
Coronasäker upphoppsträning på strandpromenadens utegym i Librobäck i Uppsala.

RF-SISU Uppland är en av 
Riksidrottsförbundets och 
SISU Idrottsutbildarnas 19 
regionala organisationer. 

Vårt uppdrag är att stödja, 
leda, företräda, utveckla, 
bilda och utbilda idrotts-
föreningar och special-
idrottsdistriktsförbund.
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Den 1 januari 2020 lades Upplands Idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarna samman och det var som RF-SISU Uppland vi 
tog klivet in i 2020. Med den nya organisationen hade vi samma 
uppdrag som tidigare – idrott och folkbildning – och samman-
läggningen innebar ingen förändring av kärnverksamheten. Så 
med nytt namn, ny organisation och ny grafisk profil hade vi höga 
förväntningar på hur vi under året skulle kunna effektivisera vår 
verksamhet och göra vardagen enklare för våra idrottsföreningar. 

Den nya organisationen sattes dock snabbt på prov och corona-
pandemin och de lagar, föreskrifter och allmänna råd som följt i 
dess fotspår har i stor utsträckning präglat vår organisation och 
vår verksamhet. Så snart vi började förstå vidden av coronapan-
demin satte vi igång med att ställa om vår verksamhet: Möten fick 
genomföras digitalt, utbildningar fick flytta utomhus och de flesta 
anställda fick börja arbeta hemifrån. 

Det gångna året har inneburit stora utmaningar för oss och för de 
flesta av våra 1 100 föreningar. Coronapandemin har slagit hårt 
mot idrottsrörelsen och många föreningar har haft och har det 
fortfarande tufft, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Men 
pandemin har också medfört att både vi och våra föreningar har 
sett nya möjligheter och funnit nya vägar, allt från nya former för 
folkbildning till andra sätt att träna.

Ganska snart efter att coronapandemin slog till var det dags för 
vår stämma, en stämma som kom att genomföras digitalt under 
ledning av mötesordförande landshövding Göran Enander. Stäm-
man valde ny styrelse där ordförande Pyry Niemi fick förnyat för-
troende och där tre nya ledamöter valdes in: Vivianne Macdisi, 
Gudrun Orava och Mosa Sayed. Ny ordförande för valberedning-
en blev Johan Öhrmalm, som tog över ordförandeklubban från 
Bengt Larsson. Tack vare att vår egen digitala stämma genomför-

des i början av pandemin har vi under resten av året kunnat vara 
ett bra stöd för våra förbund och föreningar när det har varit dags 
för dem att genomföra sina stämmor. 

Kontakten med Region Uppsala och våra tio kommuner har yt-
terligare förstärkts och utvecklats under året. Ett nytt idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) har tecknats mellan oss och Region 
Uppsala och avtalen med kommunerna har förnyats eller uppda-
terats. Dessa överenskommelser har under året möjliggjort fortlö-
pande verksamhet och en rad projekt och satsningar.

Även i år har Strategi 2025 och våra fem utvecklingsresor utgjort 
grunden för vårt arbete. Internt har vi lagt extra fokus på resan 
Jämställdhet för en framgångsrik idrott och genomfört en rad 
kompetenshöjande insatser för personalen. Det jämställdhetsar-
betet kommer 2021 att mynna ut i ett flertal projekt och satsning-
ar riktade till våra föreningar. 

Våra upphandlade verksamheter, Friskvårdslotsning och Idrott 
och studier, har också påverkats av coronapandemin. Inställda 
aktiviteter och patienter som tillhör riskgrupp har gjort lotsnings-
uppdraget utmanande. För Idrott och studier har hemundervis-
ning för elever samt olika rekommendationer för skolidrott och 
föreningsdriven idrott skapat en hel del prövningar. Dessutom 
aviserade regeringen att förkorta den dispens som gjort det möj-
ligt för oss att ansvara för idrottskurserna på Celsiusskolan, men 
regeringen backade på sitt beslut och avtalet med Uppsala kom-
mun kommer att kunna slutföras mot avtalstidens utgång 2024.

Vi konstaterar att vi lägger ett ovanligt år bakom oss, ett år med 
stora utmaningar där vi och våra förbund och föreningar tillsam-
mans har tagit största möjliga ansvar för att minska smittsprid-
ningen av coronaviruset. 

Vi har ställt om verksam-
het istället för att ställa 
in och det här året har vi 
verkligen sett idrottens 
och folkbildningens bety-
delse för folkhälsan. 

Vi vill tacka våra förbund 
och föreningar för det fan-
tastiska arbete ni har gjort 
för våra barn, ungdomar, 
vuxna och äldre. Vi vill 
också tacka all personal 
för att ha arbetat på ett fö-
redömligt sätt dessa tuffa 
tider till trots. Nu blickar 
vi framåt och hoppas att 
vi under nästa år återigen 
kan få titta på och utöva 
idrott som vanligt! 

Pyry Niemi
Ordförande RF-SISU Uppland

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef RF-SISU Uppland
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Idrotten håller på att förändras. 2015 beslutade Riksidrottsmötet 
(RIM) om fyra strategiska områden: Livslångt idrottande, idrottens 
värdegrund är vår styrka, idrott i förening och idrotten gör 
Sverige starkare. Inom varje strategiskt område finns ett eller två 
övergripande strategiska mål och dessa mål anger riktningen för 
arbetet fram till 2025.

På RIM 2017 beslutades om fem prioriterade utvecklingsområden, 
eller utvecklingsresor som vi har valt att kalla dem. Med dessa 
fem prioriterade områden formar vi en idrott som är nyfiken, 
mer välkomnande och fokuserar på utveckling så att fler blir 
motiverade att idrotta hela livet. De utvecklingsresorna är:
• En ny syn på träning och tävling
• Inkluderande idrott för alla
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Den moderna föreningen engagerar
• Ett stärkt ledarskap.

En ny syn på träning och tävling
Vi ska ha en idrott för alla oavsett ambition, ålder och prestations-
nivå. Träning och tävling ska vara meningsfull på lång sikt samti-
digt som vi mår bra, har roligt och utvecklas hela livet. I framtidens 
idrott sätter vi individen i centrum och fokuserar på glädje och 
utveckling.

EXEMPEL
Tillsammans med RF-SISU Uppland har flersektionsföreningen SK 
Iron i Björklinge i Uppsala kommun genom folkbildningsarbete 
skapat en idrottsmiljö som ger föreningens barn och ungdomar 
bättre förutsättningar för att hålla på med fler idrotter parallellt. 

Inkluderande idrott för alla 
Alla ska känna sig hemma i en idrott som är bättre anpassad för 
olika människors förutsättningar. Vi ska fundera över trösklar, kost-
nader och kultur. I framtidens idrott känner sig alla välkomna, oav-
sett vem man är, kommer ifrån eller bor.

EXEMPEL
Med stöd från RF-SISU Uppland har den nystartade föreningen 
Enköping City AC bildat ett herrlag i fotboll och startat en bas-
ketsektion. Föreningen bedriver verksamhet i Lillsidan, Romberga 
och Västerleden - tre områden där idrotten behöver växa - och 
har genom sin verksamhet blivit en stark aktör i dessa områden. 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
En jämställd idrott är en självklarhet, både för att det är rättvist och 
för att forskning har visat att en jämn könsfördelning höjer kvalite-
ten för alla. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter. I framtidens idrott förstår alla aktiva, ledare och 
förtroendevald att en jämställd idrott är lika med en bättre idrott.

EXEMPEL
I samverkan med RF-SISU Uppland har Uppsalaföreningen UNIK 
Bandy arbetat med utvecklingsprojektet Välmående bandyfören-
ing. Satsningen syftar till att stärka föreningens organisation och 
ledare, vilket ska leda till en modern och jämställd förening med 
en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet. 

Den moderna föreningen engagerar
En stark och levande idrottsrörelse tar vara på människors enga-
gemang och inspirerar till delaktighet. I framtiden drivs den mo-
derna föreningen av ledare som förstår vikten av att komma över-
ens om syfte, mål och vision. Fler är nyfikna på hur de utvecklar 
träningar och tävlingar, föreningsdemokrati och värdegrund för att 
fånga människors engagemang.

EXEMPEL
Håbo FF har med stöd av RF-SISU Uppland och Upplands Fot-
bollförbund inlett ett arbete med att bli en så kallad Diplomerad 
förening. Föreningens styrelse har gjort en självskattad nulägesa-
nalys samt en första digital lärgrupp i fotbollens Spela, lek och lär.

Ett stärkt ledarskap
Duktiga utbildade ledare ser individer och ger alla ett gott bemö-
tande. Vi ska fokusera på glädje och utveckling snarare än på re-
sultat. I framtidens idrott bär alla engagerade och kunniga ledare 
föreningens värderingar och formar dess kultur.

EXEMPEL
Norrtälje Simklubb har med stöd av RF-SISU Uppland fortsatt sitt 
arbete med att ta fram en föreningspolicy, vilken de under året 
har förankrat bland föreningens tränare, aktiva och andra med-
lemmar. Extra stor vikt har lagts på tränarutveckling och förenings-
struktur.
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Från och med den 1 januari 2020 är Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna en gemensam organisation på distriktsnivå. I 
Uppland har Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Uppland blivit RF-SISU Uppland, dock även fortsättningsvis med 
samma två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning.

Sammanläggningen har inte förändrat kärnverksamheten, men 
har förenklat vår administration och lett till att det nu finns en 
gemensam grafisk profil. Sammanläggningen har också bidragit till 
en tydlighet gentemot våra föreningar. Tidigare kunde det uppstå 
förvirring kring när en skulle vända sig till Upplands Idrottsförbund 
och när en skulle vända sig till SISU Idrottsutbildarna. Nu finns en 
gemensam väg in till RF-SISU Uppland.

Med tanke på coronapandemins framfart under året skedde 
sammanläggningen rätt i tiden. Virusutbrottet gjorde att den nya 
organisationen fick prövas och hårdköras direkt. Att samtliga 
distrikt nu hör ihop i en landstäckande organisation har möjliggjort 
för RF-SISU att agera som en tydlig aktör i kommunikationen kring 
corona och stödpaketen.  
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Den 25 april var det dags för RF-SISU Upplands första 
distriktsstämma. Med anledning av coronapandemin fick stämman 
genomföras digitalt med mötesverktyget Easymeet. 

