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RF-SISU VÄSTERNORRLAND

RF = Riksidrottsförbundet 
SF = Specialidrottsförbund
DF = Distriktsidrottsförbund
SDF = Specialidrottsdistriktsförbund

RF

CA 3,2 MILJONER MEDLEMMAR

CA 20 000 FÖRENINGAR

71 SF

DF

SDF

Organisation och uppdrag
RF-SISU Västernorrland ska stödja, 
företräda och leda samt hjälpa idrottsför-
eningar med utbildning och utveckla sina 
verksamheter. För att uppnå detta arbetar 
vi utifrån vår verksamhetsinriktning som 
gäller för 2020-2021. Vår verksamhetsin-
riktning bygger på Riksidrottsförbundets 
verksamhetsidé; Vi bedriver idrott i fören-
ingar för att ha roligt, må bra och utvecklas 
under hela livet, samt den strategiska 
planen Strategi 2025.

RF-SISU Västernorrland är idrottens eget 
studieförbund och utbildningsorganisation. Vi 
arbetar med bildning och utbildning och vill stimule-
ra människors lärande, stärka engagemanget och 
utveckla verksamheten i våra specialidrottdistrikts-
förbund 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 del-
tagarna 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 2021 genomfördes 26985 
utbildningstimmar i 248 (SF-IF) idrottsföreningar 
med närmare 10.000  unika individer fördelade på 
olika verksamhetsformer. 251 föreläsningar/kulturar-
rangemang har genomförts.

Parallellt med folkbildningsuppdraget har 
RF-SISU Västernorrland uppdraget att företräda 
idrottsrörelsen inom distriktet gentemot region, 
kommuner och övriga organisationer. 

Distriktet ska leda det regionala intressepolitiska 
arbetet samt påvisa och kommunicera idrottens 
samhällsnytta, vara ett sammanhållande organ för 
distriktets idrott och hålla sig väl underrättad om den 
verksamhet som bedrivs inom SDF och föreningar.

Distriktet fördelar och följer upp de medel som står 
till distriktets förfogande enligt gällande riktlinjer 
och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.
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Ett första dramatiskt år med coronapande-
mi hade passerat men föga kunde vi ana att 
det skulle bli ett helt år ytterligare fyllt av 
restriktioner, nedstängningar och anpass-
ningar. Även 2021 har varit ett omvälvande 
år för idrottsrörelsen, en tid vi kommer 
skriva in i historieböckerna och minnas för 
lång tid framåt.

I början av 2021 började vi tänka på återstarten av 
idrottsrörelsen. Vi satsade på inspirationsföreläs-
ningar, vi beviljade omställningsstöd för nya sätt att 
träna, vi taggade till och om. Vi ville så gärna tro att 
allt snart skulle bli som vanligt igen.

Men det visade sig att pandemin inte var över och 
otaliga gånger har ni idrottsföreningar och SDF fått 
ställa om och ibland ställa in med extremt kort varsel 
då restriktioner införts från ena dagen till en annan. 

Det har gått bra, men det har också blivit kostsamt.
Vi vet att många idrottsledare är trötta. Det finns 

tyvärr också de som kastat in handduken, samtidigt 
som rekryteringen av nya ledare uteblivit på samma 
sätt som prova-på-verksamhet minskat och inflödet 
av nya medlemmar stannat av. Inte hos alla, men hos 
många.

En befogad oro
Nu står vi gemensamt inför ett stort faktum. Vi i 

Västernorrland har tappat mer träningstillfällen 
under hela pandemin än övriga Sverige när det 
kommer till barn och unga mellan 7 och 25 år. Vi 
önskar att det vore lätt att förklara orsaken, men det 
är många parametrar som spelar in. En parameter är 
bristen på ledare och en oro för att de befintliga 
ledarna inte ska räcka till för att göra det omställ-
ningsarbete som krävs för att vända trenden.

Det är en befogad oro. 
Men vi blundar inte.
Det finns också gott om ljusglimtar att titta 

tillbaka på. Under pandemin är det många föreningar 
i länet som jobbat stenhårt för att tänka om, tänka 
nytt och se framåt med folkbildningen som verktyg. 
Ett tydligt kvitto på det är att vi – tillsammans med er  
– ökat antalet utbildningstimmar både år 2020 och 

2021 jämfört med före pandemin. Det tyder på en 
förändringsvilja och kraft som är starkt på väg mot 
målet, för att få fler att vilja idrotta i förening – hela 
livet. 

Otroligt viktig dialog
För oss som stödorganisation har dialogen med er 

idrottsföreningar och SDF varit otroligt givande även 
om vi önskat att vi helst inte behövt vara i den här 
tuffa sitsen. Under 2021 har styrelsen arbetat med att 
ta fram och fastställa konkreta påverkansplaner för 
samtliga sju kommuner. Det är inte bara idrottsledare 
som behövs för att våra barn och unga ska kunna 
idrotta, det behövs också förutsättningar i form av 
tillgängliga idrottsytor oavsett om du bor i glesbygden 
eller i en stad och oavsett hur dina personliga 
förutsättningar ser ut. I november kunde arbetet 
förankras och diskuteras tillsammans med rekord-
många deltagande SDF-representanter på ett 
efterlängtat fysiskt Idrottsforum. Den helgen gav oss 
extra styrka inför fortsättningen. 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till våra medar-
betare, styrelseledamöter och alla organisations- 
och aktivitetsledare i SDF och föreningar för den 
insats ni gjort under denna otroligt utmanande tid 
som vi vet kommer att gå till historien. Tillsammans 
ska vi nu påbörja skrivandet av nästa kapitel. 

RF-SISU VÄSTERNORRLAND

Ett omvälvande år  
som går till historien

ORDFÖRANDE SUSANNE ÖBERG OCH  
DISTRIKTSIDROTTSCHEF ELISABETH BYSTRÖM

Susanne Öberg, distriktsordförande och Elisabeth Byström,  
distriktsidrottschef på RF-SISU Västernorrland
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CORONAPANDEMIN

Idrottsrörelsens  
förvandling – år 2

I jämförelse med 2019 har det under 2021 genom-
förts 35 000 färre LOK-stödsaktiviteter. Minskningen 
på 23 procent av antalet deltagartillfällen är det 
största tappet i landet, att jämföra med snittet på 13 
procent.

Bland de tio största idrotterna är det gymnastik, 
konståkning,  innebandy och handboll som har tappat 
mest procentuellt sett. Fotbollen, ishockeyn och 
innebandyn står tillsammans för ett stort tapp sett till 
antal deltagartillfällen. För kampsporterna är det ett 
stort tapp överlag. Parasporten har drabbats oerhört 
hårt i hela landet, i Västernorrland är tappet hela 89 
procent. Ridsport och skidor och redovisar de lägsta 
minskningarna bland de 20 största idrotterna.

Information och guidning
Under hela pandemin har RF-SISU Västernorrland 

bistått Riksidrottsförbundet med att informera och 
stötta idrottsföreningar och SDF i länet. Periodvis 
varvades nationella restriktioner med regionala 
allmänna råd och det har stundtals varit svårt för den 

Coronapandemin har slagit hårt mot hela 
samhället. Under 2021 såg vi allvarliga 
konsekvenser för barn och ungas idrottan-
de, men vi såg också ny syn på träning och 
tävling. 

LOK-stödet 
När rapporterna kom från hela riket visade det sig 

att pandemin slagit riktigt hårt mot barn- och 
ungdomsverksamheten i Västernorrland trots att 
många kämpat med att ställa om istället för att ställa 
in. Västernorrland var till och med ett av de län som 
tappat flest deltagartillfällen  av alla under 2020 och, 
betydligt mer än rikssnittet. När 2021 summerades ett 
år efter kunde vi se att vi visserligen bromsat tappet 
något år två men att minskningen fortsatt. Totalt 
landade Västernorrland på en minskning totalt 23 
procent, jämfört med innan pandemin slog till två år 
tidigare. 
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enskilde idrottsföreningen att navigera bland lagar 
och regler och snabba förändringar beroende på 
smittläge.

RF-SISU Västernorrland har haft en samordnande 
funktion och ett nära samarbete med länsstyrelsen, 
Region Västernorrland, kommunerna och andra 
samhällsaktörer. Bland annat genom samverkanskon-
ferenser varje eller varannan vecka beroende på läget 
i pandemin. Vi har  tack vare det goda samarbetet, 
kunnat bjuda in idrottsföreningar och SDF till ett 
flertal digitala informationsmöten. Bland annat 
deltog såväl representanter från smittskyddet, polisen 
och länsstyrelsen i ett möte i maj 2021 tillsammans 
med närmare 200 representanter från länet för att 
hjälpa föreningarna att fatta kloka beslut utifrån nya 
förutsättningar.

Under pandemin har vi haft en nära dialog med det 
regionala smittskyddet i samband med att nya lokala 
allmänna råd skulle införas. 

Vi har dessutom genomfört ett flertal informa-
tionsmöten angående kompensationsstöd med 
anledning av coronapandemin.

Enkät till föreningarna för att förstå behoven
När det visade sig att Västernorrland var ett av de 

län som tappat allra mest träningstillfällen under pan-
demin beslutade vi oss för att göra en enkät för att 
bättre kunna förstå samband och orsaker. 

Vi fick in 249 svar från 176 unika föreningar i 
Västernorrland. 60 procent var svar på föreningsnivå 
som helhet och 40 procent kom från enskilda tränare/
ledare för lag eller grupper.

Antalet unika föreningar motsvarar cirka 30 
procent av föreningarna i Västernorrland, vilket är 
mycket högre än tidigare enkätutskick i länet och vi 
fick in många värdefulla svar och synpunkter att ta 
med oss. Bland annat fick vi till oss att det fanns en 
stor vilja att göra rätt och inte bidra till ökad smitt-

spridning. Det fanns också ett stort behov av att 
rekrytera nya aktiva och ledare. Vi kunde även se att 
det fanns behov av inspiration för den enskilda 
ledaren för att återigen hitta kraften i det ideella 
arbetet.

Enkätsvaren landade i en rapport som – förutom 
att den används i vårt arbete både i det dagliga och på 
en strategisk nivå − sedan skickades ut till föreningar, 
SDF och andra aktörer.

