
Verksamhetsberättelse 2018  

Idrott, rörelseglädje, föreningsliv, folkhälsa, politik, jämställdhet och mycket mer...

Tillsammans är vi 

    Stockholmsidrotten!
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IDROTTENS ORGANISATION

Under 2018 ställde vi den ödmjuka frågan "Får vi ta plats?", i vår kampanj om anläggningsbristen. 
Frågan var lika mycket ett påstående. Vi måste få plats – för idrott. Arbetet för att bereda idrotten 
bättre fysiska möjligheter gick under 2018 in i ett nytt skede med nya rapporter och kampanjer. 
Jämförelsen med Göteborg och Malmö är uppenbar. Vi har fortfarande, mellan tummen och pek-
fingret, halva anläggningsutbudet i Stockholm. Detta blev därför åter vår viktigaste fråga i valet 
2018. Det är sällan idrotten får utrymme i ett allmänt val. Däremot har vårt kampanjande fått så 
stor spridning att vi framöver lättare kan få förståelse för de krav vi framför i olika sammanhang.

Vårt huvuduppdrag är att stödja idrotten där idrot-
ten finns. Minst lika viktigt är det att stödja framtida 
idrott där den inte finns i dag. Under 2018 avslutade 
vi vårt ”Projekt Storstad” som i många olika avseen-
den var nyskapande. Projektetet övergår nu i ordina-
rie verksamhet. Vi tror på idén, idrott hela livet och 
idrott för alla.

Vi säger fortfarande ”idrottens nya strategi”, men 
under 2018 kan vi med fog säga att den börjar bli 
så väl förankrad att det helt enkelt handlar om just 
idrottens strategi. Vi är en del av samhället, en folk-
rörelse som hela tiden bejakar förändring och som 
utifrån vår värdegrund skapar många möjligheter för 
enskilda individer. 

Vår uppgift som idrottens företrädare i vår region är 
att följa arbetet och se hur det utvecklas. Styrelsens 
instrument för detta handlar om våra så kallade ut-
vecklingsresor. Utifrån resorna  ser vi resultaten och 

”För oss är det självklart att  
motarbeta all form av diskriminering.  

De positiva exempel som finns  
överallt i idrotten är en viktig inspiration  

för att främja en sund utveckling.”

ORDFÖRANDE PETER LARSSON

2018 – VI MÅSTE FÅ TA PLATS

kan bedöma vad som mer behöver göras för att stödja 
utvecklingen.

Även idrotten hade skäl att vara aktiv i #metoo- 
debatten. För oss är det självklart att motarbeta all 
form av diskriminering. De positiva exempel som finns 
överallt i idrotten är viktig inspiration för att främja en 
sund utveckling.

Aldrig har vi i regionen varit så nära att stå som värd 
för ett vinter-OS och Paralympics som nu. Evenemang-
en som numera bygger på sunda ekonomiska principer 
och på hållbarhet. Vår utgångspunkt i arbetet har hela 
tiden varit att evenemangen ska vara en hävstång för 
hela idrotten.

Styrelsen blickar tillbaka på ett, som vanligt, fram-
gångsrikt år. Med dessa rader sänder vi vårt tack till 
ett professionellt kansli och hängivna idrottsledare i 
alla våra förbund.

Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna

Specialförbund

Specialidrottsdistriktsförbund

Stockholmsidrotten
Stockholms Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Stockholmsdistriktets ca 3 400 föreningar

VI SAMARBETAR MED 71 SPECIALIDROTTSFÖRBUND INOM RIKSIDROTTSFÖRBUNDET: 

Akademisk idrott
Amerikansk fotboll
Badminton
Bandy
Bangolf
Baseboll & Softboll
Basket
Biljard
Bilsport
Bordtennis
Boule
Bowling
Boxning
Brottning
Budo & Kampsport
Bågskytte
Casting
Curling
Cykel

Cricket
Danssport
Dart
Draghundsport
Dragkamp
Dövidrott
Flygsport
Fotboll
Friidrott
Frisbeesport
Fäktning
Golf
Gymnastik
Gång & Vandring
Handboll
Handikappidrott
Innebandy
Ishockey
Issegling

Judo
Kanot
Karate
Klättring
Konståkning
Korpen 
Kälksport
Landhockey
Motorcykel & Snöskoter
Mångkamp
Orientering
Racerbåt
Ridsport
Rodd
Rugby
Segling
Simidrott
Skateboard
Skidor

Skidskytte
Skolidrott
Skridsko
Sportdykning
Skyttesport
Squash
Styrkelyft
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Tyngdlyftning
Varpa
Vattenskidor
Volleyboll

SISU Idrottsutvecklarna Stockholm 
samarbetar dessutom med  
följande 3 medlems organisationer:
Stockholms Bridgeförbund 
Stockholms Pistolskyttekrets
Svenska Livräddningssällskapet
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DISTRIKTSIDROTTSCHEF CINNIKA BEIMING

HEJA IDROTTSRÖRELSEN!

STYRELSE 2018
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Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
är idrottsföreningarnas och förbundens stöd i Stock-
holmsdistriktet och har två viktiga uppdrag. Som 
Riksidrottsförbundets distrikt har vi ett idrottsupp-
drag som innebär att vi ska stödja, leda och företräda 
idrottsrörelsen. Det andra uppdraget, som studieför-
bund, är att med folkbildning som metod stötta ut-
vecklingsarbetet i distriktet.

Vi har höga och innerliga ambitioner i vår roll som 
stödorganisation. Ibland blir det extra tydligt att vi gör 
skillnad. ”Vi skickar ett stort tack för all din hjälp för att 
vi ska kunna fortsätta som förening. Utan dig hade det 
inte gått!” Detta är ett citat från en förening till en av 
Stockholmsidrottens konsulenter. Raderna sammanfat-
tar på ett bra sätt det stöd som våra duktiga medar-
betare på Stockholmsidrotten ger distriktets föreningar 
och förbund. 

Idrottsrörelsens utvecklingsresa 
Under kommande sidor, i denna verksamhetsberättelse, 
kan ni läsa om den mångfald av aktiviteter, evenemang 
och verksamheter som vi bedrivit och genomfört tillsam-
mans med föreningar, förbund och andra aktörer. Verk-
samheten utgår och redovisas utifrån de fem utvecklings-
resorna som idrottsrörelsen gemensamt har beslutat om. 

Projekt Storstad är ett exempel på en satsning där vi 
har gjort skillnad för barn och ungdomar i några av 
distriktets bostadsområden. Projektet har gett oss 
mycket kunskap som vi kan använda för att i ordina-
rie verksamhet växla upp arbetet att möjliggöra för fler 
barn och ungdomar att idrotta i områden där idrotten 
inte är lika närvarande. Under året fick idrottsrörelsen 
ett nytt regeringsuppdrag om Mer rörelse i skolan. Det 
innebär att vi gör olika insatser runt om i utvalda skolor 
och kommuner för att öka barnens fysiska aktivitet. 