Stämman gav Pyry Niemi fortsatt förtroende som ordförande att, 
tillsammans med resten av styrelsen, leda RF-SISU Uppland i 
ytterligare två år. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen:  Gudrun 
Orava, Vivianne Macdisi och Mosa Sayed. Silke Tindrebäck, 
Catarina Deremar och Fredrik Öhlund valde att kliva av sina 
uppdrag. Övriga ledamöter, Per-Arne Backman, Malin Hartman 
och Anders Lagö, har två år kvar på sin mandatperiod. 

Rickard Rönnblom, BDO Mälardalen AB, valdes till ordinarie 
revisor och Patrik Nygard, BDO Mälardalen AB, som revisors-
suppleant. Lars Bergman valdes till ordinarie lekmannarevisor på 
två år. Till valberedning valdes Johan Öhrmalm till ordförande och 
Mats Pettersson, Åsa Stafberg, Lena Olsson och Gustav Lantz till 
ledamöter.

Distriktsstämman tog även beslut om den nya verksamhets-
inriktningen för RF-SISU Uppland som efter sammanläggningen 
omfattar både idrotts- och folkbildningsuppdraget. 

Årets stipendiater
Fanny Östlund, Upsala Tennisklubb, tilldelades Upplandsfondens 
stipendium om 20 000 kronor. Alexander Backlund, 
Uppsala Skridskoklubb, tilldelades Upplands Idrottsförbunds 
jubileumsfonds stipendium om 25 000 kronor. OK Linné 
tilldelades två stipendier från Upsala Oldboys stipendium på totalt 
8 000 kronor. Alva Svennbeck, GF Uppsalaflickorna, fick årets 
elitidrottsstipendium på 40 000 kronor.

Fanny Östlund, Upsala Tennisklubb
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Ett av RF-SISU Upplands uppdrag är att företräda och leda 
idrottsrörelsen i Uppland i gemensamma frågor. Vi verkar för att 
idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska ha 
så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva idrott för 
alla hela livet. Vi genomför kontinuerligt dialog med politiker och 
tjänstemän i distriktets tio kommuner samt med företrädare för 
Region Uppsala.

Inför 2020 var vår ambition att driva ett brett och omfattande 
intressepolitiskt arbete med inriktning på idrottens samhällsnytta, 
idrottsanläggningar och idrottsmiljöer samt jämställdhet. På 
grund av coronapandemin pausades arbetet under en period, 
men genom att snabbt och flexibelt ställa om har vi ändå kunnat 
genomföra en hel del av vårt planerade arbete. 

Tidigt i höstas träffade vi distriktets riksdagsledamöter samt 
kommunstyrelsernas ordförande för att diskutera idrottens 
situation utifrån coronapandemin, tillgången till anläggningar samt 
idrottens samhällsnytta. Några deltagare träffades på Centrum för 
idrott och kultur (CIK) i Knivsta medan andra var med på länk via 
Microsoft Teams. 

Årets två kommundialoger genomfördes digitalt och corona-
pendemins påverkan på idrotten dominerade diskussionerna med 
allt från olika möjligheter för föreningar att söka ekonomiskt stöd 
till lägesrapporter från respektive kommun och erfarenhetsutbyte 
kommuner emellan. Utöver kommundialogerna har vi haft 
digitala möten med kommunerna för att, med anledning av 
coronapandemin, diskutera anläggningar och träningsmöjligheter 
utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vid det årliga mötet med Region Uppsala, som även det fick 
genomföras digitalt, diskuterades framtagandet av ett nytt idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) mellan RF-SISU Uppland och Region 
Uppsala. 
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Idrott Sektioner Samman-
komster

Extra 
ledarstöd

Deltagar-
tillfällen

Akademisk idrott 13 1050 513 7876

Amerikansk fotboll 2 1202 599 7777

Badminton 6 3228 228 34166

Bandy 7 3308 2773 35717

Bangolf 2 154 137 1079

Baseboll och Softboll 2 253 176 1617

Basket 12 7096 4214 80912

Biljard 1 5 2 15

Bilsport 2 105 4 742

Bordtennis 17 2428 1516 19684

Boule 2 11 3 62

Bowling 6 355 192 3161

Idrott Sektioner Samman-
komster

Extra 
ledarstöd

Deltagar-
tillfällen

Boxning 4 1390 659 12851

Brottning 6 918 468 9870

Budo och Kampsport 17 4711 1649 40403

Bågskytte 5 213 167 1762

Casting 2 28 3 247

Cheerleading 2 166 141 2795

Curling 1 81 50 603

Cykel 9 774 573 8666

Danssport 4 454 268 4488

Dart 2 36 5 145

Dragkamp 1 24 1 83

Flygsport 1 33 1 115

Fotboll 107 68100 50713 831234

Friidrott 22 7591 3847 73030

Frisbee 1 57 35 448

Fäktning 2 446 294 3448

Golf 11 1171 357 7963

Gymnastik 28 14294 9519 170644

Handboll 17 11824 9695 142374

Innebandy 43 27268 21925 340664

Ishockey 18 14123 11531 175000

Islandshäst 1 18 16 141

Issegling 1 16 6 72

Judo 10 2390 1080 23890

Kanot 4 409 366 2669

Karate 10 1237 681 12430

Klättring 2 631 542 4375

Konståkning 5 5599 1066 39615

Korpen 6 607 150 5583

Idrott Sektioner Samman-
komster

Extra 
ledarstöd

Deltagar-
tillfällen

Motorcykel och Snöskoter 3 284 125 2220

Mångkamp 2 355 3 1500

Orientering 14 2262 1386 16600

Parasport 8 1104 725 10798

Racerbåt 1 26 11 176

Ridsport 33 21224 4900 136457

Rodd 2 232 179 1148

Rugby 4 833 484 8818

Segling 9 285 233 2879

Simidrott 12 7863 4281 62277

Skidor 24 1763 1101 16747

Skidskytte 2 171 138 1138

Skolidrott 7 1044 618 13678

Skridsko 1 89 74 933

Skyttesport 20 1001 521 6985

Sportdykning 3 263 204 2031

Squash 2 227 141 1851

Styrkelyft 1 154 154 727

Taekwondo 3 951 235 13215

Tennis 12 11868 2385 51767

Triathlon 1 59 58 584

Tyngdlyftning 2 227 3 3409

Vattenskidor och Wakeboard 2 43 14 267

Volleyboll 6 1225 339 8682

Totalt 587 237 357 144 477 2 473 303

Kommun Antal 
föreningar

Belopp

Enköping 56 2 189 061 kr 

Heby 22 486 908 kr 

Håbo 24 1 220 271 kr 

Knivsta 16 835 536 kr 

Norrtälje 69 1 974 374 kr 

Sigtuna 46 2 694 477 kr 

Tierp 26 840 296 kr 

Uppsala 175 11 288 395 kr 

Älvkarleby 15 430 431 kr 

Östhammar 36 1 029 529 kr 

Totalt 485 22 989 278 kr 

65 av 72 specialdistrikts-
idrottsförbund (SDF) hade
minst en förening i 
Uppland som sökte LOK-
stöd för verksamhet under 
2019. Det var en ökning 
med tre SDF jämfört med 
2018 års resultat. Totalt 
sökte 485 föreningar 
LOK-stöd 2019, vilket var 
en ökning med åtta fören-
ingar jämfört med 2018.
Ett fortsatt strategiskt 
supportarbete kring 
ansökningsdagarna samt 
subventionerade LOK-stöds
utbildningar har bidragit till 
att vi bibehållit det positiva resultatet.
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*  Skickade inte in någon redovisning för 2020
** Skickade inte in någon redovisning för 2019
*** Skickade inte in någon redovisning för varken 
2019 eller 2020

Idrott 2020 2019

Akademisk idrott 19 654 20 741

Amerikansk fotboll 13 705 9 327

Badminton 25 761 26 761

Bandy 30 372 28 393

Bangolf 6 770 7 500

Baseboll och Softboll***

Basketboll 50 297 49 723

Biljard 4 678 779

Bilsport 14 770 15 514

Bordtennis** 33 486

Boule 27 584 4 302

Bowling 15 573 4 630

Boxning 15 738 12 233

Brottning 13 448 11 152

Budo och Kampsport 42 107 41 888

Bågskytte 8 582 14 372

Casting 5 319 1 901

Cheerleading** 5 865

Cricket 6 357 3 170

Curling 5 726 2 440

Cykel 23 468 24 880

Danssport 12 305 10 339

Dart 13 712 15 394

Draghund***

Dragkamp 4 894 483

Dövidrott** 5 634

Idrott 2020 2019

Ridsport 278 338 367 600

Rodd 7 150 2 934

Rugby***

Segling 14 251 13 741

Simning 64 060 60 468

Skateboard***

Skidor 44 654 50 094

Skidskytte 6 770 3 462

Skolidrott***

Skridsko 7 058 3 103

Skyttesport** 39 038

Sportdykning 11 934 15 389

Squash 5 922 2 317

Styrkelyft 8 458 7 436

Taekwondo* 8 369

Tennis 81 456 99 879

Triathlon 9 385 10 633

Tyngdlyftning* 8 177

Varpa***

Vattenskidor och Wakeboard 6 045 2 969

Volleyboll 14 995 15 050

Summa 2 500 000 2 413 240

Idrott 2020 2019

Flygsport***

Fotboll 509 560 458 209

Friidrott 69 862 74 629

Frisbee 5 993 2 766

Fäktning** 7 638

Golf 52 700 51 411

Gymnastik 167 532 159 301

Gång och Vandring***

Handboll 79 119 93 742

Innebandy 243 262 252 839

Ishockey 151 345 155 903

Islandshäst** 4 232

Issegling** 6 743

Judo 22 208 21 024

Kanot 11 319 7 140

Karate 18 923 19 581

Klättring* 20 422

Konståkning 38 053 30 545

Korpen** 15 227

Kälksport** 4 714

Landhockey***

Motorcykel och Snöskoter 21 265 23 027

Mångkamp***

Orientering 38 905 38 202

Pararsport 18 816 19 467

Racerbåt 7 265 7 489

Varje år fördelar RF-SISU Uppland ett verksamhetsanslag, 
SDF-bidrag, till specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
Verksamhetsanslaget baseras på antal föreningar, lokalt 
aktivitetsstöd (LOK-stöd) och antal utbildningstimmar. 

