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Inledning - ordförande har ordet

Under 2018 har verksamheten tagit nya tag och börjat arbeta med vår 
interna struktur, organisation, strategi och våra mål. Hela personal-
gruppen är nu involverade och engagerade på olika sätt i våra uppdrag att 
stödja, leda, bilda och utbilda föreningarna, kopplat till Strategi 2025. 

Ett prioriterat område under året har varit att öka kompetensen hos 
personal, något som är helt naturligt om vi ska vara trovärdiga i de olika 
områden vi arbetar med. Detta projekt har benämnts Kompetens – 
Idrottens framtid.

Tidigare har varje distrikt arbetat olika med sina regionala intresse-
områden. Nu finns en tydlighet kring vilka frågor vi ska arbeta med samt 
en tydligare styrning från Riksidrottsförbundet och SISU riks utifrån det 
strategiarbete som idrottsrörelsen tagit beslut om, ”Strategi 2025”. 
Verksamheten blir bredare och vi får statliga medel för att arbeta med 
olika projekt och satsningar. 

Alla inom idrottsrörelsen vet att tidig specialisering för barn och ungdomar 
varken är en nödvändighet eller garanti för idrottsliga framgångar senare 
i livet. Det är en av flera anledningar till att prova-på-verksamheten har 
utvecklats ytterligare och ett gott exempel på det är Allidrott där 13 olika 
idrotter funnits med som man kunnat prova. 

Styrelsen beslutade under året att vår verksamhet inom aktiebolaget VIAB 
skulle läggas ner på grund av att det inte utvecklats som vi önskat. 
Möjligheten för föreningar och SDF att köpa tjänster för praktiskt 
ekonomiskt stöd genom oss har därför försvunnit. Vi kommer därför att 
utöka kursutbudet för ekonomihanteringen för att föreningar och SDF ska 
kunna få bättre kompetens att själva ansvara för dessa frågor. 

Vi har nu ytterligare ett spännande år att se fram emot med många viktiga 
frågor på dagordningen.  

Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna vill rikta ett 
stort tack till alla som på olika sätt bidrar till att utveckla idrottsrörelsen i 
Västernorrland. 

”Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som 
möjligt”. 

Tillsammans gör vi Sverige starkare.

Ulf Näslund
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VÅRT UPPDRAG
Västernorrlands Idrottsförbund, VIF, ska stödja, företräda 
och leda föreningar och SISU Idrottsutbildarna ska hjälpa 
idrottsföreningar med utbildning och utveckla sina verksam-
heter. För att uppnå detta arbetar vi utifrån vår verksam-
hetsinriktning som gäller för 2018 - 2019. Vår verksamhets-
inriktning bygger på Riksidrottsförbundets verksamhetsidé, 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet, samt den strategiska planen 
Strategi 2025. 

FOLKBILDNING – UTBILDNING - BILDNING
SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och 
utbildningsorganisation. Vi arbetar med bildning och  
utbildning och vill stimulera människors lärande, stärka 
engagemanget och utveckla verksamheten i våra  
specialidrottdistriktsförbund och idrottsföreningar. Bildning 
som form möjliggör att kunskapsspridningen når ut till en 
stor grupp av människor och så långt som möjligt anpassa 
verksamheten efter deltagarnas förutsättningar och behov. 
Genom folkbildningen ges idrottsrörelsen en unik möjlighet 
att få stor omfattning på samtal och lärprocesser vilket är 
en förutsättning för att hela idrottsrörelsen ska klara av en 
förflyttning mot 2025.

Idrottens bildningsverksamhet kännetecknas av det icke 
formella lärandet där målet formuleras av deltagarna och 
där mötet mellan människor, lärandet av varandra och 
dialogen är det centrala. Frivillighet, lust att delta, närhet 
och tillgänglighet är andra starka kännetecken. Idrottens 
utbildningsverksamhet kännetecknas av ett mer formellt 
lärande där utbildningsplan och utbildningsmål i förväg är 
formulerade. Utbildningsinsatser är ofta mätbara, tidsatta 
och paketerade efter ett givet koncept i syfte att ge en viss 
behörighet, förmedla kunskap för att uppfylla och utvecklas 
i en specifik roll/funktion. I Västernorrland 2018 genomförs 
21 266 utbildningstimmar i 211 idrottsföreningar med 8 236 
unika individer fördelade på olika verksamhetsformer.

VERKSAMHETSFORMER
Föreningsbesök 
Föreningsbesöket är en uppsökande verksamhet där syftet 
är att nå unika föreningar och individer för att motivera och 
uppmuntra till att påbörja ett bildnings- och utbildnings- 
arbete. Föreningsbesöket ska ses som starten på ett arbete 
där individens och föreningens utveckling är drivkraften. 
Föreningsbesöket genomförs av en idrottskonsulent. Under 
2018 genomförde vi 173 föreningsbesök. Utöver dessa 
fysiska möten genomför vi dessutom många föreningsbesök 
via telefon och mail. Vi har även genomfört ett stort antal 
besök med externa samarbetspartners, myndigheter och 
andra organisationer.

Lärgrupp 
Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och 
planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i 

planerade studier över tid med utgångspunkt från ett 
lärande material som alla deltagare har tillgång till. 
Grunden är samtalet mellan deltagarna där man utifrån olika 
perspektiv, erfarenheter och upplevelser skapar intressanta 
och lärande diskussioner. 2018 slutrapporterade vi 18 562 
lärgruppstimmar. 

Kurs 
I verksamhetsformen kurs ska det finnas en inriktning 
och ett uttalat utbildningsmål samt en fastställd kurs- och 
timplan. Deltagare kan vara organisationsledare, aktivitets-
ledare och ibland även en aktiva. Vi har under året genom-
fört 227 kurser.

Föreläsning 
Föreläsningen ska vara en enskild företeelse och det ska 
finnas en inriktning eller ett tema. Föreläsningarna genom-
förs såväl internt i föreningen som gemensamt för flera 
föreningar. Inriktningen är ofta ledarskap, värdegrund och 
kost. Under 2018 arrangerade vi 80 föreläsningar.

Processarbete 
Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker 
organisation, struktur och utveckling av styrdokument. 
Arbetet är främst riktat till organisationsledare. Under 2018 
genomförde vi 58 processer.

Kulturarrangemang 
Kulturarrangemang i en förening är ett sätt att öka gemen-
skapen och erbjuda medlemmarna olika upplevelser. Med 
kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk 
framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller 
visas för publik. 2018 genomförde vi 471 kulturarrangemang.

KOMMUNIKATION
Under 2018 har vi även arbetat med att vår externa 
kommunikation ska bli tydligare och har skapat en 
kommunikationsstrategi och en kommunikationsplan utifrån 
Riksidrottsförbundets strategi och plan. För att kunna nå ut 
med vår information och vårt budskap är det viktigt att vi 
har en tydlig bild om hur och i vilka kanaler detta ska ske. 
Vi vill även att våra SDF och föreningar ska känna till de fyra 
utvecklingsområdena och de fem utvecklingsresorna och 
har påbörjat vårt arbete med att kommunicera detta. Från 
RF har arbetet med kommunikationen utvecklats och målet 
är att vi tillsammans utarbetar genemsamma kampnajer och 
aktiviteter för att göra idrotten synligare i hela sverige. 

