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RESURSER TILL FÖRENINGSLIVET I KOMMUNEN

BEFOLKNING: 13 263 
(2021)
IDROTTSFÖRENINGAR: 36 (2021)
ANTAL IDROTTSFÖRENINGAR MED 
BARN- OCH 
UNGDOMSVERKSAMHET: 22 
(2021)

ANTAL IDROTTER: 22 (2021)
ANTAL KOMMUNINVÅNARE SOM 
ÄR MEDLEM I IDROTTSFÖRENING: 
4 032, vilket motsvarar 30 % 
av befolkningen (2021)

Från Olofström kommun
Kommunalt stöd 90 000 kr
Från staten, via RF-SISU Blekinge
Folkbildningsmedel 394 109 kr
■ Folkbildning: att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället. Personella resurser ingår.

Projektstöd - barn och ungdomsidrott 11 200 kr
11 200 kr i Projektstöd motsvarar 3 kr per invånare i åldern 7-25.
■ 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.

Projektstöd - anläggning 700 000 kr
700 000 kr i Projektstöd– anläggning, vilket motsvarar 174 kr per invånare i åldern 7-25 år.

41 800 krProjektstöd, via SF (specialidrottsförbund)
41 800 kr i Projektstöd via SF (specialidrottsförbund) motsvarar 16 kr per invånare i åldern 7-25 år.

Utvecklingsstöd - idrott för äldre
20 000 kr i Stöd till idrott för äldre fördelat på 1 idrottsförening. 

TOTALT från kommunen och staten  1 257 109 kr
UPPVÄXLING  1 167 109 kr

RF-SISU Blekinge tar årligen fram nyckeltal, statistik 
och goda exempel på genomförd verksamhet i våra 5 
kommuner. Verksamheten som beskrivs gäller vårt så 
kallade idrottsuppdrag samt utbildnings- och 
bildningsverksamhet via SISU Idrottsutbildarna. Vi 
kan på detta sätt följa genomslaget i respektive 
kommun. Verksamheten möjliggörs främst via 
idrottskonsulenterna som utvecklar, initierar och 
stödjer idrottsföreningarna i kommunen, men även via 
Idrottsservice som omfattar kompetens inom ekonomi 
och administration. 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 kommunen till 
del via RF-SISU 
Blekinge, samt från  
specialidrottsförbund 
(SF).

RF-SISU Blekinges kontor

20 000 kr

Olofström
kommun



LOK-STÖD

HÖJDARE I KOMMUNEN 202

39 %
flickor

61 %
pojkar
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ENGAGERA IDEELLA 
En fullspäckad kväll tillsammans med 
föreningsledare och gästerna Erika 
Nilsson från Vittsjö GIK Hässleholm 
och Eric Fransson från Badminton 
Carlskrona med fokus på hur vi 
organiserar och fördelar det ideella 
arbetet och hur vi kan inkludera fler i 
föreningslivet. Härliga samtal i det 
fysiska rummet och även ett antal 
digitala deltagare i den inledande 
delen. Samtalen pågick långt efter 
programmets slut och det blev även 
ett avstamp i våra kontaktytor med 
flera idéer till fortsatt förenings-
utveckling.

SENIOR SPORT SCHOOL
Under hösten pågick Senior Sport 
School - en form av idrottsskola för 
målgruppen 65+ där deltagarna fick 
prova på olika idrotter och lära känna 
nya människor. 2 gånger i veckan 
under totalt 10 veckor testades olika 
träningsformer där ledare från olika 
idrottsföreningar i kommunen gav 
möjlighet till rörelse. Däribland Boa 
Golfklubb Olofström, Olofströms 
Judoklubb, Olofströms Fritidsklubb och 
IF Friskis&Svettis Olofström. Varje 
träning avslutades med teori, fika och 
social samvaro. 