Vägen tillbaka inleddes
Utifrån enkätsvaren och reflektioner från våra 

dagliga relationer gjorde vi en extra satsning under 
året på att ge ledare och tränare inspiration och 
energi i form av kostnadsfria digitala föreläsningar. 
Föreläsningarna blev väldigt uppskattade och 
engagerade sammanlagt 515 personer. De fick också 
med sig tips och trix att använda i sin vardag.

Maj: Pär Johansson – ledare för Glada Hudiktea-

CORONAPANDEMIN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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tern om att hitta kraften även när det går tungt och 
om att våga ge varje individ chansen till utvecklig

Augusti: Carolina Klüft – före detta elitidrottare 
och världsstjärna om att motivera barn och unga till 
fortsatt idrottande i en tuff tid

Oktober: Fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson och 
tränarkollegan Martin Johansson föreläste om 
Tredje vägen – med roligare träning kommer 
prestation och resultat. Föreläsningen skedde i 
samverkan med Ångermanlands Fotbollsförbund och 
Medelpads Fotbollsförbund. 

Samverkan med kommunerna
Under pandemin har regelbundna digitala möten 

hållits tillsammans med kommunernas fritidschefer. 
Detta för att bistå med information om läget och 
samverka kring beslut som bland annat påverkade 
idrottsrörelsen över kommungränserna.  

I maj 2021 hölls också en genomgång för samtliga 
kommuner utifrån den enkät som gjordes. I genom-
gången var det fokus på att förmedla idrottsförening-
arnas nuläge och behov framåt utifrån kommunernas 
perspektiv.

Ekonomiskt stöd under coronapandemin 

Under året har vi fortsatt att betala ut flera typer av 
omställningsstöd på grund av pandemin. Dels har 
föreningarna haft möjlighet att söka regeringens 
kompensationsstöd som administrerats via RF. 

I detta arbete har vi dessutom gått in med perso-
nella resurser för att handlägga ansökningar. Det har 
också funnits flera regionala stöd att söka direkt hos 
oss, bland annat för att bibehålla verksamhet under 
coronarestriktionerna. 

Exempel på vad föreningar har sökt och beviljats 
medel för:

• Inköp av material för utomhusfys för ishockeyung-
domar

• Lägerverksamhet för skidförening
• Teambuildningverksamhet för fotbollsförening
• Inköp av bågskytteutrustning, så kallad active 

archery, som används för en slags lagtävling, i form 
av ”paintball”-liknande bågskytteform

• Handsprit och desinfektionsmedel
• Inköp av mobila basketkorgar
• Inköp av surfplattor och stativ samt redskap och 

annat material för att förenkla utomhusträning för 
gymnastikförening
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Idrott för alla  
– hela livet
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete: 
Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om 
nya mål och 2017 tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa 
oss nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som vill ska 
kunna idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och 
utveckling. Även om utmaningarna är många har 
engagemanget och förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen 
har tagit sina första steg mot 2025. På vissa områden går det 
redan att skönja en positiv trend, men rörelsen har fortfarande 
ett stort och viktigt arbete framför sig.

ÖVERGRIPANDE MÅL
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Idrottsrörelsens 
mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen 
att tillsammans prioritera verksamheten  
i riktning mot visionen, ”Svensk idrott 
världens bästa”. Målen är fyra stycken:

Livslångt idrottande 
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så 

att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet. 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt.  

Idrottens värdegrund är vår styrka 
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värde-

grund.  

Idrott i förening 
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med 

andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta  
i förening.  

Idrotten gör Sverige starkare 
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.  

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livs- 
lång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka 
arbetet med värdegrunden och vidareutveckla fören- 
ingsidrotten genom att sätta fokus på engagemang 
och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra 
Sverige starkare. De tvååriga verksamhetsinriktning-
arna utgår från den strategiska planen och målen 2025.

Idrottsrapporten
För att på en övergripande nivå följa idrottsrörelsens 
utveckling mot målen 2025 har RF tagit fram ett antal 
indikatorer och kvantitativa mått som kan peka på hur 
ett område förändras över tid. I november 2018 
släppte RF för första gången Idrottsrapporten. Där 
redovisas hur indikatorerna ser ut från 2015 då 
strategiarbetet tog sin början.

Idrottsrapporten 2018 lyfter även aktuell forsk-
ning, inspirerande människor, idrottsföreningar och 
förbund som har påbörjat sin egen resa. Och viktiga 
– ibland kritiska – perspektiv som alla bidrar till att 
idrottsrörelsen ska nå sina mål år 2025.
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01
En ny syn på  
träning och  
tävling

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får 
plats att idrotta utifrån sina egna villkor, 
oavsett ambition, ålder, kön, prestationsni-
vå eller andra förutsättningar. Träning och 
tävling utformas så att utövaren mår bra, 
har roligt och utvecklas hela livet. Ledar-
skapet fokuserar på glädje och prestation 
snarare än resultat. Utveckling av rörelse-
förståelse är i centrum. Utövaren känner 
sig kompetent, får tilltro till egen förmåga 
och en möjlighet att utvecklas. Detta gör 
att fler fortsätter att idrotta längre. Här 
följer de insatser vi har gjort i Västernorr-
land under 2020 inom denna utvecklings-
resa.



9

STYRELSENS BERÄTTELSERF-SISU VÄSTERNORRLAND

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott
Att utveckla föreningarna är en viktig del i 

idrottsrörelsens strategiarbete och vi har fortsatt 
jobba med våra anvisningskvällar där fokus legat på 
att utveckla föreningen inom områdena delaktighet, 
allsidighet och långsiktighet.

Vi har genomfört 19 processer kring anvisningarna 
under året, bland annat med Lucksta IF, Matfors IF, 
Sundsvalls Innebandyförening, Örnsköldsvik 
Shotokan Karateklubb, Öviks Skidskytteförening och 
Klockarbergets BK.

Stöd till/samverkan med SDF, kunskapshöjande 
aktiviteter 

I det utvecklingsarbete som RF-SISU Västernorr-
lands idrottskonsulenter bedriver i distriktets 
föreningar finns specialidrottsförbundens utveck-
lingsplaner med som en integrerad del. Syftet med 
planerna att respektive idrott gör en egen plan utifrån 

sina förutsättningar och behov. Under 2021 har vi 
även bedrivit riktade utvecklingsinsatser tillsam-
mans med flera specialidrottsdistriktsförbund. 

Ny utbildning i rörelseförståelse
Inför 2021 har en rykande färsk utbildning i 

rörelseförståelse tagits fram. Vi har även utbildat 
utbildare i den nya utbildningen. Premiären för 
utbildningen skedde i Härnösand i oktober där 20 
föreningsledare deltog från fyra olika idrotter. 
Utbildningen i rörelseförståelse ger en ny dimension 
till de vanliga idrottsspecifika träningarna. 

Tanken med utbildningen är att ge en möjlighet att 
reflektera över olika övningar och vilka fysiska 
faktorer eller sociala och psykiska dimensioner som 
påverkas. 

Vad utmanar vi våra aktiva i förutom när det 
kommer till det idrottsliga?

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Rörelsesatsningen i skolan
Med regeringsuppdraget ”Rörelsesatsning i skolan” 

vill vi få barn att röra sig mer, må bättre och lyckas 
bättre i skolan. Syftet är att ge de minst aktiva barnen 
förutsättningar för rörelse och skapa samverkan 
mellan skolan och det lokala föreningslivet.

Coronapandemin har ökat intresset och kunskapen 
för behovet av rörelse, men samtidigt försvårat delar 
av arbetet med satsningen. Framför allt samverkan 
med föreningslivet, som många gånger har fått sätta 
sin verksamhet på paus och fokusera på överlevnad 
snarare än utveckling. 

Under 2021 har vi samverkat med 22 skolor och två 
nya tillkom i Härnösand  två i Sundsvall, en i Timrå 
och fem nya i Örnsköldsvik. Det innebär att vi nu har 
inlett samverkan med minst en skola i samtliga 
kommuner.

Tre rörelseförståelseutbildningar genomfördes 
under hösten på två skolor i Härnösand och Sundsvall, 
totalt tog ett femtiotal pedagoger del av utbildningen. 
Vi har också genomfört inledande föreläsningar för 
hela verksamheten på tre skolor, för fritidspedagoger 
på fem skolor och vårdnadsmöte på en skola. Vi har 
också genomfört processarbete på nio skolor under 

året. Flera nätverksträffar har erbjudits under året.
Vi har under 2021 även påbörjat en närmare 

samverkan med specialidrottsförbunden, där skolorna 
kan ta del av de olika satsningar som SF tagit fram för 
sina respektive idrotter. Detta är något som kommer 
att intensifieras under 2022.

Idrottens dag 
Fredagen den 24 september 2021 arrangerade RF 

tillsammans med distrikten för femte året i rad 
”Idrottens dag” runt om i landet.  I och med samverkan 
med Rörelsesatsningen i skolan låg fokus på de minst 
aktiva barnen som under dagen fick möjlighet att delta 
i minst 120 minuters fysisk aktivitet. Idrottens dag 
hjälper till att visa hur det går att uppmuntra till lek 
och rörelse, höja kunskapen om barns idrottande, visa 
alla positiva effekter det för med sig på både skolresul-
tat och hälsa samt bygga broar mellan skolan, barnen 
och idrottsrörelsen.  

  
De publika evenemangen fick ställas in på grund av 

coronapandemin, men genom engagemang i cirka 385 
skolor nåddes cirka 76 885 barn i 131 kommuner 
utspridda i hela Sverige. Totalt var 51 SF representera-
de i prova på-aktiviteterna genom 405 lokala idrotts-

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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föreningar. I Västernorrland genomfördes evene-
manget på nio skolor och totalt deltog 13 
idrottsföreningar.

Vi stod för arrangemanget på Lillängets skola  
i Sollefteå där barnen fick prova fem olika idrotter 
samt testa en rörelsebana. 

− Det blev verkligen en glädjens och rörelsens dag, 
säger samordnaren Emilia Aldengård.

