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Liksom föregående år har 2021 års verksamhet präglats av coro-
napandemin och de lagar, föreskrifter och allmänna råd som följt i 
dess kölvatten. Med inställda matcher och tävlingar samt arrange-
mang och evenemang som inte fick genomföras har många för-
eningar haft det tufft, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 
Pandemin har ställt krav på anpassning och förändring där både 
vi och våra föreningar har skapat nya möjligheter, allt från andra 
former för folkbildning till olika sätt att träna. Med ekonomiskt 
stöd samt tips, råd och idéer har vi varit ett stöd för våra förening-
ar i att bibehålla och utveckla sin verksamhet under pandemin. 
Såväl folkbildnings- som idrottsverksamheten har vi i så stor ut-
sträckning som möjligt ställt om – inte ställt in – och genomfört 
digitalt eller utomhus. 

Coronapandemin har också medfört ändrade arbetssätt och lett 
till ökad digitalisering. I och med att vi har blivit mer digitala har vi 
gjort ett internt kompetensutvecklingsarbete om digitalisering – ett 
arbete som vi kommer att ha mycket nytta av framöver och som vi, 
tillsammans med föreningslivet, behöver fortsätta att utveckla. 
Digitaliseringen har medfört nya sätt för oss att möta föreningar 
och förbund och lett till att kontakterna mellan oss och föreningsli-
vet har stärkts och i många fall även underlättats. Hur kommer våra 
föreningsbesök att se ut i framtiden? Det är en intressant och 
utmanande fråga för oss, både på kort och lång sikt. 
 
Samarbetet med distriktets tio kommuner och Region Uppsala 
har stärkts och utvecklats ytterligare under året. Samarbetet med 
våra kommuner har alltid varit betydelsefullt, men under pande-
min har det varit extra viktigt med täta kontakter och bra dialoger, 
allt för att underlätta för våra föreningar att, på ett eller annat sätt, 
kunna fortsätta att bedriva idrottslig verksamhet. Under året har vi 
tydligt sett idrottens och folkbildningens betydelse för folkhälsan 
där folkhälsoperspektivet har fått en tydligare plats på vår 
gemensamma kommun- och regionagenda. 

Under året har folkbildningen fått ett ännu större fokus hos oss 
än tidigare år, vilket har utvecklat oss som studieförbund. Trots 
alla utmaningar med anledning av pandemin når vi, med vårt nya 
digitala arbetssätt, de flesta av våra kvantitativa mål, dessutom 
med hög kvalité. Det är en utveckling som vi med oförändrad 
kraft vill fortsätta med under 2022.  
 
Ett för oss viktigt område som vi under 2021 haft extra fokus på är 
jämställdhet. Det är en fråga som vi inom idrotten måste fortsätta 
att jobba intensivt med och som måste belysas ännu mer för att 
idrotten ska kunna fortsätta utvecklas i den riktning vi alla öns-
kar. Vi har under året samordnat satsningen Jämställd och jämlik 
förening där föreningar och förbund arbetar med att utveckla sin 
verksamhet till att bli mer jämställd och jämlik. Jämlikhet får dock 
aldrig handla om bara ett projekt utan ska alltid finnas med på vår 
agenda. 
 
Vi vill tacka all personal hos RF-SISU Uppland som på ett outtrött-
ligt sätt kämpat under tuffa arbetsformer med en pandemi flå-
sandes i nacken och ändå levererat bra verksamhet. Vi vill även 
tacka alla er föreningsledare som på samma ihärdiga och krea-
tiva sätt fortsatt att kämpa för att vi som idrottsrörelse ska ta oss 
igenom pandemin och kunna upprätthålla en god folkhälsa i vårt 
distrikt. 

Pyry Niemi
Ordförande RF-SISU Uppland

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef RF-SISU Uppland

Pyry Niemi
Ordförande  
RF-SISU Uppland

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef 
RF-SISU Uppland
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Björn Knösch och Stefan Johansson från Uppsala Handikappidrott tränar boccia på Fyrishov i Uppsala.

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete: 
Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om 
nya mål (se nedan) och 2017 tillkom de utvecklingsresor som ska 
hjälpa oss att nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som 
vill ska kunna idrotta hela livet i förening 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 po-
sitiv trend, men rörelsen har fortfarande ett stort och viktigt arbete 
framför sig.

Idrottsrörelsens mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans priorite-
ra verksamheten i riktning mot visionen ”Svensk idrott – världens 
bästa”. Målen är:

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 värdegrund. 

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 livslång idrott i 
förening behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden 
och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på 
engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att 
göra Sverige starkare. De tvååriga verksamhetsinriktningarna 
utgår från den strategiska planen och målen 2025.

Nästan all verksamhet som RF-SISU Uppland har genomfört under 
2021 bygger på inriktningen i de fem resorna: En ny syn på träning 
och tävling, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en fram-
gångsrik idrott, den moderna föreningen engagerar samt ett stärkt 
ledarskap.
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Fortsatta restriktioner och behov av kompensation och åters-
tart har präglat 2021. Idrottsrörelsen har drabbats både ekono-
miskt och idrottsmässigt och kommer att behöva arbeta med 
återstart och utveckling de närmaste åren. Statistik i form av 
verksamhetssiffror såsom exempelvis LOK-stöd, sanktionerade 
tävlingar samt från enkäter till idrottsföreningar och intervjuer 
med samtliga specialidrottsförbund (SF) vittnar om kraftiga ef-
fekter på idrottsverksamheten på grund av pandemin. SF lyfter 
särskilt fram svårigheten med att behålla grupperna ungdomar 
och unga vuxna, vilka varken fått träna eller tävla som vanligt. 
Svårigheten gäller även äldre och personer i riskgrupp. Det syns 
extra tydligt för personer med funktionsnedsättning där minsk-
ningen har varit dramatisk. Nästan alla föreningar upplever att 
de påverkats negativt på ett eller annat sätt och majoriteten 
anger att det påverkat föreningen stort.

Ekonomiskt stöd under coronapandemin
Precis som 2020 erhöll Riksidrottsförbundet (RF) under 2021 ökat 
anslag för att hantera de ekonomiska effekterna av coronapande-
min. Stödet har använts till att både hantera ekonomiska konse-
kvenser och för att ge idrotten en möjlighet till återstart.

Kompensationsstöd
Under 2021 fördelades 8 796 000 kr i kompensationsstöd till 140 
uppländska idrottsföreningar. Dessa siffror inkluderar dock inte 
större nationella evenemang och nationell serieverksamhet då 
kompensationsstöd för detta har fördelats via respektive SF. 
Stödet har kunnat mildra de största intäktsbortfallen och har bidra-
git till att idrottsföreningars verksamheter inte har omkullkastats. 
Värst ekonomiskt drabbade har föreningar och förbund med om-
fattande evenemangs- och serieverksamhet i förhållande till sin 
omsättning varit, men även föreningar med höga fasta kostnader 
såsom egna anläggningar har haft det kämpigt.

Återstartsstöd
Utöver det stöd som har fördelats som kompensation för uteblivna 
intäkter och merkostnader har RF startat ett återstartsarbete där 
den övergripande ambitionen med stödet är att åter locka barn, 
ungdomar och vuxna till idrotten och ge goda förutsättningar för 
idrotten efter att pandemin klingat av i strävan att nå målen i Stra-
tegi 2025. En central del av återstartsarbetet är ett återstartsstöd. 
Riksidrottsstyrelsen (RS) fördelade i december ekonomiskt stöd till 
RF-SISU distrikten för att stötta de föreningar som varit mest ut-
satta under coronapandemin i deras arbete med att återstarta sin 
verksamhet för framför allt målgrupperna barn och ungdomar samt 
personer med funktionsnedsättning. För detta arbete fick RF-SISU 
Uppland 1 380 000 kronor att fördela till föreningarna under 2022.

Folkbildning under coronapandemin
Pandemin har under 2021 fortsatt påverkat folkbildningsverksam-
heten. Mycket verksamhet har dock kunnat genomföras genom 
anpassning med digitala hjälpmedel mot bakgrund av lärdomarna 
som gjordes under 2020. 

Under 2020 lades mycket fokus på att hitta arbetssätt och verktyg 
för digital folkbildning. 2021 har arbetet i stället kretsat mer kring 
utvecklingen av den digitala pedagogiken. De digitala rummen 
och sättet att mötas där är nu välbekant för väldigt många fler än 
för ett år sedan och det är lägre trösklar för att träffas digitalt.

Under hösten har den fysiska verksamheten successivt kommit 
igång, men det är en lång resa tillbaka för många föreningar. Det 
kommer så småningom att infinna sig ett nytt normalläge och 
många lärdomar har dragits utifrån pandemin och hur folkbildnings-
verksamheten kan utvecklas med digitala inslag. Samtidigt har vik-
ten och värdet av att mötas fysiskt och samtala också intensifierats. 
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Med nästan 150 000 medlemmar och ungefär 40 000 ledare i mer 
än 1 000 ideella föreningar ger idrottsrörelsen i Uppland mervär-
den för samhället som är så mycket mer än en rolig fritidsaktivitet. 
Idrotten bidrar till bättre folkhälsa, regional utveckling och inte 
minst till ett samhälle där människor trivs och får känna delaktighet 
och gemenskap. Idrottsrörelsen gör helt enkelt Uppland starkare! 

RF-SISU Upplands uppdrag omfattar bland annat att företräda, 
leda och samordna idrottsrörelsen i Uppland i gemensamma frå-
gor, både på lokal och regional nivå. Vi verkar för att föreningar 
och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska ha så bra förutsätt-
ningar som möjligt att kunna bedriva idrott för alla hela livet. 

Under året har vår ambition varit att driva ett brett och omfattande 
intressepolitiskt arbete med fokus på coronapandemins påverkan 
på idrotten samt idrottens hållbarhetsarbete. 