För att uppnå våra och RF:s uppsatta mål har 
Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
arbetat utifrån de fem utvecklingsresorna med följande 
områden:   

Uppdrag och mål
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För att uppnå idrottsrörelsens mål om livslångt idrottande 
och nå fler idrottsliga framgångar internationellt behöver 
synen på träning och tävling i förening förändras. Vi vill att 
träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har 

roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet ska 
fokusera på glädje och prestation snarare än resultat. 
Utvecklingen av rörelseförståelse är en viktig del för att fler 
ska få fysiska förutsättningar att idrotta mer. 

En ny syn på träning och tävling
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IDROTTENS DAG
Idrottens dag är ett idrottsevenemang som ursprungligen 
arrangerades i Hagaparken i Stockholm av Riksidrotts-
förbundet. Sedan några år tillbaka har även fler distrikt runt 
om i landet ha arrangerat Idrottens dag. Under 2018 var 
målet att utveckla Idrottens dag till en nationell satsning. 
I januari beslutade VIF SISU att vi skulle arrangera Idrottens 
dag i september i Örnsköldsvik. Syftet med Idrottens dag 
2018 var att förändra synen på träning och tävling i 
föreningar och motivera fler att röra på sig hela livet. 

Lördagen den 29 september arrangerades Idrottens dag på 
Skyttis idrottsanläggning i Örnsköldsvik. Inför Idrottens dag 
fick de 20 föreningar som skulle delta genomgå en utbildning 
i Strategi 2025 med fokus på resan En ny syn på träning och 
tävling. Målet var att de 20 deltagande föreningar skulle visa 
upp sin idrott men på ett alternativt sätt. Det var oerhört 
roligt att se att så många föreningar verkligen hade tänkt till 
för att göra sin aktivitet lättillgänglig, rolig och attraktiv för 
så många som möjligt. Friska Viljor Backhoppning hade tex. 
med sig en minihoppbacke som var väldigt populär bland 
stora och små. 

Kommentaren från Backhoppningen i utvärdering löd: 

”Backhoppningen är mycket nöjda med dagen och vår insats. 
Vi slöt upp och klubben förenades runt denna uppgift att 
göra Idrottens dag till en kul och fartfylld dag -och det gjorde 
vi. Vi är jättetacksamma för att vi fick teama upp tillsammans 
med andra idrotter och visa vår fantastiska sport”.

Vi hade tre fotbollsföreningar på plats och alla visade upp 
olika aktiviteter, gåfotboll, fotbollstennis och smålagfotboll. 
Orienteringsklubben, OK Nolaskogsarna, hade satt upp en 
rolig stämpelbana på gräsplanen som över 500 barn och 
föräldrar testade. Enligt en av OK Nolaskogsarnas ledare så 
var det över förväntan med alla som ville prova på 
orientering. De funderade på att vid något tillfälle ändra 
sin traditionella träning och även köra denna variant för att 
inspirera och variera.

Trots ett kylslaget Skyttis gick premiären av Idrottens dag 
över förväntan med över 1000 besökare och det var 
fantastisk att se så mycket engagemang och rörelseglädje.

7



SAMSYN 
Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barn och 
ungdomars perspektiv. I Västernorrland samarbetar fotboll, 
ishockey, innebandy och handboll kring riktlinjer som kallas 
Samsyn Västernorrland. Utgångspunkt är dokumentet 
Idrotten vill och Barnkonventionen. Det är vanligt att idrotter 
krockar mellan de olika idrotternas distriktslagsverksamhet. 
För att undvika detta skapades gemensamma riktlinjer.

Barn och ungdomar upp till 16 år ska kunna hålla på med 
flera idrotter samtidigt. I största möjliga mån ska aktiviteter 
organiseras så att barn och ungdomar inte tvingas välja  
aktivitet, ett beslut som tagits av Medelpads Ishockey-
förbund, Medelpads Fotbollförbund, Västernorrlands 
Innebandyförbund, Ångermanlands Ishockeyförbund och 
Ångermanlands Fotbollförbund. Under året anslöt även 
Västernorrland/Jämtlands läns Handbollsförbund. Styrelser 
och kommittéer har träffats vid fyra tillfällen under året för 
att utveckla verksamheten. I november var det två konferen-
ser som riktade sig till aktivitetsledare där syftet var att höja 
kunskapen i form av föreläsningar och skapa en plattform för 
en bättre dialog. 
 
I Timrå fick deltagarna möjlighet att lyssna till Joakim 
Svedberg, fd. fystränare GIF Sundsvall och Timrå IK och  
projektanställd för VIF SISU för att leda utbildningen Ålder-
sanpassad fysisk träning. Joakim berättade om fysträning på 
rätt nivå och att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. För att få en 
bättre förståelse för fysträningen avslutades träffen med ett 
praktikpass där deltagarna själva fick prova olika övningar. 
 
Johan Eriksson, Timrå IBC, var en av deltagarna på träffen i 
Timrå. 

– Framförallt i Timrå där vi håller på har vi fått igång en 
ganska väl fungerande Samsyn mellan tre föreningar, Timrå 
IK, IFK Timrå och Timrå IBC. En grund för det är att vi pratar 
med varandra ofta men även är med på Samsynsträffarna 
som vi haft. Det man märker är att det börjar komma in fler 
idrotter i samma tänk. Jag tar med mig många saker från 
träffen men jag tror att nyckelorden är dialog så man helt 
enkelt har en samsyn, säger Johan.

I Örnsköldsvik var Emil Hedestig från Svenska Innebandy- 
förbundet på plats och berättade om den svenska inneban-
dyns utvecklingsmodell för optimal spelarutveckling. Anders 
Wahlström, barn- och ungdomsansvarig på Svenska  
Ishockeyförbundet, pratade om mål och riktlinjer för svensk 
barn- och ungdomsishockey. Dennis Hörtin, utbilningsan-
svarig AIK Fotboll, pratade om struktur och pedagogik för 
att på bästa sätt främja deltagande, personlig utveckling och 
prestation.  
 
I Örnsköldsvik deltog Per-Åge Skröder, tidigare SM - guld-
medaljör, numera tränare för MODO:s U 14.  
 
– Specialiserar man sig blir man bra på få saker, väljer du 
flera idrotter ju mer blir du bra på och det har du med dig 
längre fram i livet och kan dra nytta av på olika plan. Det är 
inte säkert att man blir elitspelare i någon sport men bra 
hälsa är viktigt att ha med sig, säger Per-Åge. 
 
Från träffen tar Per-Åge även med sig att det är viktigt att 
skapa en bra kommunikation med fotbollstränarna så att 
barnen inte behöver välja en idrott för tidigt, samt mycket 
bra kunskap från föredragarna från innebandyn, hockeyn 
och fotbollen. 
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Det ideella arbetet har med tiden förändrats vilket innebär 
att föreningarnas medlemskap måste moderniseras. Vi vill 
tillhandahålla kunskap och stöd kring medlemskap, 
engagemang, organisation och det ideella arbetet. 