För att kunna ta del av verksamhetsanslaget ska SDF skicka 
in föregående års verksamhetsberättelse, reviderad 
årsredovisning (resultat- och balansräkning) och signerad 
revisionsberättelse till RF-SISU Uppland innan årsskiftet. 
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Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. 
Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa 
dopingreglerna.

Dopingkontroller och dopingprov – de viktigaste verktygen
Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning 
de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. 
Dopingkontroller genomförs såväl i samband med tävling som 
vid träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, till 
exempel genom hembesök. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s 
legitimerade dopingkontrollfunktionärer (DKF).

Information och föreläsningar
Under året arrangerade RF-SISU Uppland åtta föreläsningar 
inom området kost, kosttillskott och antidoping. Några av 
föreläsningarna genomfördes tidigt på året och då på plats hos 
föreningar medan höstens föreläsningar genomfördes digitalt 
på grund av coronapandemin. Föreläsningarna genomfördes 
för föreningar i Bålsta, Enköping, Knivsta, Märsta, Norrtälje och 
Österbybruk. Ytterligare en föreläsning arrangerades och då för 
eleverna vid idrottsgymnasiet på Celsiusskolan i Uppsala. 

Vaccinera klubben 
Vaccinera klubben mot doping är ett utbildningsupplägg där 
föreningen 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 tolv olika idrotter vaccinerat sig mot 
doping. 

Antidopinghunden Molly
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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 ungdomsidrott. 
Under 2020 har medel fördelats till projekt med syfte att utveckla 
föreningsmiljön så att fler ungdomar väljer att stanna kvar i den 
organiserade idrotten, stärka områden där idrottsrörelsen ska växa 
samt utbilda barn- och ungdomsledare. Under året har medel även 
använts för att föreningar ska kunna bibehålla verksamhet under 
coronapandemin.

Projektstöd har tilldelats 124 projekt fördelat på 85 föreningar 
inom cirka 40 idrotter. Föreningar inom samtliga av distriktets tio 
kommuner har tagit del av stödet. Totalt har RF-SISU Uppland 
fördelat 1 541 410 kronor till dessa projekt, varav ungefär 80 
procent finansierade omställningar av verksamhet mot bakgrund 
av coronapandemin. Bland annat beviljades stöd till att hjälpa 
föreningar att flytta verksamheten utomhus, tilla tt skapa 
förutsättningar för uppsökande (mobila) träningar och till utrustning 
för att minska smittspridning, till exempel kastdockor inom 
kampsport.

Stöd har även beviljats till föreningar där ungdomar planerar 
aktiviteter för att utveckla föreningsmiljön samt till föreningar för att 
hålla kostnadsfria prova på-tillfällen och till föreningar för att kunna 
testa varandras idrotter inom satsningen #minandraidrott. 

Utöver de medel som fördelades inom Projektstöd IF - barn och 
ungdomsidrott fördelades 439 500 kronor inom Projektstöd 
- Idrott för nyanlända. Dessa medel gick till idrottsföreningar i 
stadsdelen Gränby i Uppsala. Bland annat beviljades stöd till 
Upsala IF Friidrott, som under ledning av diskuskastaren Vanessa 
Kamga, samverkar med Gränbyskolan och Gränby fritidsgård 
för att inspirera barn och unga till mer rörelse och till att delta i 
föreningsdriven idrott. 

Okinawa Goju Ryu Karate Enköping beviljades 
stöd för bland annat kastdockor.
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Objekt Förening Idrott Kommun

Skatepark Enköpings Extremsports Förening vi unga Skateboard Enköping

Fotbollsmål Östervåla Idrottsförening Fotboll Heby

Anpassning, träningsyta utomhus Bålsta Ridsportförening Ridsport Håbo

Fotbollsmål Lagga-Långhundra Bollklubb Fotboll Knivsta

Fotbollsmål Alsike Idrottsförening Fotboll Knivsta

Ombyggnation: samlingsplats, hygienut-
rymmen och dansbana

Blidö Idrottsförening Fotboll Norrtälje

Utomhusgym Roslagsbro Idrottsförening Friidrott Norrtälje

Renovering av klubblokal Spillersboda Idrottsförening Norrtelje Bandy Norrtälje

Fotbollsmål Rimbo Idrottsförening Fotboll Norrtälje

Anläggningsanpassning, Corona Ridklubben Norrtälje Ryttare Ridsport Norrtälje

”Off Ice”-center Wings Hockey Club Arlanda Ishockey Sigtuna

Uppgradering av skidanläggning Sigtuna Alpina Klubb Skidor Sigtuna

Fotbollsmål Sportklubben Wigör Fotboll Sigtuna

Mountainbike-arena Tierps Cykelklubb Cykel Tierp

Fotbollsmål Ullfors Idrottsklubb Fotboll Tierp

Upprustning, idrottsanläggning Karlholms Gymnastik o Idrottsförening Fotboll Tierp

Renovering, Granebergs Idrottsområde Sunnersta Allmänna IF Fotboll Uppsala

Golvlänga, artistisk gymnastik Uppsala Gymnastikförening Gymnastik Uppsala

Solceller Gamla Upsala Sportklubb Fotboll Uppsala

Mattbyte, padelbanor Upsala Studenters IF Tennis Uppsala

Fotbollsmål Rasbo Idrottsklubb Fotboll Uppsala

Fotbollsmål Wattholma Idrottsförening Fotboll Uppsala

Fotbollsmål Danmarks Idrottsförening Fotboll Uppsala

Fotbollsmål Vaksala Sportklubb Fotboll Uppsala

Utbyggnad av bana Rasbo Motorklubb Bilsport Uppsala

Juniorstudio Älvkarleby Golfklubb Golf Älvkarleby

Sarger Skutskärs Sportklubb Ishockey Älvkarleby

Fotbollsmål Gimo IF Fotbollklubb Fotboll Östhammar

Fotbollsmål Olands Fotbollsförening Fotboll Östhammar

Solelanläggning Almo Bollklubb Fotboll, Gymnastik Östhammar

Padelbana Öregrunds Tennissällskap Tennis Östhammar

Mobilt dressyrstaket Öregrunds Ridsällskap Ridsport Östhammar

Verksamhetsberättelse 2020 

Anläggningsstöd
Ett av idrottens mest prioriterade områden är anläggningar och 
idrottsmiljöer. Anläggningsstödet syftar till att öka tillgängligheten 
till anläggningar och att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler 
idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Ekonomiskt stöd har 
under året beviljats till såväl nya aktivitetsytor som renoveringar 
och energi- och miljöprojekt.

Under 2020 har medel fördelats till 32 föreningar inom samtliga 
tio kommuner i distriktet, fördelat på tolv olika idrotter. Totalt 
fördelades 3 747 244 kronor varav majoriteten av medlen 
gick till skapandet av nya aktivitetsytor. Genom RF-SISU 
Upplands samarbete med Upplands Fotbollförbund fick många 
fotbollsklubbar under året bidrag till fotbollsmål. För att underlätta 
omställningen till nya spelformer delfinansierades paketlösningar 
för fotbollsmål för spel 5-mot-5 och 7-mot-7. 

#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 2020 fördelades totalt 150 598 
kronor till 19 föreningar och drygt 120 barn och ungdomar fick ta 
del av stödet. 
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Då alltför många barn och ungdomar sitter stilla har 
Riksidrottsförbundet (RF) och RF-SISU distrikten fått i uppdrag 
av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan. Mer 
rörelse leder till bättre folkhälsa, välbefinnande och skolresultat. 
Genom att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga 
blir steget vidare till idrottsrörelsen dessutom enklare. Satsningen 
påbörjades 2019, fortsatte under 2020 och är numera en del av 
RF-SISU Upplands ordinarie verksamhet.

I Rörelsesatsning i skolan arbetar vi för att rörelse ska bli en 
naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och 
skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma 
skolgårdar som inbjuder till rörelse. 

Rörelsesatsning i Tierps kommun
Under våren 2020 fortsatte vi det arbete vi 2019 påbörjade 
tillsammans med grundskolorna i Tierps kommun, ett arbete 
som har lett till positiva förändringar, såväl hållbara som 
långsiktiga. 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 
exempel på återkommande rörelseaktiviteter är morgongympa 
och fredagsdisco medan Idrottens dag och hopprepsvecka har 
arrangerats som punktinsatser. 

Rörelsesatsning i Uppland
Under hösten 2020 började vi arbetet med att sprida 
Rörelsesatsning i skolan till resterande nio kommuner i distriktet. 
Genom samverkansavtal mellan RF-SISU Uppland och respektive 
skola startade ytterligare nio grundskolor verksamhet under 
hösten. Dessa skolor är Morgongåva skola och Östervåla skola 
i Heby kommun, Hågadalsskolan och Liljeforsskolan i Uppsala 
kommun, Bålbroskolan och Lommarskolan i Norrtälje kommun 

samt Bodaskolan, Sörgärdets skola och Älvboda friskola i 
Älvkarleby kommun. Några exempel på aktiviteter som har 
genomförts på skolorna i Heby, Norrtälje, Uppsala och Älvkarleby 
kommun är rörelsebana, promenader och rörelsepauser.  

Utbildning i rörelseförståelse
Skolpersonal på samtliga skolor i Rörelsesatsning i skolan har 
under året fått utbildning i rörelseförståelse, en helhetssyn på 
fysisk aktivitet där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom 
rörelseförståelse i träning och tävling utvecklar en inte bara 
sina fysiska färdigheter utan även även de sociala, psykiska och 
idrottsliga.

Foto: Ida Lindberg 
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Som en del av Rörelsesatsning i skolan har RF-SISU Uppland 
under 2020 tagit fram en rörelsebana. Med vår rörelsebana 
vill vi stimulera till aktivitet och lek och därigenom 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 framtagna 
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.

I höstas besökte vi sex skolor med rörelsebanan: Hågadalsskolan, 
Fredrika Bremerskolan, Stordammens skola, Sunnerstaskolan och 
Tiundaskolan i Uppsala kommun samt Skolstaskolan i Enköpings 
kommun. Totalt testade nästan 1 000 elever rörelsebanan. 
I september fick 25 deltagare från Östhammars Sportklubb testa 
rörelsebanan och i somras använde vi rörelsebanan vid våra sport- 
och skojdagar runt om i distriktet. 