Kommunalt och regionalt påverkansarbete
Inför verksamhetsåret 2021 deltog RF-SISU Upplands lednings-
grupp och ytterligare några medarbetare på Riksidrottsförbundets 
(RF) utbildning om påverkan och media. Med utgångspunkt i poli-
tik och påverkansarbete tog vi fram en påverkansplan som bygg-
de på en politisk analys av våra kommuner. Under året besökte vi 
samtliga tio uppländska kommuner och träffade kommunstyrelser, 
kommunfullmäktige eller nämnder. Påverkansplanen var ett bra 
verktyg och ett viktigt stöd för oss vid våra kommunbesök. Nytt 
för i år var att respektive kommunansvarig idrottskonsulent i större 
utsträckning än tidigare deltog vid kommundialogerna. Då idrott-
skonsulenterna kunde ge en mer konkret och verksamhetsnära 
beskrivning av vårt arbete hos idrottföreningar i respektive 
kommun var deras närvaro mycket uppskattad.

I september träffade vi distriktets riksdagsledamöter samt kom-
munstyrelsernas ordförande för att diskutera idrottens situation 
utifrån coronapandemin. Lurbo ridklubb och Sigtuna Märsta 
Gymnastikklubb deltog för att berätta om sina erfarenheter under 
pandemin. Mötet avslutades med ett digitalt besök av distriktets 
OS-silvermedaljör i diskus, Simon Pettersson. 

Precis som tidigare år har vi haft kontinuerlig dialog med tjäns-
tepersoner i våra tio kommuner och i Region Uppsala. Vid våra 
möten med kommunerna har fokus legat på information och dis-
kussion kring coronapandemin, bland annat om tolkningar av Folk-
hälsomyndighetens råd och rekommendationer och vilka möjlig-
heter föreningarna har haft att bedriva verksamhet i kommunernas 
anläggningar.
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Tabell A

Verksamhetsanslag till specialdistriktsförbund

Idrott Bidrag 2021 Bidrag 2020

Akademisk Idrott 19 575 19 654

Amerikansk Fotboll 10 771 13 705

Badminton 25 255 25 761

Bandy 32 707 30 372

Bangolf 6 838 6 770

Base- & Softboll** 6 807

Basketboll 49 057 50 297

Biljard 9 037 4 678

Bilsport 14 953 14 770

Bordtennis 30 746 33 486

Boule 8 731 27 584

Bowling 15 660 15 573

Boxning 14 369 15 738

Brottning 12 074 13 448

Budo och kampsport 39 143 42 107

Bågskytte 8 747 8 582

Casting* 0 5 319

Cheerleading 14 458 5 865

Cricket 5 920 6 357

Curling 5 213 5 726

Cykel 23 521 23 468

Danssport 11 312 12 305

Dart 15 567 13 712

Draghund* 0

Dragkamp 5 781 4 894

Idrott Bidrag 2021 Bidrag 2020

Dövidrott 5 297 5 634

Flygsport** 12 177

Fotboll 509 925 509 560

Friidrott 65 710 69 862

Frisbee 7 107 5 993

Fäktning* 0 7 638

Golf 53 696 52 700

Gymnastik 134 410 167 532

Gång & Vandring* 0

Handboll 75 923 79 119

Innebandy 235 826 243 262

Ishockey 166 182 151 345

Islandshäst* 0 4 232

Issegling 7 195 6 743

Judo 0 22 208

Kanot 9 417 11 319

Karate 18 573 18 923

Klättring** 23 106

Konståkning 39 166 38 053

Korpen 14 227 15 227

Kälksport* 0 4 714

Landhockey* 0

Motorcykel & Snöskoter* 0 21 265

Mångkamp* 0

Orientering 28 786 38 905

Idrott Bidrag 2021 Bidrag 2020

Pararsport 18 314 18 816

Racerbåt 7 342 7 265

Ridsport 337 100 278 338

Rodd 8 351 7 150

Rugby* 0

Segling 14 521 14 251

Simning 68 563 64 060

Skateboard* 0

Skidor 45 823 44 654

Skidskytte 7 175 6 770

Skolidrott* 0

Skridsko 7 552 7 058

Skyttesport 36 246 39 038

Sportdykning 12 786 11 934

Squash 6 212 5 922

Styrkelyft 8 705 8 458

Taekwondo* 0

Tennis 90 302 81 456

Triathlon 9 091 9 385

Tyngdlyftning* 0

Varpa** 4 803

Vattenskidor & wakeboard 7 005 6 045

Volleyboll 17 144 14 995

Summa 2 500 000 2 500 000

Varje år fördelar RF-SISU Uppland ett verk-
samhetsanslag, SDF-bidrag, till specialidrotts-
distriktsförbund (SDF). Verksamhetsanslaget 
baseras på antal föreningar, lokalt aktivitets-
stöd (LOK-stöd) och antal utbildningstimmar. 
För att kunna ta del av verksamhetsanslaget 
ska SDF skicka in verksamhetsberättelse, 
balans- och resultatrapport, revisionsberät-
telse, justerat årsmötesprotokoll samt verk-
samhetsplan som beskriver hur den planera-
de verksamheten harmoniserar med Strategi 
2025, målen i partnerskapet och respektive 
SF-plan.

* Skickade inte in någon redovisning för 2021
** Skickade inte in någon redovisning 2020
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För att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser hos 
föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom distrik-
tet samt för att uppmuntra till fortsatt ledarskap och deltagande 
i idrottens föreningsliv kan enskilda personer, föreningar och 
SDF söka utmärkelser från RF-SISU Uppland. Utöver dessa ut-
märkelser kan RF-SISU-distrikten och specialidrottsförbunden 
(SF) föreslå kandidater till den högsta utmärkelse som delas ut 
inom svensk idrott, Riksidrottsförbundets (RF) förtjänsttecken.

Utmärkelser till föreningar och ledare
Märsta Sportdykarklubb och SHK Hockey-Club firande 50 år och 
tilldelades därmed Föreningsdiplom 50 år från RF. Vittinge Idrott-
sklubb fyllde 100 år och tilldelades föreningsdiplom 100 år från 
RF. Två av Vittinge Idrottsklubbs medlemmar, Sören Pihl och Bertil 
Carlsson, tilldelades RF-SISU Upplands förtjänsttecken i guld. 
Göran Rönnerdal hos Storvreta Idrottsklubb fick RF-SISU 
Upplands diplom.

Fyra upplänningar tilldelades RF:s förtjänsttecken
Ingemar Alm, Marianne Almendal Bjarneskans, Eva-Lena Anders-
son och Leif Söderberg är de fyra upplänningar som 2021 fick mot-
ta RF:s förtjänsttecken. Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som 
har utfört ett mångårigt framgångsrikt ledarskap på förenings- och/
eller förbundsnivå eller genom speciellt förtjänstfulla insatser på 
annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen. 

Vartannat år får 100 personer motta förtjänsttecknet i samband 
med Riksidrottsmötet (RIM). På grund av coronapandemin delades 
förtjänsttecknen inte ut på RIM 2021 utan vid ett annat tillfälle av 
Svenska fotbollförbundet respektive RF-SISU Uppland. Ingemar 
Alm, Eva-Lena Andersson och Leif Söderberg fick sina utmärkelser 
för sina ledarinsatser inom fotboll och Marianne Almendal 
Bjarneskans för sina ledaruppdrag inom gymnastik.
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Knivsta Cykelklubb fick anläggningsstöd 
för en mountainbike-park.

Verksamhetsberättelse 2021 

Projekt Idrottsförening Summa Idrott Kommun

Inköp ribbstolar GF Uppsalaflickorna 18 000 Gymnastik Uppsala

Bygga uteridbana Bälinge Ryttarförening 325 943 Ridsport Uppsala

Fotbollsmål Börje Sportklubb 30 175 Fotboll Uppsala

Bordtennisbord utomhus Sigtuna IF Bordtennisklubb 41 985 Bordtennis Sigtuna

Belysning tennisplaner Hallstaviks Tennisklubb 134 500 Tennis Norrtälje

Aktivitetsyta för innebandy Sportklubben Vide 399 902 Innebandy Knivsta

Fotbollsmål Vaksala Sportklubb 30 175 Fotboll Uppsala

Sarg/planavdelning Hallsta Idrottsklubb 15 000 Ishockey Norrtälje

3 mot 3-sarger Ullfors Idrottsklubb 39 144 Fotboll Tierp

Anpassning av spelform Sigtuna IF Fotbollsklubb 39 144 Fotboll Sigtuna

Utegym Ullerängens IP Jumkils Idrottsförening 250 000 Skidor Uppsala

Fotbollsmål Hallsta Idrottsklubb 30 175 Fotboll Norrtälje

Sarg/planavdelare Almtuna Idrottsällskap 15 000 Ishockey Uppsala

Västanåkartan Skutskärs Orienteringsklubb 55 000 Orientering Älvkarleby

Aktivitetsyta för barn och unga Föreningen Hilti Fightcenter U:a 44 532 Budo & kampsport Uppsala

Utveckling av ridbana Uppsala Ponnyklubb 163 000 Ridsport Uppsala

Reparation kylanläggning Östervåla Idrottsförening 200 000 Ishockey Heby

Renovering ridhus och utebanor Lurbo Ridklubb 200 000 Ridsport Uppsala

Klubbhus Wattholma Golfklubb 400 000 Golf Uppsala

Sarg/planavdelare Knivsta Idrottssällskap 15 000 Ishockey Knivsta

Multibana Storvreta Idrottsklubb 600 000 Skidor, Parasport Uppsala

3 mot 3-sarger Sunnersta Allmänna IF 39 144 Fotboll Uppsala

Fotbollsmål Idrottsklubben Hinden 30 175 Fotboll Uppsala

5 mot 5-sarger Danmarks Idrottsförening 33 832 Fotboll Uppsala

Padelbana Alunda Innebandyförening 400 000 Innebandy Östhammar

MTB-park Knivsta Cykelklubb 138 531 Cykel Knivsta

Säkerhetsbåt Håbo Båtsällskap 30 000 Segling Håbo

Fotbollsmål Älvkarleby Idrottsklubb 31 425 Fotboll Älvkarleby

3 749 782 

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor 
för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. För att bidra till ett rikt 
utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och för att skapa 
tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i samhället finns 
Projektstöd IF anläggning. Stödet är en del av idrottsrörelsens 
stödsystem vars syfte är att utveckla verksamheten så att barn och 
unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till 
ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbun-
det (RF) och ansökan handläggs av RF-SISU Uppland. Under året 
har vi fördelat totalt 3 749 782 kronor till 28 unika sektionsfören-
ingar. 16 olika idrotter i nio av distriktets tio kommuner har mottagit 
anläggningsstöd

EXEMPEL
Knivsta Cykelpark – ett nytt område för mountainbike-cykling
För att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet beslutade
Knivsta Cykelklubb för att satsa på en helt ny anläggning. Fören-
ingen beviljades projektstöd för att anlägga ett nytt område för 
mountainbike-cykling (MTB). Med aktivitetsytan vill Knivsta Cykel-
klubb dels stimulera cykel-lek och teknikträning och därmed försö-
ka få fler att fortsätta sitt MTB-cyklande samt skapa en spännande 
och stimulerande aktivitetsyta som kan väcka intresse för cykling 
hos kommunens barn och ungdomar. I oktober stod anläggningen 
klar, en anläggning med banor i olika svårighetsgrad som erbjuder 
möjligheter för både nybörjare och mer avancerade cyklister. Här 
finns också en plats med bänkar och bord där föräldrar och andra 
kan sitta ner för att fika eller vila.
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Enköpings Base- och Softbollklubb beviljades 
ekonomiskt stöd för att bibehålla verksamhet 
under coronapandemin.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har nå-
gon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det 
ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs 
på ett bra sätt – på barn och ungas villkor. Vi vill att så många 
som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som 
möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Verksamheten ska 
utgå från barnets uttalade intressen och behov där leken, 
glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand.