Utbildning och bildning
Vi möjliggör och genomför utbildningsinsatser i större 
omfattning än tidigare. Detta tack vare att vi har möjlighet 
och resurser att inspirera och bedriva utbildning i både 
RF-uppdraget och i SISU-uppdraget som studieförbund.

Under året har vi arbetat med att kvalitetssäkra och 
utveckla folkbildningsverksamheten, dvs den stats-bi-
dragsfinansierade bildningsverksamheten. Styrkan är 
att vi kan samla många ledare samtidigt och därefter 
stimulera till viktiga samtal och bildning på hemmaplan 
i föreningen. 

Tack för gott samarbete. Nu ser vi fram emot att till-
sammans ta nästa steg i idrottsrörelsens strategiska 
utvecklingsresa.

”Tack alla föreningar,  
ideella ledare och andra samarbetspartners 

för ett fantastiskt år!.”

Stort tack till alla fantastiska föreningar, ideella ledare och samarbetspartners för idrottsåret 2018.  
Verksamhetsåret kan i många avseenden betraktas som ett år där utvecklingsarbetet har tagit 
många kliv i resan med de strategiska målen mot 2025. I centrum för detta arbete finns distriktets 
många och aktiva idrottsföreningar som gör ett fantastiskt och enträget arbete för att göra idrotten 
tillgänglig för så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. 
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STRATEGIN, MÅLEN OCH UTVECKLINGSRESORNA

Bilden visar en förflyttning från den traditionella bilden av idrottsrörelsen med en bred bas av barn och unga samt 
en spetsig topp av elitidrottare – en triangel, till en idrottsrörelse där alla kan vara med under hela livet genom att 
träna och tävla på olika nivåer inom såväl bredd- som elitidrott – en rektangel.

Idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 visar vägen för hur vi på Stockholmsidrotten 
ska arbeta för att få fler i rörelse och hålla i gång med idrott hela livet. Fokus är på utveckling 
i stället för resultat samt en mer nyfiken och välkomnande idrott. För att nå målen i Strategi 
2025 har den svenska idrottsrörelsen valt att arbeta med fem utvecklingsresor. Tillsammans 
visar de vägen mot en framtid där den svenska idrottsrörelsen är världens bästa. 
    På kommande sidor kan du läsa mer om och se exempel på hur vi på Stockholmsidrotten har 
arbetat med de fem utvecklingsresorna.

En ny syn på träning och tävling

Den moderna föreningen engagerar

Inkluderande idrott för alla

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Ett stärkt ledarskap

ü
ü
ü
ü
ü

UNDER 2018 HAR VI JOBBAT VIDARE MED...
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EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING
Mobila idrottsplatser och Gåfotboll är två exempel där nytänkande lett till att fler har hittat till 
idrottsrörelsen genom ett nytt sätt att se på träning och tävling. Nedan ser du fler exempel på ak-
tiviteter som vi arrangerat under 2018.

Styrkelyft i Järfälla ökar
Järfälla Atletklubb (JAK), en liten förening som vi stöt-
tat på olika sätt, har gått från att vara åtta medlemmar 
till 40. Styrelsen jobbar till exempel med aktiviteter på 
sportlov, nattvandring i kommunen samt ”Wonderwo-
man om JAK” för att locka fler kvinnor. 

Drive-in fotboll i Bredäng
Newroz FC har i samverkan med Stockholmsidrotten, 
Idrottsförvaltningen i Stockholms stad och Skärhol-
mens stadsdel startat drive-in fotboll i Bredäng för ung-
domar 15 till 20 år. Under hösten utökades satsningen 
med fokus på att få fler tjejer fysiskt aktiva i området 
och samtidigt inspirera dem till att bli idrottsledare.

Basketfest i Rinkeby under sommaren
Akropol basket var ansvariga för ”Basketfest” under 
hela sommaren vid Ungdomens hus i Rinkeby. 

Samsyn Värmdö
Vi har ett samarbetsprojekt med Värmdö kommun och 
föreningslivet i Värmdö för att utveckla en kommunal 
samsyn med riktlinjer för hur kommunen vill bedriva 
sin barn- och ungdomsidrott.

Mental träning
Under året höll vi många föreläsningar för spelarna och 
ledarna i Nacka HKs J18 och U16 lag, bland annat om 
mental träning.

Inspirationsdag för juniorer från olika tennisklubbar
100 juniorer fick lyssna till Danijela Rundqvist och hen-
nes resa som idrottare. Glädje och livslångt idrottande 
var i fokus. 

Skogås tänker nytt
Skogås Badminton har startat upp ett arbete om vikten 
av mental träning. Aktiva, ledare och föräldrar har ut-
bildats för att skapa medvetande om att det krävs mer 
än enbart fysisk träning för att må bra i sin idrott.

Gröna sköna ledarskap
Korpföreningen Vallentuna har tillsammans med oss ut-
bildat sina aktivitetsledare inom Korpens ”gröna sköna 
ledarskap”, samt stärkt styrelsen i rollen som arbetsgiva-
re. Detta för att tillsammans få samsyn kring uppdraget, 
blicka framåt och utveckla verksamheten.

Ungdomsklubben Rinkeby Bowling 
Tillsammans med Ungdomsklubben Rinkeby Bowling 
har vi startat en satsning för att ge barn och ungdo-
mar chansen att prova på bowling. Det sker i samar-
bete med fritidsverksamheten i några utvalda skolor i  
området.

Självkänsla och självförtroende i fokus
I juni hölls en inspirationskväll för ungdomar 16 till 25 
år i Rågsved med temat ”Idrott som verktyg för hälsa 
och välmående”. Målet var att stärka deltagarnas själv-
känsla, självförtroende och förmåga att hantera kon-
flikter. 

Mobil idrottsplats i Botkyrka
Sportstruck är ett nytt sätt att organisera träning 
och tävling. Med stöd från Botkyrka kommun och 
Stockholmsidrotten har Spears IF kunnat köpa in en 
vagn som gjorts till en mobil idrottsplats, samt utbildat 
ledare. Föreningen åker till platser där barn och ungdo-
mar befinner sig, framförallt under loven. 

Träff om normer och värderingar
I samarbete med oss samlade flera föreningar inom ra-
cerbåt sina ungdomar till en träff för att sprida kunskap 
om kost och träning samt om hur det är att arbeta i 
team. Fokus i samtalen var normer och värderingar.

Jordbros första utegym
Haninge Kommun och Jordbro IF har i samverkan med 
oss på Stockholmsidrotten byggt Jordbros första utom-
husgym. Ett gym som möjliggör idrott för alla och är 
tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar.