I Sollefteå medverkade Sollefteå Discgolfklubb, 
Sollefteå Handbollsklubb, Nipstadens Bouleklubb, OK 
Nipan och Sollefteå Gymnastikklubb.

− Det var många som uttryckte att de ville prova de 
här idrotterna fler gånger, fortsätter Emilia Alden-
gård.  

Idrottens dag är en del av ”European School Sports 
Day” som genomförs tillsammans med skolbarn i hela 
Europa och finansieras via EU:s satsning ”European 
Week of Sport” med budskapet #BEACTIVE. 

Åldersanpassad fysisk träning
I vår utbildning  Åldersanpassad fysisk träning 

spelar det ingen roll vilken idrott man utövar  och den 
riktar sig till alla som är barn- och ungdomsledare. Vi 
går igenom vad man bör träna på utifrån barns fysiska 
utveckling och vilka möjligheter det ger när man är 

medveten om det. Under 2021 genomfördes den fysiskt 
i Sundsvall i november där ett tiotal tränare från bland 
annat alpint, längdskidor, fotboll och ishockey deltog.

Idrott för äldre   
Satsningen ”Idrott för äldre” är ett stöd till 

idrottsförbund och idrottsföreningar som pågått i två 
år. Den ger möjlighet att skapa förutsättningar för 
äldre (65+) att idrotta, vilket leder till minskad 
ensamhet. Vi har varit ett av sex pilotdistrikt som valts 
ut av RF att genomföra satsningen. Läs mer under 
utvecklingsresan Inkluderande idrott för alla.

Allidrott
Under flera år har Allidrott arrangerats i såväl 

Härnösand som Kramfors. Det är ett koncept som ska 
ge barn i årskurs 4-6 möjlighet att prova på och 
upptäcka olika idrotter under organiserade former i 
samverkan med föreningar. Under 2021 genomfördes 
Allidrott i Kramfors, genom Samverket i Kramfors, ett 
integrationsprojekt genom Arvsfonden som drivs av 
Kramfors-Alliansen. Under våren och sommaren fick 
barnen bland annat testa tennis, discgolf och fotboll. I 
september 2021 avslutades projektet Samverkan efter 
tre år.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



02
Den moderna 
föreningen  
engagerar

2025 har medlemskapet moderniserats. 
Det är enkelt och välkomnande att engage-
ra sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller 
andra förutsättningar. Människor vill 
engagera sig och är stolta över att vara en 
del av sin förening och idrottsrörelsen. 
Föreningsmöten hålls i såväl gamla som 
nya forum och verksamheten känneteck-
nas av glädje, gemenskap och öppenhet. 
Här följer de insatser vi har gjort i Väster-
norrland under 2020 inom denna utveck-
lingsresa.

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för 
första gången fick rösta i Sverige. Regeringen 
genomförde därför under 2020–2021 den nationella 
kraftsamlingen "Demokratin 100 år – samling för en 
stark demokrati" för att säkerställa en levande och 
uthållig demokrati för framtiden. 

12
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RF-SISU Västernorrlands stora insats skedde under 
demokrativeckan 8-13 september då vi uppmärksam-
made demokratin inom idrottsrörelsen på flera olika 
sätt. Dels firade vi med digitala styrelseutbildningar 
men vi var också på plats en dag i Örnsköldsvik 
tillsammans med Länsstyrelsen och fler från civil-
samhället. Vi tog plats på scenen och genomförde 
demokratisamtal med fokus på ungdomars engage-
mang tillsammans med representanter från CK Örnen 
och Örnsköldsviksortens Ryttarförening, föreningar 
som båda är goda exempel på hur de inkluderar 
ungdomar för att utveckla sina föreningar. 

Förutom demokratisamtalen visade vi upp ett 
värdegrundsarbete i praktiken, då vi genomförde ett 
arbete med #skippaattityden tillsammans med ett 
flicklag från BK Örnen. Värdegrundsarbetet blev 
dessutom en informationsfilm, som sedan blev årets 
mest visade film på sociala medier för vår del. 

Enkät om RF-SISU Västernorrlands arbete
Våren 2021 skickades en enkät ut till föreningar och 

förbund om RF-SISU Västernorrland som stödorgani-
sation och för att se vilka utmaningar och arbetsområ-
den föreningarna tycker är viktigast att arbeta med. 

Utifrån svaren kan vi se en stor förflyttning på 
bilden av oss som stödorganisation, hela 60 procent 
uppgav att den generella bilden av RF-SISU Väster-
norrland var mycket positiv och det uppgavs exempel 
som ”bra engagemang och stöd”, ”alltid positiv i 
bemötandet och villiga att hjälpa till”, ”hjälp och stöd 
när man behöver” samt ”samarbete som utvecklar 
föreningen och en bredare verksamhet”.

En stor utmaning som många föreningar delar är 
möjligheten att rekrytera och behålla ledare. Endast 21 
procent uppgav att de har lätt att rekrytera och behålla 
ledare, vilket var en tioprocentig minskning gentemot 
2019. Närmare 80 procent uppgav istället att det är 
svårt. Medskick var bland annat ”När barnen slutar så 
slutar föräldrarna” och ”Med åren har det blivit 
betydligt svårare att rekrytera både organisation och 
aktivitetsledare. Medelåldern hos ledarna stiger” samt 
”Corona har gjort det svårare att aktivera de som själva 
inte är så företagsamma i föreningen”. 

Det är också inom rekrytering och kompetens hos 
aktivitetsledarna samt rekrytering av organisationsle-
darna som föreningarna uttrycker absolut störst behov 
av utbildning och stöd. Även inom kommunikation är 
behovet relativt stort.

2019 uppgav föreningarna att de önskade mer 
webbaserade kurser och utbildningar. Förändringsar-
betet påbörjades redan under hösten 2019 och i 
samband med coronapandemins utbrott 2020 övergick 
vi till enbart webbaserade utbildningar, vilket vi 
fortsatte med under 2021. Vi har dragit stora lärdomar 
av digitaliseringen och ser att vi på vissa utbildningar 
till och med fått högre deltagarantal än då de krävde 

fysisk närvaro.
Föreningarna uppger också i enkäten att det är 

mycket viktigt att vi lyfter behovet av tillgångar av 
idrottsanläggningar och kvaliteten på anläggningarna 
till länets politiker.

Digitaliserade och effektiviserade processer 
RF-SISU Västernorrland arbetar med olika 

material och metoder anpassade till föreningarnas 
önskemål och behov – i verktygslådan finns filmer, 
presentationer, övningar och samtalsunderlag inom en 
rad olika områden. Under 2020 ställde vi om utveck-
lingsarbetet till att i stället genomföras helt med hjälp 
av digitala verktyg. Under 2021 fortsatte vi med 
digitala arbetssätt och utbildningar men när corona-
smittoläget förbättrades under hösten genomförde vi 
även fysiska träffar, om än i begränsad omfattning. 
Många gånger fungerar det digitala mötet ypperligt, så 
det är något vi fortsätter med även framåt.

Två mötesplatser för SDF genomförda
Under året har samtliga SDF bjudits in till ett par 

mötesplatser och forum tillsammans med RF-SISU 
Västernorrland. Målet är att utveckla dialogen mellan 
RF-SISU Västernorrland och SDF samt hitta ytterliga-
re samverkan mellan olika idrotter. Under våren 
genomfördes en digital SDF-dialog med 21 medverkan-
de SDF där bland annat det intressepolitiska arbetet 
och läget i föreningarna på grund av coronapandemin 
diskuterades.

I slutet av november 2021 genomfördes ett efter-
längtat fysiskt Idrottsforum för SDF på Söråkers 
Herrgård. Antalet deltagande SDF var nämligen 
rekordmånga, det var 52 personer från 33 olika SDF på 
plats i Söråker, vilket också bidrog till många givande 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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diskussioner och ett stort erfarenhetsutbyte redan från 
första start. Deltagarna uppgav i utvärderingen efteråt 
att de har haft en bra upplevelse med möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och en utveckling av den gemen-
samma idrottsdialogen, vilket var det största syftet 
med konferensen. Styrelsens medlemmar hade en 
framträdande roll under Idrottsforum, läs mer under 
intressepolitik.

Ett uppskattat inslag på konferensen var när 
Ångermanlands Fotbollsförbunds kanslichef Roger 
Westin berättade om fotbollens utvecklingsresa 
tillsammans med RF-SISU Västernorrland och 
framtagandet av föreningsstödjare. 

Samverkan
Vi har, pandemin till trots, mött fler föreningar än 

på flera år. Vi har samverkat på olika sätt med 248 av 
länets idrottsföreningar i Västernorrland. 261 personer 
har deltagit på våra kurser och 1561 har deltagit på våra 
föreläsningar där de allra flesta utbildningar blev 
digitala. Om vi slår ihop alla unika deltagare som vi 
mött under året genom våra lärgrupper, kurser, 
processarbeten och föreläsningar så landar vi på 
nästan 10.000 personer.

En av de föreningar som vi genomförde processar-
bete tillsammans med var Sundsvall Mosquitoes. 
Under en dag processades bland annat engagemang och 
rekrytering. Fokus låg på allsidighet, delaktighet och 
långsiktighet med ett fyrtiotal av föreningens medlem-
mar. En efterlängtad fysisk träff efter långt coronaup-
pehåll som dessutom ledde till att många kloka tankar 

och idéer föddes. Under 2022 ska föreningen jobba 
vidare i lärgrupper för att fortsätta att utveckla sin 
verksamhet. 

Utbildning i sociala medier
I maj genomförde vi en kostnadsfri digital kommu-

nikationsutbildning med fokus på att vässa idrottsför-
eningarnas arbete med sociala medier. Utbildningen 
lockade ett 70-tal engagerade föreningsrepresentanter 
från stora och små föreningar. Samtliga som deltog i 
utbildningen fick dessutom tillgång till lärgruppsmate-
rial att använda för vidare arbete i sina föreningar.

Idrottens föreningslära 
Det självklara navet för förflyttningen mot 2025 är 

de idrottsföreningar som varje dag erbjuder idrottsak-
tiviteter. Som ett stöd till de förtroendevalda som leder 
dessa föreningar utformas utbildningar för att bistå 
med förflyttningen inom ramen för Strategi 2025. 
Under 2021 har vi därför erbjudit olika utbildningsin-
satser inom ramen för föreningskunskap. Dessutom 
genomförde vi en digital utbildning i just Idrottens 
föreningslära under våren tillsammans med sex 
föreningar. 