NYA AKTIVITETSYTOR
Kyrkhults SK är en av två 
föreningar i Olofströms kommun 
som fått anläggningsstöd från 
Riksidrottsförbundet för nya 
aktivitetsytor för barn och 
ungdomar (7-25 år). Föreningen är i 
full gång att anlägga en OCR-bana/
hinderbana som ett komplement till 
befintliga friidrottsytor. 
Föreningens utvecklingsarbete 
sker parallellt med själva bygget 
och målet är att starta upp nya 
barn- och ungdomsgrupper och 
kunna erbjuda medlemmarna flera 
olika idrotter. Invigning av OCR-
banan kommer ske sommaren 
2022.   

HÄR ÄR ”HÖJDARE” från verksamheten i Olofströms 
kommun – goda exempel på 
föreningsutveckling, utbildningsverksamhet eller 
andra satsningar.

Under perioden ht20-vt21 
fick idrottsföreningarna i 
Olofström kommun statligt 
LOK-stöd med totalt 
393 643 kr. Det är 152 kr 
per barn i ”LOK-ålder”. 
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I Olofström kommun bor 
2 596 personer (2021) 
i åldern 7-25 år, vilket 
motsvarar ca 20 % av 
befolkningen.

20%

41 664 114
barn i aktivitet varje dag.deltagartillfällen per år (ht20-vt21.

228 000 kr betalades ut till 5 idrottsföreningar i kommunen.

 KOMPENSTIONSSTÖD IF - CORONA 2021



SISU-STATISTIK 2021
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HÄR PRESENTERAR VI statistik på utbildnings- och 
bildningsverksamhet i i kommunen idrottsföreningar.

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

VERKSAMHETSFORM ANTAL ARRANGEMANG ÅR
Föreläsning och kultur 3 2021

1 2020

 16 2019
VERKSAMHETSFORM ANTAL TIMMAR ÅR
Lärgrupp, kurs och process 2 661 2021

3 122 2020

4 079 2019

FÖRENING IDROTT

Olofströms Ridklubb Ridsport 
Olofströms Idrottsförening Fotboll 
Jämshögs Idrottsförening Fotboll 
Boa Golfklubb Olofström Golf 
Olofströms Innebandyklubb Innebandy
Bollklubben Union Fotboll
OL Teamet Olofström Orientering 
IF Friskis&Svettis Olofström Friidrott
Orienteringsklubben Vilse Orientering
Olofströms Fritidsklubb Kanot/Tyngdlyftning

FÖRENINGAR
Idrottsföreningar i kommunen 
som under föregående år haft 
mest omfattande utbildnings- och 
bildningsverksamhet (lärgrupp, kurs 
och processarbete) i kommunen, sett 
till antal utbildningstimmar.

Totalt har 15 föreningar i kommunen 
under 2021 samverkat med RF-SISU 
Blekinge i någon av 
verksamhetsformerna föreningsbesök, 
lärgrupp, kurs, processarbete, 
föreläsning eller kulturarrangemang.

DELTAGARE
Siffran beskriver antal deltagare i 
lärgrupp, kurs och processarbete i 
kommunen under 2021. Diagrammet 
är en jämförelse mellan 2021, 2020 
och 2019 på antal deltagare. Nedan 
fördelningen mellan flickor/kvinnor 
och pojkar/män.

Totalt antal unika deltagare
6 3 9

 i Lärgrupp, Kurs och 
Processarbete i kommunen 
under 2021. 

Fördelningen mellan flickor/kvinnor och pojkar/
män på samtliga deltagare i Lärgrupp, Kurs och 
Processarbete i kommunen under 2021.
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FÖRENINGSBESÖK
RF-SISU Blekinges idrotts- 
konsulenter genomför 
årligen besök i kommunernas 
idrottsföreningar. Målgruppen kan 
vara styrelser, sektioner/ 
kommittéer och utbildnings-
ansvariga. Siffran visar hur många 
besök som genomfördes 2021 med 
en jämförelse med 2020 och 2019. 

76
föreningsbesök i 
kommunen 
under 2021. 
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ORDLISTA

RF-SISU BLEKINGE. Riks- 
idrottsförbundets och SISU 
Idrottsutbildarnas regionala 
organisation i Blekinge. (Se 
även till vänster)

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF). 