ARTIKEL

Skolstaskolan fick besök av RF-SISU 
Upplands rörelsebana
Springa, hoppa, krypa och rulla! I oktober fick 210 barn i årskurs 
F-6 på Skolstaskolan i Enköpings kommun testa på många olika 
rörelser i RF-SISU Upplands rörelsebana.

Hos Skolstaskolan är rörelse en viktig och naturlig del av elevernas 
skoldag. Med naturen inpå knuten har barnen en stor och härlig 
lekplats med fantastiska möjligheter till aktivitet och lek. På 
rasterna finns dessutom så kallade lekvärdar då fritidspersonal 
planerar och hjälper till att genomföra rastaktiviteter. Så när 
Richard Engström, idrottslärare och fritidsledare på Skolstaskolan, 
fick information om att det var möjligt för skolor att få besök av RF-
SISU Upplands rörelsebana föreslog han det för sina kollegor och 
alla tyckte att det var en bra idé:

- Vi ville boka banan för att få hjälp med budskapet ”Rörelse är 
roligt”. Vi såg det som en möjlighet till inspiration för både barn 
och vuxna, säger Richard Engström.

De stationer som eleverna på Skolstaskolan tyckte var roligast var 
airtrack, halvbollar och hinderkuddar. Hedvig och Per är elever i 
årskurs 2 och de tyckte att banorna var både roliga och kluriga 
och skulle gärna vilja att skolan hade egna banor på skolgården:

- Våra lärare kanske kan hjälpa oss att få sådana här banor och vi 
kan hjälpa till att ställa upp och ta ner banorna på vår skolgård. Vi 
kan ta upp det i elevrådet att vi vill ha det, säger Hedvig och Per.

Både elever och lärare var mycket nöjda med dagen och funderar 
nu på hur de ska kunna utveckla skolgården och verksamheten 
ytterligare för att få in mer rörelse under den samlade skoldagen:

- Vi skulle vilja måla upp rörelsespår på vår asfaltyta och skulle 
gärna bli en nätverksskola i RF-SISU Upplands Rörelsesatsning i 
skolan, avslutar Richard Engström.
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Den 25 september arrangerade RF-SISU Uppland Idrottens dag 
för tredje året i rad. För första gången arrangerades Idrottens dag 
tillsammans med Rörelsesatsning i skolan, som en manifestation 
för alla barns rätt till rörelse och idrott. Idrottens dag är en del av 
EU:s satsning Europen Week of Sport och Europen School Sports 
Day. Det är en rolig dag med aktiviteter för att höja kunskapen 
om barns idrottande och bygga broar mellan barnen och 
idrottsrörelsen. 

I år arrangerade vi Idrottens dag för tre utvalda skolors fritidshem 
i stadsdelen Gränby i Uppsala. Totalt deltog 1 400 barn från 
Fredrika Bremerskolan, Liljeforsskolan och von Bahrs skola. tolv 
föreningar och ett förbund deltog och lät barnen prova på deras 
idrotter under lekfulla former. Dessa var Almtuna IS, Dalkurd FF, 
Gränby FK, IFK Uppsala, Upplands Innebandyförbund, Uppsala 
Basket, Uppsala Handikappidrott, Uppsala Rugby FC, Uppsala 
Skridskoklubb, Uppsala Volleybollsällskap, Upsala IF Boxning, 
Wing Chun Uppsala och Östra Aros Judoklubb. 

Vi samordnade också Idrottens dag för grundskolor och 
fritidsklubbar runt om i distriktet som ville anordna sin egen 
Idrottens dag, utifrån egna förutsättningar och ambitionsnivå. 
Kravet var att alla barn skulle få chans att röra sig minst 120 
minuter under skoldagen. Skolorna hade möjlighet att själva bjuda 
in ortens idrottsföreningar att medverka och vi stöttade med 
material, vägledning och tips för att det skulle bli en fantastisk och 
lärorik dag. 

Totalt deltog 35 skolor runt om i distriktet: Två skolor i Enköpings 
kommun, en skola i Heby kommun, en skola i Håbo kommun, 
två skolor i Knivsta kommun, en skola i Norrtälje kommun, en 
skola i Tierps kommun, 27 skolor i Uppsala kommun, tre skolor i 
Älvkarleby kommun och två skolor i Östhammars kommun.
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Hos RF-SISU Uppland och övriga 18 RF-SISU distrikt 
runt om i landet finns en utsedd sakkunnig i barn- och 
ungdomsidrott. Funktionen finns där för föreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) att nyttja på flera sätt. 

Utbildningar genomförs för flera olika målgrupper såsom föräldrar 
och ledare på teman som Trygga idrottsmiljöer, Världens bästa 
idrottsförälder samt Barnens spelregler. Tillsammans med Rädda 
Barnen har RF-SISU Uppland under året anordnat flera utbildnings- 
och utvecklingstillfällen kring att skapa trygga idrottsmiljöer. 

RF-SISU Upplands sakkunnig finns även som samtalsstöd vid 
händelser där barn far illa. Dels som ett reaktivt stöd till inblandade 
när någonting har inträffat, exempelvis en förälder som tar 
kontakt för att hens barn inte mår bra i laget, dels som ett stöd 
för långsiktigt förebyggande arbete i föreningen. När vi har fått 
kännedom om verksamhet som strider mot Riksidrottsförbundets 
(RF) anvisningar för barn- och ungdomsidrott har vi hanterat och 
stöttat i dessa ärenden tillsammans med föreningar, SDF och 
kommuner. 

Vi ser att vår roll som kunskapsförmedlare stärkts under året. 
Vi ser stora möjligheter till fortsatt utveckling i att anordna 
utbildningar, vara ett samtalsstöd och samordna arbetet med 
idrottsföreningar och SDF i distriktet. Allt i enlighet med RF:s 
anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
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Med anledning av coronakrisen har det under året funnits ett stort 
behov för föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) att 
arrangera sina årsmöten digitalt. 

När pandemin slog till i våras beslutade många föreningar och SDF 
att skjuta på sina årsmöten till hösten.

RF-SISU Upplands egen stämma genomfördes digitalt i början av 
pandemin och tack vare det har vi under resten av året kunnat 
vara ett bra stöd för våra föreningar och SDF när det har varit dags 
för dem att genomföra sina stämmor. Några föreningar och SDF 
som har fått hjälp av oss är Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna, 
Friskis & Svettis Norrtälje, Upplands Fotbollsförbund och Upplands 
Ridsportförbund.

.

För många föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) har 
det varit ett tufft år som arbetsgivare med inställda evenemang, 
tävlingar, bilbingo, loppisar och andra intäktsarrangemang som 
är en viktig del av ekonomin. Flera föreningar och SDF har varit 
tvungna att säga upp och/eller permittera personal. 

Under året har regering och riksdag beslutat om flera stöd och 
lättnader för att täcka arbetsgivares ekonomiska förluster. Dock 
har dessa stöd och lättnader inte alltid matchat föreningarnas 
behov och utfallet inte alltid blivit riktigt som det var tänkt. Därför 
har det skett olika justeringar, uppdateringar och förlängningar 
av dessa stöd och lättnader. Det har dessutom varit administrativt 
krångligt att söka dessa stöd.

RF-SISU Uppland har varit tillgängliga som stöd och varit 
föreningar och SDF behjälpliga med ansökningar av olika stöd.

För support av IdrottOnline har vi samverkat med 
Riksidrottsförbundets IdrottOnline-support (RIOS) och använt oss 
av ärendehanteringssystemet Freshdesk. 

Under året tog RF-SISU Uppland emot 248 ärenden. Av dessa 
hanterade vi 131 på egen hand medan 117 låg på en högre nivå och 
hanterades av RIOS. 

Samtliga ärenden besvarades inom den uppsatta tidsramen på 48 
timmar och 93 procent av samtliga ärenden löstes inom samma 
tidsram.
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Målsättningen är att göra idrottsrörelsen mer inkluderande så 
att fler väljer att bli delaktiga och välkomnas in i idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ska vara en positiv kraft mot segregation och 
utanförskap. Alla ska ha samma möjlighet att vara delaktiga och 
påverka. 

Att öppna upp verksamheten för en bredare målgrupp är ett sätt 
att utveckla föreningar och en viktig del av idrottens strategiarbete. 
Fysisk aktivitet och föreningen som plats ger möjlighet till hälsa, 
gemenskap, engagemang, personlig utveckling och demokrati.

Ökad mångfald i idrottsföreningarna
RF-SISU Uppland har under året stöttat föreningars utvecklings-
arbete mot ökad mångfald och en mer välkomnande och 
inkluderande verksamhet. Det har skett genom kunskap, 
reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och 
mod att förändra - en förändring där vi tillsammans vågar granska 
oss själva och vår omgivning för att öppna upp och inkludera fler. 

Genom processarbete och i lärgrupper har medlemmarnas 
attityder och värderingar lyfts så att individers olikheter ska 
kunna ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. Vi har också 
fördelat projektstöd till föreningar som gjort satsningar inom 
utvecklingsresan Inkluderande idrott för alla.
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Under året har RF-SISU Uppland särskilt fokuserat på att arbeta i 
utvalda områden där andelen barn och unga som är aktiva i idrott 
är låg i jämförelse med genomsnittet i distriktet. Dessa områden 
benämner vi som idrottssvaga områden - områden där vi vill att 
idrottsrörelsen ska växa. 

Vi har i dessa områden gjort riktade insatser genom att, i 
samverkan med lokala föreningar, erbjuda idrottsaktiviteter 
och grundläggande introduktion till föreningslivet. Vi har även 
samarbetat med kommuner och andra aktörer och därigenom 
möjliggjort samordning samt kunnat ge stöd till öppna kostnadsfria 
idrottsaktiviteter för barn och ungdomar i dessa områden.

Gränby, Uppsala kommun
Under året har vi haft i uppdrag från Riksidrottsförbundet (RF) att 
koncentrera vårt arbete i områden där idrotten ska växa särskilt till 
stadsdelen Gränby i Uppsala. 