Styrelseutbildningar
Under 2020 testade vi för första gången att genom-

föra våra styrelseutbildningar digitalt och det visade 
sig vara riktigt lyckat då det kunde attrahera fler från 
hela länet per tillfälle. Även under 2021 höll intresset i 
sig och vi genomförde ordförandeutbildning med 

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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föreningar från bland annat cykel, skidor, tennis, 
curling, handboll och bågskytte. Vi arrangerade även 
en utbildning i hur man arrangerar ett digitalt årsmöte 
och även det var en attraktiv utbildning.

Ekonomi över nätet
Den digitala utbildningsformen har verkligen gett 

våra ekonomiutbildningar ett lyft. Under året genom-
förde vi fyra digitala ekonomiutbildningar och de två 
kassörsutbildningarna var de mest populära. De 
engagerade 31 föreningsaktiva. Vi höll även i utbild-
ningar i ämnena bokslut och bokföring som samman-
lagt hade 19 deltagare.

IdrottOnline 
I IdrottOnline erbjuds föreningar och förbund 

kommunikativa och administrativa verktyg för att 
skapa och hantera hemsidor, medlemsregister samt 
ansöka om lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) samt 
redovisa sin utbildningsverksamhet. RF-SISU 
Västernorrland har som uppdrag att kontinuerligt 
erbjuda olika utbildningsinsatser i form av både kurser 
och workshops. Under 2021 genomförde vi en utbild-
ning IdrottOnline Grund, medlemsregister och LOK 
via webb. Vi genomförde dessutom en informations-
kväll om nya LOK-stödsreglerna för 2022 och en 
genomgång i hur man använder den nya appen för att 
registrera LOK-stöd. 

Samverkan med Skatteverket
I samverkan med Skatteverket har föreningar under 

åren erbjudits webbutbildningar på områdena 
Idrottsföreningen som arbetsgivare samt Idrottsfören-
ingen lämnar kontrolluppgift.

Lärgrupper 
En majoritet av det utvecklingsarbete vi initierar i 

distriktets föreningar är den folkbildning som sker i 
form av lärgrupper. Här är mötet mellan människor, 
lärandet av varandra och dialogen det centrala – det 
gör att individen, gruppen och på sikt föreningen 
utvecklas. Det är det vi kallar folkbildning! Det är 
kärnan i vår verksamhet och i dessa tider är den 
oerhört viktig. 

I lärgruppen är lärandet icke-formellt och målet 
formuleras av deltagarna. Ledorden är frivillighet, lust 
att delta, närhet och tillgänglighet. RF-SISU Väster-
norrland stödjer föreningarna i detta arbete genom att 
utbilda lärgruppsledare, hjälpa föreningen att ta fram 
situationsanpassade lärgruppsplaner och anpassat 
material. De kategorier som har varit populärast för 
föreningarna i Västernorrland att diskutera i lärgrupp-
sform under 2021 är:

• Idrottskunskap 
• Förenings- och Förbundsutveckling 
• Värdegrund 
Liksom under 2020 har coronapandemin utmanat 

de demokratiska processerna och SF och deras 
föreningar har bland annat haft svårigheter med att 
genomföra fysiska årsmöten.  RF-SISU Västernorrland 
har stöttat föreningar i arbetet med att genomföra 
digitala årsmöten. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Inkluderande 
idrott för alla
2025 känner sig pojkar och flickor, män och 
kvinnor i olika åldrar och med olika förut-
sättningar och bakgrund välkomna till 
idrottsföreningen. Träningen utvecklas 
efter individens kapacitet vilket utvecklar 
rörelseförståelse. Möjligheten att träna, 
tävla och engagera sig i en förening är inte 
beroende av individens ekonomiska förut-
sättningar eller var man bor. Här följer de 
insatser vi har gjort i Västernorrland under 
2019 inom denna utvecklingsresa.

Ett av RF-SISU Västernorrlands uppdrag är att leda 
och samordna arbetet med att utveckla inkluderande 
idrott för alla. För att möjliggöra för personer med 
funktionsnedsättning har vi genomfört såväl folkbild-
nings- som utbildningsinsatser. 

RF-SISU Västernorrland genomför tillsammans 
med Västernorrlands Parasportförbund utbild-
ningsinsatser och erfarenhetsutbyten för att stödja 
föreningarna. 

I februari genomfördes en digital utbildning i 
inkluderande ledarskap för att möta idrottare med 
NPF eller annan funktionsnedsättning. Representan-
ter från fem föreningar deltog.

Vi har beviljat 305 000 kronor till två föreningar, 
Sundsvalls Golfklubb och Kämparna, för att göra 
tillgänglighetsanpassningar på sina anläggningar. 
Detta för att inkludera personer med funktionsned-
sättning i sin verksamhet.

Förutsägbart ledarskap – dolda utmaningar
Det finns många idrottare med dolda utmaningar.  

I september bjöd vi på en föreläsning med Måns Lööf 
om hur man kan leda sina aktiva på ett förutsägbart 
sätt så att det passar fler. Lööf pratade om vikten av att 
ha struktur, tydlighet och framförhållning, vilket 
passar alla barn och ungdomar, men är särskilt viktigt 
för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. 

Under föreläsningen delade Lööf med sig av tips och 
verktyg. Närmare 70 personer deltog.
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Föreläsning med basketprofil
I november arrangerades en träff med en föreläs-

ning av HG Rådström, eldsjäl och basketprofil som 
leder basketlaget Blue Heroes, där personer med 
intellektuell funktionsnedsättning spelar. Både 
idrottsföreningar och förbund deltog i det så kallade 
hybridmötet, där det var personer med både på plats i 
Sundsvall och digitalt via länk. Kvällen handlade om 
hur man utvecklar parasportverksamhet i sin 
förening och efter HG Rådströms inspirerande 
föreläsning berättade parasportförbundet om den 
utvecklingsresa som förbundet nu genomför och 
vilket stöd som föreningar kan få när de vill starta upp 
idrottsverksamhet. 

Idrott för nyanlända
Vi har under året deltagit i nationella, regionala 

och lokala nätverk i syfte att hjälpa fler från målgrup-
pen att delta i idrottsaktivitet arrangerad av förening-
ar. 

17 föreningar har beviljats projektstöd (idrott för 
nyanlända) för arbete med inkludering under 
perioden 2020/2021, fördelat på alla våra sju kommu-
ner. Totalt 422 000 kr delades ut av detta projektstöd 
till våra föreningar.

Vi har tagit fram och testat en föreningsutbildning 
som fokuserar på inkludering och jämställdhet. 
Tanken är att utbildningen ska utmana föreningen att 
tänka annorlunda i syfte att underlätta föreningsen-
gagemang för underrepresenterade grupper. Utbild-
ningen består av 2-3 kvällar där innehållet i grova 
drag handlar om kunskapspåbyggnad, nulägesanalys 
och tillverkning av handlingsplan. Åtta föreningar 
deltog under 2021 där ett utbildningstillfälle genom-
fördes digitalt med sju föreningar samtidigt och vid 
ett annat tillfälle genomfördes utbildningen fysiskt i 
föreningslokal med en förening.

Idrottssvaga områden 
Arbetet i idrottssvaga områden startade 2017 och 

har fokus på att stärka föreningsidrotten och engage-
ra invånarna i socioekonomiskt segregerade områden. 
Inför 2020 togs nya riktlinjer fram för verksamhets-
stödet riktat till RF-SISU distrikten, som samordnar 
det regionala och lokala arbetet. För 2020–2021 
fördelades det statliga stödet till 16 distrikt, för arbete 
i totalt 77 prioriterade områden. Två områden som 
RF-SISU Västernorrland jobbat med är Tallnäs i 
Timrå och Bredsand utanför Sundsvall. 

I Bredsand har arbetet genomförts i samverkan 
mellan RF-SISU Västernorrland, skola, fritidsgård, 
föreningsliv och övriga aktörer verksamma i Breds-
and.  När projektet avslutades vid årsskiftet och gick 
in i fortsatt kommunal regi kan vi summera det så här:
• Fler barn från Bredsand har blivit medlemmar i 

olika föreningar, bland annat inom simning, 
ridning, fiske, fotboll, basket och judo.

• KFUM Sundsvall Basket har startat upp sin 
verksamhet i Bredsand ( fyra träningar /veckan för 
pojkar och flickor i åldrarna 7-13 år.

• Fotbollsföreningarna, GIF Sundsvall, SDFF plus 
och Stockviks IF har fortsatt bedriva sin barn och 
ungdomsverksamhet med stöd av Bredidrott då 
projektledaren kunnat stödja på plats.

• 27 nya unga idrottsledare är utbildade och flertalet 
av dem är aktiva som idrottsledare i föreningarna i 
området just nu: 10 för  GIF Sundsvalls satsning 
Back2Basic och SDFF plus och 5 för basket KFUM. 
Och fler är på väg in i föreningarna och vill bli 
ledare. Dessa ungdomar är viktiga positiva förebil-
der i området.

• ”Prova på” verksamhet i 20 olika idrotter har 
genomförts under 2 år.

• Lovaktiviteter har genomförts under alla lov som 
projektet varit igång: Höst-, sport, påsk-och 
sommarlov. I samverkan med en mängd idrottsför-
eningar och övriga viktiga aktörer i området som: 
Kultur och fritid, Rädda barnen, Balders bostad, 
Folkets hus med flera.

Satsningen i Bredsand har nu gått in i en ny fas där 
kommunen bekostar en tjänst på 50 procent och 
därmed fortsätter att jobba med modellen.