Idrottsrörelsens samlande 
organisation med upp-
gift att stödja, företräda, 
utveckla och leda rörelsen i 
gemensamma frågor, såväl 
nationellt som internatio-
nellt.

SISU IDROTTSUTBILDARNA. Idrot-
tens eget studieförbund. 
Ursprungligen ”Svensk 
idrotts studie- och utbild-
ningsorganisation”.

SPECIALIDROTTSFÖRBUND (SF). 

En oberoende organisation 
inom RF. Vart och ett av de 
olika SF är ansvarigt för en 
eller flera specifika idrotts-
grenar.

SPECIALDISTRIKTSIDROTTSFÖR-

BUND (SDF). SDF är regionala 
organisationer för spe-
cialidrottsförbunden. Ett 
specialdistriktsförbund 
organiserar sin idrott i ett 
distrikt, exempel Blekinge 
Fotbollförbund, Gymnastik-
förbundet Sydost.

LOK-STÖD – STATLIGT LOKALT AKTI-

VITETSSTÖD. Ekonomiskt stöd 
till ideella föreningar med 
syfte att stödja barn- och 
ungdomsidrott (7-25 år) som 

bedrivs i föreningar anslut-
na till Riksidrottsförbundet. 
Det statliga LOK-stödet ska 
inte förväxlas med kom-
munala bidrag för liknande 
verksamhet.

DELTAGARTILLFÄLLEN. Summan 
av antalet deltagare som 
varit med vid föreningens 
redovisade gruppaktivite-
ter.

LÄRGRUPP. Deltagarna i en 
lärgrupp genomför tillsam-
mans utbildning/utveckling 
där fokus ligger på diskus-
sioner, samtal och erfaren-
hetsutbyte. Lärgrupper kan 
genomföras med aktiva, 
ledare, föräldrar och med-
lemmar i föreningarna.

IDROTTSFÖRENING/ SEKTIONS-

IDROTTSFÖRENING. Som 
idrottsförening räknas 
”huvudföreningen” som ex. 
kan ha två idrotter/sektio-
ner; fotboll och gymnastik. 
Idrotterna har medlemskap 
var för sig i ett specia-
lidrottsförbund (SF) – fotboll 
respektive gymnastik. Detta 
blir då två sektionsidrotts-
föreningar.

KONTAKTER PÅ RF-SISU BLEKINGE

RF-SISU Blekinge
TELEFON 0455-367650
E-POST blekinge@rfsisu.se
HEMSIDA rfsisu.se/blekinge

BESÖKSADRESS/POSTADRESS 

KARLSKRONA

Arenavägen 15
371 55 Karlskrona

BESÖKSADRESS KARLSHAMN

Nyemöllevägen 12

Idrottskonsulent Olofström kommun 
Stefan Rubensson
TELEFON 0708-600999
E-POST stefan.rubensson@rfsisu.se

Vi är aldriglångt borta!

Nu heter vi RF-SISU Blekinge! Som ett 
led i effektiviseringen av den regionala 
verksamheten har Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna – i vårt fall Blekinge 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Blekinge –  från 2020 sammanlagt 
distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt (19 st i 
Sverige) till en juridisk person per distrikt. Numera 
är vi även formellt en organisation, men har 
fortsatt två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag 
och ett folkbildningsuppdrag. Vi fortsätter att 
särredovisa folkbildningsstödet eftersom SISU 
Idrottsutbildarna även fortsättningsvis är ett 
fristående studieförbund.

Idrottsuppdrag
Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande 
organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla 
och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt 
som internationellt. RF-SISU Blekinge har motsvarande 
uppdrag på regional och lokal nivå.

Folkbildningsuppdrag
SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottens studie- och 
utbildningsorganisation och ska verka för och bidra 
till idrottens utveckling genom folkbildning. RF-SISU 
Blekinge motsvarande uppdrag på regional och lokal 
nivå. Medarbetarna arbetar i alla kommuner och bidrar 
till föreningarnas utveckling. Vi fortsätter framledes 
särredovisa såväl verksamhet som ekonomi.

Distriktsidrottschef
Mathias Roos
TELEFON 0700-911288
E-POST mathias.roos@rfsisu.se