UTVECKLINGSRESA:

FO
TO

: B
IL

D
BY

RÅ
N

Vad menar vi med utvecklingsresan  
"En ny syn på träning och tävling"?
Träning, tävling och prestation utgör en väsent-
lig del av idrottsrörelsens själ och stimulerar in-
divider och lag att utmana sig själva i kamp med  
såväl andra som sig själva. Vi är övertygade om 
att världens bästa barn- och ungdomsidrott – där 
träning och tävling är anpassade efter barnets 
förmåga och utveckling – också på sikt ger värl-
dens bästa elitidrott. Vi vill ha en idrott för alla  
oavsett ambition, ålder och prestationsnivå. En 
idrott där träning och tävling är meningsfull på 
lång sikt samtidigt som vi mår bra, har roligt och 
utvecklas här och nu och resten av livet. 

Gåfotboll! 
Vi på Stockholmsidrotten har varit med och startat upp 
Gåfotboll tillsammans med Enskede IK och IFK Viksjö. 
Verksamheten är för seniorer från 55 år. Premiären 
i maj blev en succé bland deltagarna och i septem-
ber spelades även den första matchen. Gåfotbollen  
har fått stor uppmärksamhet medialt i tidningar, teve 
och radio. 

Allt fler föreningar väljer att starta upp Gåfotboll. 
Förutom den positiva fysiska aspekten har detta ska-
pat ett socialt nätverk för deltagarna.

Under 2018 har  
vi genomfört 941  

arrangemang i resan "En ny 
syn på träning och tävling".

Vi har på olika sätt stöttat  
180 sektionsföreningar i  

deras arbete med  
utvecklingsresan.
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Idrottens Dag genomförs över hela landet för att inspirera och motivera fler att idrotta hela livet.  
Vi på Stockholmsidrotten arrangerade Idrottens Dag på två platser i Stockholmsdistriktet. Den 19 
september i Farsta och den 26 september i Husby.

Riksidrottsförbundet har det övergripande ansvaret 
för satsningen på Idrottens Dag. Arrangemanget ska 
på olika sätt utmana bilden av hur vi tränar och tävlar, 
samt ger idrottsrörelsen en möjlighet att sprida kun-
skapen och visa upp de förändringar som sker. Fokus 
på  idrottsrörelsens utvecklingsresa ”en ny syn på trä-
ning och tävling” märktes genom anpassade aktivite-
ter utifrån barnens förmåga och erfarenhet. En rolig 
rörelsebana som utmanade deltagarnas grovmotorik 
var uppskattad.

Stockholmsidrotten valde att arrangera årets två  
dagar under skoltid. Detta för att nå alla barn, inte bara 
de som väljer att komma på en aktivitetsdag. Vi ville 
framförallt nå de barn som inte idrottar idag, och visa 
dem respektive områdes lokala idrottsutbud. Totalt 
deltog ca 2500 barn.

Farsta
En solig dag startade med en fartfylld uppvärmning 
som fick i gång barnen inför en rolig dag fylld av idrott. 
Det fanns drygt tjugo idrotter för barnen att prova på. 
På förmiddagen kom barn från mellanstadiet. Efter 
lunch tog barn och ungdomar från högstadiet över sta-
fettpinnen. Det lokala föreningslivet fanns på plats, och 
bemannade de flesta aktiviteterna. 

Husby
Trots att regnet öste ner under uppvärmningen och 
resten av dagen så blev det en fantastisk dag på Husby 
IP, tillsammans med 750 barn från årskurs fyra till åtta. 
Även här fanns ett tjugotal idrotter att prova på till-
sammans med de lokala idrottsföreningarna som fick 
många att uppleva rörelseglädje trots regn och rusk.  

EXEMPEL PÅ PROVA-PÅ-AKTIVITETER UNDER ÅRET

8 MAJ – JORDBRODAGEN. EN FAMILJEDAG 
MED LOKALA IDROTTFÖRENINGAR OCH 
MÄNGDER MED PROVA-PÅ-AKTIVITETER.

VI VAR MEDARRANGÖR TILL ÄNGSJÖLYFTETS 
PARASPORTSDAG. CA 100 ELEVER FICK PROVA 
BÅGSKYTTE, CASTING, FISKE, BOCCIA, CRICKET, 
FÄKTNING, TENNIS, LÖPSKYTTE OCH FOTBOLL. 

PROVA-PÅ SEGLING I I SAMARBETE 
MED SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET 
I FISKSÄTRA HAMN.

PASSA VIDARE – SOMMARLOVSAKTIVITET 
I RISSNE DÄR BARNEN BLAND ANNAT FICK 
PROVA TRAMPOLIN.

8–9 AUGUSTI – 124-FESTIVALEN I RÅGSVED.
EN FESTIVAL AV OCH FÖR BARN OCH UNG- 
DOMAR MED MÄNGDER AV AKTIVITETER.

26–27 FEBRUARI – BOTKYRKA VINTERGAMES 
14–16 JUNI – BOTKYRKA SUMMERGAMES

SOMMARLOVSAKTIVI-
TETER  I JORDBRO.
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DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR
En modern förening är lyhörd för vad som behövs för att locka nya och fler medlemmar till idrotts-
rörelsen. Samarbeten mellan oss på Stockholmsidrotten, idrottsföreningar, fritidsgårdar, kulturen 
och en nystartad MMA-sektion är några av många fantastiska exempel på vad som gjorts för att nå 
fler under 2018. 

Satsning på unga ledare med orientering
Tillsammans med Stockholms Orienteringsförbund har vi 
startat upp Ungoteket och genomfört de fyra första kur-
serna med 50 deltagare från sju föreningar. Det är orien-
teringens stora satsning på unga organisationsledare.

Passa Vidare, en arbetsmodell engagerar
I Rissne-Hallonbergen har vi arbetet med projektet 
”Passa Vidare” under hela året. Det är ett arrangemang 
där idrott och kulturaktiviteter erbjuds för kommunens 
barn och ungdomar i samarbete mellan kommunen, 
Stockholmsidrotten och det lokala föreningslivet. Syf-
tet är att öka möjligheterna till lika förutsättningar för 
att kunna röra på sig. Idrotterna har varit basket, bord-
tennis, boxning, dart, fotboll och innebandy.

Skollovsaktiviteter i Rissne-Hallonbergen
Vi har i samarbete med Rissne IF och Duvbo IK, lokala 
skolor och den kommundrivna fritidsgården ”174” ar-
rangerat aktiviteter under årets olika skollov. Närområ-
dets barn och ungdomar har genom detta kunnat ta del 
av mer idrott under sin fritid.

Korpen vill nå nya målgrupper
Korpen Stockholm motionsidrottsförening har i samar-
bete med oss på Stockholmsidrotten lagt upp en stra-
tegi för att modernisera tänket kring delaktighet och 
digitala årsmöten samt fokusera på nya målgrupper 
som exempelvis seniorer. 