Tallnäs Hopp
Tallnäs Hopp är ett samverkansprojekt som ger de 

boende i området Tallnäs i Timrå en möjlighet att 
delta i aktiviteter, utbildas och inkluderas i ett socialt 
sammanhang i idrottsrörelsens regi. Det har varit 
lovverksamhet, prova-på-verksamhet, lördagsaktivi-
teter med idrottstema, utbildningar av ledare med 
mera. Under 2020 var vi också med och stöttade upp 
starten av en ny idrottsförening, Tallnäs United, som 
under 2021 deltog i seniorfotbollsseriesammanhang i 
division 6. Under 2021 har projektet påverkats en hel 
del av coronapandemin, varav det periodvis varit 
mindre aktivitet. Under hösten har Timrå Tennis-
klubb, KFUM Basket Sundsvall, Teamsters Timrå IK 
och Gymnastikföreningen Astra varit delaktiga i 
området. Det finns stort intresse att fortsätta med 
framförallt tennis som basket, som haft många 
deltagare på sin prova-på-verksamhet. Enligt 
uppgifter från samverkande aktörer upplevs projektet 
bidra till mindre stök i området då fler har menings-
full fritid. Under året övergick projektet till kommu-
nal regi där vi istället för att leda projektet nu är en 
samverkanspart.

Anläggningar och idrottsmiljöer
Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en 

förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och 
skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför 
viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Rik-
sidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett 
anläggnings- och idrottsmiljöstöd som handläggs av 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



18

STYRELSENS BERÄTTELSE

RF-SISU distrikten.
Under 2021 har 31 ansökningar om föreningsstöd 

för satsning på anläggningar inkommit. Ansökningar-
na kommer från sex av sju kommuner. RF-SISU 
Västernorrland har beviljat totalt 2 580 000 kronor 
fördelat på 20 ansökningar i sex kommuner.

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.

En av de föreningar som fått ett större anläggnings-
stöd för att kunna bygga nytt är Härnösands Klätter-
klubb. Föreningen har funnits i tio års tid. Medlemsan-
talet har varit lågt och platser att träna på har varit få. 
De flesta har tränat på egen hand utomhus eller åkt 
iväg till närliggande kommuner och tränat på deras 
anläggningar. I augusti 2021 färdigställdes klubbens 
nya hall och efter det har föreningen tagit stora kliv. 
När vi besökte föreningen i oktober hade man växt 
från 15 aktiva innan sommaren till ett hundratal aktiva 
och fler på kö.

– Det känns jättebra och är jätteroligt. Vi har länge 
försökt hitta en vägg och en bra lokal och nu har vi 
hittat både lokal, bidrag och byggt och sen kommer det 
bara massor av folk som vill klättra, sa Anna Carlsson, 
ordförande i Härnösands Klätterklubb då.

Örnsköldsviks Innebandy är också en förening som 

beviljats anläggningsstöd. De byggde i våras två 
utomhusplaner, då pandemin satte stopp för inomhus-
träning. Planerna på Skyttis lockade många under hela 
sommaren.

– Alla har tyckt att det har varit fantastiskt roligt, 
säger Tommy Häggström, projektledare.

Idrott för äldre   
Satsningen ”Idrott för äldre” är ett stöd till 

idrottsförbund och idrottsföreningar. Den ger 
möjlighet att skapa förutsättningar för äldre (65+) att 
idrotta. Vi har varit ett av sex pilotdistrikt som valts ut 
av RF att genomföra satsningen. 

Metoden går ut på att stärka föreningar att i 
samverkan med andra aktörer i närområdet, exempel-
vis seniororganisationer, hembygdsföreningar, 
studieförbund med flera, erbjuda folkbildning och 
fysisk aktivitet för äldre. De aktiviteter som genomförs 
i Idrott för äldre ska anpassas till målgruppen och 
syfta till en ökad rörelseförståelse hos deltagarna.

Vi inledde projektet koncentrerat till Sollefteå men 
på grund av pandemin valde vi att bredda projektet till 
hela Västernorrland under senare halvan av projektti-
den. Vi har både jobbat med gemensamma evenemang 
och som ett stöd för de idrottsföreningar som behöver 
utveckla sin verksamhet så att de kontinuerligt kan 

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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erbjuda aktiviteter och folkbildningsinsatser för 
målgruppen. Idrottsföreningar som redan innan 
projektets start bedrev verksamhet för äldre (65+) 
hade i början av året möjlighet att söka ett verksam-
hetsstöd för målgruppen. Vi har i vår roll informerat 
om, och hjälpt föreningarna med detta stöd som 
erbjöds som engångstillfälle. 

Ett tiotal föreningar har fått utbetalt medel genom 
satsningen. Ramvik, Helgum, HAIK Bandy, Kramfor-
salliansen, Mellansel IF, Moälven Kanotklubb, 
Nipstaden Boule, Skogslöparna Själevad, Österforse IF 
och Friskis&Svettis Härnösand har haft olika typer av 
verksamheter för 65-plussare i sina föreningar. Allt 
från promenader till cornhole och styrketräning.

I maj arrangerades en digital inspirationsföreläs-
ning för seniorer, där Sofia ”Träna med Sofia” Åhman 
höll i ett pass tillsammans med 77 deltagare på länk.  

I juni 2021 genomfördes en basutbildning till 
seniorledare, där elva personer deltog. Bland annat 
utbildades seniorledare hos GIF Sundsvall, 
Friskis&Svettis i Sundsvall och Holmstrand-Helgums 
Sportklubb.

I december arrangerades en hybridföreläsning 
tillsammans med tv-profilen Leila Söderholm. Leila 
höll en inspirerande föreläsning via skärm som sändes 
på storbildsskärmar på fem orter, Sollefteå, Härnö-
sand, Kramfors, Ånge och Örnsköldsvik. Satsningen 

genomfördes i samverkan med kommunerna på 
orterna och var första gången vi provade att hålla ett 
fysiskt arrangemang på fem orter samtidigt. Koncep-
tet som sådant föll väl ut och är något vi kommer 
använda oss av även i andra sammanhang framöver.

Satsningen har bidragit till mer kunskap om 
målgruppen i stort och deras motionsvanor, vad de 
idrottsaktiva 65+ finner meningsfullt med sitt 
föreningsidrottande och det breda utbud av idrotts-
verksamhet som genomförs av idrottsföreningarna 
runt om i Sverige. Lärdomarna och erfarenheterna av 
den särskilda satsningen ”Idrott för äldre” tas nu med i 
idrottsrörelsens fortsatta arbete för att skapa förut-
sättningar för livslångt idrottande. 

Fritidsbanken
Att få till Fritidsbanken i samtliga kommuner är ett 

av våra mål, detta för att fler ska kunna delta i idrott. 
Under sommaren samverkade vi med Fritidsbanken i 
Sundsvall då vi stöttade föreningar som deltog i 
sommarlovsaktiviteter i Sundsvalls kommun. Där var 
Fritidsbanken på plats och lånade ut material i 
samband med detta. Under 2021 beslutades det om 
Fritidsbanker på ytterligare två orter, och fler är på 
gång.
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Ett stärkt  
ledarskap 
2025 känner såväl tränare som ledare och 
förtroendevalda till och leder enligt 
idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet 
är individanpassat och genomsyras av ett 
gott bemötande. Förutsättningarna för att 
vara idrottsledare är anpassade efter olika 
individers livssituation. Idrottsrörelsen 
har attraktiva ledarutbildningar med hög 
kvalitét på alla nivåer. Samtal om utveck-
ling, normer och värderingar är levande i 
IF och SDF.

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott
Ett omfattande revideringsarbete av styrdokumen-

tet ”RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott” har 
fått sitt avslut under 2021. Dokumentet har bytt namn 
till ”RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott” och 
är en vägledning vid tillämpning av 1 kap 1 § RF:s 
stadgar, vilka beskriver idrottsrörelsens gemensamma 
verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Att utveckla föreningarna är en viktig del i idrotts-

rörelsens strategiarbete och vi har fortsatt jobba med 
våra anvisningskvällar där fokus ligger på att utveckla 
föreningen inom områdena delaktighet, allsidighet och 
långsiktighet.

Vi har genomfört 19 processer  kring anvisningarna 
under året, bland annat med Lucksta IF, Matfors IF, 
Sundsvalls Innebandyförening, Örnsköldsvik Shoto-
kan Karateklubb, Öviks Skidskytteförening och 
Klockarbergets BK.

Trygga idrottsmiljöer 
All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från 

FN:s Barnkonvention och att alltid ha ett barnrättsper-
spektiv. En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, 
trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla 
känner sig välkomna och delaktiga och får delta och 
utvecklas efter sina egna förutsättningar. För att vi ska 
få en trygg idrottsmiljö arbetar vi utifrån den värde-
grund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram 
till. Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret för den som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbun-
den kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid visas 
upp vid nytillsättningar.

Vi har ett samarbete med Bris barn- och föräldrate-
lefon. Stödmaterial till förbund och föreningar kring 
trygga idrottsmiljöer finns samlat på vår hemsida. En 
direktlänk till RF:s visselblåsartjänst finns tillgänglig 
och väl synlig på hemsidan. Syftet med visselblåsar-
tjänsten är att göra det lättare att påkalla uppmärksam-
het om missförhållanden inom idrotten som exempel-
vis ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller 
trakasserier. Trygghetsfrågorna är idag en naturlig del 
av våra ledarutbildningar. 

Generellt kan sägas att stora rikstäckande idrotter 
är bland de mest förekommande i visselblåsartjänsten 
och dessa idrotters ärenden hamnar hos idrottsom-
budsmannen. Under 2021 har det kommit in omkring 
250 ärenden från hela landet som har hanterats till 
visselblåsarfunktionen. Trots rådande pandemi, som 

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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medfört minskad verksamhet i föreningar och förbund, 
har RF sett en ökning av ärenden. Statistiken är inte 
nedbruten per distrikt.

Idrottsövergripande tränarutbildningar
Idrottsrörelsens nya idrottsövergripande tränarut-

bildningar ska bidra till idrottsrörelsens förflyttning 
utifrån Strategi 2025, ge en relevant kunskapsgrund 
inom bärande områden och konkretisera dessa i 
tränarrollen.  Allt innehåll i idrottsrörelsens nya 
tränarutbildningar genomsyras av idrottsrörelsens 
utvecklingsresor, särskild fokus ligger på En ny syn på 
träning och tävling. Även trygghetsfrågorna är idag en 
naturlig del av dessa utbildningar.