Projektstöd till barn- och ungdomsidrott
För att stötta föreningar i arbetet med att utveckla och stärka sin 
barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrottsrörelsens 
Strategi 2025 finns Projektstöd IF barn och ungdom.

Den 31 oktober 2021 övergick projektstöd IF barn och ungdom i 
en ny två-årig bidragsperiod med uppdaterade regelverk och stö-
dinriktningar. Fram till och med oktober 2021 beviljades bidrag 
till omkring 140 projekt inom cirka 40 idrotter och inom samtliga 
kommuner i distriktet. Projektens syften har varit flera: Att utveck-
la föreningsmiljön så att fler ungdomar väljer att stanna kvar i den 
organiserade idrotten, att stärka områden där idrottsrörelsen ska 
växa samt att utbilda barn- och ungdomsledare. Under den här 
perioden har medel även använts för att föreningar ska kunna bi-
behålla verksamhet under coronapandemin. Totalt beviljades cirka 
1,7 miljoner kronor i projektstöd fram till och med 31 oktober 2021 
till strax över 100 idrottsföreningar, varav cirka 25 procent bevilja-
des till satsningar för bibehållen verksamhet (motsvarande andel 
uppgick till 80 procent för hela 2020).

Från och med den 1 november 2021 har RF-SISU Uppland bevil-
jat projektstöd inom tre huvudsakliga inriktningar: Skapa trygga 
och hållbara föreningsmiljöer, inkludering av underrepresenterade 
grupper samt idrottsövergripande utbildningar. Mellan den 1 
november och 31 december 2021 har 61 700 kronor beviljats i 
projektstöd, framför allt till utbildning för aktivitetsledare. 

.

EXEMPEL
Smittsäker träning och tävling hos Enköpings Base- och 
Softbollklubb
För att säkerställa en smittfri tränings- och matchmiljö under somma-
ren och hösten beviljades Enköpings Base- och Softbollklubb eko-
nomiskt stöd för att bibehålla verksamhet under coronapandemin. 

Föreningen köpte in handskar och slagträn så att ungdomar-
na skulle ha tillgång till egen utrustning och därmed slippa dela. 
Till träningar, matcher och cuper köpte föreningen in desinfek-
tions-material i form av handsprit, handskar och munskydd.
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Rörelsesatsning i skolan
För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten 
arbetar RF-SISU Uppland för mer rörelse i skolan. Genom att öka 
den grundmotoriska förmågan hos barn och unga blir steget vida-
re till idrottsrörelsen dessutom enklare. I Rörelsesatsning i skolan 
arbetar vi för att rörelse ska bli en naturlig del av lärandet och lär-
miljön och att skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra 
rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse. 

Tio nya grundskolor i satsningen
Genom samverkansavtal mellan RF-SISU Uppland och respektive 
skola startade ytterligare tio grundskolor verksamhet under året: 
Rotskärrsskolan, Vallonskolan, Vretaskolan, Öregrunds 
skola, Enöglaskolan, Ängbyskolan, Högåsskolan, Gröna 
Dalenskolan, Gröna Dalenskolan särskola och Slottsskolan.

För att hjälpa skolorna att komma i gång med rörelsesatsningen 
förser vi dem med inspirationsmaterial och verktyg. Vi är också ett 
stöd i deras arbete med att göra en långsiktig planering för mer 
rörelse och idrott under skoldagen. Vi hjälper även till att planera 
verksamheten genom att sätta mål, identifiera och genomföra 
aktiviteter och göra en plan för uppföljning.

För nya samverkansskolor anordnar vi en grundutbildning för skol-
personal med fokus på information och inspiration om rörelse. 
Varje skola får boken Hjärnstark av Anders Hansen samt en 
aktivitetsväska och en ljudanläggning. De får också en aktivitets-
pärm med förslag på rastaktiviteter och rörelsepauser.

Skolpersonal har i stor utsträckning insett värdet av rörelse och 
många barn har funnit glädjen i att röra på sig och vid intresse 
även hittat vägen in till föreningslivet. Några skolor har under året 
samverkat med det lokala föreningslivet, till exempel Bodaskolan i 
Älvkarleby kommun som samverkar med Skutskärs IF Bandyklubb 
och Älvkarleby Golfklubb samt Östervåla skola i Heby kommun 
som samverkar med Wåhla Innebandyklubb och Östervåla Idrotts-
förening.

Nätverk 
Personal på samtliga skolor i distriktet har möjlighet att gå med i 
RF-SISU Upplands nätverk för ökad rörelse i skolan. Genom nät-
verket får deltagarna information, tips och inspiration via mejl och 
sociala medier, erbjudande om att delta vid föreläsningar och ut-
bildningar som RF-SISU Uppland arrangerar samt möjlighet att 
boka vår rörelsebana. Nästan 100 personer från ett 60-tal skolor 
har hittills anmält sig till nätverket. 

Aktivitet och lek i vår rörelsebana
Med vår rörelsebana vill vi stimulera till aktivitet och lek och där-
igenom få fler barn och ungdomar att röra på sig. Rörelsebanan 
riktar sig främst till skolor, men även till föreningar, och kan bokas 
till en friluftsdag, rastaktivitet, cup, läger eller till något annat 
sammanhang. Alla som vill ska få aktivera och utmana sig själv 
och samtidigt känna glädje och gemenskap.

Rörelsebanan kan byggas upp på olika sätt och anpassas efter 
deltagarnas förmåga. Aktiviteterna i rörelsebanan är fram-
tagna med utgångspunkt i tolv grundmotoriska rörelser: 
Balansera, fånga, gå, hoppa, hänga, kasta, klättra, krypa, rulla, 
springa, stödja och åla. Dessa grundmotoriska rörelser är en del 
av begreppet rörelseförståelse - en helhetssyn på fysisk aktivitet 
för att alla ska kunna, vilja och våga vara aktiva hela livet 

Besök på 18 skolor
Under året har vi besökt 18 skolor, i fem av våra tio uppländska 
kommuner, med vår rörelsebana: Bergaskolan, Flogstaskolan, 
Gamla Uppsala skola, Gottsundaskolan, Gränbyskolan, Hågadals-
skolan, Johannesbäcksskolan, Sunnerstaskolan, Uppsävjaskolan, 
Vretaskolan och Årstaskolan i Uppsala kommun, Bodaskolan, 
Rotskärsskolan och Sörgärdets skola i Älvkarleby kommun, 
Tallbacksskolan och Vallonskolan i Tierps komun, Slottsskolan i 
Håbo kommun samt Råbergsskolan i Sigtuna kommun.
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Idrottens dag - Prova på-dag på 40 skolor för 8 000 barn
För fjärde året i rad arrangerade vi Idrottens dag, som är en del av 
EU:s satsning European Week of Sport och European School Sports 
Day och genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa. 
I Sverige är Riksidrottsförbundet (RF) huvudarrangör tillsammans 
med samtliga 19 RF-SISU-distrikt och lokala idrottsföreningar.

Med Idrottens dag vill vi bygga broar mellan skolan, barnen och 
idrotten. Vi hoppas att fler barn får upptäcka hur roligt det är med 
rörelse och fysisk aktivitet och därigenom hitta glädjen och 
gemenskapen i en idrottsförening. Målet är att fler ska vilja, våga 
och kunna idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva.

I år deltog totalt 40 skolor runt om i distriktet på Idrottens dag. 
Omkring 8 000 barn fick möjlighet att röra på sig och testa olika 
aktiviteter och idrotter, både sådana som skolorna själva höll i och 
aktiviteter som arrangerades av lokala idrottsföreningar. 

Många av skolorna som deltog på Idrottens dag är med som an-
tingen samverkansskola eller nätverksskola i Rörelsesatsning i 
skolan. På fyra av samverkansskolorna, Bålbroskolan och Wigulf-
skolan i Norrtälje kommun, Enöglaskolan i Enköpings kommun 
och Rotskärsskolan i Älvkarleby kommun, var RF-SISU Uppland på 
plats med personal. På dessa fyra skolor deltog drygt 1 100 barn 
och föreningar från idrotterna fotboll, base- och softboll, basket, 
dart, golf, handboll, innebandy, orientering, ridsport och tennis.

#allaskaharåd
Att delta inom idrotten medför nästan alltid en kostnad. För att alla 
barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha 
möjlighet att idrotta kan idrottsföreningar ansöka om RF-SISU 
Upplands ekonomiska stöd #allaskaharåd. Genom stödet vill vi 
göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, 
delta i idrottslig verksamhet. Under 2021 fördelades 182 000 
kronor till 28 föreningar och drygt 200 barn och ungdomar fick 
ta del av stödet.

Rimbo Tennisklubb deltog på Idrottens dag på Bålbroskolan.
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Idrott och studier
Att kunna kombinera idrott med studier, så kallat dubbla karriärer, 
är en viktig del i den svenska idrottsmodellen. RF-SISU Uppland 
samordnar de idrottsliga utbildningarna på gymnasiet i Uppsala 
kommun genom ett upphandlat avtal som sträcker sig fram till 
vårterminen 2023.