FÖRENINGSLYFTET
SISU Idrottsutbildarna drog 2016 igång Föreningslyftet, en 
stor satsning för att höja kvalitén på idrottsföreningarna 
i Västernorrland. Syftet är att skapa föreningar där fler 
människor väljer att engagera sig och på så sätt bli en 
starkare förening som kan och orkar skapa miljöer och 
aktiviteter som lockar fler. För de 17 föreningar som startade 
sin satsning 2016 genomfördes en avslutningskonferens i 
maj 2018. Under konferensen utvärderades den analysen-
kät, som genomfördes vid satsningens start, utifrån resultat 
av den utveckling och förflyttning som respektive 
förening gjort. Utifrån enkätsvaren kunde vi konstatera att 
alla föreningar gjort förflyttningar i rätt riktning på ett flertal 
områden.

Under hösten 2017 startade 14 föreningar upp sin satsning 
där föreningsarbetet har fortgått under 2018. Föreningarna 
har fått stöd i processarbetet utifrån de olika behov de har 

haft samt ekonomiskt stöd för att kunna genomföra träffar 
inom föreningen för att arbeta vidare med sin förenings-
utveckling. 

En av föreningarna som medverkat i föreningslyftet med 
uppstart 2017 är Klockarbergets BK (KBK). Ann-Sofie Klingsby 
ordförande i KBK tycker att dom har fått många tillfällen att 
utveckla verksamheten med stöd och råd från SISU:s 
personal. Ann-Sofies ord om föreningslyftet:

”Vi har fått möjlighet att träffa andra föreningar då vi haft 
föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi har skapat nya 
kontakter, lärt av varandra och fått bättre samverkan mellan 
föreningarna. Vi har även fått krav på att verkligen göra 
förändringar, hade vi inte varit med kanske vi inte gjort 
jobbet. Våra största förändringar är att vi har skapat 
tydligare styrdokument och blivit bättre på att kommunicera 
vår värdegrund och fått en större insikt om Idrotten vill och 
vad den står för. Vi har lärt oss att prioritera i vår 
verksamhet ”.

Den moderna föreningen engagerar
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Önskat läge 2025 är att pojkar och flickor, män och kvinnor i 
olika åldrar med olika förutsättningar och bakgrund känner 
sig välkomna i en idrottsförening. Personers ekonomiska 
förutsättningar eller var man bor ska inte styra möjligheten 
att träna, tävla eller engagera sig i en förening. För att uppnå 
dessa mål ska vi b la. utveckla arbetet med att inkludera 
nyanlända i föreningar och utveckla idrottsaktiviteter med 
inriktning allas rätt att vara med. För att bedriva idrottslig 
verksamhet är tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer en 
avgörande faktor. Med hjälp av idrottslyftsmedel kan vi på 
VIF hjälpa att stötta föreningar.

REGNBÅGSVECKAN 
Alla som vill ska ha rätt att vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller 
psykiska förutsättningar. Vi på VIF SISU har de senaste åren 
valt att lägga extra fokus på att öka förståelsen för vilka 
normer som råder inom idrotten. Under vecka 47 har vi varit 
delaktiga i Regnbågsveckan. Vi uppmanade våra föreningar 
att hjälpa oss att uppmärksamma en av idrottens viktigaste 
värdegrund, allas rätt att vara med i idrotten. Föreningarna 
kunde innan kampanjveckan hämta material i form av regn-
bågsflaggor, vimplar, nyckelband och kaptensbindlar hos oss 
och använda detta exempelvis i samband med någon täv-
ling/Cup eller annat arrangemang. En av de föreningar som 
var med och tog ställning var MODO Hockey som flaggade  
utanför Fjällräven center och spelade in en film som  
förklarade hur de ställer sig till frågan. Vi arrangerade även 
föreläsningen ”Från man till människa” med Sara Lund/Claes 
Schmidt i samarbete med Sundsvalls kommun.  
Sara/Clase inspirerade och diskuterade de normer, program-
meringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss 
från att tänka logiskt. Under hösten arbetade vi även fram 
ett arbetsmaterial till föreningar i form av en folder. Foldern 
har delats ut till ett antal föreningar i samband med att de 
har mottagit kaptensbindlar. Arbetsmaterialet har varit 

mycket uppskattat. Det är viktigt att vi alla lär oss att förstå 
och se varje människa för vem man är och inte vad man är. 

HÄLSA FÖR ALLA
Hälsa för alla är ett pilotprojekt som genomfördes under 
10 veckor hösten 2018 i samarbete mellan Västernorrlands 
Idrottsförbund, Sundsvalls kommun och Timrå kommun. 
Pilotprojektets syfte är att erbjuda en utökad hälso-
undervisning, i form av både teori och praktik, för vuxna 
nyanlända som ingår i kommunernas samhällsorientering. 
Detta gjordes vid ett tillfälle i veckan där varje tillfälle var tre 
timmar. Genom den utökade hälsoundervisningen får 
deltagarna ökad kunskap om hälsa och en inblick i hur 
idrottsrörelsen i Sverige fungerar. De får också 
möjligheten att prova olika typer av träning och förhopp-
ningsvis en första kontakt med föreningslivet. I Sundsvall 
och Timrå har totalt cirka 85 nyanlända deltagit i Hälsa för 
alla. I de utvärderingar som gjorts kan vi se betydelsefulla 
förbättringar i den upplevda psykosociala hälsan. Flera 
uppger att de nu ägnar mer tid åt fysisk aktivitet och gärna 
vill fortsätta träna. Under pilotprojektet bjöd vi in fyra 
föreningar att hålla i ett träningspass för deltagarna. En 
framgångsfaktor med Hälsa för alla är att vi i samarbete med 
kommunerna når vuxna nyanlända, vilket är en målgrupp 
som ofta är svåra att nå. Alla deltagare fick träningskläder 
och skor, vilket också varit en fördel så att alla kan delta på 
samma villkor. När vi frågar en av ledarna vad de tror att 
projektet kan innebära i framtiden svarar hen: 

”Detta kan säkert leda till att det blir mer sport och 
aktiviteter för barnen i Tallnäs. Det är många barn i Tallnäs 
som inte går i någon sport som förmodligen skulle tycka att 
det är jättekul att kunna ha något att göra”.

Inkluderande idrott för alla
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Fotot Leif Johansson Mittmedia

LOBBEN 
Lobben är en inkluderingssatsning för asylsökande 
kvinnor och män från 18 år och uppåt. Målet är att de ska få 
möjligheten att stärka sig själva och sitt ledarskap med hjälp 
av idrottens ledarutbildningar. De får lära känna en 
idrottsförening och på ett naturligt sätt kliva in i idrotts-
rörelsen. Projektet innefattar gruppträffar 1 - 2 dagar i 
veckan med ledarutbildningar från SISU Idrottsutbildar-
na, förenings- och organisationslära, prova-på-aktiviteter, 
värdegrundsarbete och mycket mer. Varje vecka får de vid 
två tillfällen möjlighet att lära sig om praktiskt ledarskap i en 
idrottsförening. Fem idrottsföreningar har varit kopplade till 
Lobben, och i varje förening finns en mentor som vägleder 
och stöttar deltagaren i den dagliga verksamheten. 
Projektets syfte är att med en beprövad och framgångsrik 
metod minska utanförskapet och öka möjligheterna för en 
snabbare etablering i samhället. De 27 deltagarna i Lobben, 
10 tjejer och 17 killar, har visat ett stort engagemang och 
intresse av att lära sig hur det svenska samhället och den 
svenska idrottsrörelsen fungerar, med dess värderingar och 
värdegrunder. 