Vi började med att skaffa oss mer kunskap om förutsättningarna 
i området samt vad de boende hade för önskemål för att vilja 
och kunna vara med i idrottsverksamhet. Utifrån det startade 
ett utvecklingsarbete i samverkan med de föreningar som har 
verksamhet eller var beredda att starta verksamhet i området. 
Vi har informerat om vilka idrotter och föreningar som finns 
i området, hur en kommer i kontakt med dessa samt hur 
föreningsverksamheten i Sverige fungerar. Vi har följt med 
personer som velat testa olika idrottsaktiviteter samt även hjälpt till 
att starta nya idrotter och föreningar i området. 

Under åtta veckor på sommarlovet samordnade och finansierade 
vi öppna kostnadsfria idrottsaktiviteter för ungdomar 13 - 18 år 
där sju olika idrottsföreningar deltog. Aktiviteterna genomfördes 
i samverkan med Gränby fritidsgård och var förlagd utomhus på 
skolgårdar och i Gränbyparken.

Under sommarlovet arrangerade vi, i samverkan med Upplands 
Fotbollförbund och tre idrottsföreningar, kostnadsfria idrottsdagar 
i Gränbyparken för barn i årskurs 3 och 4. Barnen som deltog 
var rekryterade utifrån att deras familjer inte har ekonomiska 
förutsättningar som möjliggör att de kan vara med i ordinarie 
lovaktiviteter som föreningar erbjuder. Barnen fick vara med på 
Lira blågult, som är Svenska Fotbollförbundets fotbollsskola samt 
prova på basket och boxning. 

Vi har startat nätverket Gränby röster bestående av boende i 
området, idrottsföreningar, personal på fritidsgårdar/fritidshem och 
skolpersonal. Nätverket träffas för att samtala kring aktuella frågor 
och behov i området samt utbyta erfarenheter. 

Vi har även kunnat stödja enskilda föreningars satsningar i 
området med projektstöd.

Lillsidan och Romberga, Enköpings kommun
Vi har under året gjort en riktad satsning i stadsdelarna Lillsidan 
och Romberga i Enköping för att, i samverkan med lokala 
föreningar, erbjuda idrottsaktiviteter, förmedla kunskap om 
föreningsverksamhet, erbjuda språkträning med idrottskoppling 
samt väcka intresse för ett hälsosamt liv. En viktig målgrupp har 
varit personer som bor på Migrationsverkets boende i området.

Uppsala Baskets verksamhet i Gränby, Uppsala
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Stadsdel Aktiviteter Timmar Tjejer Killar

Stenhagen 92 184 249 1476

Sävja 99 138 325 961

Gottsunda 80 72,5 324 433

Gränby 63 84,5 495 751

 334 479 1393 3621

Lovaktiviteter
Under samlingsnamnet Sport och skoj har vi genomfört 
sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i samtliga distriktets 
kommuner på följande orter: Alunda, Bålsta, Enköping, Knivsta, 
Märsta, Skutskär, Tierp, Uppsala, Öregrund, Östhammar och 
Östervåla.

Många Sport- och skojdagar genomfördes i samverkan med 
kommuner, bostadsföretag och föreningar och samarbetet 
blev lyckat. Totalt deltog 31 föreningar som genomförde 206 
aktivitetstillfällen där totalt 5 353 barn och ungdomar 7 - 18 år 
deltog. 

RF-SISU Uppland har även genomfört lovaktiviteter inom ramen 
för satsningen Sportis i Uppsala samt i samarbete med satsningen 
Brobygget i Märsta. Totalt 80 lovaktivitetstillfällen genomfördes där 
sammanlagt 8 487 barn och ungdomar deltog. 

Öppen sporthall i Tierp och Skutskär
Genom satsningen Öppen sporthall får personer som idag står 
utanför idrottsrörelsen möjlighet att prova på olika idrotter och 
i förlängningen börja utöva den idrotten i en förening. I Tierp 
genomfördes nio aktivitetstillfällen och i Skutskär 15. Totalt deltog 
859 personer. På grund av coronapandemin genomfördes ingen 
verksamhet i Tierps kommun under hösten. 

Sportis i Uppsala
Sportis är ett socialt samarbetsprojekt mellan RF-SISU 
Uppland och Uppsala kommun. Projektet vänder sig till barn 
och ungdomar i åldrarna 10 - 13 år och syftar till att främja 
idrott och rörelse. 2020 genomfördes Sportis i fyra stadsdelar 
i Uppsala: Stenhagen med koordinatorförening Procyon 
Bollklubb, Sävja med koordinatorförening Danmarks IF, 

Gottsunda med koordinatorförening Dalkurd FF och Gränby med 
koordinatorföreningarna IK Sirius IBK, IFK Uppsala, KFUM Uppsala 
Basket och Upsala IF Boxning.  

Sportis aktiviteter

Idrott och språkträning
För asylsökande och nyanlända personer i Lillsidan, Romberga, 
Gottsunda, Gränby, Skutskär och Tierp har vi kunnat erbjuda 
idrottslig aktivitet i kombination med språkträning. Verksamheten 
har också haft inriktning på att bättre förstå idrottsrörelsen och vår 
föreningsverksamhet, samhället och demokrati samt att skapa nya 
nätverk och kontakter.
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En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld 
och övergrepp. RF-SISU Uppland arbetar aktivt med att skapa 
idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får 
delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Idrotten ska 
genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och 
känna sig respekterade och inkluderade. Så långt det går måste vi 
säkerställa att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är 
trygga och säkra för alla. 

Utbildningar
I början av året genomförde vi utbildningar om trygg idrott och 
trygga idrottsmiljöer med föreningar i Hallstavik, Uppsala och 
Östhammar.

Begränsat registerutdrag
Sedan den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och 
specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera 
begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt 
med barn. 

Barnkonventionen blir lag
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige och 
sedan tidigare står det i RF:s stadgar att all idrott för barn ska utgå 
från just barnkonventionen. 

Vi har under året arbetat tillsammans med flertalet föreningar 
för att se till att deras styrdokument utgår från RF:s stadgar och 
Idrotten Vill. Det arbetet har även omfattat att säkerställa att 
föreningens verksamhet ligger i linje med RF:s anvisningar för 
barn- och ungdomsidrott samt att det finns rutiner för hur barn och 
ungdomar löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka 
sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.
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När coronapandemin slog till med full kraft tidigt våren 2020 var 
det svårt för många att fortsätta träna och motionerna på samma 
sätt som tidigare. RF-SISU Uppland såg då alla utegym runt om i 
distriktet som ett bra sätt att kunna fortsätta vara fysiskt aktiv trots 
pandemin. 

Under året har vi inventerat och kartlagt utegym i de av distriktets 
kommuner som tillhör Region Uppsala: Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Detta för att 
inspirera till nya möjligheter för rörelse och fysisk aktivitet och i 
förlängningen bidra till ökad folkhälsa. 

Arbetet har resulterat i ett antal broschyrer, en för varje kommun, 
med bild, kort beskrivning, fakta och en karta för varje utegym. 

Utegymmet på bilden är beläget intill Röbo 
motionsspår i Uppsala. 
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Coronapandemin till trots har flera av distriktets fritidsbanker 
kunnat hålla öppet under stora delar av året. I höstas öppnade 
Fritidsbanken i Bålsta, Håbo kommun. Knivsta kommun tog beslut 
om att öppna en fritidsbank under första kvartalet 2021. Även 
Östhammars kommun har fattat beslut om att öppna en fritidsbank 
under 2021.

Precis som tidigare är konceptet för Fritidsbanken att alla får låna, 
att allt är gratis och att utrustningen är återbrukad. Under året har 
fokus ytterligare skiftat från att tidigare framför allt handla om allas 
rätt till en aktiv fritid till att i allt större utsträckning handla om miljö 
och hållbarhet. 

ARTIKEL

Fritidsbanken på hjul 
– Ett sommarbibliotek med sport- och fritidsutrusning

Under fyra veckor i juni och augusti åkte Fritidsbanken Gottsunda 
runt till olika platser i närområdet och lånade ut sport- och fritids-
utrusning till sommarlovs- och semesterlediga.

Fritidsbanken Gottsunda ville att fler skulle känna till möjligheten 
att låna sport- och fritidsutrusning och funderade över hur de 
skulle kunna bli ännu mer tillgängliga för invånarna i Gottsunda 
med omnejd.

- Idén med Fritidsbanken på hjul föddes och när vi fick möjlighet 
att ta emot fyra sommarjobbare genom Uppsala kommun 
gick satsningen att genomföra, förklarar Gunhild Hansen, 
utvecklingschef hos Studiefrämjandet, som driver Fritidsbanken 
Gottsunda.

Fritidsbanken Gottsunda valde ut ett antal platser i närområdet 
att vara på och det blev Lina Sandells park och Drakparken 

i Gottsunda, Lyssnaängsbadet i Sunnersta, Solvallsparken i 
Rosendal och Valsätraskolans skolgård i Valsätra. 

Fritidsbanken har stort fokus på återbruk och miljö så tält, 
beachflaggor och utrusning transporterades till de olika platserna 
med cykel. Som komplement till vanliga cyklar med cykelkärror 
köpte Fritidsbanken Gottsunda in en eldriven lådcykel med 
bidrag från RF-SISU Uppland. Lådcykeln och cykelkärrorna fylldes 
dagligen med allt från inlines och frisbees till badmintonracketar 
och kubbspel.

Det som har varit mest populärt att låna är inlines, sparkcyklar och 
skateboards – och vid Lyssnaängsbadet självklart alla former av 
badleksaker.

- Vid ett tillfälle i Lina Sandells park hade vi 114 utlån på två 
timmar. Några barn var där när vi kom och när de fick reda på att 
man kunde låna grejer av oss sprang de hem och berättade för 
kompisar, syskon och föräldrar som också kom dit, berättar Erik 
Klobas som jobbar på Fritidsbanken Gottsunda.

Även om en del vuxna har lånat utrusning är det barn och 
ungdomar som har stått för de flesta lånen.

- När barnen ville låna något hjälpte vi till att ta fram och prova ut 
utrusning. Vi såg också till att hjälpa dem att komma igång med 
aktiviteten, berättar Erik.  

