
INLEDNING FAKTA

IDROTTEN I BLEKINGE
2021 

RESURSER TILL FÖRENINGSLIVET I BLEKINGE

LOK-STÖD

37 %
flickor

63 %
pojkar

BEFOLKNING: 159 000 (2021) 
IDROTTSFÖRENINGAR: 340 (2021) 
ANTAL INVÅNARE SOM ÄR MEDLEM
I IDROTTSFÖRENING: 56 414, vilket 
motsvarar 35% av befolkningen (2021)

Från regionen, via RF-SISU Blekinge
Regionalt stöd 4 555 000 kr
Från staten, via RF-SISU Blekinge
Folkbildningsmedel 4 862 642 kr

Projektstöd - barn och ungdomsidrott 363 535 kr

Projektstöd - anläggning

33 100 krProjektstöd - inkludering 

309 440 kr

33 100 kr i Projektstöd-inkludering fördelat på 4 föreningar. 

Utvecklingsstöd - idrott för äldre
309 440 kr i Stöd till idrott för äldre fördelat på 25 föreningar. 

TOTALT från regionen och staten  11 859 194 kr

RF-SISU Blekinge tar årligen fram nyckeltal, 
statistik och goda exempel på genomförd 
verksamhet. Verksamheten som beskrivs gäller vårt 
så kallade idrottsuppdrag samt utbildnings- och 
bildningsverksamhet. Vi kan på detta sätt följa 
genomslaget i respektive kommun och hela 
Blekinge. Verksamheten möjliggörs främst via 
idrottskonsulenterna som utvecklar, initierar och 
stödjer idrottsföreningarna. Under 2021 har såväl 
våra som föreningarnas verksamheter självfallet 
påverkats av pandemin.

MATHIAS ROOS
Distriktsidrottschef

Tabellen visar vilka 
ekonomiska medel som 
under 2021 kommit 
idrottsföreningarna 
i Blekinge till 
del via RF-SISU 
Blekinge, samt från 
regionen.

RF-SISU Blekinges kontor

Under perioden ht20-vt21 fick 
idrottsföreningarna i Blekinge 
statligt LOK-stöd med totalt 
6 480 495 kr. Det är 190 kr 
per barn i ”LOK-ålder”. 

688 332
deltagartillfällen per år (ht20-vt21)

1886
barn i aktivitet varje dag.
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■ Projektstödets 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.

■ Folkbildning: att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället. Personella resurser ingår.

1 735 477 kr

UPPVÄXLING  7 304 194 kr

20182019

244 kr 241 kr 

6 021 000 kr betalades ut till 82 idrottsföreningar i Blekinge.

 KOMPENSATIONSSTÖD IF - CORONA 2021



SISU-STATISTIK 2021

HÖJDARE I BLEKINGE

2

FOLKBILDNING
Tabellen beskriver antal arrangemang 
(föreläsning och kultur) samt respektive 
antal timmar med utbildnings- och 
bildningsverksamhet (lärgrupp, kurs 
och processarbete) i Blekinge.

VERKSAMHETSFORM ANTAL ARRANGEMANG ÅR
Föreläsning och kultur 19 2021

VERKSAMHETSFORM ANTAL TIMMAR
Lärgrupp, kurs och process 41 131

V

FLER ÄLDRE AKTIVA 
GENOM TRIVSELGOLFEN
Asarums Bangolfklubb anordnar 
Trivselgolf varje vecka, där syftet är 
att aktivera människor som är 
daglediga och att ha roligt 
tillsammans. Genom RF-SISUs 
satsning "Idrott för äldre" har 
föreningen fått både ekonomiskt 
stöd och personella resurser för att 
utveckla verksamheten. Den sociala 
samvaron, att fika tillsammans och 
själva tävlingsmomentet är några av 
de saker som gör att trivselgolfen 
blivit en av veckans höjdpunkter för 
flera av deltagarna.  

FRÅN KRIS TILL UTVECKLING
Störningar, konflikter, skadegörelse 
och hot var vardag runt Brunnsvallen i 
Ronneby. Efter ett krismöte skapades 
en ny samverkan mellan Ronneby 
Bollklubb, Ronneby kommun, RF-SISU 
Blekinge och BIU. Vidare anställdes 
Omar Kasir som en resurs för att 
arbeta med området kring 
Brunnsvallen och Ronneby BK. En tät 
kommunikation och relationsbyggande 
har varit två viktiga nycklar i hans arbete. 
- Vi har hittat energi och fått ny kraft in i
ledarteamet, säger Henrik Ingvarsson.
Nu är vi redo att ta nästa steg. Året
fortsatte med ledarkonferens och
utvecklingsarbetet fortlöper i föreningen.

INKLUDERING & 
ENGAGEMANG I LÄRANDE 
FORMER I NÄTTRABY GoIF
Personliga samtal, föräldramöte,
Mamma-match och säsongs-
avslutning. Det är några konkreta 
aktiviteter som ledarteamet i 
Nättraby GoIF:s F08/09-lag har 

 för att skapa jobbat med under året
trivsel och engagemang både på 
och vid sidan av planen. En nyckel 
till tillväxten är många ledare med 
delat ansvar, där alla kan bidra med 
olika saker. 

107 2020
270

46 914
56 338

FÖRENINGSBESÖK
RF-SISU Blekinges idrotts- 
konsulenter genomför 
årligen besök i Blekinges 
idrottsföreningar. Målgruppen kan 
vara styrelser, sektioner/ 
kommittéer och utbildnings-
ansvariga.

702
föreningsbesök i 
Blekinge under 
2021. 
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DELTAGARE
Siffran beskriver totalt antal deltagare i 
lärgrupp, kurs och processarbete i Blekinge 
under 2021. Totalt antal deltagare.

Fördelningen mellan flickor/kvinnor och pojkar/män 
på samtliga deltagare i Lärgrupp, Kurs och 
Processarbete i Blekinge under 2021. 55 %45 %

10 832
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