Coronapandemins påverkan på idrottsverksamheten
Den idrottsliga verksamheten vid Celsiusskolan och Ekebygymna-
siet har, precis som förra året, påverkats av coronapandemin. 
Den idrottsliga verksamheten har framför allt påverkats av skolans 
reglemente, men också till viss del av de restriktioner som har 
gällt för idrottsföreningar. 

För att göra den idrottsliga verksamheten så smittsäker som 
möjligt gjordes liknande anpassningar som 2020, det vill säga att 
undvika kollektivtrafik, ha lektioner utomhus, minimera lektioner 
på gym och träna i mindre elevgrupper. En stor del av året bedrevs 
undervisningen på distans och det var alltid en årskurs som fick 
distansundervisning. Förutsättningarna för de elever som fick 
undervisning på plats var väldigt olika då vissa idrotter med få 
elever fick svårt att träna för att det var för få elever på plats. En 
del idrottslektioner genomfördes utomhus eller digitalt. Under ett 
par veckor i början av året var specialidrotten helt inställd.

Riksidrottsgymnasium (RIG) 
Vid Celsiusskolan finns fyra RIG: amerikansk fotboll, badminton, 
golf och paraidrott tennis. Badminton har nio platser över tre år, 
amerikansk fotboll har 20 platser över tre år och golf har 24 
platser över samma tidsperiod. Den 31 december 2020 studerade 
59 elever vid RIG.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 
Under året var Celsisusskolan certifierad för 19 NIU-idrotter: ame-
rikansk fotboll, alpint, badminton, bandy, basket, friidrott, fotboll, 
fäktning, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konståk-
ning, modern femkamp, orientering, ridsport, simning och tennis. 

De största idrotterna, sett till elevantal, var fotboll, innebandy och 
ishockey. Antal NIU-elever var under läsåret 2020/2021 cirka 475 
och tillsammans med de nästan 60 elever som studerade vid RIG 
motsvarar det omkring 50 procent av Celsiusskolans elever. 
Cirka 30 procent av NIU-eleverna kommer från andra kommuner 
än Uppsala.

Lokal idrottsutbildning (LIU) 
LIU vänder sig till elever som vill breddidrotta, prova på en ny 
idrott eller bli ledare/funktionärer samt till de elever vars idrott inte 
finns som NIU-idrott. LIU fanns under året på Celsiusskolan, Eke-
bygymnasiet och Jällagymnasiet. Antal elever på LIU under läsåret 
2020/2021 var cirka 300, de flesta på Celsiusskolan men ett tiotal 
på Ekebygymnasiet och fem på Jällagymnasiet. På LIU fanns totalt 
18 idrotter att välja mellan: atlet (gym, coaching och personlig 
tränare), bandy, basket, BMX, boxning, dans, fotboll, friidrott, 
gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konståkning, oriente-
ring, ridsport, simning, tennis och volleyboll. Ridsport fanns dock 
inte med som sökbar LIU-idrott inför läsåret 2021/2022.

Öppet hus och informationsträff
Det öppet hus vi har på Celsiusskolan i november varje år kunde i 
år genomföras fysiskt. I år lockade öppet hus hela 1 155 besökare, 
vilket var det högsta antal besökare någonsin. Informationsträffen 
för föräldrar genomfördes även i år digitalt. Förutom verksamhets-
chef Henrik Gaddefors och elitidrottskoordinator Elin Bergblom 
deltog Jörgen Norman, enhetsrektor Uppsala kommun, Ashkan 
Kiani, idrottsläkare, Malin Tillman, idrottspsykolog och Christoffer 
Johansson, ansvarig för kost och näring.

Hjärtscreening
Samtliga elever på RIG och NIU får i årskurs 1 möjlighet att genom-
gå en hjärtscreening via Specialistgruppen på Samariterhemmet i 
Uppsala.

Omcertifiering av RIG- och NIU-idrotter
Under höstterminen 2021 ansökte vi om en ny certifieringsperiod för 
fem RIG-idrotter och 16 NIU-idrotter. Vi har ansökt ny certifiering för 
RIG amerikansk fotboll, badminton och golf samt gjort nysök för RIG 
friidrott och orientering. Vad gäller certifiering av RIG fattas 
beslutet av det aktuella specialidrottsförbundet (SF), därefter av 
Riksidrottsförbundet (RF) och till sist av Riksidrottsstyrelsen (RS). 
Det slutgiltiga beskedet ges av Skolverket under augusti 2022. När 
det gäller NIU har vi ansökt ny certifiering för 16 idrotter. Svenska 
Handbollbollförbundet har meddelat att Uppsala inte är en NIU-ort 
kommande periodisering medan övriga idrotter har tillstyrkt Uppsala 
som deras NIU-ort. Vi har gjort nysök för padel och volleyboll och 
fått dessa tillstyrkta. Vi har inte gjort något omsök för futsal, modern 
femkamp och ridsport. Tennis certifieras hösten 2022.
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Kommun Antal föreningar

Enköping 58

Heby 20

Håbo 25

Knivsta 17

Norrtälje 70

Sigtuna 43

Tierp 29

Uppsala 170

Älvkarleby 16

Östhammar 38

Totalt 486

Tabell C

LOK-stöd 2020

Idrott Antal
föreningar

Akademisk Idrott 16

Amerikansk Fotboll/Flaggfot-
boll/Landhockey

2

Badminton 6

Bandy 9

Bangolf 1

Baseboll och Softboll 2

Basket 16

Biljard 1

Bilsport 4

Bordtennis 25

Boule 3

Bowling 8

Boxning 5

Brottning 5

Budo & Kampsport 17

Bågskytte 4

Casting 1

Cheerleading 2

Curling 1

Cykel 15

Danssport 3

Dart 1

Dragkamp 1

Dövidrott 1

Flygsport 1

Fotboll 113

Friidrott 33

Frisbee 1

Fäktning 2

Idrott Antal
föreningar

Golf 11

Gymnastik 31

Handboll 18

Innebandy 46

Ishockey 21

Issegling 5

Judo 11

Kanot 6

Karate 10

Klättring 2

Konståkning 6

Korpen 4

Landhockey 2

Motorcykel och Snöskoter 6

Mångkamp 4

Orientering 18

Parasport 17

Racerbåt 1

Ridsport 32

Rodd 3

Rugby 4

Segling 9

Simidrott 12

Skateboard 1

Skidor 49

Skidskytte 3

Skolidrott 4

Skyttesport 20

Sportdykning 3

Squash 1

Idrott Antal
föreningar

Styrkelyft 3

SweSports 3

Taekwondo 3

Tennis 17

Triathlon 5

Tyngdlyftning 2

Varpa 1

Vattenskidor och Wakeboard 2

Volleyboll 9

Total 486

För att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott finns LOK-
stödet. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet 
(RF) och kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd 
verksamhet för deltagare i åldern 7 - 25 år. 

68 av 72 specialidrottsdistriktsförbund (SDF) hade minst en 
förening i Uppland som sökte LOK-stöd för verksamhet under 
2020. Det var en ökning med tre SDF jämfört med 2019 års 
resultat. Totalt sökte 486 föreningar LOK-stöd 2020, vilket var en 
ökning med en förening jämfört med 2019.
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En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, 
våld och övergrepp. En trygg idrott är en självklarhet och vi 
måste säkerställa en trygg och säker miljö både på träning och 
tävling. RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med 
att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delak-
tiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
Stödet ger vi både i det förebyggande arbetet och i det uppföl-
jande arbetet då det förekommer oegentligheter.

Handlingsplaner för en trygg idrott
Ett sätt att arbeta förebyggande med de här frågorna är genom 
folkbildning och utbildning. Med hjälp av Riksidrottsförbundets (RF)
och SISU Idrottsutbildarnas material om trygg idrott samt Rädda 
Barnens material High Five har flera föreningar under året skapat 
handlingsplaner för en idrott där alla ska vara trygga och känna sig 
respekterade och inkluderade. Exempel på två föreningar som har 
gjort ett sådant arbete är Gräsö-Norrskedika Idrottsförening och 
Örsundsbro Idrottsförening. 

Stopp! Min kropp-veckan!
När Rädda Barnen frågar barn uppger barnen ofta att de tycker att 
det pratas för lite om kroppen, gränser och känslor, både hemma, 
på fritiden och i skolan. För att lyfta frågan om våld och sexuella 
övergrepp lite extra och för att sätta fokus på hur vi pratar sam-
tycke, känslor och gränser med barn i föreningslivet anordnade 
Rädda Barnen i slutet av september uppmärksamhetsveckan 
Stopp! Min kropp! I samband med den veckan anordnade RF-SISU 
Uppland en föreläsning med Rädda Barnen där 17 deltagare från 
sju uppländska föreningar deltog.

RF-SISU Uppland som kunskapsförmedlare
Vår roll som kunskapsförmedlare har ytterligare stärkts under året. 
Vi ser stora möjligheter till fortsatt utveckling i att anordna utbild-
ningar, vara ett samtalsstöd och samordna arbetet med distriktets 
föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Allt i enlighet 
med RFs anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
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Genom vårt folkhälsoarbete vill RF-SISU Uppland bidra till en god 
och jämlik hälsa och verka för att stärka det hälsofrämjande arbe-
tet hos våra idrottsföreningar. 

Träna i utegym
För att inspirera till nya möjligheter för rörelse och fysisk aktivitet gjor-
de vi 2020 en kartläggning av distriktets utegym. Den inventeringen 
har i år kompletterats med fler utegym och de broschyrer som vi tog 
fram har uppdaterats. Kartläggningen omfattade inledningsvis 
endast de kommuner som tillhör Region Uppsala, men under året har 
vi även påbörjat en inventering av utegymmen i Norrtälje och Sigtuna 
kommun. För att tipsa föreningar om hur de kan använda utegymmen 
för träning med sina lag eller träningsgrupper har vi under året gjort 
filmer när ledare och aktiva från fyra olika föreningar tränar i fyra av 
distriktets utegym. Vi filmade när Vassunda Idrottsförening tränade i 
utegymmet vid elljusspåret i Knivsta, när Upsala Studenters IF Tennis 
tränade i Rosendals utegym i Uppsala, när IFK Dannemora-Österby 
tränade i utegymmet vid elljusspåret i Österbybruk samt när 
Föreningen Aktivéra tränade i utegymmet vid Vegavallen i Tierp.