Då deltagarna är uteslutande asylsökande är det svenska 
språket begränsande och därmed får deltagarna svårt att 
ta till sig allt som sägs på utbildningarna. Deltagarnas ovissa 
framtid speglar också av sig på hur motiverad de är att 
engagera sig i en idrottsförening. 

En av deltagarna i Lobben, Hussein, tycker att projektet har 
varit intressant och givande. Husseins tidigare erfarenheter 
av organiserad idrott har varit minimal och föreningarnas 
demokratiska uppbyggnad var helt främmande för honom, 
samt den jämställdhet mellan pojkar och flickor som trots 
allt kommit en bit på vägen här i Sverige.

– Roligast har varit att få prova på olika idrotter och få lära 
sig hur svenska föreningar fungerar, säger Hussein.

Hussein spelar nu fotboll i Mellansel IF och kommer även att 
vara ledare för Mellansels fotbollsskola i sommar.
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ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER
Genom Idrottslyftsmedel har vi på VIF möjligheten att 
erbjuda föreningar att söka anläggningsstöd. Stöd till anlägg-
ningar och idrottsmiljöer är indelat i fem olika stöd, stöd till 
nya aktivitetsytor, mindre projekt (beviljas upp till 
400 000 kr), större projekt (över 400 000 kr beviljas), stöd till 
nya aktivitetsytor, stöd till renoveringsprojekt, stöd till 
energi- och miljöprojekt och stöd till säkerhetsprojekt. 
Under 2018 inkom det 40 ansökningar och av dessa 
beviljades 27. Alla kommuner har fått tagit del av medlen. I 
slutet av året fanns det medel kvar hos RF, den ursprungliga 
budgeten på 2,4 miljoner växte till 3,7 miljoner, vilket gjorde 
att vi kunde bevilja fler ansökningar än det var tänkt från 
början. Vi är tacksamma över extrastödet då söktrycket 
och behovet av anläggningsstöd är stort i Västernorrland. 
Anläggningsstödet bidrar till att nya idrottsytor växer fram 
men också att föreningar kan renovera sina befintliga lokaler 
eller sänka sina kostnader genom att byta belysning eller 
uppvärmningssystem.

INOMHUSHALL FÖR SKYTTE SOLLEFTEÅ
I21 i Sollefteå var en av föreningarna som vi beviljade stöd 
för ett större projekt. Vi rekommenderade även föreningen 
till RF för att bevilja extra medel för sin satsning att bygga en 

inomhushall för skytte med luftgevär. Luftsgevärshallen är 
en helt unik anläggning då hallen ligger i anslutning till en 
skidskytteanläggning med asfalterat elljusspår, något 
liknande finns inte i hela landet. 

– Projektet har rönt stort intresse i skidskyttesverige och vi 
är pionjärer i detta avseende och hoppas hitta nya skid-
skytteungdomar och nya målgrupper. Förra veckan, när det 
stormade, sköt ungdomarna i hallen och det gick jättebra. Vi 
upptäckte då exempelvis att vi måste montera akustik-
plattor i taket och det kommer säkert mer av den varan. Vi 
är mycket tackasamma för stödet från RF och VIF, säger Hans 
Nauclér, ordförande I 21 IF.

ÄVENTYRSGOLF I GRANLO
Sundsvalls Bangolfklubb har med hjälp av anläggningsbidrag 
från Västernorrlands Idrottsförbund byggt en ny äventyrs-
golfbana i Granlo, Sundsvall. Anläggningen öppnade i juni 
2018 och har varit otroligt populärt. Föreningen har fått 450 
nya medlemmar. Anläggningen är även anpassade för 
personer med funktionsnedsättningar.
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ALLAKTIVITETSARENA ARNÄS
En av de föreningar som vi beviljade stöd för mindre 
projekt var Arnäs IF. De har byggt en allaktivitetsarena i 
Arnäs utanför Örnsköldsvik som är tänkt att fungera för 
spontanidrott främst för barn och ungdomar. Området 
har även en multisportsyta och en spontanidrottsyta. På 
platsen finns bland annat en konstgräsyta, friidrottsyta, 
isbana, parkourplats och ett utomhusgym. Allt med full 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

– Vi har sett tydligt att antalet spontanidrottande/lekande 
barn ökat enormt nere på anläggningen och det var hela 
syftet med satsningen. Alla möjliga aktiviteter föregår 
där och vintertid så ser vi även att isytan nyttjas i väldigt 
hög utsträckning av barn och vuxna som inte bara är från 
närområdet. Det som är extra roligt att se är att även 
tjejer och killar i åldersgruppen 18 - 25 år som inte spelar 
fotboll i klubben är här på kvällarna. Med belysningen 
så är det också spontan aktivitet på kvällarna långt in på 
hösten vilket inte varit möjligt förut. Vi har också tecknat 
ett avtal med en lokal sportbutik om att årligen skänka ut-
rustning som kommer att förvaras i ett öppet förråd nere 
på anläggningen där man kan låna utrustning för spontan 
lek och idrott,  säger Johan Wändin Arnäs IF.

13



KOMPETENS – IDROTTENS FRAMTID 
Kompetens – Idrottens Framtid är ett projekt som syftar till 
att öka kompetensen hos anställda och förtroendevalda i 
Idrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Jämtland-
Härjedalen, Gävleborg, Värmland och Västernorrland inom 
jämställdhet, tillgänglighet, integration och icke-diskrimi-
nering. Projektet finansieras genom stöd från Europeiska 
Socialfonden (ESF). För att vi på bästa sätt ska kunna stödja, 
utveckla och utbilda idrottsföreningarna i bemötandet av 
nyanlända behöver vi öka kompetensen hos våra anställda 
och förtroendevalda, samt stärka nätverket och samarbetet 
inom idrottsrörelsen. 

Under 2018 har det övergripande målet varit att genom 
kompetenshöjning uppnå ökad inkludering inom idrotten. Vi 
har under året genomfört 15 utbildningstillfällen i projektet. 
Vi började året med en privilegiepromenad, där vi på ett 
tydligt sätt fick se hur olika förhållanden man har att utgå 
från. Vi har även haft träffar då vi har fått utbildning om 
NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), 

HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) 
och Parasport. 

I juni månad åkte hela personalgruppen i VIF SISU till Anger 
i Frankrike. På plats i Frankrike fanns även organisationer-
na Glädjeknuff och Dunes d’espoir. Vi fick möjligheten att 
tillsammans med dessa organisationer lära oss mer om deras 
verksamhet och arbete med barn med funktions-
nedsättningar. Organisationerna ger barnen möjlighet att 
delta i terränglöpningslopp genom att sitta i en 
specialbyggd rullstol, joëlette. Stolen bärs fram av 6 
medlöpare som turas om att rulla eller bära stolen framåt. 
I loppet La Tournée des Duc som var 28 km deltog tre ur 
vår personalgrupp. Barnen utstrålade en stor glädje när de 
utifrån sina förutsättningar fick delta i loppet och uppleva 
denna stämning. Vi tar alla med oss tanken på vad viktigt det 
är att alla får delta. Under de dagar vi var i Angers arrange-
rade staden Hela Anger rör på sig, och vi fick möjligheten att 
själva prova på olika idrotter.
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Resan till Frankrike gav många nya intryck och erfarenheter 
som vi kan ta med oss i vårt fortsatta jobb med Inkluderande 
idrott för alla, Den modern föreningen engagerar och Ny syn 
på träning och tävling.