Satsningen har varit mycket lyckad och både låntagare och 
Fritidsbankens personal är nöjda:

- Det var väldigt roligt! Vi som jobbade hade bra gemenskap och 
fint samarbete och alla blev glada när vi kom. Sport ska vara till för 
alla och vi märkte att vi gjorde skillnad, avslutar Erik.
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Fritidsbanken
– Alla får låna. Allt är gratis. Återbrukad utrustning.
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Ett av idrottsrörelsens fokuserade områden handlar om 
inkluderande idrott för alla. Vi vill att alla ska kunna vara med och 
känna sig välkomna till idrotten. Idrottsföreningens verksamhet 
ska möjliggöra för människor med olika förmåga att vara med och 
träningen ska utvecklas efter individens kapacitet, vilket i sin tur 
utvecklar rörelseglädje och rörelseförståelse. 

RF-SISU Uppland arbetar för att öka utbudet av idrotter och 
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Vi verkar 
också för att höja kunskapen hos våra föreningar samt att 
inspirera och stötta dem att bedriva verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.

Fritid för alla-dagen 2020
Årets Fritid för alla-dag genomfördes på Fyrishov den 25 januari 
och besöktes av drygt 700 personer. Bakom arrangemanget står 
nätverket Fritid för alla, där RF-SISU Uppland ingår, som arbetar för 
att ge människor med funktionsnedsättningar möjligheter till en rik 
och utvecklande fritid. 

Många föreningar upplever att det är svårt att rekrytera barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar till sin 
verksamhet. Den här dagen är ett bra tillfälle för föreningar att 
träffa målgruppen och berätta om sin verksamhet. Men det är 
också en bra möjlighet för målgruppen att få ett smörgåsbord av 
aktiviteter presenterade och kunna prova på många olika saker vid 
ett och samma tillfälle.

Vid årets Fritid för alla-dag var ett 20-tal idrottsföreningar på 
plats för att berätta om sig och visa sin verksamhet. Föreningarna 
representerade idrotterna badminton, bangolf, basket, boccia, 

bordtennis, bowling, dart, fotboll, golf, gymnastik, innebandy, 
jympa, kampsport, konståkning, ridsport och tennis.

I samband med Fritid för alla-dagen anordnade Fritid för alla-
nätverket en föreläsning med äventyraren Aron Andersson. 
Föreläsningen, som handlade om att förverkliga drömmar och nå 
mål, lockade hela 175 deltagare.

Sport och skoj i Uppsala
Tillsammans med lokala föreningar arrangerade RF-SISU Uppland 
i somras Sport och skoj i Uppsala, ett dagläger för personer med 
funktionsnedsättning. På Fyrishov fick deltagarna testa badminton, 
innebandy, käpphästridning, simning och tennis tillsammans 
med Fyrisfjädern Badmintonklubb, Fyrisgården, Uppsala 
Handikappidrott, Storvreta Ponnyklubb och USIF Tennis. 

Aron Andersson - att förverkliga drömmar
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Psykisk hälsa hos barn och unga är ett projekt som finansieras 
av folkhälsomedel från Region Uppsala. Med satsningen vill vi 
bland annat visa på vilka förebyggande effekter motion och fysisk 
aktivitet har. Insatserna riktas till barn och ungdomar i områden där 
deltagande i idrott kan vara en fråga om kunskap och resurser. De 
insatser vi har gjort under året har bestått av aktiviteter riktade till 
barn och ungdomar enskilt, men också till barn och ungdomar att 
genomföra tillsammans med närstående.

Precis som inom många andra områden har coronapandemin 
satt en del käppar i hjulet, men restriktioner till trots har vi lyckats 
genomföra en stor del av den verksamhet som var planerad, 
verksamhet som har gjort avtryck och som vi bedömer som hållbar 
i ett längre perspektiv. 

Preventiva insatser i Gränby, Uppsala
Med vetskap om att många som bor i Gränby känner till eller 
har spelat cricket i sitt hemland hjälpte RF-SISU Uppland till att 
starta Gränby Cricketförening. Vi var också drivande i att Uppsala 
kommun anlade en cricketplan på den befintliga basebollplanen 
i Gränbyparken. I skrivande stund är över 80 personer knutna till 
föreningen, främst barn och unga från närområdet. Föreningen 
drivs och utvecklas av ensamkommande från Afghanistan.

Samarbete med psykiatrimottagningar vid Akademiska 
sjukhuset 
RF-SISU Uppland har under året utvecklat ett samarbete med olika 
psykiatrimottagningar vid Akademiska sjukhuset. Unga vuxna 
patienter vid Neuropsykiatriska mottagningen har fått möjlighet att 
prova på olika aktiviteter tillsammans med en förening, vilket har 
lett till att några deltagare har blivit medlemmar i föreningen.  

Samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin
En viktig del i vårt planeringsarbete av projektet var att bredda 
vårt nätverk och samverka med för oss nya aktörer. Ett samarbete 
som vi har inlett under året är med Barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) där vi har fått möjlighet att utbilda vårdnadshavare i fysisk 
aktivitet, kost och återhämtning för barn och unga. I utbildningen, 
vilken genomförs i regi av BUP, har vi vävt in Friskvårdslotsen, 
Fritidsbanken och föreningslivet. Efter varje utbildningstillfälle 
chattar vi med vårdnadshavare. Som mest har det varit över 150 
personer som lyssnat på vår del av utbildingen. 

Ledare som lyssnar 
- En utbildning om psykisk hälsa
En återkommande utmaning för vårdnadshavare är att deras barn 
med psykisk diagnos inte riktigt passar in i föreningslivet. Ledare 
som lyssnar är en utbildning om psykisk hälsa som vänder sig till 
ledare och tränare för barn och unga. Bakom utbildningen står 
Folkhälsomyndigheten. Ledare som lyssnar ingår i den portfölj vi 
bär med oss ut till föreningar. 

Utveckling i Gottsunda, Uppsala
Under senare delen av året har vi planerat 2021 års verksamhet i 
Gottsunda. En stor del av det arbetet har varit att söka upp starka 
och etablerade aktörer i Gottsunda så som Gottsunda vårdcentral, 
Studiefrämjandet och Uppsalahem. Initialt fokus kommer att ligga 
på barn och unga kvinnor med invandrarbakgrund, samt deras 
anhöriga.    
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Under 2020 har RF-SISU Uppland fortsatt arbetet med att få äldre 
att se idrott som en möjlighet till fysisk aktivitet och social gemen-
skap. Med anledning av att äldre har tillhört riskgrupp för Covid-19 
har det gångna året dock inneburit att de inte har kunnat delta i 
föreningsledd verksamhet i samma utsträckning som tidigare. RF-
SISU Uppland och föreningar med riktade aktiviteter för äldre har 
dock försökt att ställa om och anpassa verksamheten efter rådan-
de omständigheter istället för att ställa in. 

Gruppträning för seniorer
Många föreningar har, pandemin till trots, visat intresse för att sat-
sa på äldres idrottande. RF-SISU Uppland har utbildat ledare i hur 
verksamheter kan anpassas och bedrivas för äldre för att de ska 
kunna motionera och idrotta utifrån sina förutsättningar. 

Genom våra satsningar Öppen Arena i Uppsala (samverkan med 
UIF Friidrott) och Aktiv senior i Norrtälje (samverkan med Norr-
tälje kommun) har seniorer fått möjlighet att kostnadsfritt prova 
på gruppträning. Med anledning av coronapandemin var vi dock 
tvungna att ställa in både Öppen Arena och Aktiv senior under 
större delen av året. För att deltagarna ändå skulle kunna fortsätta 
att träna i sin hemmiljö spelade vi under hösten in nio träningspass 
av Öppen Arena, vilka finns publicerade på YouTube. 

Föreningar har under året haft möjlighet att via Riksidrottsförbun-
det (RF) söka och få riktade medel för genomförda idrottsaktivite-
ter riktade till personer 65+. I Uppland har 64 föreningar, i samtliga 
tio uppländska kommuner, beviljats bidrag. 

Föreläsningar och lärgrupper
RF-SISU Uppland har genomfört föreläsningar om hälsa och trä-
ning för äldre enligt metoden Senior Power, ett sätt att styrketräna 
som hjälper äldre att få starkare muskler. Efter föreläsningen har 
deltagarna erbjudits att genomföra lärgrupper, en verksamhets-
form inom folkbildningen som används när en förening vill lära nå-
got nytt och utvecklas tillsammans. Som utgångspunkt för Senior 
Power-träningen i lärgruppsform har 

föreningarna använt boken Senior Power Training, vilken 
innehåller ett omfattande träningsprogram och ger ledare tips på 
övningsupplägg. En förening som i början av året startade Senior 
Power-träning var SPF Seniorerna Björken i Skuttunge i Uppsala 
kommun. 

ARTIKEL

Seniorer blir starkare med 
Senior Power-träning
Innan coronapandemin samlades varje tisdag ett 30-tal seniorer 
från SPF Seniorerna Björken i Skuttunge bygdegård för att styrke-
träna. Styrketräna för att bli friskare, starkare och få bättre balans.

Styrketräningen skedde enligt metoden Senior Power-träning, ett 
sätt att styrketräna som hjälper äldre att få starkare muskler. Mar-
gareta Parkstam är friskvårdsansvarig hos SPF Seniorerna Björken 
och initiativtagare till träningen. 

- Jag hade hört talas om Senior Power-träning och inför en tema-
dag om hälsa som vi anordnade tog jag kontakt med RF-SISU Upp-
land, berättar Margareta.

Med den här metoden har föreningar möjlighet att erbjuda aktivite-
ter som är anpassade för seniorer. Övningarna är lätta att både in-
divid- och nivåanpassa. Margit Sjölin och Lisbeth Ekman är ledare 
för tisdagsträningen. Margit håller i uppvärmning, kroppskontroll, 
nedvarvning och avslappning medan Lisbeth håller i själva Seni-
or Power-träningen. För Margit var det självklart att vara med som 
ledare:

- Jag har tidigare varit gympaledare och även ledare för stav-
gångsverksamheten i föreningen, berättar hon.

Och träningen ger inte bara friskare och starkare seniorer utan är 
också en viktig mötesplats som skapar social gemenskap.

- Att träna tillsammans i grupp gör att träningen faktiskt blir av och 
våra härliga ledare skapar en glädjefull och lättsam stämning, av-
slutar några av deltagarna.   
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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. Idrott på lika villkor. 