Nya sektioner i Fisksätra
Vi på Stockholmsidrotten har arbetat intensivt för att 
fler idrotter ska bli tillgängliga för alla boende i Fisk-
sätra. Det har bland annat genomförts genom ett nära 
samarbete med Fisksätra IF och bildande av fler idrotts-
sektioner samt öppna idrottsaktiviteter i området.  

Process med Bromma-Solna Skytteförening
Vi har stöttat och processat med Bromma-Solna Skyt-
teförening i omstrukturering av deras verksamhet för 
att bli bättre på att locka barn och unga till föreningen. 

Spear IF – nu med egna ledare
Föreningen Spear IF startades med stöd av Stock-
holms Idrottsförbund. Verksamheten bidrar till utökat 
idrottsutbud i Hallunda-Norsborg. Idrotter som Spear 
IF erbjuder är judo, MMA, spontangym, fotboll, bad-
minton, bordtennis och dans. Föreningens unga ledare 
kommer från närområdet och har utbildats av oss på 
Stockholmsidrotten.

Strategiskt styrelsearbete
Under året arbetade vi med styrelser i flera fotbollsför-
eningarna. Under en inledande kväll informerade vi om 
vikten av stadgar, vilket ledde till ytterligare fem för-
djupningar i olika delar som är viktiga för ett strategiskt 
styrelsearbete. Totalt blev det 15 inledningskvällar där 
vi träffade 65 barn- och ungdomsföreningar samt 151 
förtroendevalda. 18 av föreningarna deltog på fördjup-
ningskvällar under höstens elva tillfällen. 

Nystartad basketförening i Nynäshamn
Nynäshamns Basketklubb är ett exempel på hur ener-
giska idrottsledare med hjälp och stöd kan åstadkomma 
bra saker för barn och ungdomar. Klubben grundades i 
september 2017 och är i dag en förening som har basket 
för både flickor och pojkar.  

Kunskapshöjning hos tennisföreningarna
Under en heldag fick ett trettiotal tennisklubbar kun-
skapshöjning inom arbetsgivarfrågor, anläggning, GDPR 
samt föreningsutveckling i stort. 

Framtidens idrott i Nynäshamn
Vi startade upp ett nätverk med föreningar i Nynäshamn 
för att möta framtidens idrott utifrån barnens villkor. 
Syftet är att föreningarna ska komplettera varandra och 
samarbeta i olika projekt som vi stöttar. Vi hade bland 
annat en plattformutbildning med ledare från nätverket.

Strategi 2025 för SS04
Under året har vi genomfört tre processer med sim-
föreningen SS04 för att implementera idrottsrörelsens 
Strategi 2025 i verksamheten.

Föreningsträff med fokus på målstegen
Vi samlade elva mindre idrottsföreningar och ett förbund 
från sju olika idrotter för att tillsammans jobba med för-
eningsutveckling utifrån arbetsmodellen målstegen. I ett 
första steg arbetar föreningarna med verksamhetsidé, 
värdegrund och vision. Sedan fortsätter föreningarna 
med att ta fram verksamhetsområden, mål för respek-
tive område samt strategi för att nå dessa mål.

Mental träning med Spårvägen Sim
Tränare i Spårvägen Sim utbildade sig vid fem tillfällen 
under hösten inom idrottspsykologi och mental träning 
genom oss på Stockholmsidrotten. Ämnena var moti-
vation, självförtroende, koncentration, gruppdynamik 
och mentala tekniker. Den avslutande träffen handlade 
om att omsätta teori till praktik ute bland simmarna. 

UTVECKLINGSRESA:

Vad menar vi med utvecklingsresan  
"Den moderna föreningen engagerar"?
Det är engagemanget hos medlemmarna i idrotts-
föreningarna som skapar aktiviteter och utvecklar 
framtidens idrott. De ideella ledarna är helt avgö-
rande i den dagliga idrottsverksamheten och för att 
de ska vilja fortsätta att engagera sig även i fram-
tiden behöver formerna förenklas och anpassas 
efter den moderna människans livssituation. Det 
ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig 
oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsätt-
ningar. Den moderna föreningen kännetecknas av 
glädje, gemenskap, öppenhet och enkelhet.

Under 2018 har  
vi genomfört 742  

arrangemang i resan  
"Den moderna  

föreningen engagerar".

Vi har på olika sätt stöttat  
207 sektionsföreningar i  

deras arbete med  
utvecklingsresan.
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INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALLA
Att inkludera alla är en av idrottsrörelsens viktigaste frågor för att locka nya målgrupper till 
idrotten. Nedan kan du se hur många idrotter i Stockholmsdistriktet jobbat för att nå nya med-
lemmar under 2018. Allt från bowling till segling och curling. 

Kom och lyft med Pedram
Under året har vi samarbetat med Sundbyberg Tyngd-
lyftningsklubb. Målet har varit att sänka trösklar och 
tillgängliggöra mer fysisk aktivitet samt att de som del-
tagit i aktiviteten kan fortsätta att vara en del av idrott 
i en förening. Syftet har varit att skapa broar mellan 
ungdomar och idrottsverksamheter i kommunen.

Seglar- och skridskoskola i samverkan med Scouterna
Vi har samverkat med den lokala scoutkåren i Hallon-
bergen i två samverkansprojekt. Seglar- och skridsko-
skola för nyanlända och andra som idrotten har haft 
svårt att nå. Föreningarna och scoutkåren vill att detta 
blir ett ordinarie inslag i deras verksamhet.

Hur får man fler att bowla i en förening?
Tillsammans med Stockholms Bowlingförbund har vi 
haft två föreningsträffar där vi diskuterat hur vi gör 
bowling till en mer inkluderande idrott och hur vi kan 
sänka trösklar så att fler börjar bowla i förening.

Gymnastik i Fisksätra
Under året har gymnastiken gjort entré som idrott 
i Fisksätra tack vare oss. Den har fått sin bas i lokala 
sporthallen och i Fisksätra Folkets Hus. Lokala ledare 
har utbildats som nu leder verksamheten.

Curling för fler i Sumpan
I samverkan med Sundbyberg Curling har Projekt 
Storstad i Hallonbergen-Rissne varit aktiva i skolorna i 
närområdet för att bedriva floorcurling som en del av 
idrottslektionerna. Tanken är att nå nya och fler mål-
grupper som bor i närområdet. 

Segla i Solna
Tillsammans med Solnastrands Kappseglingsklubb har 
vi genomfört ett seglarläger med ungdomar från Solna 
som ville lära sig segla. 

