LedarCamp.
Då söktrycket var så stort blev tyvärr
många Stockholmsledare utan plats,
därför anordnade vi i maj en LedarCamp light och bjöd in alla de duktiga unga ledarna som blev utan plats
under hösten.

Jim Thuresson föreläste om det goda
ledarskapet, diskussioner kring idrott
och ledarskap hölls och lite praktiska
tips på teambuildande aktiviteter.
Totalt var 26 unga ledare från Stock
holms idrottsföreningar på plats.
Kom ihåg att 2016 är ett nytt Folk
sam LedarCamp-år, håll ögonen öpp
na för ansökan!
Jim Thuresson, en mycket populär föreläsare
och inspiratör.

Så hjälper Stockholmsidrotten Saltsjöbadens
SLK medlemmar med mental träning
Saltsjöbadens Slalomklubbs åkare
var ofta nervösa före start. Därför ville föreningen börja arbeta med den
mentala biten med medlemmarna.
Under vintern har de därför påbörjat
en idrottspsykologisk utbildning med
handledning under fem tillfällen.
– Vi pratade om nervositet och hur
man kan hantera de frågorna. Ge
nom den här utbildningen höjs
kompetensen i föreningen, säger
Nils Carnby, idrottskonsulent på
Stockholmsidrotten.
I stället för att erbjuda Saltsjöba
dens SLK en föreläsare som pratade

om mental träning vid ett tillfälle ville
Nils Carnby ge föreningen något mer
varaktigt, så att kompetensen stannar
kvar hos tränarna i klubben.
– Det är ett svårt ämne. Men jag är
övertygad om att den här modellen
fungerar för många föreningar. Det är
tack vare Idrottslyftet som vi har möj
ligheten, säger Nils Carnby.
Under vintern genomfördes det
fem olika utbildningstillfällen, med
Mikael Wallsbeck, idrottspsykologisk
rådgivare.
– Vi tränare hade ingen erfarenhet av
det här. Därför frågade vi Nils Carnby
om vi kunde få hjälp med att genom

föra detta tillsammans med tränare,
föräldrar och ungdomar, säger Ma
thias Moberg, då träningsansvarig i
Saltsjöbadens SLK.
Syftet med utbildningen är att stöt
ta föreningen i deras arbete genom
att delge idrottspsykologisk kompe
tens. Därmed hjälps föreningen att
stärka ledare i sitt arbete med mentala
utmaningar och bibehålla idrottare i
föreningen. Utbildningen ger även en
ökad förståelse för nervositet och bi
drar med praktiska arbetssätt för att
hantera nervositeten i samband med
tävling.
Efter utbildningen slutförts gjor
des en utvärdering tillsammans med
klubben. Resultatet av utbildningen
har lett till att klubben även säsongen
2015/16 kommer att fortsätta med
utbildningen trots att de denna om
gång inte får ekonomiskt stöd genom
Idrottslyftet.
Hösten 2015 har även KSSS och
IFK Lidingö Slalomklubb ”hakat på”
konceptet efter att, tillsammans med
Nils Carnby och Mikael Wallsbeck,
gjort vissa anpassningar till sin klubbs
förutsättningar och behov.

Mikael Wallsbeck pratar mental träning med Saltsjöbadens SLK.
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Kennedy Bakircioglu –

					årets främste idrottare
Stockholmsidrotten och Sportjournalisternas Klubb Stockholm utsåg
Kennedy Bakircioglu i Hammarby IF
Fotboll till Årets främste idrottare
2014 i Stockholmsdistriktet. Priset
fick han ta emot före matchen mot
GIF Sundsvall på Tele2 Arena i maj.
– Det känns fantastiskt. Jag blir glad
och stolt, det känns väldigt stort att få
det här priset. Ofta är det ju individu
ella idrottsmän som vinner priser, och
som fotbollsspelare hade jag själv
klart inte kunnat vinna utan mina lag
kamrater, säger Kennedy Bakircioglu.
Kennedy som är den förste fotbolls
spelaren som får ta emot utmärkel
sen inledde karriären för snart 20 år
sedan i Assyriska. Redan från barns
ben var fotbollen hans stora kärlek.
Som sexåring började han spela
med Assyriskas knattelag. Redan som
15-åring debuterade han i Assyriskas
A-lag i svenska cupen mot Åtvidaberg.

Kennedy B
a

kircioglu ta
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r emot prise
t som årets

– Allt gick väldigt fort. Min far var rakt
på sak, han sa: Du är så pass duktig
att du kan bli en stjärna. Men om du
ska lyckas måste du träna hårt och
inte vara nöjd. För varje match och
ny säsong skulle jag hitta nya saker
som motiverade mig, säger Kennedy
Bakircioglu och fortsätter:
– Han gav mig aldrig beröm. Det var
tufft i början, men han hade en plan.
Senare har han sagt att det var för att
jag inte skulle slappna av för att hela
tiden bli bättre, det var skönt att höra.
Det stora genombrottet kom när
han 1999 lämnade Assyriska för spel

främste idro

ttare 2014
.

i Hammarby. Framgången där, med
SM-guld 2001, ledde till en proffskar
riär utomlands och mellan åren 2001
och 2008 noterades han även för 14
A-landskamper.
2012 återvände han till Stockholms
fotbollen och Hammarby. Under
2014 var Kennedy Bakircioglu den
stora hjälten när Hammarby efter
fem år i superettan tog klivet tillbaka
till allsvenskan. Han vann skytteligan
i superettan med 17 mål och hade
även många målpass tack vare sin
känsliga högerfot på fasta situationer.
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Värdegrunden fortsatt i fokus
Även 2015 har Stockholmsidrotten
haft värdegrundsfrågor högt upp på
agendan. Vi har under året utvecklat
webbsidan barnensidrott.se till en
naturlig plattform för värdegrundsfrågor. Dessutom har vi haft föreläsningar, debattkväll och en rad andra
aktiviteter för att sprida RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott.
Våra föreläsare informeras
Under den årliga träffen för våra före
läsare fick de en introduktion kring
värdegrund.
Syftet är att alla våra föreläsare
skulle känna sig bekväma med att på
alla våra uppdrag och föreläsningar
prata minst en minut om barnens
idrott.se, RF:s anvisningar och att vi
har en satsning kring värdegrund.
Barnensidrott.se
Barnensidrott.se har gjorts om för
att fungera som en faktabank för le
dare, tränare, medlemmar och andra
vuxna för att få inspiration och kun
skap för att bättre kunna leda ett barn
genom idrottens fantastiska värd. På
barnensidrott.se finns numer också
en digital version av Riksidrottsför
bundets anvisningar för barn- och
ungdomsidrott.

Leif Karlsson, AIK och Cinnika Beiming, Stockholmsidrotten, samtalar efter en av våra frukostföreläsningar.