Under hösten avslutade vi blocket med inkludering genom 
att tillbringa två dagar i Mora Park tillsammans med Gävle-
borgs, Jämtland – Härjedalen och Värmlands Idrottsförbund. 
Vi fick utföra olika gruppuppgifter som var riktiga ahaupp-
levelser, lyssna till Emma Arnesson som berättade om Hej 
främling, en ideell organisation som hjälper asylsökande ut 
i föreningslivet. Vi fick även lyssna till processledare Alexis 
Wicklin och i grupper utföra olika uppgifter som ska hjälpa 
oss hur vi ska arbeta vidare med vår verksamhet. Det var 
många bra samtal med våra kollegor från andra distrikt. 
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Vi inom idrottsrörelsen ser jämställdhet som en förutsätt-
ning för en framgångsrik idrott. För att vi på Västernorrlands 
idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna ska kunna bli ett 
bättre stöd för förbund och föreningar har vi internt påbörjat 
att arbeta med frågan och externt har vi genomfört bildning- 
och utbildningsinsatser. En viktig del är att kunna nå ut med 
vårt budskap och för att göra det blir vårt kommunikations-
arbete en viktig del i utvecklingen.

INTERNT JÄMSTÄLLDHETSARBETE 
För att alla ska få en uppfattning om hur vi kan arbeta mer 
jämställt har vi haft genomgångar av genustänk i personal-
gruppen och uppdaterat vårt utbildningsmaterial. En av våra 
konsulenter har fått en fördjupad utbildning i jämställdhet 
för att sedan utbilda övriga konsulenter som i sin tur ska 
utbilda föreningar och förbund. Vi har skapat och deltagit i 
nätverk kring jämställdhet med länsstyrelsen och två 
kommuner i länet, ett arbete som kommer att fortgå under 
2019. 

FEMALE FOOTBALL COACH  
Female Football Coach, FFC, är en satsning som SISU Idrotts-
utbildarna tillsammans med Medelpads FF startade hösten 
2017. FFC är ett projekt i form av utbildning som riktar sig 
till kvinnor som är ledare eller har ett intresse för ledarskap. 
Inom fotbollen har vi idag för få kvinnliga ledare och vill med 

FFC stärka de som redan är kvinnliga tränare eller de som 
vill bli tränare för att kunna ta ytterligare kliv och fortsätta 
utvecklas i sin tränarroll och i sitt ledarskap. Utbildningen 
innehåller tränarutbildning C, föreläsning inom ledarskap 
och bättre kännedom kring idrottsskador. Deltagarna bygger 
även på sina erfarenheter och skapar sig ett större nätverk 
inför framtiden. Våren 2018 drog en ny grupp igång och de 
fick möjligheten att lyssna till Pia Sundhage och lära utifrån 
hennes erfarenheter som kvinnlig tränare inom fotbollen. En 
träff som fick höga betyg i vår utvärdering. En av deltagarna 
skrev:  

”Magisk kvinna. Fantastisk förebild och en grym pepp på vad 
vi måste agera på, lyssna efter och motivera till”.

Vår förhoppning med projektet är att det på sikt kommer 
att bli fler kvinnor som spelar fotboll längre samt att vi får 
fler kvinnliga tränare inom fotbollen. Några av deltagarna 
har blivit involverade i distriktlagverksamheten, några har 
fått uppdrag för Medelpads FF kommittéer och några har 
utbildat sig för tränarutbildning C. Projektet blev lyckat 
och mycket uppskattat och kommer att genomföras även i 
Ångermanland 2019. Satsningen har även spridit sig till fler 
distrikt och till fler olika idrotter.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
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NÄTVERKSTRÄFF  
Då vi såg en positiv respons från Female Football Coach 
beslutade vi att genomföra en nätverksträff som vände sig 
till alla idrotter i länet. I november bjöd vi in till Hallsta- 
berget i Sollefteå. Då intresset för träffen blev stor planerar 
vi för fler träffar under 2019. Det var 9 olika idrotter som var 
representerade under dagarna. Fokus på träffen var Ny syn 
på träning och tävling och Ett stärkt ledarskap, men även de 
övriga utvecklingsresorna lyftes. Mia Karlsson, VD,  
Höga Kusten Destinationsutveckling och ordförande  
Sollefteå Skidor höll en inspirationsföreläsning. Engage- 
manget var stort och det blev mycket erfarenhetsutbyte 
mellan de olika idrotterna och alla kände att det finns  
mycket att lära av varandra. Några kommentarer från  
deltagarna under Nätverksträffen var: 

”Det har varit bra att vi har fått mycket tid till att diskutera 
och utbyta erfarenheter. Väldigt intressant och bra att höra 
hur man gör i andra föreningar samt vilka utmaningar/
svårigheter/problem man ställs inför. Inspirerande att få 
träffa andra”.

”Fantastiskt bra. Bra start med ”speed – date” så att man 
lättare fick kontakt med andra deltagare. Lättare att komma 
till tals när gruppen bara består av kvinnor. Gärna uppfölj-
ning där man skulle kunna jobba med mer problemlösning 
och ”konkreta” fall”. 

GOLFENS ”VISION 50/50  
Tre föreningar i distriktet har under året deltagit i Svenska 
Golfförbundets jämställdhetssatsning ”Vision 50/50”, Timrå 
GK, Öjestrands GC och Sundsvalls GK. Utvecklingsprogram-
met är det första i sitt slag i Idrottssverige och består av 
genuskunskap, uppgifter och malldokument som stöd för 
att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Det är en 
webbaserad jämställdhetsutbildning och på utbildnings-
plattformen finns filmer, poddar, texter, quiz och mallar som 
bygger på forskning, fakta samt insikter och lärande från ett 
pilotarbete. Målsättningen är ett jämställt och inkluderande 
golfsverige, med jämnare könsfördelning bland spelare och 
i ledande positioner samt en mätbar förändring i kvinnors 
syn på golf. SISU är med som processledare i arbetet. Som 
processledare träffar vi föreningarna och hjälper dem med 
vägledning genom att ställa frågor som de själva kanske inte 
har tänkt på, frågor som gör att de tänker till på ett annat 
sätt. Öjestrands GC blev under hösten 2018 diplomerade för 
sitt arbete som en av de två första föreningarna i landet som 
genomfört satsningen.
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Ledarskapet i en förening är otroligt viktigt och därför vill 
vi medverka till att ledare, tränare samt förtroendevalda 
känner till och arbetar efter idrottsrörelsens värdegrund. 
Att arbeta med ledarskap ska vara individanpassat och 
genomsyras av ett gott bemötande. Genom de utbildningar 
vi erbjuder vill vi ge föreningar möjligheten att utvecklas och 
samtala om normer och värderingar.