Grundutbildning för tränare genomförs i ett varierat 
lärande, vilket innebär egna studier via utbild-
ningswebb i kombination med gemensamma träffar, 
som under 2021 genomfördes helt digitalt, där vi lägger 
stor vikt vid samtal mellan deltagare och praktisk 
tillämpning. Tränarens roll beskrivs i relation till 
idrottsföreningens uppdrag och förutsättningar. 
Utbildningen gör också tydligt att en tränares ledarskap 
bör ha en idé- och värderingsstyrd grund, som genom 
ett normmedvetet perspektiv synliggör jämställdhet 
och inkludering. Tränaren ska även få med sig vad som 
påverkar en idrottare som människa, och som då blir 
viktigt att tänka på i träning och tävling. 

Under 2021 har Grundutbildning för tränare 
genomförts vid tre tillfällen i Västernorrland med totalt 
74 ledare i varierande ålder och från olika idrotter. 

Flera utbildningsinsatser på temat ledarskap
Under året har ett flertal föreläsningar på temat 

ledarskap genomförts. Bland annat föreläsningen ”Den 

förutsägbara ledaren” med Måns Lööf, sjuksköterska, 
terapeut och idrottsledare. Med föreläsningen vill vi 
bidra till ett hållbart idrottande hela livet genom att 
sprida grundläggande kunskap om hur idrottsrörelsens 
ledare och andra viktiga vuxna kan se och bemöta alla 
individer i en träningsgrupp – med särskilt fokus på 
unga med någon form av neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning

I februari arrangerades två digitala föreläsningar 
med idrottspsykologiska rådgivaren Johan Fallby om 
att skapa de bästa förutsättningarna för barns- och 
ungdomars idrottande. Även denna gång lockade han 
storpublik. Omkring 350 personer anslöt till det digitala 
rummet och inspirerades av hans tankar.

Rörelseförståelseutbildning
Vi tog under året fram en ny utbildning för att få fler 

ledare att tillämpa rörelseförståelse i sin träning.

Unga ledare 
Med fokus på morgondagens idrottsledare genomför 

vi årligen ett antal insatser för ungdomar som vill 
utveckla sitt ledarskap.

Utbildning för att leda seniorer
Inom ramen för vårt projekt ”Idrott för äldre” har vi 

utbildat ett drygt tiotal personer till att bli seniorledare.

Ledarskap i svensk idrott
Vi har också utbildat ledare genom vår utbildning 

LSI Ledarskap i svensk idrott. Detta har skett inom 
ramen för våra idrottssvaga områden i Bredsand och 
Tallnäs, men vi hade under 2021 också deltagare från 
Skönsberg i Sundsvall med i utbildningen.
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Jämställdhet 
för en fram-
gångsrik idrott

2025 ser idrottsrörelsen en jämställd 
verksamhet som en förutsättning för en 
framgångsrik idrott. Män och kvinnor har 
samma makt att forma idrotten och sitt 
deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheter-
na är lika för alla oavsett kön, att utöva och 
leda idrott. Idrottsrörelsen tillämpar 
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.   
Här följer de insatser vi har gjort i Väster-
norrland under 2020 inom denna utveck-
lingsresa.  

2021 var det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Det 
uppmärksammade vi bland annat genom att publicera 
en välläst intervju med vår egen ordförande, Susanne 
Öberg, som var den första kvinnan på posten på 114 år. 
Att vara den första kvinnan var dock inget som hon 
reflekterat särskilt mycket över.

– Det är så självklart för mig. Att sträva efter 
jämställdhet och inkludering är inget projekt. Det är 
den jag är och vill vara, sa hon i intervjun.

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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I juni 2021 trädde en ändring av Riksidrottsförbun-
dets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara 
representerat med mindre än 40 procent i specia-
lidrottsförbundens styrelser och valberedningar. Om 
vi tittar in i vår egen organisation så är fördelningen 57 
procent kvinnor i RF-SISU Västernorrlands styrelse 
och i valberedningen är 40 procent kvinnor. Dessutom 
leds kansliet av en kvinna.

Uppmärksammat kvinnliga ledare
Ett sätt att få fler kvinnliga ledare är att berätta om 

de som finns och vad de åstadkommer. Under hösten 
gjorde vi ett tjugotal föreningsreportage och valde 
bland annat att berätta om den kvinnliga ledningen i 
en motorklubb i Örnsköldsvik som tagit över och 
utvecklat föreningen i en annars traditionellt manlig 
föreningsverksamhet. 

Handlingsplaner och ambassadörer
Under 2020 arbetade vi fram en ny utbildning i 

Inkludering och jämställdhet där deltagarna både får 
kunskapspåfyllning och möjlighet att arbeta mer 
konkret med ämnet i sin förening. I arbetet ingår att 
göra en nulägesanalys, sätta mål och ta fram en 

handlingsplan för att arbetet ska bli mer inkluderande 
och jämställt. Under 2021 genomfördes en utbildning 
digitalt tillsammans med ett femtontal deltagare och 
planen är att utbildningen ska genomföras även 
framåt.

#skippaattityden
#skippaattityden är ett konkret verktyg för att 

skapa medvetenhet om jämställdhets- och inklude-
ringsfrågor redan hos barn och unga, ett verktyg som 
tagits fram av våra kollegor i Gävleborg. Genom att 
jobba med attityderna tidigt kan vi påverka såväl 
normer som strukturer och därmed bidra till ett mer 
jämställt och inkluderande klimat i föreningarna. 
Bland annat gjorde vi ett värdegrundsarbete i BK 
Örnen under hösten 2021 där de unga tjejerna bland 
annat fick diskutera vad som var viktigt för dem i hur 
man är mot varandra. Arbetet genomfördes i samband 
med att vi deltog vid demokratistugan i Örnsköldsvik 
för att visa på ett konkret exempel hur man kan arbeta. 
Vi gjorde även en film av tjejernas arbete som vi nu 
använder som informations- och inspirationsfilm. 
Tanken är att vi kommer att fortsätta att arbeta med 
#skippaattityden i fler föreningar under 2022.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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En viktig del i RF-SISU Västernorrlands 
uppdrag är att företräda idrottsrörelsen 
och lyfta idrottsrörelsens frågor, utma-
ningar och möjligheter. 

Aktörer från flera olika delar av samhället bidrar 
alla till att göra Västernorrland till en bra plats att leva 
på. Men det finns också utmaningar som de goda 
samhällskrafterna behöver hjälpas åt med. Segrega-
tion och utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, 
demografisk utveckling samt skillnader i utbildnings-
nivå är några exempel. Distriktet rymmer allt från 
storstad till landsbygd. Som en del i civilsamhället kan 
idrotten, när den ges rätt förutsättningar, bidra till en 
positiv lokal och regional utveckling i länet. 

Påverkansplaner
Under 2021 har styrelsen och RF-SISU-kansliet 

arbetat fram ett internt arbetsmaterial i form av 
påverkansplaner och underlag som ska hjälpa förtro-
endevalda och medarbetare med struktur, innehåll 
och genomförande av intressepolitiska insatser. 
planerna är nedbrutna per kommun och utgår från 
varje kommuns läge och behov.

Under våren genomfördes digitala SDF-dialoger 
med diskussioner om det intressepolitiska arbetet och 
vid Idrottsforum för SDF i Söråker innan årsskiftet 
gavs en rejäl inblick i de olika påverkansplanerna, dels 
för att förankra dem men också för att känna av så att 
vi prickat rätt utifrån idrotternas behov. Under 2022 
fortsätter arbetet med nästa steg i de intressepolitiska 
planerna med fokus på politikerträffar och samverkan.

Sundsvalls kommun
Under 2021 har arbetet med en gemensam anlägg-

ningsgrupp i Sundsvalls kommun, bestående av 
representanter från specialidrottsdistriktsförbund 
och RF-SISU Västernorrland, fortsatt.  Gruppen har 
bistått Sundsvalls kommun med underlag till kom-
mande lokalbehovsplan, träffat såväl kommunpoliti-
ker och tjänstemän vid ett flertal tillfällen.

Under 2021 startade kommunen startade upp 
förarbetet med en idrottspolitisk strategi som enligt 
tidsplanen ska strategin beslutas av kommunfullmäk-
tige i november 2022. Idrotterna representeras i 
strategiarbetet genom RF-SISU Västernorrland i 
styrgrupp och projektgrupp.

I arbetet med den idrottspolitiska strategin passade 
vi på att bjuda in Riksidrottsförbundets ordförande 
Björn Eriksson till att tala för politiker och tjänstemän 
om idrottsrörelsens utmaningar framåt. 

Örnsköldsviks kommun 
I Örnsköldsviks kommun pågår ett arbete med att 

ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. 
RF-SISU Västernorrland har haft dialogmöten 

angående översiktsplanen tillsammans med samhälls-
planerare vid Kommunledningsförvaltningen och 
intresserade idrottsföreningar. Vid en träff i maj deltog 
ett 20-tal representanter för Örnsköldsviks organise-
rade idrottsrörelse och där fick de chans att framföra 
sina behov och lyfta utmaningar för idrottsrörelsen 
kopplat till anläggningar, tillgänglighet med mera. 
Kommunens ambition är att inkludera idrottsrörel-
sens perspektiv vid framtida etableringar av idrotts-
hallar. Fler möten på tjänstemannanivå planeras.

Påverkansplaner för  
samtliga sju kommuner

INTRESSEPOLITISKT ARBETE
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Västernorrlänningar  
tog emot förtjänsttecken
Förtjänsttecknet är den högsta utmärkel-
sen som delas ut inom svensk idrott. 
Förtjänsttecknet delas ut av Riksidrotts-
förbundet till 100 personer i idrottsrörel-
sen vartannat år. Inför årets utdelning var 
det fler nomineringar än någonsin. 2021 
var fyra av mottagarna från Västernorr-
land: Ulla Hägglund, Stig Lindblad, Claes 
Nyman och Ronny Valter.

Ulla Hägglund, Trehörningsjö IF
Ulla Hägglund, 65, har varit aktiv i föreningen 

Trehörningsjö i närmare 40 år. Hon började som aktiv 
och i dag är hon ordförande. På 80-talet var hon 
tränare för föreningens herrlag som en av få kvinnliga 
tränare för herrlag i landet. Men redan som 14-åring 
började hon med utveckling av föreningen.