Deltagit på stora evenemang
Stockholmsidrotten har deltagit under
handbollsturneringen Eken Cup och
under Idrottens Dag i Haga Parken.
Under båda dessa tillfällen har vi på
Stockholmsidrotten haft aktiviteter
och informerat om RF:s anvisningar
för barn och ungdomsidrott.
Föreläsningar
Vi har föreläst om Idrotten Vill och
RF:s anvisningar för barn och ung
domsidrott på Stockholms Basket
ditsriktsförbunds årliga träff för alla
coacher i basket som tränar barn.
Värdegrundsskylt
Vi har tagit fram en värdegrundskylt
som föreningarna kan sätta upp på
sin idrottsanläggning. Föreningen be
ställer den av oss som då också får sin
egen logotyp med. Se bild till vänster.

som föreningar
Vår värdegrundsskylt
kan få beställa.

Frukostföreläsningar tema ”Idrottens Himmel & Helvete”
Under våren arrangerade vi sex upp
skattade frukostföreläsningar i sam
band med SVT/UR´s serie “Idrottens
Himmel och Helvete”. Alla var fullbo
kade och mycket populära. En som
deltog på samtliga var AIK ungdoms
fotbolls sportchef Leif Karlsson.
– Det var bra seminarier och jag gillar
att man tog debatten från ”Idrottens
Himmel och Helvete” vidare, säger
han.

– Vi inom AIK fotboll vill knyta kon
takter och ligga i framkant och jag har
fått väldigt mycket värdefulla kontak
ter på seminarierna, säger han.
Avslutande debattkväll
Under hösten arrangerade vi ytterli
gare två frukostföreläsningar och en
debattkväll. På dessa fortsatte vi sätta
barnets idrottande i fokus med idrot
tens nya strategi ”Från triangel till
rektangel” i ryggen. På första frukost
föreläsningen presenterades hur en
förening kan jobba med ledarkultu
ren för att ledarna i föreningen ska
följa idrottens och föreningens värde
grund. Andra frukostföreläsningen
arrangerade vi tillsammans med Rädda
Barnen. Där var utgångspunkten de
två undersökningar om barn- och
ungdomsidrotten som Sifo har gjort
på uppdrag av Rädda Barnen. Där dis
kuterade vi hur vi inom idrotten kan
se till att vår verksamhet bedrivs ur
ett barnrättsperspektiv.
Totalt har 246 personer deltagit på
våra frukostar.
Som avslutning arrangerade vi en
debattkväll om barns idrottande och
idrottens nya strategi från triangel till
rektangel. Läs mer om debattkvällen
på sid 16.
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IFK Lidingö friidrott tilldelades Stockholmsidrottens pris ”Årets Barn- och
Ungdomsförening” 2015 och fick ta
emot priset på Distriktsidrottsstämman. – Jättekul. Det är en blandning
av stolthet och ren och skär glädje.
Vi vill se till individen och hitta lösningar som passar var och en, säger
klubbchefen Cecilia Gyldén.
Av IFK Lidingö friidrotts 140 ledare är
110 föräldrar. Verksamheten genom
syras av Riksidrottsförbundets anvis
ningar för barn och ungdomsidrott
och man har som uttalat mål att arbe
ta med demokrati, delaktighet och in
volvera ungdomarna i verksamheten.
– Vi är en väldigt inkluderande fören
ing där alla får vara med. Vissa älskar
att tävla, medan andra håller på med
friidrott för att det är kul med träning
och gemenskap. Allt är okej i vår fören
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ing, säger Cecilia Gyldén och fortsätter:
– Det viktigaste är att jobba med den
sociala gemenskapen. När de blir äld
re, från tonåren, har vi en till två ge
mensamma träningar i veckan. Sedan
får de som vill träna mer grenspecifikt
och ha ”plusträningar” som exempel
vis längdhopp eller höjdhopp.
Fram till tonåren använder IFK Lidingö
friidrott bara föräldraledare.
– Förhoppningen är att de ska fortsät
ta efter det och hålla de gemensam
ma träningarna för de som är äldre.
Sedan tar vi in tränare när man tränar
mer grenspecifikt i den mån föräld
rarna behöver stöd.
Fokuserar på utbildning
För att möta och se varje barn foku
serar föreningen mycket på att utbilda
ledarna.

– Vi satsar otroligt mycket på att utbil
da våra föräldraledare, säger Cecilia
Gyldén som har ett nära samarbete
med Marie Hedlund, idrottskonsulent
på Stockholmsidrotten.
– Hon är en enormt stor expertis att
tillgå. Om vi behöver specifik hjälp så
är Marie alltid ett positivt bollplank.
Cecilia Gyldén fortsätter:
– Det är otroligt många involverade
i vårt värdegrundsarbete. Det är en
lång resa från att sätta ner det på ett
dokument till att jobba på det sättet
men vi har hela tiden varit säkra på
att vi har gjort rätt.
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Glada barn i IFK Lidingö Friidrott.

Sociala medier allt viktigare
I juni lade vi ner vår sida Stockholms
Idrottsförbund på Facebook och började om med Stockholmsidrotten
som det självklara valet. På ganska
kort tid har vi vid årsskiftet cirka
1 100 följare. Vi finns även på Twitter
sedan 2011.
Sociala medier och nyhetsbrev har en
oerhört viktig roll för att sprida allt ar
bete vi gör. Det fyller en mycket viktig
funktion för att marknadsföra kurser
och utbildningar.

Under våren ändrade vi om uppläg
get på SISU Idrottsutbildarna Stock
holms hemsida. Vi tog bort innehåll
som inte fyllde någon funktion och
målet var att skapa en mer använ
darvänlig sida för de föreningar som
vill samarbeta med oss i utbildnings
frågor. Syftet med SISU Stockholms
hemsida är att den ska vara en infor
mationssida, inte en nyhetssida.
På stockholmsidrotten.se, som är
vår huvudsida, lägger vi ut nyheter
samt de artiklar som vi sprider på so

ciala medier och genom nyhetsbrev.
Sidan har cirka 100 000 besök per
år och de flesta som besöker oss där
söker sig vidare genom något av våra
verksamhetsområden för att hitta
information. Arbetet med att uppda
tera och fylla på hemsidan med infor
mation för våra besökare är ett viktigt
arbete som pågår kontinuerligt.
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Användandet av kosttillskott i fokus
under 2015
Arbetet med att informera om kosttillskott fortsätter. Stockholmsidrotten
och RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska
grunder.
Det finns inget vetenskapligt stöd för
att idrottsutövare med normal kost

hållning har behov av extra kosttill
skott.
Många preparat på marknaden är
otillräckligt kontrollerade och kan
innehålla dopingklassade substan
ser. Enligt idrottens dopingregler är
idrottsutövare personligt ansvariga
för allt de äter eller intar på annat sätt.

Den som visar sig vara dopad riskerar
alltid att bestraffas, oavsett orsak.
Under 2015 hade vi tre föreläsning
ar i olika skolor och en stor antido
pingföreläsning ”Kostare så smakare”
där användandet av kosttillskott var
huvudtemat. Läs mer om föreläsning
en nedan.