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE 
SISU Idrottsutbildarna var pilotprojekt i nya  
ledarskapsutbildningen, Grundutbildning för tränare, och 
startade första omgången under maj/juni 2018. Grund- 
utbildning för tränare ersätter tidigare Plattformen och  
innebär mer studier via webben. Utbildningen bygger på  
aktuell forskning, ökad flexibilitet och tillgänglighet. Man 
väljer i stor utsträckning själv när och var man genomför  
olika moment. Allt för att skapa förutsättningar för att fler 
ska ha möjlighet att utbilda sig och bli tränare och  
ledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen har en hel del nya 
infallsvinklar, den bygger på ett värderingsstyrt ledarskap 
och går igenom vikten av att se och utgå från hela  
människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och 
utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp som 
tränaren leder. I pilotomgången deltog 17 personer med ett 
spann från 14 till 55 år och representerade 5 olika idrotter.  
Deltagarnas betyg var höga. Några reflektioner från  
deltagarna var bland annat: 

”En intressant nytänkande ledarutbildning”
”Intressant o lärorik utbildning”
”Bra utbildning, Går gärna fortsättningen”.  

Genom denna utbildning är vår förhoppning att man i 
föreningarna möts i olika forum kring ledarskapet. Att de 
ser värdet av bra utbildade tränare som ger barn, ungdomar 
och äldre en positiv upplevelse av idrotten och leder till ett 
aktivt idrottande hela livet. Vi har sedan uppstart genomfört 
ytterligare två utbildningar i länet med nöjda deltagare. 

För att kunna driva Grundutbildning för tränare vidare har 5 
personer gått utbildning för att kunna hålla i utbildningarna 
runt om i länet. 

BROBYGGARNA 
Under drygt fem år har Medelpads OF, Jämtland/Härje- 
dalens OF och Ångermanlands OF utbildat aktiva ungdomar 
till ledare inom orienteringen. Satsningen Brobyggarna har 
lett till att de behåller fler ungdomar inom orienteringen och 
samtidigt utbildar fler ledare. Ungdomarna håller i träningar, 
tävlingar och får utbildningar. Varje år är de delaktiga att ta 
fram verksamhetsplanen. Ledorden i Brobyggarna är:  
Gemenskap, Glädje, Samarbete, Utveckling och Behålla. 
Satsningen har hyllats från många håll och inspirerat andra 
till liknande satsningar. VIF SISU bjuder in Brobyggarna på 
våra årliga orienteringsträffar som vi arrangerar tillsammans 
med orienteringsförbunden. Vi tycker att det är viktigt att 
lyssna till deras idéer och att de känner att de är delaktiga i 
orienteringens utveckling.

ÅLDERSANPASSAD FYSISK TRÄNING 
Åldersanpassad fysisk träning, ÅFT, är en utbildning som 
startade 2013 och har sedan dess genomförts varje år. 
Under hösten gjordes en större satsning och vi anställde en 
person för att driva utbildningen framåt. Utbildningarna har 
erbjudits i länets samtliga kommuner och vi har idag utbildat 
över 400 tränare och ledare i vårt län. Under hösten  
rekryterades och utbildades även tre utbildare,  
Per Jutterström, Sundsvall, Jeanette Sjödin, Sollefteå och 
Hanna Högbom, Stöde. I dagsläget har SISU fem utbildare 
med relevant kompetens. Vi har även arbetat med  
marknadsföringen av utbildningen och tagit fram en  
informationsfolder som delas ut vid utbildningar,  
föreningsbesök och föreläsningar. På vår hemsida har vi 
lagt upp en övningsbank så att deltagare kan gå in och följa 
upp sin utbildning. Utbildningen fick ett betyg på 5,6 av en 
betygsskala på 6.

Ett stärkt ledarskap
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IDROTTSSVAGA OMRÅDEN 
Segregationen och klyftorna i Sverige har under de 
senaste åren ökat. För att minska segregationen vill 
regeringen möjliggöra för ökade aktiviteter i socialt utsatta 
områden. RF har fått ett anslag på 14 miljoner per år för 
satsningen Idrottsvaga områden under 2017 - 2019 och 18 
miljoner per år under 2020 - 2025. Riksidrotts-
förbundet kommer att göra en större satsning men även 
distrikten har fått möjlighet att söka medel för att genom-
föra satsningar inom det egna distriktet. Under våren 
skickade vi in en ansökan till Riksidrottsförbundet och i 
slutet på april fick vi den godkänd. Satsningen kommer att 
pågå i området Tallnäs i Timrå. Metoder som kommer att 
användas är Ledarskap i svensk idrott, Lobben- utbildning, 
Allidrott, Bonnier Hoops samt erfarenheter från SDFF-plus 
(integrationssatsning i Sundsvall). Målet med satsningen är 
att i samverkan med andra aktörer skapa en modell för ett 
hållbart föreningsliv i området Tallnäs i Timrå och därmed 
uppnå ökad inkludering genom idrotten. 

NPF-COACH 
Vårt mål att alla ska känna sig välkomna inom idrotten ledde 
till att vi startade projektet NPF-coach.  Vi vill inkludera 
alla barn och ungdomar i idrotten och få dem att känna sig 
välkomna, ha roligt och må bra. Vi vill öka kunskapen och 
förståelsen hos ledare och tränar kring NPF (Neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar). En NPF-coach är en person som 
har kunskapen och erfarenheter kring barn med funktions-
nedsättningar och kan hjälpa ledare och tränare hur de ska 
hantera barn med speciella behov. För de föreningar som 
kände ett behov av att få stöd i denna fråga erbjöd vi en 
ledarutbildning inom NPF, handledning och coachning av 
NPF-coach och stöttning att utbilda egna NPF-coacher. NPF- 
coachen har tillsammans med ledare, tränare och föräldrar 
gjort en kartläggning av barnets behov. Under utbildningens 
gång fick föreningen kontinuerlig uppföljning och handled-
ning med ansvarig NPF-coach på VIF.
 

ALLIDROTT
Sedan några år tillbaka har vi på Västernorrlands Idrotts-
förbund bedrivit projektet Allidrott i Härnösand. Projekt ska 
ge barn och ungdomar möjlighet att prova på och upptäcka 
olika idrotter under organiserade former. Förhoppningen är 
att barnen ska hitta en idrott de vill fortsätta med. Verksam-
heten bedrivs som en prova på verksamhet där idrotts-
föreningar, kommun, skola och Västernorrlands Idrotts-
förbund samverkar kring projektet. Under maj/juni 2018 
startade vi även upp projektet i Örnsköldsvik. Under första 
omgången erbjöds fäktning, tennis, volleyboll och dans. Då 
satsningen var populär fortsatte det med en till omgång 
under hösten då det erbjöds schack, backhoppning, karate 
och kanot. Deltagarantalet för de olika idrotterna varierade. 
Scaramouche, karate, och Moälven kanotklubb fick några 
nya medlemmar i och med Allidrott. 