Sportkollo i Fisksätra
Vi har i samverkan med Fisksätra IF arrangerade ett 
sportkollo under sommaren. Syftet var att uppmärk-
samma närområdet om den nybildade friidrottssektio-
nen inom föreningen. Orientering och segling var an-
dra idrotter som deltagarna fick prova på.

Stärka idrotten i Flemingsberg
Tillsammans med Huddinge kommun arbetar vi för att 
stärka idrotten i Flemingsberg. Under våren invigdes en 
fotbollsplan där nystartade föreningen Ur dimman IF 
kommer att bedriva verksamhet.

AIK fotboll i Husby
I samverkan med oss har AIK Fotboll startat ett värde-
grundsarbete för 14–15 åringar i Husby, som går un-
der namnet ”Öppna dörrar”. Föreningen jobbar med 
värdegrundsfrågor, utbildningar i ledarskap och fören-
ingskunskap. De deltagande ungdomarna knyts in i ett 
nätverk där de på sikt kommer möta näringslivet. 

Stort intresse för skateboard i Fisksätra
Under sex veckor arrangerades en kostnadsfri skate-
boardskola i Fisksätra i samarbete med Sveriges Ska-
teboardförbund och med lokala skateboardåkare som 
ledare. Intresset var stort och de nya ledarna är väldigt 
peppade att driva det vidare och arbeta för en skate-
bardpark i området. 

Orientering i Fisksätra
Stockholmsidrotten har i samarbete med Järla IF Orien-
tering startat en prova-på-verksamhet. Kurs i teori och 
praktik hölls för ungdomar som annars inte hade haft 
någon kontakt med idrotten. 

NPF-utbildning för ledare
Mälarhöjdens Tennisklubbs cirka 15 tränare och an-
ställda fick under en helkväll utbildning inom NPF 
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och att 
skapa en trygg idrottsmiljö. 

Pararidning utvecklas
Under året har vi träffat Stockholms Läns Ridsportför-
bund och utbildat dem i parasportens grunder. Nu ser 
vi tillsammans över behoven för att vidareutveckla pa-
raridningen i distriktet. 

Årsta Handboll fick lära sig parasportens grunder
Årsta handboll utbildade styrelsen om parasportens grun-
der genom oss på Stockholmsidrotten. Till 2019 kommer 
föreningen starta upp parahandboll.

"Så startar du upp parasport" i Vallentuna
För Vallentuna kommun arrangerade vi en inspirations-
föreläsning om hur man kan starta upp parasport i sin 
förening. Kvällen handlade bland annat om att bli en för-
ening för alla, att vara en modern och attraktiv förening 
och att möten mellan människor skapar mervärde. 

Nätverk i att skapa Trygga idrottsmiljöer
Under året har vi haft träffar med kommuners idrotts- 
och fritidsförvaltningar samt socialtjänster i syfte att 
stärka nätverken kring föreningsledare med mål att ge 
förutsättningar till samverkan för barns bästa. 

UTVECKLINGSRESA:

Vad menar vi med utvecklingsresan  
"Inkluderande idrott för alla"?
Inom den svenska idrottsrörslsen ska alla ha rätt att 
idrotta. För att nå dit ska alla känna sig välkomna. 
Det innebär att vi behöver göra en resa mot inklu-
dering av människor som inte ses som norm inom 
idrotten, eller i dagens samhälle. Det gäller samtli-
ga diskrimineringsgrunder som kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sex-
uell läggning och ålder. Möjligheten att träna, tävla 
och engagera sig ska inte heller styras av var man 
bor eller hur mycket pengar man tjänar. 

Under 2018 har  
vi genomfört 91  

arrangemang i resan  
"Inkluderande idrott för alla".

Vi har på olika sätt stöttat  
113 sektionsföreningar i  

deras arbete med  
utvecklingsresan.
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JÄMSTÄLLDHET FÖR EN FRAMGÅNGSRIK IDROTT
Intresset för jämställdhetsfrågor bland föreningar och Specialdistriktsförbund har ökat under året, 
vilket tydligt visar att behovet att arbeta med detta är stort. Det visar också att viljan och ambitionen 
finns! Nedan följer exempel på några av de aktiviteter som vi arrangerat under 2018.

Stipendium för jämställdhet
I RF:s satsning Fill the Stadium fick vi möjlighet att dela 
ut 20 000 kr till föreningar som arbetar strategiskt med 
jämställdhet. Vi valde att dela ut 5 000 kr vardera till 
Rågsveds IF, Haninge Cheer Elite, Täby Flyers och IF Lin-
nea boxning. 

Utbildningar med ishockeyföreningar
Vi har genomfört tre utbildningar med sammanlagt 
fem ishockeyföreningars styrelser i 5 steg för en jäm-
ställd idrott. 

Shanta IF lyfter kvinnor
Shanta IF lyfter föreningens kvinnor för att utbilda och ut-
veckla sin Korpenverksamhet med fokus på rörelseglädje. 

Manifest med Stockholms Fotbollförbund
Stockholms fotbollförbund vill vara pådrivande i arbetet 
för jämställdhet och inkludering. Styrelsen för StFF har 
tagit fram ett manifest i dessa frågor. Stockholmsidrotten 
har varit med och processlett detta. 

Kunskap om jämställdhet
Stockholms Ishockeyförbunds styrelse har genom oss 
på Stockholmsidrotten fått mer kunskap om jämställd-
het som de nu kan jobba med i sin verksamhet.

08-friidrott utbildade i jämställdhet och inkludering
I samband med 08-friidrott stora ledarträff utbildade 
och processledde vi 25 ledare inom jämställdhet och 
inkludering. 

Locker Room Talk
Vi har tillsammans med Locker Room Talk utbildat elva 
pojklag i åldern 10–14 år i arbetet med jargonger, nor-
mer och språkbruk i omklädningsrummet.

Frukostseminarium #timeout ett år senare
I november arrangerade vi #timeout ett år senare. 
70 personer från idrottsföreningar, förbund, olika 
medier och kommuner samt representanter från  
socialdepartementet kom för att lyssna till bland an-
nat friidrottaren Moa Hjelmer och fotbollsspelaren 
Irma Helin.

Kvinnligt nätverk inom friidrotten
Tillsammans med Stockholms Friidrottsförbunds kvinn-
liga nätverk arrangerade vi en jämställdhetskväll för 
kvinnliga ledare.

Forum för tjejer som är ledare inom idrotten
Heja Ledarskapet! är ett diskussionsforum, framtaget 
av oss på Stockholmsidrotten för tjejer som är ledare 
inom idrottsrörelsen. Vi vill lyfta frågor som rör tjejers 
erfarenheter inom idrott och ledarskap samt skapa ett 
forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att lägga 
grunden för ett nytt nätverk.

Fokus på jämställdhet i Hässelby SK
Hässelby SK har under ledning av oss på Stockholms-
idrotten jobbat med jämställdhet under sin klubbkon-
ferens samt vid separata lärgruppsträffar.