Kosttillskott i fokus på fullsatt föreläsningskväll
Det var fullt hus i Eriksdalsbadet
när Stockholmsidrotten arrangerade
föreläsningen ”Kostare så smakare”.
Föreläsningen fokuserade på vad vi
får stoppa i oss istället för att prata
om vad vi inte får stoppa i oss – och
hur man kan få ett minskat användan
de av pulver, piller och vätskor.
Hela föreläsningen livesändes
eftersom mer än dubbelt så många

som det fanns plats för i lokalen ville
anmäla sig.
En av dem som var på plats var
Anders Haglund, styrelseledamot i SK
Neptun.
– Jag behöver få information hur det
ligger till i området och vad som är
viktigt att tänka på i föreningslivet.
Det är viktigt att vara uppdaterad. Jag
är intresserad av kost eftersom jag
simmar själv, men framförallt var jag

på plats för att få en allmän bild för
att få hjälp. Det är viktigt att hålla sig
ajour när det gäller antidoping även
om jag inte upplever att det är några
större problem inom simningen.
De som föreläste var:
Petter Jonsson, livsmedelskontrollant
i Stockholms stad. Han inledde kväl
len med "Kontroll av kosttillskott”.
Emma Lindblom tog upp ämnet
”Optimera kosten”. Hon arbetar med
idrottsnutrition på RF samt hjälper
landslagsaktiva, motionärer och ung
domar att optimera sin kost.
Peter Bergvall Virtanen har 19 års er
farenhet av Svenskt Antidopingarbete
både i tävlingsidrott och motionsi
drott. Han pratade om ”Riskerar du
att träna och tävla dopad av misstag?
Kvällen avslutades med en panel där
även Emma Fredh, roddare som till
hör världseliten, deltog.

Anders Haglund, Anneli Blomberg och Carl-Johan Blomberg var med på föreläsningen.
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Vision 2017
Handbollen gör en satsning – där målet är att föreningarna i Stockholm ska ha en verksamhetsidé och en
hållbar värdegrund till 2017. Stockholms Handbollförbund får stöd av Stockholmsidrotten som är med hela
vägen i processen som ett stöd till föreningarna. – Vision 2017 är en viktig pusselbit i handbollförbundets
strävan att behålla så många som möjligt, så länge som möjligt och det gäller både medlemmar och föreningar i hela distriktet och i landet, säger Håkan ”Krallan” Nilsson idrottskonsulent.
Anna Bisso är utbildningsansvarig på Stockholms Handbollsförbund:
– Förbundet har fokuserat mycket på de anvisningar som RF tog fram för barn- och ungdomsidrott och Idrotten Vill. Vision 2017 ska inte bli ett dokument som blir liggande i föreningarna. De ska vara medvetna om
det och att man följer vad svensk handboll vill i sin verksamhet.
Evert Berglund, ordförande i Stockholms Handbollförbund:
– Vision 2017 är det viktigaste arbete vi har på sikt. Att ha en värdegrund som vi lever efter är en grundförutsättning.

Två av Stockholmsidrottens
duktiga idrottskonsulenter;
Annika Wegnebring och
Håkan "Krallan" Nilsson.

Hur ser föreningslivet ut år 2020?
En framtidskväll har genomförts i Älvsjö AIK FF Simning där deltagarna fick skapa sin bild av hur de ser
föreningen 2020 genom att formulera rubriker på ”Framtidsbladets” löpsedel.

Simlinjen
I samverkan med Svenska Simförbundet har vi genomfört i processkväll om Simlinjen med sju föreningar
varav två via videolänk.

Utmana, inspirera och utveckla ledare
ett pilotr hösten omfattande 30 timmar. Programmet är
Ett ledarutvecklingsprogram har startats upp unde
era
igen inom simidrotten. Syftet är att utmana, inspir
projekt och vänder sig till erfarna tränare huvudsakl
och utveckla ledare som varit aktiva några år.
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Föreningskonferens i samverkan med
Stockholmsidrotten
En helg i oktober träffade Stockholms
idrotten 17 föreningar från Tyresö på
en föreningskonferens. Fokus under
dagarna var allt från medvetet ledarskap och pedagogik till sponsring.
Stockholmsidrotten tog även upp
idrottens nya strategi "Från triangel
till rektangel".
Föreningskonferensen är ett initiativ
från Tyresö kommun och görs i sam
verkan med Stockholmsidrotten – det
är ett utmärkt tillfälle att samla kom
munens föreningar.
Från Stockholmsidrotten var Nils
Carnby, idrottskonsulent och Gunilla

Lindström, verksamhetsledare på
plats.
– Vi var där som processledare för att
hålla ihop hela konferensen. Vi har
ett väldigt bra samarbete med Tyresö
kommun, säger Gunilla Lindström och
fortsätter:
– Den här konferensen brukar hål
las vartannat år och vi har varit med
länge. Det här var den bästa jag varit
med på och jag upplevde att deltagar
na var av samma uppfattning.
En föreläsning handlade om spons
ring och Sonny Andersson från Rädda
Barnen pratade om medvetet ledarskap.
– Det var tunga ämnen som Rädda

Barnen tog upp. Båda föreläsningarna
var mycket uppskattade.
Gunilla Lindström presenterade
även idrottens nya strategi ”Från tri
angel till rektangel” och framtidens
förening.
Att vara med på en konferens där
många av kommunens föreningar
finns närvarande är viktigt.
– Det är en möjlighet att träffa många
föreningar samtidigt och där även
erfarenhetsutbytet mellan förening
arna är viktigt. Det görs dessutom
under trevliga förhållanden, säger
Gunilla Lindström.

Thomas Dennerby, fritidschef i Tyresö inleder föreningskonferensen.

Haninge Badminton utvecklades med ”Ny i styre
lsen”
Stockholmsidrotten och idrottskonsulenten Tobia
s Wallerius arrangerade en föreläsningsträff i Hanin
ge Badmintonhall med temat ”Ny i styrelsen”. Kvällen gjord
es i samverkan med Haninge Badminton, Västerhani
nge
Tennisklubb och IK Jordbänningarna. Målet med
kvällen var att höja nivån inom föreningskunska
p. Innehållet
under kvällen var: Stadgar, Verksamhetsidé, Orga
nisation, Föreningsdemokrati, Föreningens ekon
omi, Styrelsens ansvar samt Arbetssätt/Verktyg.
– Man kan påverka framtiden eller låta den lunka
på. De här föreningarna gör ett aktivt val för att
möta framtiden och utveckla föreningen, säger Tobias Walle
rius.
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SDF-utveckling: Fokus på förbundsutveckling
Under året har en stor del av arbetet
bestått av uppsökande verksamhet
hos distriktens SDF och SF utan regional organisation. Fokus har legat
på respektive förbunds utveckling och
tillsammans har vi identifierat områden som de kan utveckla.