– Jag och några kompisar for till Åsele marknad 
och såg där att de spelade fotboll. Vi åkte hem, 
samlade ett helt gäng och tog mod till oss när vi gick 
till föreningen: Vi ska spela fotboll och ni ska fixa en 
tränare åt oss. Vi hade förberett oss på att få motstånd 
men de tyckte att det var jättekul, berättar Ulla.

Ulla Hägglund har dessutom varit engagerad i Ång-
ermanlands FF sedan 2004, där hon är ordförande i 
utvecklingskommittén. Men det var Svenska Fot-
bollförbundet som nu nominerade henne till priset.

– Det är hedrande, säger hon.

Stig Lindblad, Molidens IK
83-årige Stig Lindblad från Moliden har en lång 

ideell karriär bakom sig. Han har mestadels varit aktiv 
i och engagerad i orientering och skidor och har ägnat 
många av sina snart 60 år som medlem i Molidens IK 
till ideellt arbete. Bland annat var han med och byggde 
det första elljusspåret i föreningen. Redan 1969 blev 
han engagerad i föreningen och var aktiv i olika roller, 
däribland ordförande, fram till 2018 då han avslutade i 
parksektionen.

Lindblad har också varit engagerad i Ångerman-
lands orienteringsförbund från 1980 och fram till 
början av 2000-talet då han var ordförande under 
några år. Han berättar att han blev mycket överraskad 
och glad över att ha tilldelats utmärkelsen RF:s 

FÖRTJÄNSTTECKEN

förtjänsttecken.
– En av drivkrafterna för mig har varit att få positiv 

feedback från människor runtomkring och känna att 
man gör bra saker för andra. Utan den feedbacken 
hade jag inte fortsatt, säger Stig Lindblad och 
fortsätter:

– Kanske har man varit en liten, liten kugge i 
idrottslivet. Det känns behjärtansvärt och jag blir 
stolt, säger han.

Claes Nyman, Sund IF
En knäskada i början av 70-talet blev starten på 

Claes Nymans ideella engagemang i fotbollsförening-
en Sund IF. När lagledarposten blev ledig 1974 tog 
Nyman på sig rollen och där har han blivit kvar.

– Det är så roligt att pyssla med det som är runtom-
kring ett lag, så jag har hållit på sedan dess. Är man 
med yngre människor så blir man som dem, man får 
höra mycket och får vara med, säger han och lyfter 
gemenskapen som viktigt i idrottsengagemanget.

Sedan cirka tolv år tillbaka är Claes Nyman också 
engagerad i Medelpads Fotbollsförbunds styrelse, där 
han dessförinnan jobbade aktivt i disciplinkommit-
tén.
Ronny Valter, IF Rycket, Härnösand

1984 blev Ronny Valter från Helgumsbro ordföran-
de för den nybildade parasportföreningen IF Rycket. 
Ronny verkade på den posten fram till 2020, alltså i 
hela 36 år!

Några år efter att han klivit på ordförandeposten så 
tog Valter klivet in i styrelsen för Parasport Väster-
norrland där han var aktiv fram till 1994. Ronny 
Valter, som nu är 72 år, var också ledamot i Svenska 
Parasportförbundet mellan 1999 och 2007.
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Digitaliseringen svepte in med en väldig 
kraft under första året med coronapande-
mi. När vi nu summerar år två med pande-
min, kan vi se att det digitala sättet att 
mötas är här för att stanna, även inom 
idrottsrörelsen. 

Tack vare möjligheten till det digitala mötet och 
utbildningar har vi samverkat med fler individer än på 
många år. I och med att vi kört samtliga utbildningar 
digitalt kan vi också se att vi ökat möjligheterna för 
idrottsledare och organisationsledare att delta i våra 
utbildningar. Vi ser också värdet av kombinationen av 
ett fysiskt och digitalt möte. Många gånger kan vi 
börja dialogen genom att ses vid en fysisk träff, för att 
sedan göra fler och kortare avstämningar via ett 
snabbt videomöte. Videomötet ger också möjlighet till 
gruppdiskussioner mellan föreningsledare på ett 
smidigt sätt.

Mycket av vår kommunikation har av förklarliga 
skäl handlat om coronapandemin och dess påverkan 
på idrotten. Läs mer i avsnittet om coronapandemin.

Växer i sociala medier  
Under 2021 fortsatte satsningen på våra egna 

sociala medier. Med ambitionen att nå olika målgrup-
per såsom beslutsfattare, idrottsledare och idrotts-

föräldrar har plattformarna vuxit under året. Antalet 
personer som nåddes av kommunikationen ökade med 
hela 54 procent. Vid årsskiftet 20/21 startade vi också 
ett instagramkonto för att både följa föreningarnas 
verksamhet ytterligare samt att visa upp främst konsu-
lenternas arbete. 

En övergripande målsättning är att bygga en positiv 
och intressant bild av idrottsrörelsen samt att stärka 
vårt blott två år unga varumärke RF-SISU Västernorr-
land. På ett mer praktiskt plan har kanalerna använts 
dels för att skapa opinion och sprida kunskap, dels för 
att inspirera till utvecklingsresorna. Inlägg om 
coronapandemin och nya restriktioner skapade mest 
engagemang på Facebook under våren och sommaren 
och under hösten var det inlägg med inspirerande 
reportage från föreningar runt om i distriktet som 
sticker ut.

Hemsidan 
Hemsidan är vår landningssida där man dels kan 

hitta information men också dit man pekas genom vårt 
arbete i sociala medier eller i sökfunktioner. Under de 
två år som gått har trafiken till hemsidan varit 
tämligen konstant på närmare 56 000 sidvisningar. 
Hälften av besökarna är återkommande, övriga 
kommer i kontakt med oss för första gången. En 
tredjedel besökte hemsidan genom sin mobil. Absolut 
mest eftertraktat är att läsa om utbildningar, därefter 

Det digitala mötet är här

KOMMUNIKATION

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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kommer nyhetsartiklar om coronapandemin som 
berör idrottsrörelsen i Västernorrland. Därefter 
kommer kontaktuppgifter till RF-SISU Västernorr-
lands personal och reportage om föreningar.

Kommunikationskampanjer
Under året har vi genomfört flertalet kommunika-

tionskampanjer, bland annat har vi lyft jämställdhet, 
folkbildning och lärgrupper. En större kommunikativ 
insats gjordes i samband med att demokratin fyllde 
100 år under 2021 och då fokuserade vi på ungdoms-
delaktighet i idrottsföreningar. 

Vi tog hjälp av såväl CK Örnen som Örnsköldsviks-
ortens Ryttarförening för att berätta om deras 
erfarenheter. Det gjorde vi i form av demokratisamtal 
på scenen på torget i Örnsköldsvik en lördag i 
september, något som också landade i filmer som vi 
sedan kunde sprida vidare i andra sammanhang.

Eftersom pandemin har påverkat många idrotts-
föreningar negativt satsade vi också på att berätta om 
goda exempel i föreningslivet runt om i Västernorr-
land. Under tre månader projektanställdes en 
reporter som åkte runt till föreningar för att hitta 
inspiration och kraft att sprida vidare. Reportagen 
landade på hemsidan under ”Föreningsreportage” 
och spreds i sociala medier. Bilderna från mötena med 
föreningarna används också i flera sammanhang, 
bland annat som illustrationer i den här verksamhets-
berättelsen och i form av bildspel på Idrottsforum för 
SDF.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Idrott fri 
från doping
Rent spel är en naturlig del i idrottens 
värdegrund Idrotten vill och innefatt-
ar bland annat en idrott fri från do-
ping. Hos oss i Västernorrland är en 
nolltolerans mot dopning en självklar-
het. 

Rent spel betyder att den som vinner kan 
glädja sig över en schysst seger, att förloraren 
kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp 
och att åskådaren kan njuta av idrottsprestatio-
nen, förvissad om att resultatet inte är en följd av 
förbjudna medel och metoder.

Fram till årsskiftet 2020/2021 var Rik-
sidrottsförbundet Sveriges Nationella Antido-
pingorganisation. Nu är det istället Antidoping 
Sverige som är Sveriges Nationella Antidoping-
organisation (NADO) och arbetar för en 
dopingfri idrott. Antidoping Sverige ägs av 
Antidopingstiftelsen som är helt fristående, både 
från idrottsrörelsen och regeringen.

Råd och stöd
RF-SISU Västernorrland stödjer SDF och 

föreningar med utbildningar, information och 
rådgivning. Föreningen kan arbeta förebyggan-
de genom att vaccinera klubben mot doping, 
ladda hem samtalsplanen för att ge stöd till dig 
som ledare, ditt lag eller förening när ni skall 
prata om antidoping. E-utbildningen Ren 
vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare men 
också till stödpersonal.

Tillsammans med bland andra Polismyndig-
heten, Tullverket, kommunerna i Västernorr-
land, Mittuniversitetet, friskvårdsanläggningar 
och idrottsföreningar är vi aktiva i länets 
antidopingnätverk som leds av Länsstyrelsen. 

Vi samverkar med bland annat polisen i att 
samordna föreläsningsinsatser och dopingkon-
troller vid misstanke om doping inom en 
förening. Under uppmärksamhetveckan vecka 
41 passade vi även på att lyfta dopingfrågan lite 
extra i våra sociala medier, nyhetsbrev och på 
hemsidan. Vi erbjöd också en utbildning i 
antidoping.