RÖRELSESATSNINGEN I SKOLAN 
Västernorrlands Idrottsförbund driver en satsning för mer 
rörelse i skolan. Satsningen sker i hela landet på uppdrag 
från regeringen. I Västernorrland startade satsningen under 
våren 2018 och vände sig mot de fem låg- och mellan- 
stadieskolorna i Ånge kommun. Målet med satsningen är att 
öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet under 
skoldagen för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan, 
men även att förbättra inlärning och skolresultat. För skol-
ledning och personal har det erbjudits kompetensutveckling 
som senare har övergått till processledning där respektive 
skola har fått fundera hur de utifrån sina resurser och  
förutsättningar kan öka den fysiska aktiviteten hos sina 
elever. Aktiviteterna kan vara olika insatser för att eleverna 
ska bli mer fysiskt aktiva på rasterna. Det kan tex. vara att 
genomföra korta rörelsepauser under lektioner, eller om att 
skapa förutsättningar för att kunna ta sig till och från skolan 
till fots eller med cykel. Satsningen fortsätter under hela 
2019.

Projekt och satsningar
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VIF TROFÉN 
VIF trofén instiftades i samband med idrottsförbundets  
100 - årsjubileum 2005 och kan tilldelas förening, aktiv, 
ledare eller andra som gjort speciella insatser för idrotten i 
Västernorrland. På Idrottens dag fick Öviks Tennisklubb  
motta priset som är i form av ett smycke och en check på  
10 000kr. Motiveringen löd: 

”Öviks Tennisklubb har med stort engagemang och långsik-
tigt arbete från styrelse och ledare skapat en förening där 
alla får möjlighet att på ett positivt sätt och under mycket 
trivsamma former utvecklas utefter sina egna förutsättningar 
och med stor respekt för idrottsrörelsens värderingar”.

STIPENDIER - VÅRBY IK 
2018 var första året då Tore A Jonassons stiftelse delade ut 
stipendier till idrottsföreningar. Stipendier delades ut till de 
föreningar som utvecklat sin förening och verksamhet för att 
möta framtiden. Varje distrikt fick föreslå två föreningar som 
kunde vara möjlig kandidat till priset. Totalt delas sex  
stycken stipendier à 100 000 kronor ut till idrottsförening-
ar runt om i landet. Föreningarna skulle arbeta med att ta 
tillvara engagemang, vara välkomnande och erbjuder en 
verksamhet för en bred målgrupp. Vårby IK var en av de sex 
föreningar som blev utvalda. Nomineringen till priset löd: 

”Vårby IK – alltid steget före! 
Föreningen är i ständig utveckling och arbetar dagligen, 

både med anläggning och i träningsverksamhet, för att bli 
ännu bättre och starkare. Med en stabil och väl förankrad 
värdegrund står Vårby IK upp för sina värderingar i ur och 
skur och bryter ny mark i en traditionellt uppbyggd idrott. 
De arbetar långsiktigt och tar aldrig genvägar för att nå sina 
mål. Vad som än sker får aldrig deras bärande principer, ”det 
ska vara roligt” och ”det sociala är viktigast”, sättas åt sidan. 
Det gäller i så väl träning som tävling. Vårby IK:s fantastiska 
ledare är oerhört duktiga på att se varje individ och välkom-
na nya medlemmar oavsett ålder. Styrelsen ser till att trä-
narna är trygga i sin roll, att de ständigt vidareutbildas och 
mår bra. Tränarna är fantastiskt duktiga på att lägga upp 
träningar och tävlingar så att alla aktiva tycker det är roligt 
och får utvecklas i sin takt. Det är lätt att komma in som ny i 
föreningen och det tar ofta inte lång tid innan hela familjen 
är engagerad. Att engagera sig i Vårby IK är en självklarhet 
och framförallt oerhört roligt och givande. De senaste åren 
har Vårby IK haft ett nära samarbete med SISU Västernorr-
land där vi arbetat med värdegrund, organisationsstruktur, 
vision och mål, jämställdhet, inkludering och många andra 
utvecklingsområden. Fokus i alla frågor har alltid varit – hur 
får vi så många som möjligt att stanna kvar i vår verksamhet 
så länge som möjligt? Vårby IK är ett utomordentligt gott 
exempel på hur framtidens idrott kan se ut. En modern fören-
ing med rätt fokus och blicken högt och långt fram i spåret! 
Vårby IK – en framgångssaga!”

Priser och Stipendier
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Statistik 2018

SDF-BIDRAG

IDROTT 2017 2018 IDROTT 2017 2018

Akademisk idrott 2 000 2 000

Amerikansk fotboll 0 0

Badminton 0 7 450

Bandy 7 750 6 605

Bangolf 0 2 768

Base- softboll 3 085 3 801

Basket 0 7 020

Bilsport 5 866 7 103

Bordtennis M 0 0

Bordtennis Å 5 997 5 464

Boule 4 574 2 793

Bowling M 3 514 3 436

Bowling Å 4 386 0

Boxning 0 0

Brottning 10 105 9 210

Budo & kampsport 8 873 8 484

Bågskytte 5 163 5 732

Casting 2 788 2 831

Curling 4 059 4 358

Cykel 6 024 4 948

Dans 10 463 13 188

Dart 0 0

Draghund 0 upphört

Dragkamp 2 009 3 481

Dövidrott 0 0

Flygsport 5 961 4 173

Fotboll M 120 203 109 632

Fotboll Å 80 659 80 335

Friidrott M 10 477 9 573

Friidrott Å 6 931 8 692

Frisbee 0 0

Fäktning 2 247 2 343

Golf M 8 775 6 416

Golf Å 27 838 19 439

Gymnastik 28 267 20 977

Gång och vandring 0 0

Handboll 15 576 13 536

Innebandy 67 527 72 472

Ishockey M 19 876 15 112

Ishockey Å 57 302 40 407

Judo 9 961 7 728

Kanot 5 061 8 011

Karate 0 0

Klättring 2 702 2 687

Konståkning 19 006 23 531

Korpen 7 242 6 566

Motorcykel,snöskoter 28 078 26 904

Orientering M 11 073 11 059

Orientering Å 27 992 27 387

Parasport 11 128 9 223

Ridsport 159 382 159 905

Rodd 0 0

Segling 4 493 4 792

Simning 24 572 26 716

Skidor M 19 335 18 340

Skidor Å 44 624 61 946

Skidskytte 3 098 2 934

Skolidrott M 15 176 12 236

Skolidrott Å 9 833 8 645

Skridsko 4 701 2 720

Skyttesport 11 752 9 996

Sportdykning upphört 2016

Squash 0 2 498

Styrkelyft 0 7 224

Taekwondo 5 334 5 442

Tennis 15 699 17 305

Triathlon 2 560 2 560

Tyngdlyftning 3 328 3 760

Vattenskidor och
Wakeboard

0 0

Volleyboll 0 4 027

Summa 992 175 977 921
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STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