Psykisk hälsa hos barn och unga
Under året har vi gjort flera insatser för att stärka den psykiska hälsan 
hos barn och unga. Vi har ansvarat för en del av Barn- och ungdoms-
psykiatrins (BUP) digitala utbildning, genomfört aktiviteter för barn 
och unga inskrivna hos BUP samt för deras vårdnadshavare, gjort 
preventiva insatser i socioekonomiskt svaga områden, lanserat den 
nya utbildningen Ledare som lyssnar samt genomfört uppsökande 
informationsarbete.

Träning och hälsa i BUP:s utbildning för vårdnadshavare
Precis som 2020 har vi i år varit en del av BUP:s utbildning som riktar 
sig till vårdnadshavare där vi har ansvarat för det område som handlar 
om träning och hälsa. Med anledning av coronapandemin genomför-
des samtliga utbildningstillfällen digitalt. Vårt utbildningsupplägg var 
därför sådant att vi spelade in tre korta filmer med fokus på träning 
och hälsa och i samband med utbildningarna fanns vi tillgängliga för 
att chatta med deltagarna. Utbildningarna har genomförts vid 12 till-
fällen under året och har nått mellan 1 500 och 1 800 vårdnadshavare. 

Ledare som lyssnar
I slutet av året lanserade vi utbildningen Ledare som lyssnar - en 
uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med 
samma namn. Fler och fler barn och unga uppger att de ofta känner 
sig stressade och att de har besvär som ångest och oro och ju 
tidigare det går att upptäcka, desto bättre. Utbildningen innehåller 
information om psykisk hälsa, hur ledare kan vara ett så bra stöd som 
möjligt för barn och unga samt tips och råd om hur ledare kan möta 
barn och unga med en NPF-diagnos.

Samarbete med Akademiska sjukhuset
I samverkan med Neuropsykiatriska avdelningen på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala har vi under året anordnat träning för unga 
vuxna. Deltagarna fick prova på badminton, core, dans och padel 
tillsammans med IF Friskis & Svettis Uppsala, Fyrisfjädern Badminton-
klubb och Upsala Tennisklubb. Vid två tillfällen besökte föreningarna 
sjukhuset och visade sin idrott och vid två tillfällen fick deltagarna 
besöka föreningarna. Att först få träffa föreningarna på sjukhuset 
gjorde att deltagarna fick en större inblick i vad de olika aktiviteterna 
innebar, vilket gjorde att de kände sig trygga vid föreningsbesöken. 
Några av deltagarna har efter prova på-verksamheten blivit 
medlemmar i en idrottsförening.
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Antidoping
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrotts-
förbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild 
idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. 

Under året arrangerade vi digitala föreläsningar inom området kost, 
kosttillskott och antidoping bland annat hos IF Friskis & Svettis Norr-
tälje, IF Friskis & Svettis Uppsala och för ett antal föreningar under 
Föreningsveckan i Enköping, vilket är ett samarbete mellan RF-SISU 
Uppland och Enköpings kommun.

Vaccinera klubben mot doping är ett utbildningsupplägg där fören-
ingen tar fram en antidopingplan med förebyggande åtgärder och 
en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall 
eller misstankar om doping. Under året har tio uppländska föreningar 
inom idrotterna base- och softboll, brottning, golf, judo, styrkelyft och 
tyngdlyftning genomfört utbildningen.

Friskvårdslotsning
Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) är en metod som utgår från häl-
so- och sjukvården med syfte att förebygga och behandla livsstils-
relaterade sjukdomar genom fysisk aktivitet. I Region Uppsala finns 
möjlighet att vid förskrivandet av receptet erbjuda patienten stöd via 
Friskvårdslotsen (FL). Sedan 2005 har RF-SISU Uppland uppdraget 
att lotsa personer som får recept på fysisk aktivitet till lämpliga mo-
tionsaktiviteter runt om i Uppland. Friskvårdslotsning innebär att pa-
tienten får ett individanpassat stöd för ökad fysisk aktivitet samt hjälp 
att hitta aktiviteter som passar både fysiskt och geografiskt. På detta 
sätt ska FL fungera som en länk mellan hälso-/sjukvården och frisk-
vården. All kontakt mellan FL och innehavare av FaR® sker via tele-
fon och omfattar flera samtal. 2021 genomfördes en ny upphandling 
av utföraruppdraget av friskvårdslotsning. Efter avslutad process står 
RF-SISU Uppland även fortsättningsvis som utförare av uppdraget. 
Upphandlingen gäller från 3 januari 2022 och är på två år samt möj-
lighet till två års förlängning.

Coronapandemin – en fortsatt stor utmaning för Friskvårdslotsen  
Liksom 2020 var det gångna året starkt påverkat av coronapan-
demin. Av de patienter som vi hade kontakt med under året är det 
många som, efter långa perioder av hemarbete och/eller avsaknad 
av sina vanliga rutiner, har svårt att återigen komma i gång med 
fysisk aktivitet trots ett uttalat behov av detta. Många fortsatte att und-
vika gym, simhallar hade stängt eller starkt begränsat tillträde och för 
personer över 15 år var en stor del av föreningsaktiviteterna inställda 
under första halvåret. Det resulterade i att många tyckte att det var 
svårt att, på egen hand, hitta möjligheter att vara fysiskt aktiva.    

Våra erfarenheter från första året med coronapandemin har dock 
gjort att vi trots rådande restriktioner kunnat vägleda många pati-
enter till att hitta någon form av rörelse i sin vardag. Det har främst 
varit enkla tips om hur en kan vara aktiv genom egenaktivitet. Fokus 
har legat på att lite är bättre än inget, vilket sedan 2021 också är 
Folkhälsomyndighetens (FHM) huvudbudskap om rekommendatio-
ner kring fysisk aktivitet. FHM:s rekommendationer är baserade på 
rekommendationerna från världshälsoorganisationen (WHO) som 
reviderade och utvecklade rekommendationerna kring fysisk aktivitet 
under 2021. Vi upplever att många har känt en lättnad när de har fått 
förståelse och bekräftelse på att även det de gör i vardagen räknas 
och att lite är bättre än inget. Det i sin tur har många gånger lett till att 
patienterna har sett möjligheter att öka sin fysiska aktivitet.   

Positiv feedback 
Under året påbörjade vi ett utvärderingsarbete i form av en 
SMS-enkät som skickades ut till patienten efter avslutad kontakt. 
Svaren har varit positiva och många har en god upplevelse av kon-
takten med oss. De fann att friskvårdslotsningen motiverade dem att 
komma i gång med träningen då de visste att en person skulle ringa 
och följa upp hur det gått. Flera kommenterade att de tyckte det var 
bra att få tid att bli hörda och få personliga och anpassade tips på 
vilka aktiviteter som finns.   

Viktigt med social gemenskap 
För att skapa möjligheter för alla att hitta en fysisk aktivitet som 
passar fortsätter vår samverkan med olika idrottsföreningar, patient-
föreningar och friskvårdsaktörer att vara en mycket viktig del av 
Friskvårdslotsens arbete. Under året har vi noterat att nya typer av 
aktiviteter eller aktiviteter som tidigare inte har varit så uppmärksam-
made har efterfrågats och varit uppskattade. Det som framför allt har 
varit viktigt för många är att aktiviteten ska innehålla någon form av 
social gemenskap.
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Träning med gummiband vid 
utegymmet i Årstaparken

i Uppsala.

RF-SISU Upplands uppdrag är att stödja förbund och förening-
ar i arbetet med att utveckla idrottsverksamhet för äldre. Under 
året har vi fortsatt arbetet med att få äldre att se idrott som en 
möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap. Med anled-
ning av att äldre har tillhört riskgrupp för Covid-19 har det här 
året, precis som året innan, inneburit att de inte har kunnat delta 
i föreningsledd verksamhet i samma utsträckning som tidigare. 
Både vi och föreningar med riktade aktiviteter för äldre har dock 
försökt att ställa om och anpassa verksamheten efter rådande 
omständigheter i stället för att ställa in.

60plus-mässan och Äldredagen
För att öka kunskapen om äldres idrottande samt visa på vilka 
aktiviteter som finns för seniorer deltog vi på 60plus-mässan på 
Fyrishov i Uppsala. I vår monter hade vi dessutom sällskap av fyra 
föreningar och ett specialdistriktsidrottsförbund (SDF): Enköpings 
Sportklubb, Korpen Uppsala län, Sirius Innebandyklubb, Uppsala 
Gymnastikförening och Upplands Fotbollförbund.

Som en del av Uppsala kommuns äldredag i samband med Inter-
nationella dagen för äldre den 1 november, deltog vi i ett panel-
samtal om idrott för seniorer. Utöver oss deltog flera representan-
ter från Uppsalas föreningsliv samt äldrenämndens ordförande 
Eva Christiernin (S). Moderator var kommunens äldreombudsman 
Heléne Stenlund.

Träning i utegym
I samverkan med Uppsala kommun gjorde vi en satsning på träning i 
utegym för seniorer. Satsningen bestod av två delar, dels fick seniorer 
prova på träning i utegym under ledning av Uppsala Gymnastikfören-
ing, dels gjorde vi ett antal instruktionsfilmer om hur en kan träna med 
gummiband i utegym. Den första delen av satsningen genomfördes 
i utegymmen i Industristaden, Nyby, Rosendal och Årstaparken sent i 
våras när smittspridningen av coronaviruset var låg. 

Gruppträning för seniorer
Genom våra satsningar Öppen Arena i Uppsala (samverkan med 
UIF Friidrott) och Aktiv senior i Norrtälje (samverkan med Norrtälje 
kommun) har seniorer fått möjlighet att kostnadsfritt prova på grupp-
träning. Med anledning av coronapandemin var vi dock tvungna att 
ställa in både Öppen Arena och Aktiv senior under större delen av 
året, men i höstas kunde verksamheterna starta igen. 

Upplev idrott!
Tillsammans med Upplands Innebandyförbund och Uppsala kom-
mun erbjöd vi äldre att vara funktionärer under innebandy-VM på 
IFU Arena i Uppsala. Intresset var stort och många av de som från 
början hade anmält intresse för en av dagarna deltog på flera eller 
samtliga dagar.
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Micke jublar över sitt mål på fotbollsträningen för All Star Teamet hos Östhammars SK.

RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med att 
skapa en mer välkomnande och inkluderande miljö samt med att 
utveckla föreningens verksamhet så att den kan passa fler olika 
individer. Att utveckla möjligheterna till idrott för personer med 
funktionsnedsättning är ett område där vårt arbete handlar både 
om att höja kunskapen hos våra föreningar samt att inspirera 
och stötta dem att bedriva verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.

Fritid för alla-dagen
Med anledning av coronapandemin genomfördes årets Fritid 
för alla-dag utomhus på Alnäs vid Mälaren, en mil från centrala 
Uppsala. Bakom arrangemanget står nätverket Fritid för alla, där 
RF-SISU Uppland ingår, som arbetar för att ge personer med 
funktionsnedsättning möjligheter till en rik och utvecklande 
fritid. Fritid för alla-dagen är ett bra tillfälle för föreningar att 
berätta om och rekrytera nya deltagare till sin verksamhet samt 
för besökarna att få prova på många olika aktiviteter vid ett och 
samma tillfälle. Vid årets Fritid för alla-dag var nio idrottsföreningar 
på plats: Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala, Föreningen 
Fyrisgården (fotboll), IF Friskis & Svettis Uppsala, KFUM Uppsala 
Trampolin, Sunnersta AIF Bordtennis, Upsala Studenters IF Tennis, 
Uppsala Bangolfklubb, Uppsala Handikappidrott samt Östra Aros 
Judoklubb. Många av de som besökte Fritid för alla-dagen tyckte 
att det var den bästa Fritid för alla-dagen någonsin. 

Parasportveckan
Parasportveckan är en vecka då vi uppmärksammar parasporten 
lite extra med ett antal föreläsningar, prova på-aktiviteter och 
en kommunikationskampanj. Parasportveckan är ett samarbete 
mellan Svenska Parasportförbundet, ett antal RF-SISU-distrikt samt 
parasportförbunden i deltagande RF-SISU-distrikt. I år var första 
gången vi deltog och vi gjorde det tillsammans med tre andra 
distrikt: RF-SISU Stockholm, RF-SISU Sörmland och RF-SISU 

Västmanland. Med anledning av coronapandemin genomfördes 
årets föreläsningar digitalt, men prova på-verksamheten, som 
arrangerades av parasportdistrikten, kunde genomföras som 
vanligt. Vi ansvarade för en av föreläsningarna under veckan 
samt skrev en artikel och gjorde en film med parasportföreningen 
Roslagen SOL samt med Östhammars Sportklubbs parafotboll. 
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RF-SISU Uppland arbetar för att skapa en inkluderande idrotts-
miljö som kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gräns-
överskridning. Vi stödjer föreningar i deras arbete med att 
skapa en mer välkomnande och inkluderande miljö samt med 
att utveckla föreningens verksamhet så att den kan passa fler 
olika individer. Vi leder och samordnar arbetet med att utveckla 
verksamhet i så kallade idrottssvaga områden, områden med 
föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar. Idrotts-
rörelsen ska vara en positiv kraft för att motverka segregation 
och utanförskap. Vårt arbete handlar om att stödja föreningars 
arbete för en ökad mångfald.

Satsningar i samverkan
I ett flertal av våra kommuner och på regional nivå har vi deltagit i 
nätverksträffar, där syftet varit att skapa kontakter och hitta samar-
betspartners lokalt för att nå bättre effekt i vårt inkluderingsarbete. 
Under året har vi lagt stort fokus på att skapa samverkan mellan 
flera föreningar och ofta även en kommun. Med satsningarna vill vi 
göra barn- och ungdomsidrotten mer tillgänglig och välkomnande 
för de som tidigare inte varit en del av föreningsidrotten så att fler 
barn och unga får möjlighet och väljer att vara med.

Öppen idrottsverksamhet i områden där idrotten ska växa
Vi har initierat och samordnat öppen idrott i områden med 
föreningsidrottsliga och socioekonomiska utmaningar. Öppen 
idrott innebär att de som vill delta inte behöver anmäla sig i förväg 
och att aktiviteterna är kostnadsfria. Flera olika föreningar har lett 
aktiviteterna och samarbetat i planering och genomförande. 
På de flesta platserna har kommunen också varit samverkanspart.

Tillsammans med Norrtälje kommun startade vi under hösten en 
satsning på öppen idrott på fredagskvällar i Rimbo och i Norrtälje. 
Föreningar som deltog var Rånäs Idrottsförening, Norrtälje Tennis-
klubb och Norrtälje Basketklubb. Tillsammans med Uppsala 

kommun har vi fortsatt med satsningen Sportis i stadsdelarna 
Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja. Under året började vi 
införa samma upplägg i Gottsunda som vi har haft i Gränby sedan 
2020, vilket innebär att lokala idrottsföreningar besöker fritidshem 
och fritidsklubbar och leder Sportisverksamhet där. Tillsammans 
med Älvkarleby kommun har vi fortsatt med satsningen Öppen 
sporthall där vi under hösten har kunnat föra över huvudansvaret 
för verksamheten på två föreningar och samtidigt utökat aktivite-
terna till ytterligare ett område i kommunen.

Öppen idrottsverksamhet på skollov
I samverkan med Sigtuna, Tierp, Uppsala och Älvkarleby kommun 
arrangerade vi lovaktiviteter, de flesta på sommarlovet, men även 
på höst- och sportlov. I Uppsala kommun höll vi till i stadsdelarna 
Gränby och Gottsunda och där deltog Uppsala Basket, IK Uppsala 
Fotboll, Dalkurd Fotbollsförening, IFK Uppsala, Gränby Fotbolls-
klubb, Palestinska Fotbollsförening, Palestino Footballclub, Uppsa-
la Handbollklubb, Östra Aros Judoklubb, Uppsala IF Friidrott samt 
Uppsala Ponnyklubb. I Sigtuna kommun var vi i områdena Valsta 
och Tingvalla i Märsta och där deltog Märsta IK, Skånela IF, Kim 
Taekwondo, Märsta Cricket Club och Sigtuna Basket. 

I Skutskär och Tierp har vi anordnat Sommarskoj, ett koncept med 
öppen idrottsverksamhet varje dag under två veckor. Där deltog 
Älvkarleby Golfklubb, Skutskärs IF Bandy, Skutskärs IF Fotbolls-
klubb, Tierp City Football Club och Tierps Judoklubb. Utöver dessa 
samverkanssatsningar så har vi också kunnat stötta enskilda 
föreningars öppna kostnadsfria aktiviteter.

Uppsala Ponnyklubb arrangerade
sommarlovsaktiviteter i Gränby.
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Områden där idrotten ska växa
Under året har föreningar kunnat söka projektstöd för att utveckla 
barn- och ungdomsidrotten i idrottssvaga områden. Ett exempel på 
föreningar som har tilldelats stöd är Skurskärs IF Fotbollsklubb och 
Älvkarleby Idrottsklubb i samverkan. Dessa två idrottsföreningar har 
tillsammans arrangerat Öppen Sporthall, en satsning med öppna 
idrottsaktiviteter i Skutskär och Älvkarleby. Ledarna har i de flesta 
fall varit killar med invandrarbakgrund som utbildats genom RF-
SISU Uppland och därefter blivit ledare i de två föreningarna. Sats-
ningen möjliggjordes genom samverkan med Älvkarleby kommun. 

Ett annat exempel är Häverödals Sportklubb i Norrtälje kommun 
som har genomfört en integrationssatsning med målet att få flickor 
med invandrarbakgrund att börja spela fotboll. Föreningen genom-
förde fem kostnadsfria tillfällen med fotbollsskola för invandrar-
flickor samt ytterligare fem tillfällen med extra sommarträningar för 
dessa flickor.

Delmos-projekt i Gottsunda och Enköping 
Med ekonomiskt stöd från Delegationen mot segregation (Delmos) 
driver RF-SISU Uppland, i samverkan med Studiefrämjandet 
Uppsala-Västmanland, projektet Föreningssamverkan i södra 
Uppsala. Projektets syfte är att stärka civilsamhället och 
föreningsetableringen i Gottsunda/Valsätra. 

Under året har vi inventerat civilsamhället och kartlagt befintliga 
nätverk samt skapat förutsättningar för mötesplatser åt lokala för-
eningar. Projektet påbörjades under hösten och har sedan dess 
lagt en grund för en digital mötesplats. Arbetet följer Uppsala 
kommuns handlingsplan för Gottsunda/Valsätra som bland annat 
har som mål att stärka civilsamhället i området.

I Enköping driver Medborgarskolan Delmos-projektet Fritidsakade-
min i stadsdelen Lillsidan där RF-SISU Uppland är en av flera sam-
verkansparter. Inom ramen för projektet har vi genomfört 
lärgrupper i svenska för nyanlända, som huvudsakligen bor på 
Migrationsverkets boende i området. Drygt 50 personer har 
deltagit i lärgrupperna under de delar av året som verksamheten 
har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin. 

Svenska från dag ett
Utifrån den särskilda folkbildningsinsatsen för asylsökande och 
nyanlända, Svenska från dag ett, har vi jobbat med att skapa 
meningsfull sysselsättning under väntetiden samt påskynda fram-
tida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som väntar på 
besked om uppehållstillstånd. Målet för verksamheten har varit att 
ge deltagarna ökad språkutveckling samt ökad förståelse för 
demokrati, det svenska samhället och föreningslivet. 

Gränby Fotbollsklubb är en av de föreningar som har arbetat med 
lärgrupper i projektet Svenska från dag ett. De har gjort det på två 
olika sätt, dels inom ramen för sin satsning Lördagsfotbollen där 
ungdomar och vuxna har kombinerat fotbollsspel med språkträ-
ning, dels med lärgruppen Samhällsorientering med syfte att lära

sig om idrott generellt och att förstå svensk idrottsrörelse. De stu-
diematerial som använts är Idrott - en bra start i livet samt Sport-
svenska för invandrare.