Gemensamt för både stora och små
SDF är avsaknaden av anläggningar
för den idrottsliga verksamheten. Här
kan en eller flera SDF gå samman för
att hitta gemensamma lokaler och
anläggningar. Ett bra bevis på detta är
samarbetet i ”hallar.nu”

Kännetecknande för ett flertal av
de mindre SDF:en är svårigheten att
rekrytera ledamöter till SDF-styrel
sen. Styrelsen består ofta av en repre
sentant från de större föreningarna i
distriktet.
Många av de mindre SDF:en ar
betar med väldigt små ekonomiska
medel. Ofta är SDF-bidraget från
Stockholmsidrotten den betydande
intäktskällan. Ofta saknas intäktskäl
lor som är självklara för större SDF, till
exempel tävlingsavgifter, kursavgifter,
sponsorintäkter och/eller arrange
mangsintäkter.

SDF-bidraget
När det gäller SDF-bidraget för idrot
ter som saknar SDF har vi förenklat
ansökningsförfarandet när det gäller
projektmedel de kan söka för sina
föreningar i distriktet. Numera kan
man ansöka om ett 3-årigt projekt
för att förhoppningsvis få ut större
värde av projektet. Några idrotter har
trots detta inte ansökt om något SDFbidrag.
Stockholmsidrotten har startat ut
vecklingsprojekt med bland annat
Racerbåt och Skateboard som är två

idrotter som saknar SDF eller regional
organisation.
Vi har fortsatt att arbeta och stödja
de ensamarbetande SDF-konsulen
terna som finns i distriktet genom ett
nätverk där de får ta del av sina kol
legors arbeten. Detta är ett gott stöd i
det dagliga arbete.

Introduktion för klubbens ungdomar i att vara tränare/ledare
Åkersberga Tennisklubb har i samverkan med SISU Idrottsutbildarna erbjudit sina ungdomar ett introduktionspaket i att vara ledare/tränare. Paketet omfattade tre träffar med teori kring föreningskunskap, ledarskap och
barns utveckling samt två tillfällen där var och en fick planera och genomföra ett träningspass tillsammans
med ordinarie gruppledare.

Enskede Ridsällskap
Gällroos från
Enskede Ridsällskaps styrelse har tillsammans med idrottskonsulenten Stina
tförbundet samt stöd från StockStockholmsidrotten och genom medel från Idrottslyftet och Svenska Ridspor
holms stad genomfört projektet Framtidshopp 2015.
, samtidigt som man vill förbereda
Med projektet önskar styrelsen behålla fler inom föreningen och idrotten
och 18 år valdes ut till detta pilotdessa ungdomar på det kommande vuxenlivet. 20 medlemmar mellan 15
var välkomna till första träfprojekt, i syfte att stärka både individuellt och i grupp. Alla ungdomar i klubben
och självkänsla. Även till Grand
fen som handlade om mål, motivation och drivkrafter samt självförtroende
e” öppnade föreningen dörrarna för
final då vi bjudit in en ikon inom sporten att föreläsa ”Ryttare är idrottar
alla medlemmar.
, mål och motivation, självkänTotalt ingick sex praktiskt inriktade träffar på teman som mental träning
Dessutom ingick ett 2-dagars läger
nedom och självkänsla, teamet, hälsa, kost och motion samt ledarskap.
på schemat.
med övernattning vid Finntorps gård där ridning och dynamisk träning stod
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Idrottspolitik för att stödja föreningarna
Möten med idrottschefsnätverket
Stockholmsidrotten har kontinuerligt
träffat det så kallade idrottschefsnät
verket. Det är Stockholms 26 kom
muners fritids- och idrottschefer som
träffas för att diskutera gemensamma
frågor och möjliga regionala lösning
ar. Genom tät kontakt med nätverket
får Stockholmsidrotten möjlighet att
tidigt vara med i diskussionen om
frågor som rör idrotten – till exempel
anläggningar, taxor och bidrag.
Organiserad spontanidrott
Stockholmsidrotten organiserade en
konferens om organiserad spon
tanidrott där politiker och tjänste
män verksamma i distriktet närva
rade. Jenny Holmberg enhetschef för
”Idrott Sollentuna”, var en av delta
garna. Hon gillade upplägget för da
gen och ämnet spontanidrott.
– Det gäller både att hitta anläggningar
och att bredda verksamheten. Det
tycker jag att vi har fått med oss i dag,
säger Jenny Holmberg.
Besök med fritidsnämnen
Stockholmsidrotten har bjudit in sig
till fritidsnämnden i alla 22 kommu
ner. Målet är besöka alla nämnder
före mandatperiodens utgång. Syftet
är att presentera Svensk idrott och i
synnerhet Stockholmsidrotten och att
få en diskussion kring hur vi gemen
samt kan stötta och utveckla idrotts
föreningarna i varje kommun. Svensk
idrotts nya strategi har varit fokus på
mötena samt hur idrottsrörelsen ar
betar med värdegrundsfrågor för att

skapa en så bra idrott som möjligt för
så många som möjligt.
Möten med Stockholms borgarråd
Stockholmsidrotten har haft regel
bundna träffar med Stockholms
idrottsborgarråd Emilia Bjuggren. I
januari fick Bjuggren möta Samver
kansgruppen, bestående av represen
tanter för en av majoritet av de större
idrotterna. Stockholms stads ageran
de i idrottspolitiska frågor påverkar
hela regionen. Det gör de kontinu
erliga mötena med Emilia Bjuggren
mycket viktiga.
Konferens för innanförskap
Stockholmsidrotten anordnade till
sammans med Länsstyrelsen ett se
minarium kring hur kommuner och
föreningar tillsammans kan bidra till
att öka innanförskapet bland barn
och ungdomar. Här möttes kommu
ner, idrottsföreningar och andra ide
ella föreningar. Konferensen kan bidra
till förbättrade kontakter mellan alla
aktörer som vill ge barn och ungdo
mar en väg in i samhället.
Idrottsministern på föreningsbesök
Idrottsminister Gabriel Wikström be
sökte vid två tillfällen idrottsfören
ingar i distriktet i samband med pre
sentationer av budgeten. Först mötte
Gabriel Wikström JKS i Bredäng och
presenterade där regeringens sats
ning på integration och idrott. Den
satsningen ger 64 miljoner kronor om
året till idrotten till och med 2018. På
hösten mötte Gabriel Wikström Polisen

Idrottsminister Gabriel Wikström (i mitten) tillsammans med Anders Pettersson, JKS och
Cinnika Beiming, Stockholmsidrotten.
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IF simhopp och presenterade då ytterli
gare en satsning på idrotten, till att bör
ja med 133 miljoner extra under 2016.
Framtidsspaning
På uppdrag av Stockholmsidrotten
gjorde samhälls- och beteendeveta
ren Peter Olsen en omvärldsspaning
som han beskrev i rapporten ”Tillbaka
till framtiden”. Rapporten pekar ut ett
antal utmaningar och vägval idrotten
står inför. Peter Olsen låg bland annat
bakom Framtidens IF och har nu för
sökt beskriva vad vi kan se fram emot
och hur det kan påverka ett antal val
idrotten ställs inför.