Föreläsningskvällar för Enskede IK
Vi har haft tre föreläsningskvällar för ungdomar om för-
domar, normer och längtan efter att passa in.

Samba-cup i Botkyrka väcker tjejernas intresse
120 tjejer 10–12 år deltog i Samba-cupen. Många av 
dem har därefter fortsatt att spela fotboll i någon av de 
fyra lokala föreningarna som anordnar spontanfotboll. 

Huddinge Handbollssatsning på lång sikt
I november genomfördes ett inspirationstillfälle för 100 
ledare. Satsningen är en pusselbit för att skapa förut-
sättningar för unga ledare samt ledare som är kvinnor 
att verka på lång sikt i föreningen och inom handbollen. 

Vill locka fler tjejer att fäktas
Under året har vi tillsammans med Järfälla Fäktklubb 
planerat för att få fler tjejer att börja fäktas. Detta pro-
jekt kommer att sjösättas under våren 2019.

Innebandysnack (IB-snack)
IB-snack handlar om att utbilda de aktiva kring respekt, 
normer, språkbruk, jämställdhet, jargonger och schys-
sta attityder. Syftet är att förebygga mobbning och tra-
kasserier samt att skapa en trygg idrottsmiljö.  

Värdegrundsarbete för att motverka trakasserier
Spånga/Bromstens Bandyklubb har inlett ett arbete för 
att gå igenom sin värdegrund och belysa att mobbing, 
trakasserier, våld, sexuella övergrepp och sexuella trakas-
serier inte är ok. 

Samarbete med BP
Vi har beviljat en omfattande långsiktig strategisk jäm-
ställdhetssatsning i Brommapojkarna där föreningens 
alla barn- och ungdomslag är målgruppen. 

UTVECKLINGSRESA:

Vad menar vi med utvecklingsresan  
"Jämställdhet för en framgångsrik idrott"?
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrot-
ten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. En jämställd 
idrott är en självklarhet, både för att det är rättvist och 
för att forskning visar att en jämn könsfördelning höjer 
kvaliteten för alla. Att arbeta med och tydligt ta ställning 
för jämställdhet är viktigt för att idrotten ska utvecklas.  
Företag och organisationer som inte agerar 
ses som bakåtsträvande. Vi hjälper distrik-
tets föreningar och förbund i det aktiva 
arbetet för en jämställd idrott. JÄMSTÄLLDHET EN SJÄLVKLARHET!

Under 2018 har  
vi genomfört 148  

arrangemang i resan  
"Jämställdhet för en fram-

gångsrik idrott".

Vi har på olika sätt stöttat  
55 sektionsföreningar i  

deras arbete med  
utvecklingsresan.
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ETT STÄRKT LEDARSKAP
Som anordnare av utbildningar för idrotten arrangerar vi hundratals tillfällen per år för att stärka 
ledarskapet inom idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet. Nedan ser ni ett urval från året som gått.

Skräddarsydd utbildning i Jordbro och Fisksätra
Vi har utbildat Fisksätra IF:s och Jordbro IF:s ledare i 
fysträning för barn och vuxna. 

Ledarutbildning Bromma Sportscamp
Sommarens Bromma Sportscamp lockade totalt 80 
barn och ungdomar. Aktiviteterna leddes av unga le-
dare som vi på Stockholmsidrotten utbildat.

Tureberg och Lidingö har fokus på utbildning
Turebergs FK och IFK Lidingö friidrott har gedigna ut-
bildningsplaner för alla sina målgrupper. I föreningarna 
hade vi sammanlagt 20 utbildningar under året.

Tränare utbildar nya ledare i Solna VBK (volleyboll)
Vi har startat upp ”Ledarcoach” som innebär att deras 
huvudtränare nu utbildar tio aktiva från de äldre lagen 
till att bli tränare för de yngre lagen. Materialet vi an-
vänder är ”Världens bästa coach”. 

Teater om tuffa situationer
Vid två tillfällen genomfördes teaterföreställningar för 
ledare och föräldrar i Hammarby IF fotboll om tuffa si-
tuationer inom barn- och ungdomsidrotten.

Plattformen i Rågsved
Vi anordnade ledarutbildningen ”Plattformen” lokalt för 
29 ledare i Rågsved. Tanken är att lokala utbildningar 
nära föreningarna sänker trösklar och lockar fler delta-
gare från närområdet. 

Ursviks IK växer tillsammans med oss
Under 2018 har vi inlett ett arbete runt Ursviks IKs po-
licydokument samt utvecklings- och utbildningsplan. 
Året avslutades med en stor ledarträff, den första för-
eningen haft, där 95 ledare deltog. 

HLR för Narva Boxningsklubb
En olycka kan ske när som helst. Därför väljer Narva BK 
att utbilda tränare och ledare i hjärt- och lungräddning. 
En kompetenshöjning för tränarna och ökad säkerhet 
medlemmarna.

Kvällsföreläsning om ätstörning
I april arrangerade vi en föreläsning om ätstörning. Den 
lockade 150 ledare och föräldrar från idrottsföreningar 
ifrån hela Stockholm.

Inspiration och mental träning med Johan Plate
I november höll Johan Plate i föreläsningen ”Inspiration 
och mental träning”. Han pratade om vikten av mental 
träning, hur skapar man en vinnare, om en bra spelare 
har tur, hur man blir framgångsrik, samt hur man ska-
par och behåller positiva idrottsmiljöer.

Sätra Skol IF
Genomgick en utbildning i grundläggande föreningskun-
skap, där styrelsen fick lära sig hur en förening fungerar.

Ledarskapsutbildning i SK Neptun
I somras höll vi en ledarskapsutbildning med 25 ung-
domsledare inom Neptuns breddverksamhet.

Spontanidrott i Täby
Täby kommun och föreningslivet har i samarbete med 
oss på Stockholmsidrotten startat ”Öppen fredag”. Ett  
organiserat spontanidrotts-projekt som vänder sig till 
unga och vuxna 16–24 år som står utanför föreningslivet. 

Nynäshamn mot framtidens idrott
I samarbete med Nynäshamns kommun hade vi en 
föreningsträff med  fokus på att inspirera och stärka 
ledarna i resan mot framtidens idrott.

Norrorts handbollsallians
Under året har vi på Stockholmsidrotten tillsammans 
med ”Norrorts handbollsallians” fortsatt arbetet med 
att utveckla handbollstränare från klubbarna AIK Hand-
boll, Lidingö SK Handboll, HK Silwing/Troja, Spånga HK, 
Täby HBK och Vallentuna HK.  

Ledarskapsutbildning för unga i Järva
Under sommar- och höstloven har vi utbildat ungdo-
mar i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla i ledarskap. Ung-
domarna som utbildades i somras har fortsatt att träf-
fats en gång i veckan.