Ett annat exempel på hur vi har arbetet med Svenska från dag ett 
är ett samarbete med Svenska för invandrare (SFI) i Skutskär. Där 
har vi besökt SFI på lektionstid och berättat om idrottsrörelsen och 
hur idrott i Sverige fungerar. Därefter har vi tagit med oss eleverna 
på besök till platser där en kan bedriva idrott, till exempel hos
 föreningar och vid spontanidrottsplatser. Vid dessa tillfällen har 
deltagarna tränat på att prata svenska utifrån lärgruppsmaterialet 
Idrott – en bra start i livet.   
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Wallby Dragkampklubb deltar i satsningen Jämställd och jämlik förening.

RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med att ska-
pa en mer välkomnande och inkluderande miljö samt med att 
utveckla föreningens verksamhet så att den kan passa fler olika 
individer. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, 
resurser och intressen där kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 
Vi arbetar med att stödja föreningar att skapa möjligheter för en 
jämställd idrott. 
 
Internutbildning
Under året har vi arbetat med att stärka kunskapen internt 
avseende jämställdhet för att utgöra ett bättre stöd för förbund och 
föreningar. Ungefär en tredjedel av personalen har deltagit i den 
fördjupade utbildningen i normkritik och inkludering inom idrotten 
som hållits av Riksidrottsförbundet (RF) i samverkan med Mång-
kulturellt centrum. Kursen har berört normer och strukturer kring 
bland annat genus och har syftat till att utveckla förhållningssätt 
och arbetsformer som främjar inkludering i idrottsverksamheter.

Cheklistor
Vi har tagit fram checklistor som ska hjälpa oss att kunna fatta 
jämställda och inkluderande beslut, planera och genomföra 
jämställda och inkluderande projekt och satsningar, kommunicera 
jämställt och inkluderande samt erbjuda jämställda och 
inkluderande utbildningar och mötesplatser.

Jämställd och jämlik förening
Under året lanserade vi satsningen Jämställd och jämlik förening, 
en satsning som möjliggjorde för föreningar och ett specialidrotts-
distriktsförbund (SDF) att börja arbeta med jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor. Föreningar fick möjlighet att söka projektmedel 
medan SDF erbjöds att delta utan möjlighet till ekonomiskt stöd.

De föreningar som startade ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete 
inom ramen för satsningen var Bälinge Ryttarförening, Enköpings 
Basketbollklubb, Sigtuna Märsta Gymnastikklubb, Sirius Innebandy-
klubb, Serbiska Kulturföreningen Sloga (basket), Uppsala Akademis-
ka Roddarsällskap, Uppsala Basket, Uppsala Golfklubb och Wallby.

Wallby Dragkampklubb. Föreningarna har arbetat utifrån ett 
upplägg som omfattar utbildning, arbete i lärgrupper, nulägesanla-
lys samt framtagande av mål och planer. Upplands Fotbollförbund 
var det enda SDF som deltog i satsningen och i deras arbete 
deltog styrelsen, kommittéerna och kanslipersonalen.
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Precis som 2020 påverkades den uppländska idrottsrörelsen 
och därmed även folkbildnings- och utbildningsverksamheten 
av coronapandemin. Majoriteten av vår verksamhet fick genom-
föras helt eller delvis digitalt. Coronapandemin till trots hade vi 
förhoppningar om att fortsätta öka antalet utbildningstimmar 
för upplands idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsför-
bund (SDF) samt att nå fler unika deltagare. Vid årets slut kunde 
vi konstatera att såväl utbildningstimmar som unika deltagare 
hade ökat trots att inledningen av året innebar restriktioner som 
gjorde att många föreningar valde att skjuta på utbildnings- och 
utvecklingsinsatser. Vi fanns hela året som ett stöd för SDF och 
föreningar, vars möjligheter och vilja att folkbildas, utbildas och 
utvecklas växte under året.

Våra idrottskonsulenter har fortsatt att ha kommunansvar. Arbets-
sättet har resulterat i en fördjupad samverkan mellan RF-SISU 
Uppland och distriktets kommuner, ett samarbete som har gett fler 
folkbildnings- och utbildningstillfällen för våra uppländska fören-
ingar.

Folkbildningsverksamheten i siffror 
Inom våra rapporteringsbara verksamhetsformer genomförde vi 
under året 35 222 utbildningstimmar att jämföra med föregående 
års 31 768. Det är en ökning med 3 454 utbildningstimmar, vilket 
motsvarar cirka 10,9 procent. Det korrigerade målet med hänsyn 
till coronapandemin för 2021 var 31 500 utbildningstimmar, vilket vi 
uppnådde med en marginal på nästan 4 000 utbildningstimmar.

För våra verksamhetsformer fördelades utbildningstimmarna på 
följande vis: lärgrupp 29 368, kurs 4 709, processarbete 89, före-
läsning 1 044 och kulturarrangemang 12 (se tabell 5). Under året 
genomfördes 19 904 utbildningstimmar i Uppsala kommun, följt av 
Enköpings kommun med 3 322 och Norrtälje kommun med 3 137. 

Om vi i stället utgår från antalet föreningar i respektive kommun 
genomfördes flest utbildningstimmar per förening i Knivsta (107) 
följt av Älvkarleby (67) och Uppsala (58). (se tabell 3). I genomsnitt 
genomfördes 38 utbildningstimmar per förening i distriktet.

Ridsport är den idrott som genomfört flest utbildningstimmar i 
landet och det stämmer även för Uppland. Förra året genomförde 
ridsportens föreningar i Uppland hela 10 520 utbildningstimmar. 
Övriga idrotter med många utbildningstimmar var innebandy (4 
260), ishockey (3 610), fotboll (3 440) och tennis (2 016). Dessa 
idrotter stod för drygt två tredjedelar av utbildningstimmarna i 
distriktet (se tabell 6).

Bland föreningarna toppade Almtuna Idrottssällskap med (2 420), 
följt av Olunda Ryttarförening (2 270), Ridklubben Norrtälje Ryttare 
(2 095), Upsala Studenters IF (2 001) och GF Uppsalaflickorna 
(2 390). De tio föreningar med flest utbildningstimmar stod för nästan 
hälften av samtliga utbildningstimmar i distriktet (se tabell 4).
 

Våra verksamhetsformer
När en förening eller ett SDF vill genomföra folkbildnings- och 
utbildningsaktiviteter tillsammans med oss finns det ett antal olika 
sätt att göra det på. Det är dessa fem så kallade verksamhetsfor-
mer som RF-SISU Uppland och idrottsföreningar kan få statligt 
stöd för, stöd som innebär ökade möjligheter till fortsatt förenings- 
och förbundsutveckling.

Lärgrupp
Lärgrupp är en mindre grupp som planmässigt, genom samtal och 
dialog, bedriver studier. Deltagarna söker kunskap tillsammans 
med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och 
intressen. Det gångna året fortsatte vi att arbeta för att öka antalet 
lärgrupper som kunde genomföras digitalt. Vanligaste ämnena i 
lärgrupperna var ledarskap och tränarskap, värdegrund samt 
föreningsutveckling. I Uppland genomfördes under året 2 003 
lärgrupper omfattande 16 416 tillfällen och 29 368 utbildnings-
timmar. Sammanlagt deltog 16 496 personer i lärgrupperna.
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Lavinkunskap hos Uppsala Extremsportförening

EXEMPEL
Lavinkunskap hos Uppsala Extremsportförening
En förening som under året har arbetat i lärgrupp är Uppsala 
Extremsportförening. För att öka kunskapen – och därmed säker-
heten – hos sina medlemmar har de arbetat med lavinkunskap, 
vilken utrustning som behövs i lavinterräng samt att söka transci-
evers. Som lärgruppsmaterial har de använt Lavinboken – 
skidåkarens guide till att bedöma och hantera riskerna med 
laviner av Mårten Johansson.

Kurs
Kursen är en utbildningsform där det i förväg finns en fastställd 
kurs-/utbildningsplan och ett tydligt utbildningsmål. Det vi redovi-
sar är den idrottsövergripande kursverksamheten samt den kurs-
verksamhet som genomförs lokalt i föreningen. De vanligaste 
kurserna var inom ledarskap, specifik idrottskunskap samt hjärt- 
och lungräddning och majoriteterna av kurserna genomfördes 
digitalt. I Uppland genomfördes totalt 280 kurser omfattande 
2 889 tillfällen och 4 709 utbildningstimmar. Sammanlagt deltog 
2 069 personer i kurserna. 

EXEMPEL
Hjärt- och lungräddning hos Sigtuna IF Fotbollsklubb
För att öka beredskapen för plötsligt hjärtstopp valde Sigtuna IF 
Fotbollsklubb att hjärtsäkra sin förening. Som en del i det arbetet 
arrangerade föreningen en kurs i hjärt- och lungräddning för sina 
ledare. Vid Prästängarna, där föreningen bedriver sin verksamhet, 
finns en hjärtstartare och därför innehöll kursen även ett moment 
om hur man använder en hjärtstartare för att återstarta hjärtrytmen 
vid plötsligt hjärtstopp.

Processarbete
Processarbete är en verksamhetsform där föreningen kraftsamlar 
för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Process-
arbetet är avgränsat i tid och ska mynna ut i en dokumentation eller 
en handlings-/utvecklingsplan. Vanligaste ämnet i processarbetena 
var föreningsutveckling. 2021 genomfördes 14 processarbeten, vilka 
omfattade 33 tillfällen och 89 utbildningstimmar. Sammanlagt deltog 
125 personer i processarbetena. Ett processarbete genomförs med 
fördel i fysiskt format, varför coronapandemin kan ha påverkat 
antalet genomförda processer.
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EXEMPEL
Framtiden bowling skapar samsyn hos bowlingföreningar
Upplands Bowlingförbund och de fem uppländska bowlingför-
eningarna Bowlingklubben Ankaret, Bowlingklubben Flamman, 
Bowlingklubb Pegasus, Fyrishof Bowlingklubb och Uppsala 
Bowling Club 90 genomförde förra året processen Framtiden 
bowling. Processen gjordes dels för att skapa en samsyn kring hur 
bowlingen skulle ställa om sin verksamhet enligt gällande råd och 
rekommendationer med anledning av coronapandemin, dels för att 
fundera kring hur bowlingen kan behålla fler barn och ungdomar. 
Som en del av den utvecklingsplan som processen mynnade ut i 
ingår att instruktörer från Upplands Bowlingförbund besöker 
föreningarna för att stödja dem med kompetensutveckling.