ANTIDOPING

RF-SISU VÄSTERNORRLAND
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Statligt lokalt aktivitetsstöd
                                                                                      Våren och hösten 2021            Våren och hösten 2020

Idrott Ledarstöd Deltagarstöd Ledarstöd Deltagarstöd 

Amerikansk Fotboll/Flaggfotboll/Landhockey 16 51 69 525
Badminton 603 6125 953 9415
Bandy 1005 8394 1061 10332
Bangolf 56 379 85 454
Baseboll och Softboll 335 1902 345 2264
Basket 945 10036 1088 12464
Bilsport 122 999 150 1832
Bordtennis 634 5079 1135 10236
Bowling 98 995 216 1705
Boxning 316 2469 446 3916
Brottning 1309 13439 1251 13299
Budo & Kampsport 658 5371 577 4860
Bågskytte 488 2362 619 4065
Casting 13 130 9 69
Cheerleading 387 3001 491 4341
Curling 97 612 204 1335
Cykel 36 580 159 2553
Danssport 6 40 43 345
Draghundsport 111 433 107 553
Dragkamp 45 483 124 969
Dövidrott 29 138 40 369
Flygsport 9 27 0 0
Fotboll 37787 475438 41014 507864
Friidrott 1363 13443 1344 13451
Frisbee 24 101 137 2025
Fäktning 127 881 157 1020
Golf 1013 5737 1249 8677
Gymnastik 3035 25612 3513 29360
Gång och Vandring 0 0 0 0
Handboll 2025 22620 2423 26260
Innebandy 10845 137977 12271 161932
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Ishockey 10860 152257 11716 162733
Judo 654 4961 929 5913
Kanot 258 1999 120 1250
Karate 597 4390 682 6225
Klättring 89 734 22 168
Konståkning 2528 16628 3141 24408
Korpen 119 1185 47 1009
Motorcykel och Snöskoter 226 1973 371 3104
Mångkamp 0 0 0 0
Orientering 1163 10965 1289 12614
Padel 0 0  
Parasport 73 463 135 1202
Ridsport 17444 100208 15255 87523
Segling 115 854 92 829
Simidrott 8247 58291 7369 59329
Skateboard 0 0 4647 42545
Skidor 4811 47178 145 1259
Skidskytte 190 1882 1147 13501
Skolidrott 888 8787 155 727
Skyttesport 100 468 113 624
Styrkelyft 733 8487 42 346
SweSports 95 552 783 9391
Taekwondo 612 5737 655 5513
Tennis 5817 30584 5590 30280
Tyngdlyftning 600 4602 617 4544
Varpa 0 0 0 0
Vattenskidor och Wakeboard 82 866 83 650
Volleyboll 500 4686 440 3570
Summa 120338 1213591 126865 1315747

Statligt lokalt aktivitetsstöd
                                                                                      Våren och hösten 2021            Våren och hösten 2020

Idrott Ledarstöd Deltagarstöd Ledarstöd Deltagarstöd 

LOK-stödsbeloppen för 2020 och 2021 har varit enligt följande; Ledarstöd 21kr, deltagarstöd 7 kr och 
extra ledarstöd 5 kr.
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Utbildningstimmar per idrott
Idrott Ledare Övriga  Antal deltagare Andel kvinnor/män

Badminton 69 111 114 7 23 26  39 126 127 44% 56%
Bandy 45 187 55 98 38 23  71 1910 104 11% 89%
Bangolf 175   5    27   19% 81%
Baseboll och Softboll 40 35 39 7 4 11  65 44 100 22% 78%
Basket 352 296 12 0 9 12  138 79 16 41% 48%
Bilsport 413 153 49 117 58 18  246 189 68 30% 70%
Bordtennis 42 80 19 0 12 0  33 70 23 15% 67%
Boule 48   42    43   47% 53%
Bowling 0 5 3 9 37 4  5 20 42 40% 60%
Boxning 3 20 3 0 0 0  5 5 4 40% 60%
Bridge 0   48    7   14% 86%
Brottning 48 37 8 0 38 8  31 70 35 42% 58%
Budo & kampsport 17 35 33 57 0 49  32 19 56 34% 66%
Bågskytte 109 101 102 3 38 164  65 118 101 46% 54%
Casting 9   0    15   33% 67%
Cheerleading 9 4 0 0 0 0  12 7  92% 8%
Curling 14 11 15 0 0 3  12 9 25 33% 67%
Cykel 55 30 3 0 34 0  50 38 21 36% 64%
Danssport 19 18 150 36 372 532  50 879 918 66% 34%
Draghundsport 0   9    13   69% 31%
Dragkamp 0 20 5 12 0 0  6 26 5 67% 33%
Flygsport 55 0 0 63 8 0  105 4 0 1% 99%
Fotboll 3342 2108 1746 921 441 767  2885 2311 4417 33% 64%
Friidrott 160 82 74 29 55 7  92 102 140 51% 41%
Frisbee 42 3 0 6 0 0  27 5 0 22% 78%
Fäktning 13   16    7   14% 86%
Golf 451 612 383 566 813 133  790 741 290 37% 62%
Gymnastik 263 189 68 68 7 17  208 196 111 77% 23%
Handboll 279 71 68 84 0 34  290 58 180 49% 51%
Innebandy 880 1920 1175 501 301 105  1229 1759 2993 33% 57%
Ishockey 203 761 322 58 113 180  172 623 819 20% 62%
Judo 53 56 44 0 11 0  83 623 115 40% 60%
Kanot 119 108 106 0 0 2  32 26 31 63% 38%
Karate 27   0    29   52% 48%
Klättring 36 8 0 10 0 0  44 5  41% 59%
Konståkning 71 237 102 40 84 165  85 335 273 78% 22%
Korpen 48 60 151 0 0 4  64 81 96 89% 11%
Motorcyckel & snöskoter 82 238 297 288 199 328  281 288 474 31% 64%
Mångkamp  30 0  0 0  0 9 0  
Orientering 626 469 398 29 93 51  442 358 395 43% 50%
Parasport 54 42 2 0 3 0  27 34 0 41% 59%
Ridsport 119 293 283 12480 12514 12306  5512 5058 5258 82% 3%
Segling 91 76 93 223 136 120  159 217 292 36% 64%
Simidrott 106 158 129 31 124 24  99 182 92 61% 39%
Skidor 641 672 482 261 273 352  788 711 935 41% 52%
Skidskytte 15 13 0 22 31 0  67 41  49% 51%
Skolidrott 108 194 129 12 0 14  153 134 141 52% 48%
Skyttesport 3 14 60 137 213 44  55 118 21 2% 98%
SweSports 6 20 0 0 0 0  5 4 0 0% 100%
Styrkelyft  19 17  0 0  0 11 11  
Tennis 154 73 69 129 147 50  147 208 88 22% 71%
Triathlon 3   0    6   0,5 0,5
Volleyboll 24 24 0 3 0 0  34 32 0 68% 32%
Totalt 9541 9693 6808 16427 16229 15553  14882 17883 18817  

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019     Kvinnor Män
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SDF-bidrag 2021

Badminton  10 838 kr 
Bandy  12 815 kr 
Basket  17 206 kr 
Bilsport  10 429 kr 
Bordtennis Norrland  6 917 kr 
Bordtennis Ångermanland  6 538 kr 
Brottning  9 914 kr 
Budo & kampsport  8 610 kr 
Bågskytte  10 533 kr 
Cykel   5 376 kr 
Danssport  16 349 kr 
Dragkamp  3 790 kr 
Dövidrott  3 207 kr 
Flygsport  3 268 kr 
Fotboll Medelpad  101 995 kr 
Fotboll Ångermanland  96 478 kr 
Friidrott Medelpad  5 744 kr 
Friidrott Ångermanland  10 137 kr 
Fäktning  3 315 kr 
Golf Ångermanland  24 230 kr 
Gymnastik  22 697 kr 
Handboll  13 710 kr 
Innebandy  102 588 kr 

Ishockey Medelpad  34 532 kr 
Ishockey Ångermanland  31 603 kr 
Judo   9 994 kr 
Kanot   7 105 kr 
Konståkning  21 688 kr 
Korpen  1 115 kr 
Motorcyckel & snöskoter  20 059 kr 
Orientering Medelpad  14 706 kr 
Orientering Ångermanland  16 922 kr 
Parasport  7 964 kr 
Ridsport  143 788 kr 
Segling  10 273 kr 
Simidrott  35 820 kr 
Skidor Medelpad  27 439 kr 
Skidor Ångermanland  33 172 kr 
Skidskytte  4 645 kr 
Skolidrott Medelpad  13 058 kr 
Skolidrott Ångermanland  8 437 kr 
Skyttesport  13 010 kr 
Styrkelyft  5 583 kr 
Tennis  23 995 kr 
Tyngdlyftning  4 460 kr 
Volleyboll  4 858 kr 

Idrott  2021 Idrott  2021 
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STYRELSE
Förbundsordförande Susanne Öberg 
Vice ordförande Hans Rosengren
Övriga ledamöter Liselotte Pettersson 
  Pia Thoresson
  Leif Johanson
  Tomas Berglund
  Kristina Girhagen

VALBEREDNING
Ordförande Mats Hamberg
Ledamöter Leif Thunman 
  Per Jutterström
  Ann Larsson  
  Lena Schmidt

PERSONAL
Distriktsidrottschef Elisabeth Byström 
 
Verksamhetschefer Ellen Forsberg  
  Andreas Johansson

Kommunikatör Li L'Estrade 

Verksamhetskoordinator Alireza Samadi 
 
Kassör Lillemor Åslin

Idrottskonsulenter Sundsvall Lena Andersson
 Ingela Asplund 
 Magnus Forsberg 
 Håkan Melker 
 Gunnar Wallberg
 

Idrottskonsulenter Kramfors Jan Hellström
 Fanny Libell 

 
Idrottskonsulenter Örnsköldsvik Johan Strömqvist

 Jonas Lindgren 
 
Projekt Elin Löfblad 

 Ann Danielsson
  

 

Vår organisation under året



33



RF-SISU Västernorrlands uppdrag
RF-SISU Västernorrland är Riksidrottsförbundet och 
SISU ldrottsutbildarna regionalt i Västernorrlands län, 
med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda 
idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och 
lokal nivå. 

RF-SISU Västernorrland har även i uppdrag att verka för 
och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning. 
Medarbetarna arbetar i distriktets alla kommuner och 
bidrar till idrottsföreningarnas utveckling.

I distriktet finns 729 SF-idrottsföreningar med  
verksamhet inom 66 olika idrotter. 

Välkommen att besöka vår webbplats på 
www.rfsisu.se/vasternorrland

Box 890, 851 24 Sundsvall | Tel: 010-476 49 00 E-post: vasternorrland@rfsisu.se
Hemsida: www.rfsisu.se/vasternorrland RF
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