En jämställd och jämlik idrott handlar om att ta tillvara möjligheter 
och undanröja hinder. För att skapa en mer välkomnande och 
inkluderande miljö behöver föreningens verksamhet utvecklas för 
att passa olika individer. 

Under 2020 har RF-SISU Uppland satsat stort på att öka 
kunskap om jämställdhet och jämlikhet hos vår egen personal. 
Detta har skett genom ett flertal utbildningstillfällen med 
medvetandegörande samtal i direkt anslutning till varje tillfälle. 

Vi har också jobbat med planering av en satsning som vi kallar 
Jämställd och jämlik förening. Satsningen riktar sig till föreningar 
i Uppland och ska genomföras under 2021. Med satsningen vill 
vi stödja fler föreningar att komma igång med utveckling av sin 
verksamhet för att bli jämställd och jämlik.
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Med anledning av coronapandemin blev 2020 blev ett digitalt 
omställningsår för folkbildningen inom idrottsföreningarna 
och specialidrottsdistriktsförbunden (SDF)  i Uppland. RF-SISU 
Uppland fick snabbt ställa om stora delar av folkbildnings- och 
utbildningsverksamheten för att möta de nya utmaningar som 
samhället ställdes inför när coronapandemin slog till tidigt i våras. 

Inför 2020 var vårt övergripande mål att öka antal utbildnings-
timmar för distriktets föreningar och SDF. Inför 2020 hade vi 
dessutom ett mål att skifta fokus från att träffa fler nya föreningar 
till att öka verksamheten i de föreningar vi redan hade kontakt 
med. 

Under året blev några satsningar uppskjutna, men majoriteten 
ställdes om till digitala lösningar. Digitala utbildningar 
medförde att vi enklare kunde mötas över idrottsgränserna 
och att våra kurser och föreläsningar nådde fler. Vi fortsatte 
vår satsning på ledarutbildningar och genomförde den första 
fortsättningsutbildningen för tränare i distriktet. 

Vi förändrade även vårt samarbete med kommunerna genom att 
tilldela varje kommun minst en ansvarig idrottskonsulent. Detta 
resulterade i enklare och snabbare kommunikationsvägar och fler 
möjligheter till gemensamma utbildningsinsatser.

Folkbildningsverksamheten i siffror
Inom RF-SISU Upplands rapporteringsbara verksamhetsformer 
genomförde vi under året 31 768 utbildningstimmar att 
jämföra med 2019 års 27 128. Det är en ökning med 4 640 
utbildningstimmar, vilket motsvarar cirka 17 procent. Vi nådde inte 
riktigt fram till vårt mål på 32 000 utbildningstimmar, men RF-SISU 
Uppland var det distrikt i Sverige som under året var närmast sin 
måluppfyllelse. 

Så här fördelades utbildningstimmarna på de tre 
verksamhetsformerna där utbildningstimmar räknas: lärgrupp 27 
287 timmar, kurs 3 964 timmar och processarbete 110 timmar. 
Digitaliseringen medförde att många av våra folkbildningsinsatser 
genomfördes centralt från Uppsala. De flesta utbildningstimmar i 
Uppland, 16 513, genomfördes i Uppsala kommun följt av Enköping 
och Knivsta kommun med 3 562 samt 3 316 utbildningstimmar. 

De idrotter med flest utbildningstimmar var ridsport, ishockey, 
innebandy, fotboll och gymnastik. Tillsammans stod dessa fem 
idrotter för över två tredjedelar av samtliga utbildningstimmar. 
Bland föreningarna toppade Olunda Ryttarförening (2 993), 
Almtuna Idrottssällskap (2 213), GF Uppsalaflickorna (1 920), IK 
Sirius Innebandyklubb (1 903) och Ridklubben Norrtälje Ryttare 
(1 849). Sammanlagt stod de tio första föreningarna för över 50 
procent av samtliga utbildningstimmar. Fyra av de tio största 
föreningarna inom utbildningstimmar är ridsportföreningar. 

Under året genomförde vi 2 415 arrangemang i distriktet att 
jämföra med 2 452 under 2019. Antal föreningar var 381 och antal 
kulturarrangemang var sex. 
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Skutskärs IF FK flyttade utbildningen från 
klubblokalen till fotbollsläktaren
I coronatider är det många idrottsföreningar som på olika sätt 
ställer om sin verksamhet. En av dessa är Skutskärs IF Fotboll som 
i april anordnade en idrottsskadekurs utomhus.

Skutskärs IF Fotboll hade redan innan coronautbrottet planerat 
för en utbildning för ledare om idrottsskador. Tanken var att 
utbildningen skulle genomföras i klubblokalen, men på grund av 
den rådande situationen med coronaviruset valde föreningen 
att flytta utbildningen till läktaren vid Skutskärs IP. Att föreningen 
valde att flytta utbildningen utomhus mottogs positivt av samtliga 
deltagare. 

- Med tanke på den rådande situationen har nog de flesta 
förståelse över att man försöker hitta andra vägar för att kunna 
genomföra planerade utbildningar”, säger föreningens vice 
ordförande Johanna Vandér.

Kursen, som både innehöll teori och praktik, leddes av 
idrottsläkaren Ashkan Kiani:

- Det känns inspirerande och utmanande att finna lösningar samt 
anpassa sig till förutsättningarna som råder i vårt samhälle just nu, 
säger Ashkan Kiani om att hålla i en idrottsskadekurs utomhus.

Inför själva kursdagen var vädret det största orosmolnet. Valet 
av plats, läktare med tak, hade föreningen delvis gjort för att 
kunna skydda från regn eller stark sol. Den här dagen var dock 
varken regn eller sol den största utmaningen. Det var kylan. 
Kursen genomfördes med start klockan 9:30 och det var bara 7-8 
grader varmt den här förmiddagen. Föreningen hade dock ordnat 
med mycket varm dryck och passet med praktiska övningar höll 
deltagarna varma. Och kylan till trots var de flesta väldigt nöjda. 

- Att genomföra utbildningen utomhus fungerade minst lika bra 
som att vara inomhus. Det var skönt med frisk luft och man blev 
inte lika trött av dålig luft som annars kan hända inomhus, säger 
deltagaren Anna Eibl.

Att anordna en kurs utomhus innebär ofta att det inte finns 
möjlighet att använda digitala verktyg i samma utsträckning som 
inomhus. Då är det viktigt att fundera över hur man kan nyttja 
de fördelar det innebär att vara utomhus. Avsätta mer tid för 
förberedelser, skapa andra inslag i kursen för att öka deltagarnas 
nyfikenhet och bibehålla den under hela kursen samt att försöka 
engagera så många sinnen som möjligt hos deltagarnaär tre tips 
från kursledare Ashkan Kiani.

Både kursledaren och deltagarna var mycket nöjda med 
föreningens första utomhuskurs.

- Med lite varmare väder längre fram på säsongen så kan det 
nog bli fler utbildningar utomhus i vår förening, avslutar Johanna 
Vandér.
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Förbund Timmar Deltagare Publik

Utan idrotttsanknytning 554 571 399

Akademisk idrott 4 13 0

Amerikansk fotboll 25 71 25

Badminton 9 13 65

Bandy 69 120 0

Bangolf 1 18 17

Basket 104 78 0

Biljard 192 17 0

Bilsport 39 33 0

Bordtennis 42 17 0

Boule 90 60 18

Bowling 59 76 0

Boxning 22 27 0

Bridge 186 74 9

Budo och Kampsport 15 10 0

Bågskytte 6 8 0

Casting 3 3 0

Cheerleading 272 35 178

Cricket 8 4 0

Cykel 50 84 0

Danssport 30 18 0

Dart 70 84 23

Dragkamp 6 9 0

Flygsport 110 73 33

Fotboll 2 823 2 859 594

Förbund Timmar Deltagare Publik

Friidrott 55 193 60

Fäktning 1 18 17

Golf 1 989 1 030 7

Gymnastik 2 284 2 281 4 333

Handboll 121 231 75

Innebandy 3 851 1 932 99

Ishockey 4 166 2 771 398

Issegling 21 16 0

Judo 28 47 17

Kanot 23 24 11

Klättring 789 388 0

Konståkning 99 204 102

Korpen 21 47 0

Landhockey 13 7 0

Motorcykel och Snöskoter 153 79 0

Mångkamp 6 7 0

Orientering 78 105 31

Parasport 4 5 0

Ridsport 11 258 4 932 921

Rodd 72 63 0

Rugby 32 12 0

Segling 113 136 19

Simidrott 802 641 236

Skateboard 3 6 0

Skidor 56 95 23

Förbund Timmar Deltagare Publik

Skolidrott 3 5 0

Skridsko 16 29 0

Skyttesport 132 95 0

Sportdykning 89 21 0

Tennis 647 298 57

Vattenskidor o Wakeboard 43 20 0

Volleyboll 11 7 0

Totalsumma 31 768 20 120 7 767

Kommun Föreningar Tillfällen Timmar Deltagare Publik

Enköping 18 2 248 3 562 1 787 140

Heby 3 34 115 133 29

Håbo 10 401 1 260 808 72

Knivsta 8 1 121 3 316 587 67

Norrtälje 19 1 589 2 877 1 687 346

Sigtuna 11 421 1 439 2 102 103

Tierp 12 217 681 578 122

Uppsala 89 9 198 16 513 11 484 6 717

Älvkarleby 7 698 1 567 612 94

Östhammar 17 222 438 342 77

Totalsumma 193 16 149 31 768 20 120 7 767
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Föreningsbesök Antal Unika

Uppland 212 168

Enköping 18 16

Heby 3 3

Håbo 9 8

Knivsta 18 18

Norrtälje 6 6

Sigtuna 30 26

Tierp 19 16

Uppsala 62 54

Älvkarleby 24 11

Östhammar 14 10

Verksamhetsform Arrangemang Sektioner Timmar Tillfällen Deltagare

Lärgrupp 1782 186 27287 14141 16692

Kurs 228 46 3964 1573 1687

Process 18 17 110 28 161

Föreläsning 381 68 401 401 7493

Kultur 6 3 6 6 274

Total 2415 193 31768 16149 20120
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En ny syn på träning 
och tävling

Den moderna fören-
ingen engagarer

Inkluderande idrott 
för alla

Jämställdhet för en 
framgångsrik idrott

Ett stärkt ledarskap

Arrangemang 779 713 509 76 756

Föreningar 92 133 76 22 113

Tillfällen 3 936 2 504 3 465 920 7 049

Timmar 7 478 6 330 7 404 1 014 12 090

Publik 3 628 5 033 771 131 1 136

Deltagare 5 344 4 134 6 276 416 6 256

Armand Duplantis, Upsala IF, tävlar i herrarnas final i stavhopp 
under friidrotts-SM den 16 augusti 2020 i Uppsala.