Uppsala Bowling Club 90 deltar i processarbetet Framtiden 
bowling. Fotograf: Daniel Berg

Föreläsning
Föreläsningar är en källa till inspiration och kunskap som ska ses 
som en lokal, alternativt regional, mötesplats där aktiva, föräldrar 
och ledare möts för att inspireras och få vidgade vyer. En föreläsning 
ska helst leda till ett fortsatt arbete i någon av de andra verksam-
hetsformerna. Flertalet av föreläsningarna under 2021 genomfördes 
digitalt. Vanligaste föreläsningarna omfattade värdegrund, ledarskap 
och tränarskap samt föreningsutveckling. I Uppland genomfördes 
348 föreläsningar vilka omfattade 1 044 utbildningstimmar. 
Sammanlagt deltog 7 533 personer i föreläsningarna.

EXEMPEL
Bälinge Ryttarförening drabbades av 
kvarka
Tidigt i höstas drabbades Bälinge Ryt-
tarförening av den mycket smittsamma 
bakteriesjukdomen kvarka. Ganska om-
gående efter att sjukdomen konstaterats 
arrangerade föreningen, i samverkan 
med RF-SISU Uppland och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU), en föreläs-
ning om kvarka. Detta för att öka kun-
skapen hos föreningens medlemmar om 
vad man ska göra om en eller flera häs-
tar har fått kvarka samt om hur man kan 
skydda hästar mot sjukdomen.

EXEMPEL
Gameplan
Inom projekt Gameplan arrangerade 
KFUM Uppsala Basket, i samverkan 
med RF-SISU Uppland, en föreläsning 
om engagemang, ledarskap och ideellt 
föreningsliv för alla sina unga ledare. 
Ett sextiotal ungdomar deltog på utbild-
ningen och i somras jobbade de som 
ledare inom projekt Gameplan, ett pro-
jekt där barn och ungdomar får prova 
på basket. Projektet i sig resulterade i 
en stor ökning av medlemmar hos för-
eningen.

Kulturarrangemang
Kulturarrangemang ger deltagarna möjlighet till en kulturupp-
levelse samt möjlighet att förvärva ny kunskap. De bärande 
inslagen under kulturarrangemang är dans, film, musik, sång, 
teater och utställningar. Under året genomfördes fyra kultur-
arrangemang, vilket genererade 12 utbildningstimmar. 
Sammanlagt deltog 127 personer i kulturarrangemangen. 

EXEMPEL
Halloweenkväll hos Uppsala Ponnyklubb
För att ytterligare stärka gemenskapen bland föreningens barn 
och ungdomar arrangerade ungdomssektionen hos Uppsala 
Ponnyklubb en Halloweenkväll. Kvällen innehöll bland annat en 
både rolig och lite läskig Halloweenuppvisning där ungdomar från 
ungdomssektionen red utklädda.
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Tabell 1

Antal utbildningar per ämne och verksamhetsform

Ämne Före-
läsning

Kultur-
arr.

Kurs Lär-
grupp

Process-
arbete

Total-
summa

Ledarskap och Tränarskap 122 26 330 478

Värdegrund 161 1 286 1 449

Förenings- och Förbundsutveckling 29 6 387 7 429

Idrottskunskap 5 168 160 333

Hästkunskap 30 232 262

Förening och förbundsutveckling 1 2 205 2 210

Ledarskap 1 4 87 92

Föreningsutveckling 82 1 83

Arrangemang 1 32 33

Ledar- och Organisationsutveckling 1 19 20

Hjärt- lungräddning 14 4 18

Djurkunskap 3 12 15

Förenings- & förbundsutveckling 13 2 15

Ledarskap & tränarskap 14 14

Administration och IT 1 4 9 14

Aktiva 1 11 12

Idrottspsykologi och mental träning 8 4 12

Organisationsutveckling 11 11

Simning 11 11

Ledarutveckling 9 9

Idrottsskador och rehab 3 6 9

Simlärarutbildning 8 8

Organisationsledare 7 7

Instruktörsutbildningar 3 4 7

Integration 6 6

Dans, sång, musik och teater 3 3 6

Ämne Före-
läsning

Kultur-
arr.

Kurs Lär-
grupp

Process-
arbete

Total-
summa

Friskvård och Hälsa 1 1 4 6

Spelarutveckling 5 5

Miljö och natur 3 2 5

Träningslära 1 4 5

Kost och Näringslära 4 1 5

Funktionärsutbildning 5 5

Spelarutbildningar 4 4

Antidoping 4 4

Aktivitetsledarskap utbildning 1 3 4

Seglingskunskap 2 1 3

Ekonomi och Juridik 1 2 3

Förbundsutveckling 3 3

Funktionärsutbildningar 3 3

Utbildning för aktiva 2 2

Domarutbildning 2 2

Anläggning 2 2

Simidrott 1 1 2

Tävling/licens 2 2

Övriga kurser 1 1 2

Dykutbildning 1 1 2

Spelarutbildning 2 2

Tränarutbildningar 2 2

Föreningsarbete 2 2

Idrottshistoria 1 1

Bild, form och hantverk 1 1

Övrig utbildning 1 1

Klubbutbildning 1 1

Tävlingsledarutbildning 1 1

Domarskap 1 1

Lärgruppsledarutbildning 1 1

Pedagogik 1 1

Bågskyttekunskap 1 1

Segelflyg 1 1

Marknadsföring och Kommunikation 1 1

Total 348 4 280 2003 14 2649
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Tabell 2
Antal utbildningar per målgrupp och verksamhetsform

Målgrupp Föreläsning Kultur-
arr.

Kurs Lär-
grupp

Process-
arbete

Total

Aktiva 43 4 211 930 1 1189

Ledare 78 56 967 9 1110

Förälder 226 7 29 262

Annan målgrupp 1 6 77 4 88

Total 348 4 280 2003 14 2649

Tabell 3

Statsberättigad verksamhet per kommun

Kommun Föreningar Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

Enköping 26 1674 114 2131 3322

Heby 6 108 52 33 80

Håbo 15 1079 156 680 1520

Knivsta 13 1166 234 1330 2704

Norrtälje 22 1689 173 1930 3137

Sigtuna 22 2248 528 537 1851

Tierp 17 528 239 204 483

Uppsala 112 12197 6113 11444 19904

Älvkarleby 13 763 34 1187 1749

Östhammar 10 221 17 225 472

Totalt 246 21673 7660 19701 35222

Tabell 4
Topp 10 föreningar utifrån utbildningstimmar

Förening Utbildningstimmar

Almtuna Idrottsällskap (Ishockey) 2420

GF Uppsalaflickorna (Gymnastik) 2390

Olunda Ryttarförening (Ridsport) 2270

Ridklubben Norrtälje Ryttare (Ridsport) 2095

Upsala Studenters IF (Parasport, Tennis) 2001

Upsala Golfklubb (Golf) 1477

Storvreta Innebandyklubb (Innebandy) 1460

Örsundsbro Idrottsförening (Fotboll, Gymnastik, Innebandy, Skidor) 1324

IK Sirius Innebandyklubb (Innebandy) 1118

IK Sirius Fotbollklubb (Fotboll) 1052

Tabell 5
Statsbidragsberättigad verksamhet per verksamhetsform 

Verksamhetsform Föreningar Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

Föreläsning 57 2950 7533 359 1044

Kulturarr. 2 33 127 4 12

Kurs 48 2069 0 2889 4709

Lärgrupp 215 16496 0 16416 29368

Processarbete 14 125 0 33 89

Totalt 246 21673 7660 19701 35222
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Tabell 6
Statsbidragsberättigad verksamhet per idrott

Idrott/förbund Förening Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

RF-SISU Uppland 1 822 724 108 273

Akademisk Idrott 3 79 0 21 53

Amerikansk Fotboll 1 6 0 4 6

Bandy 4 115 65 31 63

Bangolf 2 21 7 4 12

Baseboll och Softboll 1 56 16 5 9

Basket 8 190 87 271 448

Bilsport 1 25 0 10 21

Bordtennis 1 3 0 2 6

Boule 2 19 5 25 88

Bowling 4 35 0 9 35

Boxning 1 9 8 1 3

Bridge 1 38 0 99 297

Brottning 2 9 0 5 7

Budo & Kampsport 5 34 5 14 30

Bågskytte 4 25 0 9 28

Cheerleading 1 96 355 152 505

Cricket 2 25 10 4 7

Curling 1 4 0 2 3

Cykel 5 46 0 9 24

Danssport 2 50 0 163 472

Dart 3 25 0 6 20

Dragkamp 1 17 0 11 23

Dövidrott 1 10 0 2 6

Flygsport 1 68 0 49 339

Fotboll 46 3075 720 2031 3440

Friidrott 7 754 31 650 674

Fäktning 2 26 0 14 42

Golf 6 979 0 685 1961

Gymnastik 12 1908 4056 1175 2526

Handboll 6 584 201 97 229

Innebandy 16 2013 133 3601 4260

Tabell 6
Statsbidragsberättigad verksamhet per idrott

Idrott/förbund Förening Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

Ishockey 13 1831 146 2099 3610

Islandshäst 2 36 0 5 16

Issegling 1 17 0 6 7

Judo 4 171 53 65 161

Kanot 1 81 0 52 185

Karate 2 9 0 4 11

Klättring 2 426 8 313 709

Konståkning 6 295 163 50 169

Korpen 4 29 0 26 59

Motorcykel och Snöskoter 3 23 0 28 37

Orientering 6 124 0 41 69

Padel 3 9 0 4 9

Parasport 1 11 10 1 3

Ridsport 21 5485 545 4925 10520

Rodd 1 81 0 63 178

Rugby 1 4 0 2 3

Segling 3 70 0 19 68

Simidrott 4 797 260 276 596

Skateboard 2 10 0 4 9

Skidor 7 97 37 43 76

Skolidrott 1 1 7 2 3

Skyttesport 3 61 0 49 115

Sportdykning 2 19 0 21 70

Squash 2 7 0 2 6

Taekwondo 2 18 0 2 6

Tennis 7 586 8 2006 2016

Tyngdlyftning 1 3 0 2 4

Vattenskidor och Wakeboard 2 192 0 316 585

Volleyboll 4 14 0 6 12

Totalt 246 21673 7660 19701 35222
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