IDROTT LEDARSTÖD DELTAGARARSTÖD LEDARSTÖD DELTAGARARSTÖD

VÅREN HÖSTEN 2018 VÅREN HÖSTEN 2017

Amerikansk fotboll 75 891 3 60

Badminton 1 277 13 403 1 205 12 642

Bandy 1 256 13 039 1 301 13 730

Bangolf 41 249 36 177

Base- softboll 500 3 240 392 2 766

Basket 1 606 16 367 1 611 17 474

Bilsport 195 1 340 68 686

Bordtennis 1 406 11 662 1 226 12 057

Boule 0 0 30 143

Bowling 550 4 134 624 4 215

Boxning 1 049 9 466 624 4 907

Brottning 1 296 14 885 1 409 19 998

Budo & kampsport 1 221 6 495 1 619 8 849

Bågskytte 507 3 073 503 3 467

Casting 34 222 34 186

Curling 156  1 893 220 1 693

Cykel 115 1 498 152 1 949

Dans 223 1 230 158 1 967

Draghund 129 581 104 653

Dragkamp 40 381 12 128

Dövidrott 124 640 234 1 243

Flygsport 43 143 47 207

Fotboll 45 475 546 790 48 318 596 723

Friidrott 1 651 14 339 1 933 16 920

Frisbee 180 2 893 182 3 707

Fäktning 152 861 146 910

Golf 1 268 7 970 1 281 9 642

Gymnastik 5 355 48 773 5 553 50 176

Handboll 3 338 38 257 3 250 37 096

Innebandy 13 877 186 406 14 722 198 920

Ishockey 12 036 173 192 15 250 232 092
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IDROTT

Judo 1 861 11 658 1 950 12 418

Kanot 293 3 384 329 3 943

Karate 1 024 12 565 1 133 13 799

Klättring 51 462 64 620

Konståkning 3 181 24 292 3 239 27 002

Korpen 365 3 946 705 4 554

Motorcykel och  
snöskoter

379 2 642 504 3 603

Orientering 1 423 13 416 1 667 13 599

Parasport 549 3 997 974 7 646

Ridsport 15 554 88 506 18 351 111 345

Segling 70 549 67 514

Simidrott 9 176 60 268 8 865 56 254

Skidor 5 873 54 259 5 949 53 550

Skidskytte 59 287 123 1 203

Skolidrott 2 001 21 559 1 794 19 355

Skridsko 61 622 84 826

Skyttesport 274 1 299 255 1 448

Sportdykning 0 0 7 44

Squash 34 225 71 450

Styrkelyft 976 12 408 1 009 12 506

Taekwondo 674 6 053 1 443 11 368

Tennis 5 766 32 485 6 256 33 391

Tyngdlyftning 732 6 178 741 7 646

Vattenskidor och
Wakeboard

99 642 155 1 267

Volleyboll 449 3063 506 3 578

Summa 146 097 1 489 105 156 555 1 657 312

Kronor 3 068 037 10 423 735 3 287 655 11 601 184

Extra ledarstöd kr. 350 465 338 440

Summa kronor 3 418 502 10 423 735 3 626 095 11 601 184

Totalt kronor  13 842 237 15 227 279

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

Notera att siffrorna för hösten 2018 inte är helt färdiggranskade när denna statistik sammanställdes vilket
kan innebära att de kommer att justeras. 

LEDARSTÖD DELTAGARARSTÖD LEDARSTÖD DELTAGARARSTÖD

VÅREN HÖSTEN 2018 VÅREN HÖSTEN 2017
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Badminton 77 48 30 42 49 49% 51%

Bandy 45 60 10 46 48 15% 85%

Bangolf 2 3 100%

Baseboll, Softboll 8 18 46 110 68 41% 59%

Basket 11 43 3 24 39 49% 51%

Bilsport 62 107 16 47 71 25% 75%

Bordtennis 12 16 2 9 16 0% 100%

Boule 4 3 128 7 99 28% 72%

Boxning 25 18 16 0

Bridge 80 22 0

Brottning 91 67 8 121 60 35% 65%

Budo,Kampsport 14 40 5 42 8 50% 50%

Bågskytte 34 4 72 22 25 44% 56%

Casting 2 3 0

Curling 10 8 7 13 38% 62%

Cykel 4 89 30 48 44% 56%

Danssport 90 81 400 361 358 301 60% 40%

Draghundsport 8 14

Dragkamp 6 11 14 10 20% 80%

Flygsport 7 4 2 56 47 35 3% 97%

Fotboll 2527 1844 1168 759 4676 3505 42% 58%

Friidrott 200 56 4 213 71 59% 41%

Frisbee 1 1 100%

Fäktning 2 3 0

Golf 248 172 582 589 330 522 36% 64%

Gymnastik 87 82 53 47 205 151 81% 19%

Ledare 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Övriga Antal deltagare

kvinnor män

UTBILDNINGSTIMMAR PER IDROTT

IDROTT
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Gång o vandring 6 9

Handboll 106 142 2 150 183 44% 56%

Innebandy 1170 1110 121 85 1009 1255 35% 65%

Ishockey 359 230 954 288 1051 564 26% 74%

Judo 48 121 22 39 278 387 47% 53%

Kanot 110 129 5 13 94 101 51% 49%

Konståkning 264 336 585 298 349 377 86% 14%

Korpen 51 38 1 81 38 76% 24%

Motorcykel,snöskoter 371 373 411 577 443 496 33% 67%

Mångkamp 18 7

Orientering 985 827 53 63 549 579 40% 60%

Parasport 38 23 155 0 91 41 32% 68%

Ridsport 413 345 9745 10806 4752 5380 96% 4%

Segling 29 76 28 37 49 115 37% 63%

Simidrott 150 37 14 0 263 52 71% 29%

Skidor 1560 304 369 560 898 1142 50% 50%

Skolidrott 146 110 32 4 171 97 48% 52%

Skridsko 16 9

Skyttesport 11 119 56 59 11 18% 82%

Squash 11 7

Styrkelyft 79 4

Tennis 57 40 77 71 70 26% 74%

Tyngdlyftning 8 12 0

Vattenskidor,Wakebord 4 3 37 46% 54%

Volleyboll 6 7 15 11 36% 64%

2017 2018 2017 2018 2017 2018 kvinnor män

UTBILDNINGSTIMMAR PER IDROTT

IDROTT

Ledare Övriga Antal deltagare
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Organisation 2018
STYRELSE

Förbundsordförande   Ulf Näslund

Vice ordförande    Ann-Christin Munther

Övriga ledamöter   Sven-Erik Forsgren

      Åke Hamrin

      Liselotte Pettersson

      Hans Rosengren

      Pia Thoresson   

VALBEREDNING

Ordförande    Walter Rönnmark

Ledamöter    Hans Backlund

      Jan Gradin 

      Ann Larsson

      Lena Schmidt

PERSONAL

Distriktsidrottschef   Elisabeth Byström

Verksamhetsledare  Ellen Forsberg

      Andreas Johansson

Kommunikatör   Ellinor Sundin

Idrottskonsulenter Sundsvall  Lena Andersson

      Ingela Asplund

      Magnus Forsberg

      Håkan Melker

      Gunnar Wallberg

Administration Sundsvall  Sven Eklund

      Tina Eriksson

      Emeli Forsström

      Lovisa Svahn

      Lillemor Åslin

Idrottskonsulent Kramfors  Jan Hellström

Idrottskonsulenter Örnsköldsvik David Backa

      Karin Runnerström

Projekt    Johan Frykland

      Ellinor Johansson

      Peter Kallin

      Jonas Lindgren

      Ulrika Lindström

      Elin Löfblad

      Nelson Rivera

      Madelene Brandt
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