Volleyboll ser framåt
Sollentuna Volleyboll har under året påbörjat ett ar-
bete med att skapa en flerårig ledarutbildning i samar-
bete med oss. Utöver volleybollsspecifika ämnen ingår 
bland annat ledarskap och pedagogik.

Heldag med innebandyföreningar
Tillsammans med Stockholms innebandyförbund anord-
nade vi en utvecklingsdag där deltagarna från olika inne-
bandyföreningar samlades för att ta del av föreläsningar 
inom mental träning, inkludering och ett stärkt ledarskap. 

Samarbete med bandyn i Stockholmsdistriktet
BandyDistrikt Stockholm har tillsammans med oss 
skräddarsytt en utbildning där syftet är att inspirera och 
inkludera ledare i föreningarna. 

Ledare utbildade till Farsta Sporscamp
Farsta Sportcamp är ett sommarläger med över 600 
barn som får prova på många roliga idrotter. Vi på 
Stockholmsidrotten utbildade cirka 50 ledare som an-
svarade för aktiviteterna. 

UTVECKLINGSRESA:

Vad menar vi med utvecklingsresan  
"Ett stärkt ledarskap"?
De ideella idrottsledarna är ryggraden i den svenska idrotts-
rörelsen. De utgörs av ledare, tränare, förtroendevalda, 
funktionärer och domare. Ledarna är avgörande för att leda 
och stimulera till en bra idrott och för att få alla med på re-
san i utvecklingsarbetet. Det är i föreningen som förändring 
måste ske. För att lyckas behöver ledare och ledarskapet i 
förbund och föreningar stärkas. Duktiga, utbildade ledare – 
med ett värdegrundsbaserat ledarskap – ser individer och 
ger alla ett gott bemötande. De fokuserar på glädje och ut-
veckling snarare än på kortsiktigt resultat. 

Den 17 mars var cirka 400 idrottsledare på plats 
 för att bland annat lyssna på Carolina Klüft under den  
Stora Idrottskonferensen. En årligen återkommande 

konferens för alla idrottsledare i Stockholmsdistriktet, 
där vi medvetet jobbar med att stärka ledarskapet.  

Under 2018 har  
vi genomfört 599  

arrangemang i resan  
"Ett stärkt ledarskap".

Vi har på olika sätt stöttat  
194 sektionsföreningar i  

deras arbete med  
utvecklingsresan.
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Styrka/snabbhet/explosivitet var temat på Tränar-
forum Stockholms workshop i Sätra Friidrottshall den 
9 och 10 september. Vi fick hastigt planera in två 
workshops i stället för en då det första datumet blev 
fullbokat på nolltid. Kul! 

Rörelsesatsning i skolan
Riksidrottsförbundet har fått regeringsuppdraget att 
påbörja en rörelsesatsning i landets skolor. Bakgrun-
den till uppdraget är att barn är alltmer stillasittande, 
vilket är alarmerande för folkhälsan. Rörelse är livs-
viktigt. Om du rör på dig mår du bra. Du orkar leva 
ditt liv på ett bättre sätt och det finns forskning som 
säger att du också klarar av att lära dig saker lättare. 

Skolan är en plats där vi når alla barn, inte bara de 
som på eget initiativ söker sig till aktivitet och idrott. 

Under 2018 har vi på Stockholmsidrotten påbör-
jat olika arbeten i distriktet. Bland annat stödjer vi en 
elevutbildning i Stockholms Stad, vi gör en samlad sats-
ning på samtliga skolor i Nynäshamns kommun och vi 
planerar att möta upp särskolorna i Haninge kommun. 
Även i andra kommuner har vi träffat enstaka skolor för 
att sprida kunskapen. Att arbetet är viktigt för välmå-
ende, hälsa och inlärning är skolan väl införstådd med. 
Det vi inom idrottsrörelsen kan bidra med är att ytter-
ligare stödja, utveckla och utbilda skolan med fokus på 
rörelse.

Tränarforum Stockholm
I november 2017 arrangerade vi det första seminariet 
under namnet Tränarforum Stockholm – en mötes-
plats för tränare inom föreningsidrotten i Stockholms- 

distriktet. Tränarforum Stockholm är en kvalitetsstäm-
pel för de tränare som vill uppdatera sig med det se-
naste som rör idrottsträning och prestationsutveckling 
för barn och ungdomar från 12 år och uppåt. 

Genom Tränarforum Stockholm arbetar vi aktivt med 
att nå målbilden i Strategi 2025 ”Så många som möjligt,  
så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möj-
ligt” genom att erbjuda distriktets tränare kvalita-
tiv vidareutbildning och kompetensutveckling på en  
hög nivå.

Under 2018 har vi fortsatt att vidareutveckla koncep-
tet för att stärka ledarskapet inom idrotten, vilken är en 
av förändringsresorna i Strategi 2025 som vi beskrivit 
närmare på sidorna 18–19. 

Under året har vi anordnat;
• Frukostseminarium om aerob/anaerob träning med  
 Mikael Mattsson
• Workshop i rörlighet/koordination/funktion med  
 Linda Nilsson, Therese Sunebäck och Neno Jovanovic
• Workshop i styrka/snabbhet/explosivitet med Niklas  
 Heckscher och Gabriella Pröckl
• Heldagsseminarium om det goda ledarskapet med  
 Karin Torneklint, Susanne Linnér, Andreas Ehrenreich  
 och Ulrika Sandmark.

Vi har blandat föreläsningar, fysiska aktiviteter och er-
farenhetsutbyte mellan Tränarforums föreläsare och 
deltagare – oavsett vilken idrott de är aktiva i. Tillsam-
mans har vi inlett intressanta och viktiga samtal för att 
skapa ett hållbart ledarskap.

SÄRSKILDA SATSNINGAR
Under 2018 inleddes "Rörelsesatsning i skolan" för att motverka stillasittandet. Tränarforum som 
körde igång i november 2017 har accelerarat ytterligare och har under 2018 blivit en succé med allt 
från frukostföreläsningar till workshops och heldagsseminarium med kompetenta föreläsare.  

Under 2018 har  
cirka 320 ledare från 140 av 

distriktets föreningar deltagit 
i Tränarforum Stockholm  
– en ny mötesplats som  
vi skapat för att stärka  

ledarskapet inom  
idrotten.
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Vi vill tacka alla samarbetspartners som har varit med 
och bidragit till projektet. Vi är stolta över att ha haft 
möjlighet att genomföra något så banbrytande och 
häftigt som detta! 