Varje arrangemang kan kopplas till en eller flera utvecklingsresor.

Mycket verksamhet inkluderar både jämställdhet och inkludering, 
men rapporteras endast som Inkluderande idrott för alla.
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Idrott Timmar

Ridsport 11 258

Ishockey 4 166

Innebandy 3 851

Fotboll 2 823

Gymnastik 2 284

Golf 1 989

Simidrott 802

Klättring 789

Tennis 647

Cheerleading 272

Förening/förbund Kommun Timmar

Olunda Ryttarförening Knivsta 2 993

Almtuna Idrottsällskap Uppsala 2 213

GF Uppsalaflickorna Uppsala 1 920

IK Sirius Innebandyklubb Uppsala 1 903

Ridklubben Norrtälje Ryttare Norrtälje 1 849

Storvreta Innebandyklubb Uppsala 1 556

Enköpings SK Hockeyklubb Enköping 1 343

Älvkarleby Golfklubb Älvkarleby 1 070

Uppsala Ponnyklubb Uppsala 1 056

Lurbo Ridklubb Uppsala 1 007
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Att kunna kombinera idrott med studier, så kallad 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.  

Idrott, studier och coronapandemin
Inställda lektioner, lektioner ute, lektioner på distans och lektioner 
som vanligt. Idrotta tillsammans med andra eller idrotta ensam? 
Det rådande läget med coronapandemin har gjort att den 
idrottsliga verksamheten vid Celsiusskolan och Yrkesgymnasiet 
Uppsala har sett väldigt annorlunda ut i år. Direktiven för den idrott 
som sker inom RIG, NIU och LIU skiljer sig åt från de direktiv som 
gäller för föreningsidrott då idrott på idrottsliga utbildningar är 
klassat som skolverksamhet. 

För att göra den idrottsliga verksamheten så smittsäker som 
möjligt har flera anpassningar gjorts i form av att undvika 
kollektivtrafik, ha lektioner utomhus, minimera lektioner på gym 
och träna i mindre elevgrupper. 

Det Öppet Hus vi har på Celsiusskolan i november varje år 
blev i år digitalt via Microsoft Teams där verksamhetschef och 
elitidrottskoordinator svarade på frågor i Teams-chatten. Totalt 
deltog cirka 100 personer och vi besvarade ungefär en fråga per 
minut. 

Årets informationsträff för föräldrar ställdes om från en fysisk 
träff på IFU Arena till en digital träff via Microsoft Teams. Förutom 
verksamhetschef och elitidrottskoordinator deltog Jörgen Norman, 
enhetsrektor Uppsala kommun, Ashkan Kiani, idrottsläkare, Malin 
Tillman, idrottspsykolog och Christoffer Johansson, ansvarig för 
kost och näring. 

Riksidrottsgymnasium (RIG)
Vid Celsiusskolan finns tre RIG: amerikansk fotboll, badminton 
och golf. Badminton har nio platser över tre år, amerikansk fotboll 
har 20 platser över tre år och golf har 24 platser över samma 
tidsperiod. Per den 31 december 2020 studerade 60 elever vid 
RIG.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Under året var Celsisusskolan certifierad för 19 NIU-idrotter: 
amerikansk fotboll, alpint, badminton, bandy, basket, friidrott, 
fotboll, fäktning, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, 
konståkning, modern femkamp, orientering, ridsport, simning 
och tennis. De största idrotterna, sett till elevantal, var fotboll, 
innebandy och ishockey. 

Antal NIU-elever var under läsåret 2019/2020 cirka 485 och 
tillsammans med de 60 elever som studerade vid RIG motsvarar 
det nästan 50 procent av Celsiusskolans elever. Cirka 30 
procent av NIU-eleverna kommer från andra kommuner än 
Uppsala. RIG och NIU hade under läsåret 165 elever på Uppsala 
Gymnasieboende.

Utbildning
Under året fick eleverna på RIG och NIU lyssna på tre olika 
föreläsningar med tema nutrition, kosttillskott och antidoping samt 
psykisk ohälsa. Med anledning av coronapandemin spelades 
höstens två föreläsningar in och eleverna kunde se föreläsningen 
när det passade. 
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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 
och Uppsala Yrkesgymnasium. Antal elever på LIU under läsåret 
2019/2020 var cirka 300. På LIU fanns totalt 18 idrotter att välja 
mellan: atlet (gym, coaching och personlig tränare), bandy, basket, 
dans, fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, 
konståkning, orientering, ridsport, simning och tennis.

EXEMPEL

LIU Atlet
Som LIU-idrott kan elever välja något som vi kallar för atlet, 
men istället för att spela bandy, träna gymnastik eller rida tränar 
eleverna styrketräning. Eleverna, nybörjare som Sverige-elit, tränar 
två gånger i veckan och träningen ska göra dem självständiga i sin 
träning och kunna skilja på bra och dålig träning. 

Coronapandemin har omkullkastat en vardag med träning på 
gym tillsammans med kompisar till digital träning utomhus eller i 
hemmiljön. Det gångna året har inneburit en stor omställning för 
såväl elever som tränare där tränarna har löst situationen på lite 
olika sätt utifrån de förutsättningar som just den idrotten har haft. 

För eleverna på LIU Atlet har digital träning blivit en vardag. Inför 
varje lektion med digitalt träningspass har tränare Martin skickat 
ut en Teams-länk med instruktioner och sedan guidat eleverna 
genom hela träningspasset. Eleverna har varit otroligt ambitiösa 
och kreativa med att hitta lösningar för att kunna träna hemma, 
såväl inomhus som utomhus. Självklart längtar vi enormt mycket 
till att kunna byta vardagsrummet, köket eller gräsmattan mot att 
kunna träna tillsammans i träningslokal. 
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Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) är en metod som utgår från 
hälso- och sjukvården med syfte att förebygga och behandla 
livsstilsrelaterade sjukdomar genom fysisk aktivitet. I Region 
Uppsala finns möjlighet att vid förskrivandet av receptet erbjuda 
patienten stöd via Friskvårdslotsen (FL). Sedan 2005 är det RF-
SISU Uppland som har uppdraget att lotsa personer som får recept 
på fysisk aktivitet till lämpliga motionsaktiviteter runt om i Uppland.

Friskvårdslotsning innebär att patienten 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- och sjukvården och friskvården. All 
kontakt mellan FL och innehavare av FaR® sker via telefon och 
omfattar flera samtal. 

Coronapandemin - en stor utmaning för Friskvårdslotsen
Som för så många andra verksamheter har 2020 varit ett speciellt 
och utmanande år för lotsningsverksamheten. Många som tidigare 
har tränat i grupp eller på gym har varit tvungna att hitta nya sätt 
att vara fysiskt aktiva. Många patienter har haft ett större behov 
av stöd och vägledning från FL för att uppnå en önskad nivå 
av fysisk aktivitet, dels för att de tycker att det är svårt att hitta 
nya motionsformer som passar, dels för att en måste pausa en 
träningsform som de precis kommit igång med. 

Många av de patienter som vi lotsar tillhör någon av riskgrupperna 
för coronaviruset och precis som för övriga patienter har rådande 
situation inneburit att de har varit tvungna att hitta nya sätt att 
motionera.  En av dessa riskgrupper, som FL har haft stort fokus 
på de senaste åren, är äldre. Att kunna lotsa äldre patienter 
vidare till en idrottsförening leder ofta på sikt till att uppnå en 
livsstilsförändring och uppsatta mål för ökad fysisk aktivitet. De 
senaste åren har också fler och fler föreningar startat anpassad 
verksamhet för äldre, så att de kan hitta tillbaka till den idrott de 

tidigare utövat eller för första gången prova på en ny idrott. Många 
äldre beskriver en otroligt stor glädje i att åter kunna spela fotboll, 
innebandy eller utöva någon annan idrott. 

I och med att äldre har tillhört en riskgrupp samt att organiserad 
idrott för vuxna inte har kunnat bedrivas under långa perioder har 
de inte deltagit i organiserade aktiviteter i samma utsträckning 
som tidigare. Många äldre och övriga patienter i riskgrupp har 
uttryckt en saknad av den sociala gemenskap som träning i 
organiserad verksamhet ger och vilken betydelse den har för att 
bibehålla motivationen till att röra på sig. Många föreningar och 
privata aktörer har dock gjort ett fantastiskt arbete med att ställa 
om och anpassa sin verksamhet istället för att ställa in. 

Inflödet av recept har under året varit lägre än tidigare år och det 
har tydligt följt smittspridningen. När smittspridningen har varit 
hög har inflödet av recept varit lågt för att sedan öka något när 
smittspridningen inte varit lika stor.  

Motion i Uppland - ny plattform och utökat utbud 
För att göra den webbaserade aktivitetskatalogen Motion i 
Uppland ännu mer tillgänglig bytte vi i början av året plattform. 
Med anledning av coronapandemin har katalogen även utökats 
till att omfatta aktiviteter som går att göra på egen hand och inte 
bara aktiviteter hos idrottsföreningar, patientföreningar, privata 
träningsanläggningar och kommunala idrottsanläggningar. Att 
kunna tipsa patienter om egenaktiviteter, till exempel onlineträning, 
har varit till en stor hjälp, både vad gäller de som inte vill träna i 
grupp och de som har det svårt ekonomiskt, då många av dessa 
aktiviteter är gratis. 

Webbaserad utbildning för friskvårdsaktörer
För att öka kunskapen om folkhälsa, FaR® och 
lotsningsverksamheten har RF-SISU Uppland skapat en 
webbaserad utbildning som kommer att lanseras under första 
kvartalet 2021. Med utbildningen vill vi också inspirera fler att 
arrangera verksamheter som har fokus på rörelse, glädje och hälsa 
för att fler individer som fått ett FaR® ska kunna hitta passande 
aktiviteter. 
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