Mats Grufman, Upplands Väsby, Pernilla Järveroth, Vallentuna och Johan Larsson, Sundbyberg deltog på kommunträffen.

Årlig träff för kommunerna
Stockholmsidrottens årliga träff med
fritidscheferna hölls i år på Eriksdalsba
det i samarbete med FSKF, Föreningen
Storstockholms kultur- och fritidsche
fer. En av punkterna var som vanligt
fler idrottsytor i Stockholmsdistriktet.
– Att vi ses varje år i den här formen
har skapat möjligheter att prata om
idrottens förutsättningar i regionen
och hur vi kan samarbeta runt de
frågorna som är viktiga för idrotts
föreningarna i distriktet, säger Cin
nika Beiming, distriktsidrottschef på
Stockholmsidrotten.
Anläggningarna är en viktig del,
men det regionala samarbetet rör
även många andra områden som är
viktiga för idrottsrörelsen i Stockholm.
Under dagen berättade Sollentunas
Niklas Roos af Hjelmsäter om friidrotts
hallen i Sollentuna. Det är ett projekt
som kommit till som ett resultat av det
regionala samarbetet. Sollentuna byg
ger hallen och står för investeringen
men närliggande kommuner samar
betar om drift och nyttjande.
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"Svensk idrott –
fantastisk på integration"
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

Foto: Fredrik Rohde
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Anläggningskonferensen som visade
idrottens utmaningar för politikerna
Stockholmsidrotten arrangerade tillsammans med FSKF, en förening för
länets kultur- och fritidschefer, en
anläggningskonferens i Huddinge i
september. Fokus under dagen var
bristen på idrottsanläggningar i Stockholms län, samverkan över kommungränserna och forskningsrapporten
”Idrottens värden och effekter”.
På anläggningskonferensen möttes
politiker, tjänstemän och företrädare
för idrotten i Stockholmregionen för
att diskutera ”Idrottens legitimitet och
värde i en växande Stockholmsregion”.
På konferensen presenterade kun
skapsföretaget Volante forsknings
rapporten ”Idrottens värden och
effekter” (se separat artikel s. 31). I
rapporten framförs bland annat att
även de som inte idrottar sätter ett
stort värde i att det finns idrottsytor
och anläggningar. Volantes uträkning
ar visar även att det ideella arbete
som hundratusentals ledare gör i sina
föreningar landar på ett värde av 6,8
miljarder kronor för samhället per år.
På förmiddagen pratade Karin Book,
lektor från Malmö högskola, om idrott
och fysisk planering. Joel Edding,

regionsplanerare från Tillväxt- och re
gionplaneförvaltningen, Stockholms
läns landsting, pratade om att Stock
holmsregionen beräknas växa med 15
till 20 procent på 30 år, där frågeställ
ningen var: Hur ska vi planera?
Vilka utmaningar står vi inför?
– Dagen gav oss en gemensam bild
över vilka enorma utmaningar vi
står inför. Befolkningstillväxten och
idrottens ambition att utveckla, för
ändra och släppa in nya målgrup
per kommer att öka kraven på plat
ser att röra på sig i framtiden, säger
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef
på Stockholmsidrotten.
Kan medborgarna och idrottsföreningarna räkna med att mer
idrottsytor är en prioriterad fråga?
– Absolut och det märker man i vår in
vesteringsbudget. Det kommer även
märkas i nybyggda områden att det
på ett helt annat sätt är med i dagord
ningen. När vi bygger nya skolor kom
mer vi att försöka koppla ihop skolor
med idrottsanläggningar, berättar
Emilia Bjuggren, idrottsborgarråd (S)
i Stockholms stad.

Johan Storåkers, Sundbybergs stad tillsammans med Peter Nordahl, vice Ordförande i
Stockholms Konståkningsförbund.
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Cinnika Beiming och Torbjörn Neiman
invigningstalar.

Vad var det bästa med den här dagen?
– Att man får erfarenhet- och pers
pektivutbyte, se att vi har gemensam
ma utmaningar och att vi kan avlasta
varandra. Jag hade bland annat ett
jättespännande samtal om mark, där
vissa har mark kvar och gärna använ
der den om vi kan bidra till finansie
ring, fortsätter Emilia.
Thabo Motsieloa, från Stockholms
Budo- och kampsportsförbund, pra
tade om idrottens roll i samhället:
– Idrotten behöver återta sin plats
i samhället. För att göra det måste
idrotten förstå vilken roll den spelar.
Det finns en frisk och sund insikt hos
idrotten och även på kommunalt håll.
Hela sättet att organisera sig på i sam
hället har ju förändrats, vi har haft
en folkrörelsemodell som är satt lite
grann på risk just nu. Frågan är hur
den ser ut i framtiden för grundtan
ken är sund och jättefin.
Vibeke Bildt (FP), ordförande i kul
tur- och fritidsnämnden i Huddinge
kommun:
– Jag tycker att hela dagen var givande.
Det märks väldigt tydligt att vi håller
på att ta ett nytt kvalitativt steg i de
här diskussionerna. Det är en stark
betoning på samarbete och sam
verkan över kommungränserna. Det
välkomnar jag och går hem med en
förvissning att vi ska ro det här i land
tillsammans.
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Forskarrapport om ”Idrottens värden
och effekter”
Idrottsanläggningar är en viktig del
av ett samhälles infrastruktur – ungefär som öppna affärer och en
fungerande lokaltrafik. Det visar en
banbrytande studie som kunskapsföretaget Volante tagit fram på uppdrag av Stockholmsidrotten.
En mycket viktig del i Volantes rap
port visar att även de som inte själva
använder den lokala idrottsanlägg
ningen tycker att den spelar en viktig
roll i närområdet. Volante har genom
fört enkäter som visar att en stor del
av de boende är beredda att betala
för en lokal idrottsanläggning trots att
de själva inte använder den.
– Det är intressant att sätta siffror
på idrotten. Att idrotten har en stark
ställning visste vi, men att den har en
sådan här viktig ställning och att vi
satt siffror på det är oerhört gläd
jande och intressant, säger Björn
Eriksson, förbundschef på Stockholms
Fotbollförbund och fortsätter:
– Man kan fråga sig: hur mycket kos

tar det att bygga och hur mycket
kostar det att inte bygga en idrotts
anläggning? Det är nästan dyrare att
inte bygga.
Enligt Volantes mätmetod bidrar
den lokala idrottsanläggningen med
en ökad livskvalitet som kan värderas
till tiotals miljoner kronor per år.

med idrott som ett verktyg i samhälls
utvecklingen, säger Cinnika Beiming,
distriktsidrottschef.

Idrottens betydelse och inverkan
Volantes rapport är indelad i sju
olika teman som belyser idrot
tens betydelse för och inver
kan på olika samhällsområden.
Syftet är att ge en översikt och
introduktion kring ämnena för
idrottsutvecklare och besluts
fattare.
– Rapporten ger en ökad kun
skap om idrottens fantastiska
betydelse för samhället och
ekonomin. Det är viktigt att
ta med sig i diskussionen när
olika investeringar behöver
göras. Rapporten inspirerar
också till hur vi kan arbeta

Paul Sjöbloms Rapport och Workshop
När Stockholmsidrotten publicerade
historikern Paul Sjöbloms rapport
om bristen på idrottsanläggningar
närvarade idrottsborgarrådet Emilia
Bjuggren (S) och förra idrottsborgarrådet Regina Kevius (då M).
– Byggandet av flera idrottsanlägg
ningar är det som är absolut vikti
gast för våra föreningar i Stockholm.
Genom att uppdra Paul Sjöblom att
ta fram den här rapporten har vi nu
fakta och en större förståelse för hur
situationen ser ut i dag och hur vi kan
göra den bättre. Nu råder en ganska
stor enighet om att det faktiskt är
brist på idrottsanläggningar i Stock
holm. Kommande mandatperiod
hoppas vi att det innebär att det blir
verkstad och fler anläggningar bygg
da, säger Peter Larsson, ordförande
för Stockholmsidrotten.

Förra idrottsborgarrådet Regina Kevius (då M) och Emilia Bjuggren (S).

Publiceringen av rapporten ledde
sedan till att Stockholmsidrotten
och representanter för olika idrot
ter mötte politikerna i Stockholms
stads idrottsnämnd för en workshop

om idrottsanläggningar i Stockholm.
Workshopen är förhoppningsvis in
ledningen för en fortsatt och mycket
närmare dialog.
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Idrottens stöd till anläggningar och
andra idrottsmiljöer
I skuggan av debatten om stora
publikarenor, stor befolkningstillväxt
och den akuta bristen på aktivitets
ytor för breddidrotten i Stockholms
distriktet så har det trots allt hänt
en del positiva saker på anläggningsfronten under året.
Inom ramen för Riksidrottsförbundets
stöd till anläggningar och idrottsmiljö
er har Stockholmsidrotten förmedlat
drygt 13,9 mkr till 25 olika förnings
projekt under året. När dessa projekt
står klara kommer distriktet att ha till
förts cirka 94 000 kvm nya aktivitetsy
tor (jfr 14 fullstora fotbollsplaner).

Byggkostnaderna är beräknad till
drygt 533 mkr vilket innebär att stö
det har stimulerat en finansiell upp
växling motsvarande 39 gånger från
i första hand kommuner, sponsorer
och egna föreningsmedel.
Även om dessa projekt är en ”drop
pe i havet” i förhållande till det gigan
tiska behov som finns så innebär det
trots allt stora möjligheter för de för
eningar som tagit initiativ till anlägg
ningsprojekten att utveckla sin verk
samhet.
Möjligheten för föreningar att söka
stöd för anläggningsprojekt kvarstår
även 2016. Regelverket kommer dock
att ses över av RF under året.

PROJEKT SOM ERHÅLLIT STÖD UNDER 2015
Organisation

Anläggningsnamn

Spånga IS Ishockeyklubb

Spånga ishall

Frösunda Skytteförening

Björkvallen Vallentuna

Sollentuna Backhopparklubb

Sollenkollen

Göta Traneberg Ishockeyklubb

JM-hallen Stora Mossen - energibesparing

Täby IS Skidklubb

Täby konstsnöspår

250 000 kr

Täby

Saltsjöbadens Idrottsförening

Saltsjö Skidor - konstsnöspår

700 000 kr

Nacka

Lidingö Tennisklubb

Lidingö Tennisklubb

1 800 000 kr

Lidingö

IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb

Säckatorp, Grönsta

700 000 kr

Lidingö

Hammarby IF Friidrottsförening

Enskede IP

700 000 kr

Stockholm

Vattenskidor och Wakeboard

Lambarö vattenskidklubb

198 000 kr

Stockholm

Edsvikens Seglarskola Jolle

Jolle segelklubb Edsviken

390 000 kr

Sollentuna

Vaxholms Gymnastikförening

Campus Vaxholm

245 000 kr

Vaxholm

Södermalms Idrottsklubb

Husbyhallen

225 000 kr

Stockholm

IFK Lidingö Fotbollsklubb

Golfens grusplan

375 000 kr

Lidingö

Sundbybergs Bangolfklubb

Golfängarna Sundbyberg Bangolfklubb

Sollentuna Fotbollsklubb

Fotbollshall - Norrviken

800 000 kr

Sollentuna

Kungliga Svenska Segelsällskapet

Klubbhamnen Saltsjöbaden

700 000 kr

Nacka

Stockholms Kappsimningsklubb

Nälstabadet - Stockholm

750 000 kr

Stockholm

KFUM Gymnastikavdelningar

Rosenbusken - KFUM Central

800 000 kr

Stockholm

Konyaspor Kultur och Idrottsförening

Alby IP - Foklhälsopark

500 000 kr

Botkyrka

Hammarby IF Handbollförening

Kansli/Utbildningslokal

40 000 kr

Karate Klubb Elit

Karateklubb Elit Dojo

Åkersberga Frisbeeklubb

Hacksta Discgolfbana

Djurgårdens IF Fotbollförening

Kaknäs IP

Sätra Fotbollsförening

Sätra Bollplan

Summa
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Beviljat belopp

Kommun

850 000 kr

Stockholm

60 000 kr

Vallentuna

1 650 000 kr

Sollentuna

70 000 kr

Stockholm

1 000 000 kr

150 000 kr

Sundbyberg

Stockholm
Lidingö

23 000 kr

Österåker

700 000 kr

Stockholm

236 000 kr

Stockholm

13 912 000 kr
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Några exempel på genomförda projekt i Stockholm – med hjälp av anläggningsstödet

Nyrenoverad hoppbacke i
Sollentuna
I början av sommaren avgjordes
Sommarcupen i Sollenkollen, i Sollentuna Backhopparklubbs nyrenoverade hoppbacke K20. Föreningen
har fått hjälp med renovering genom
Idrottslyftets Anläggningsstöd.

Många glada barn var på plats, totalt del
tog ett trettiotal barn från hela landet.
– Backen är trygg och fin. Barnen äls
kar den, säger Peder Ekstrand från
Sollentuna Backhopparklubb och
fortsätter:
– Alla barn som vill komma och prova på
är välkomna på våra ordinarie träningar.

Täby Konstsnöspår hade
öppet vid +16 grader
Täby Konstsnöspår är ett projekt
som drivs av Täby IS Skidklubb och
Sundbybergs IK, där Täby IS är den
juridiska partnern och klubbarna har
ett samarbetsavtal sinsemellan.

Ny slagtunnel i Skarpnäck
– ett lyft för baseboll och
softboll
Efter flera års arbete är snart Slagtunneln för baseboll och softboll i
Skarpnäck färdig. Stockholmsidrottens bidrag genom Idrottslyftets
anläggningsstöd har hjälpt föreningarna på Skarpnäcksfältet att förverkliga drömmen om att även kunna träna på vintern och samtidigt ge
förutsättningar att ta emot fler som
vill börja spela.
– Det finns inga inomhusanläggningar
där vi kan träna vår sport fullt ut på
vintern, säger Yvonne Claesson, ord
förande i Stockholms Baseboll och
Softbollklubb som byggt slagtunneln.

Totalt har bygget kostat cirka två mil
joner kronor. Genom Idrottslyftets
anläggningsstöd har man fått 750 000
kronor.
– Det kommer betyda att vi får en helt
annan spelarutveckling på alla nivåer
då vi kan utöva idrotten året runt. För
klubben innebär det också att vi kan
ta emot fler eftersom vi har mer trä
ningsutrymmen, säger Yvonne Claes
son och fortsätter:
– Nu kan vi även ha annan verksam
het på eftermiddagar och samarbe
ten med exempelvis gymnasieskolor.
Den slagtunneln som vi har finns det
ingen motsvarande av i Sverige. Det
kommer säkert göra att vi även kan
utveckla de bästa klubbarna i Sverige
samt landslagen i softboll och base
boll, säger Yvonne Claesson.

Täby Konstsnöspår drivs av en grupp
skidentusiaster som jobbar helt ide
ellt och som värnar och brinner för
längdskidsporten. Verksamheten fi
nansieras genom säsongskort, dags
kort och sponsorer. Alla ungdomar
upp till 20 år åker gratis.
Utvecklingen av spåret har varit
en succé och besöksantalet har vuxit
stort genom åren. Den viktigaste an
ledningen och drivkraften till att star
ta ett konstsnöspår har varit att ge
barn och ungdomar en möjlighet att
utöva längdskidåkning och utvecklas i
sina klubbar.
Vintern 2015
Täby Konstsnöspår hade drygt 40 000
besök under de nio veckor som spåret
hade öppet.
Spåret öppnade 1 januari som för
sta konstsnöspår i hela stor-Stock
holm. Den snön som skapades då
levde de på hela säsongen och kunde
ha öppet till 8 mars (då var det +16),
vilket inget annat spår kom i närheten
av. Under hela säsongen fanns (med
undantag av sista veckan) ett 2.4 km
långt spår och tidvis ett 4.5 km-spår
när det fanns natursnö.
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MY-mässan ska inspirera barn in i idrotten
2015 års första aktivitet var MY
Sports som genomfördes på Stockholmsmässan i Älvsjö. Syftet är att
inspirera och uppmuntra besökarna
till att våga ta steget att förverkliga
sina idéer och göra det de tror på.
MY Sports är en otraditionell och
unik ungdomsmässa där aktörerna
engagerar besökarna under en vecka
på jullovet. Där finns olika typer av
prova-på aktiviteter som bland annat
arrangeras av distriktets föreningar.
Målgruppen är skollovslediga ungdo
mar, 13-20 år, från Stockholms län.
MY-mässan ger Stockholmsidrotten
en möjlighet att tillsammans med
specialdistriktsförbund och idrotts
föreningar möta målgrupper som
man vanligtvis inte träffar.
Årets mässa lockade rekordmånga
7 649 olika besökare vilket ledde till
10 238 besök. Förutom MY Sports ge
nomfördes samtidigt MY Culture, MY
Future och MY Lifestyle.
Med MY vill Stockholmsidrotten, på
ett och samma ställe, synliggöra alla

former av aktiviteter (idrotter/idrot
tande). Vi vill visa både gamla och nya
varianter som ständigt växer fram och
mässans innehåll ska inspirera inak
tiva ungdomar till en aktivare vardag.
MY Sport ska ge möjlighet för våra
medlemmar att rekrytera fler ungdo
mar in i de idrotter som är på plats.

Allt i syfte att öka ungdomars grad av
aktivitet, såväl organiserad som spon
tan. Med MY visar Stockholmsidrotten
att idrotten är en del av samhället och
därför samarbetar vi med flera an
dra organisationer från olika delar av
samhället.

Stämman: Två nya valdes in i styrelsen
Många idrotter var på plats när årets
distriktsidrottsstämma arrangerades
på Quality Hotel Friends i Solna. Som
vanligt var det bra diskussioner om
idrottens utveckling och förutsättningar i Stockholmsdistriktet. Två
styrelsemedlemmar tackade för sig
och två nya blev invalda.
Ordföranden för Stockholmsidrotten,
Peter Larsson, inledde distriktsi
drottsstämman med att poängtera
att föreningen är i centrum för Stock
holmsidrottens verksamhet.
Det välbesökta årsmötet är även ett
bra tillfälle för olika idrotter att mötas.
– Det är roligt att träffa så många
idrottsföreträdare. Distriktsidrotts
stämman är verkligen ett bra tillfälle
att mötas över idrottsgränserna, säger
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef.
Cilla Thungström och Rickard Wester
lind lämnade styrelsen. Invalda blev
Mats Hasselgren och Azuka Nnamaka.
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Rickard Westerlind tackas av med blommor av ordförande Peter Larsson.
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1 100 föreningar har statligt Utmärkelser
aktivitetsstöd i distriktet
Av distriktets 2 938 aktiva föreningar
som är anslutna till Riksidrottsförbundet erhöll 1 100 föreningar i snitt
per period statligt aktivitetsstöd för
hösten 2014 och våren 2015.
Föreningarna har för perioden 1/7
2014 – 30/6 2015 redovisat totalt
1 168 821 godkända aktiviteter. An
talet deltagare vid dessa tillfällen
uppgick till 12,2 miljoner barn och
ungdomar mellan 7 – 25 år samt
funktionshindrade idrottare. Summan
motsvarar drygt 10 deltagare i snitt
per aktivitet. I distriktet deltar varje
dag i snitt omkring 33 500 deltagare
i ledarledd verksamhet.
För verksamheten har föreningarna
på årsbasis erhållit strax runt 130 mil
joner kronor i statligt aktivitetsstöd.

Stödet uppgår till 24 kronor/aktivitet
och 8 kronor/deltagare med möjlig
het till extra ledarstöd med 6 kronor
om man är fler ledare på aktiviteten
och samtidigt närvaroregistrerar i
idrottens
administrationsverktyg,
IdrottOnline.
Av distriktets föreningar har under
VT2015 445 föreningar använt sig av
denna typ av redovisning antingen via
webb eller SMS.
Sista ansökningsdatum var 25 au
gusti för vårterminen och 25 februari
för höstterminen.
Ansökningar som kommit in efter
dessa datum har inte behandlats utan
returnerats till föreningen.

Stockholmsidrottens förtjänsttecken
utgörs av diplom, förtjänstmärke och
förtjänstmedalj. De delas ut som teck
en på förbundets uppskattning av värde
fulla insatser för idrotten i distriktet.
Förtjänstdiplom 2015:
Gunnar Olausson
Huddinge AIS
Förtjänstmedalj 2015:
Peter Stern
Stockholms Motionsserieförening
Rudolf Fertig
Stockholms Motionsserieförening
Bengt Larsson
Stockholms Motionsserieförening
Per Öhrland
Huddinge AIS
Kenneth Andersson
Huddinge AIS
Förtjänstmärke 2015:
Hans Sköldsäter
Huddinge AIS
Hans Ahlin
Huddinge AIS
Anki Lindström
Huddinge AIS
RF´s Förtjänstteckenmottagare 2015
Riksidrottsförbundets förtjänsttecken
kan tilldelas dig som har fått ditt för
bunds, specialidrottsförbunds eller
distriktsidrottsförbunds, högsta ut
märkelse. Stockholmsdistriktets mot
tagare av RF´s förtjänsttecken 2015
är:
Birgitta Persson
Resårerna
Mats Rehn
Värtans IK
Curt Högberg
IFK Lidingö Friidrott

Mats Rehn och Birgitta Persson.
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Pistolskytte

3

39

5

140

Racerbåt

1

11

2

4

Ridsport

529

4387

4239

2868

23

144

43

372

Rodd
Rugby

58

315

63

413

Segling

900

5513

2479

12769

Simidrott

374

3942

2329

3763

1

6

1

3

108

976

299

589

23

142

52

91

Skateboard
Skidor
Skolidrott
Skridsko

16

109

80

102

Skyttesport

11

81

10

141

Sportdykning

31

144

43

218

6

36

7

25

Squash
Styrkelyft

4

19

6

42

Taekwondo

21

90

30

43

Tennis

81

619

171

720

Triathlon

14

119

52

79

Tyngdlyftning

8

64

16

65

Volleyboll

8

64

36

42

Övrigt
Summa:

36

88

1792

899

570

10 977

79 447

33 382

91 792
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Utbildningsverksamhet per idrott
Idrott
Akademisk Idrott
Amerikansk Fotboll
Badminton

Arrangemang

Deltagare

Kvinnor

Timmar

5

29

20

32

29

271

37

620

190

1062

412

1497

Bandy

18

218

44

170

Baseboll och Softboll

48

272

81

275

Basket

1151

8971

4043

9873

Biljard

1

3

1

2

Bob och Rodel
Bordtennis
Boule

3

28

12

30

27

143

22

280

2

8

2

3

Bowling

11

124

74

134

Boxning

25

133

31

582

Brottning

5

16

221

1049

443

1229

20

172

69

57

Budo och Kampsport
Bågskytte

12

Casting

2

8

2

4

Cricket

5

31

1

50

Curling

12

91

38

74

2

18

18

4

Cykel
Danssport

8

47

17

84

Dövidrott

51

360

105

464

Flygsport

238

1217

255

8693

Fotboll

1735

10656

2410

13038

Friidrott

833

8850

4465

8249

8

56

12

31

Frisbee
Fäktning
Golf

33

210

90

187

1219

6630

2519

5500

Gymnastik

171

1073

854

603

Handboll

496

3778

1939

3051

Innebandy

537

3057

1198

2453

Ishockey

520

5431

545

5541

Judo

16

101

33

51

Kanot

81

507

205

507

Karate
Klättring
Konståkning
Korpen
Landhockey
Motorcykel och Snöskoter

33

176

55

202

300

1408

599

1463

29

169

149

124

132

668

317

637

4

19

3

17

24

185

46

248

Mångkamp

2

13

3

10

Orientering

394

3439

1299

2523

28

138

52

129

Parasport
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Totala antalet SISU-utbildningstimmar/kommun
Lärgrupper, kurser och utvecklingsarbeten
Antal arrangemang
Kommun

2015

Antal deltagare

2014

2015

Varav kvinnor

2014

2015

Antal utbildningstimmar

2014

2015

2014

Botkyrka

408

396

2 507

2 222

784

731

2 616

3 032

Danderyd

157

140

1 479

1 323

640

698

957

1 030

Ekerö
Haninge

53

98

231

400

99

123

212

356

238

185

1 733

1 263

859

703

1 630

1 167

Huddinge

523

472

4 525

4 429

2 112

1 985

4 315

5 324

Järfälla

274

284

2 152

2 258

861

968

1 977

2 590

Lidingö
Nacka
Norrköping*
Norrtälje*

253

141

2 032

1 444

990

781

1 924

1 217

1 019

810

7 718

6 244

1 975

1 954

6 821

5 721

1

0

19

0

3

0

8

0

31

13

208

96

196

87

149

140

Nynäshamn

31

49

263

364

94

157

282

187

Salem

28

46

280

298

138

112

231

395

Sigtuna*
Sollentuna
Solna

4

5

22

24

18

19

71

68

446

472

3 358

3 631

1 671

1 782

4 113

4 982

345

603

3 385

4 752

1 549

2 035

3 479

6 503

4 686

3 956

33 673

29 853

14 654

13 220

47 308

40 592

Sundbyberg

132

162

923

1 126

341

389

1 577

1 710

Södertälje*

2

5

14

30

12

22

11

23

Stockholm

Tyresö

357

401

2 636

3 408

1 453

1 867

2 599

4 351

Täby

574

493

3 930

3 702

1 699

1 679

4 233

3 740

Upplands-Bro

102

146

540

760

191

285

1 051

1 505

Upplands-Väsby

144

161

1 219

1 045

462

298

1 305

1 650

Uppsala*
Vallentuna

1

0

20

0

7

0

16

0

95

61

1 074

362

492

171

721

288

Vaxholm

20

95

178

675

78

541

217

290

Värmdö

541

243

2 646

1 529

1 086

620

2 489

2 297

Österåker
Summa:

512

226

2 682

1 762

918

566

1 480

1 277

10 977

9 663

79 447

73 000

33 382

31 793

91 792

90 435

* Kommuner vi har haft verksamhet i men som ej ingår i vårt distrikt.

Total utbildningsverksamhet uppdelat per verksamhetsform
Verksamhetsform

Antal deltagare

Varav kvinnor

Antal timmar

Föreläsning

289

497

229

289

Kultur

173

280

268

173

Kurs

1 006

9 607

4 058

16 236

Lärande för barn

1 180

11 006

5 762

13 871

Lärgrupp

8 251

57 295

22 676

60 707

78

762

389

516

10 977

79 447

33 382

91 792

Processarbete
Summa:
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Statistik
Vi samarbetar med 71 idrotter inom Riksidrottsförbundet, RF:
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
Cricket
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
Skateboard
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

Cricket valdes in i RF vid Riksidrottsmötet i maj 2015. Bilden är från en U17 landskamp mellan Sverige och Norge i Husby där Sverige vann.
Foto: Shahzeb Choudhry
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