Bakgrund
Under 2017 valdes följande fem bostadsområden ut 
Fisksätra, Norsborg/ Hallunda, Rågsved/Hagsätra, 
Rissne/Hallonbergen samt Jordbro. Till dessa områ-
den knöts projektledare vars uppdrag var att att arbeta 
med att utöka utbudet av fysisk aktivitet i idrottens 
regi. Under 2018 har projektledarna arbetat hårt för 
att  få alla – med fokus på barn och ungdomar – att på 
ett kravlöst och enkelt sätt upptäcka lyckan och nyttan 
med idrott. Alla ska få möjlighet att hitta just sin idrott 
och genom den få positiva fysiska och psykiska effekter. 
Vi har till exempel utbildat nya ledare från närområde-
na, bedrivit skollovsverksamhet, startat nya föreningar 
och anordnat flera event. 

Projekt Storstad har gett oss på Stockholmsidrotten 
nya möjligheter att nå de mål som finns i idrottens stra-
tegiarbete mot 2025 – att träna och tävla på ett nytt sätt, 
att engagera genom ett modernt föreningsliv, och inklu-
dera nya målgrupper. Det har gett oss nya lärdomar (se 

Genom Riksidrottsförbundets extra resurser har Stockholms Idrottsförbund under två års tid arbetat 
fokuserat med Projekt Storstad. Ett projekt som avslutas vid årsskiftet 2018/2019. Målet har varit att 
möjliggöra för idrottsrörelsen att i större utsträckning bidra till långsiktig idrottsverksamhet i områ-
den där den traditionella idrottsrörelsen är svag och inte lika närvarande. Genom satsningen har vi 
identifierat nya metoder för att få fler att hitta sin idrott – detta inom ramen för Strategi 2025.

rutan med framgångsfaktorer) som vi tar med oss i fram-
tida arbete för att utveckla föreningslivet i vårt distrikt i 
linje med idrottens fem utvecklingsresor. 

Nina Edström på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka 
har följt projektet genom följeforskning. Rapporten  
publiceras under första kvartalet 2019 och kommer fin-
nas tillgänglig för alla att läsa. 

Projektets innehåll
Arbetet i de utvalda områdena har utgått från
� att skapa förutsättningar för en långsiktig infrastruk- 
 tur för föreningsidrotten i berörda områden.
� att genomföra aktiviteter för att främja möjligheter  
 för engagemang och delaktighet i idrottsverksam- 
 het.
� att stötta den befintliga föreningsidrotten som ver- 
 kar idag.
� att skapa förutsättningar för nya former av förenin- 
 gar att växa fram. 
� att rekrytera och utbilda nya ledare samt skapa  
 attraktiv verksamhet för nya aktiva. 
� att samarbeta kring aktiviteter som sker i området  
 genom andra aktörer och myndigheter.

Projekt Storstad 2018 ;
� har anordnat över 100 olika arrangemang till exem- 
 pel aktiviteter, event, utbildningar samt idrottsdagar  
 för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

� har erbjudit aktiviteter i 40 olika Idrotter.

� har anordnat utbildningar i Ledarskap, Plattformen,  
 C-diplom, NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsätt- 
 ningar, HLR – Hjärt- och lungräddning, Hälsodagar,  
 Fystränarutbildning och How we lead. 

� 10 nya specialidrottssektioner har bildats inom pro- 
 jektet.

PROJEKT STORSTAD
FORTSÄTTNING SÄRSKILDA SATSNINGAR

24 OKTOBER – VI ARRANGERADE SEMINARIET "IDROTTEN  
SOM KRAFT FÖR INKLUDERING", DÄR VI SUMMERADE  
PROJEKT STORSTAD OCH DISKUTERADE IDROTTENS MÖJLIG- 
HETER ATT BIDRA TILL INKLUDERING OCH INTEGRATION.
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ETABLERINGSSSTÖD
Idrottsrörelsen vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till 
integrationen i samhället och till idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med Strategi 2025 där 
ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörel-
sen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. 

FORTSÄTTNING SÄRSKILDA SATSNINGAR

Med start under våren 2015 har idrotten bedrivit 
satsningar för att erbjuda nyanlända och asylsökande 
personer idrottsaktiviteter och introduktion till fören-
ingslivet. I Stockholmsdistriktet har vi stöttat fören-
ingar som redan gör ett bra arbete, eller som skulle 
vilja göra något för nyanlända och ensamkommande 
flyktingbarn. Stockholmsdistriktet är fullt av fören-
ingar som öppnar upp dörrar för dessa grupper och vi 
är stolta över att stötta det enorma engagemang som 
finns inom vårt distrikt. 

Samarbeten är en central roll inom idrottens arbete 
med integration. Flera föreningar samarbetar för att 
underlätta arbetet med att försöka slussa barn och 
ungdomar till ”sin” idrott. Idrottsföreningar samarbetar 
även med andra aktörer som förbund, skolor, kultur- 
föreningar, kommuner, länsstyrelsen, Ensamkomman-
des Förbund, Röda Korset, Stadsmissionen, Rädda Bar-
nen, Hej Främling, Nema Problema, Ski Star, och Inte-
grationssegling för att nämna några. 

Under 2018 har flera projekt som påbörjades redan 
2015 utvecklats och metoder har växt fram inte bara för 
att underlätta för nyanlända och asylsökande att hitta 
till idrotten, utan även för att stärka föreningar som be-
höver hjälp i att ta emot många medlemmar som sak-
nar erfarenhet av idrottens föreningsliv. Nedan visas en 
bråkdel av alla fantastiska exempel där idrotten öppnar 
upp dörrarna för nyanlända och ensamkommande flyk-
tingbarn. Arrangemang som vi tillsammans med fören-
ingarna har genomfört under året.

Seriespel i Korpen
Korpen Stockholm Motionsförening har gett perso-
ner med låg betalningsförmåga möjligheten att delta i 
Korpen Stockholms seriespel, träningar i lagidrott eller 
gruppträning.

Hammarby Boxning
Hammarby Boxningsklubb började med stort enga-
gemang sitt arbete med klubbens många ensamkom-
mande, redan 2015, under ledning av Ali Yousefi. 2018 
blev Ali tilldelad utmärkelsen Årets Eldsjäl.

Under 2018  
har 66 unika idrotts- 
föreningar i 22 olika  

idrotter erhållit etablerings-
stöd i syfte att fler ska kunna 

ta del av idrottens gemenskap 
för att förebygga utanför- 

skap. High five!  
Ni gör ett fantastiskt  

arbete!

Simning för nyanlända
Järfälla Simsällskap har fortsatt sitt arbete med att er-
bjuda förberedelseklasser simundervisning. Syftet är 
att nyanlända introducerats till idrotten simning och att 
de får kontakt med föreningen för att på så vis erbjudas 
möjlighet att komma in i svenska samhället. 

Taekwondo
Hi5 Taekwondo, är en förening som vill nå nya mål-
grupper med fokus på inaktiva. Initiativtagaren Rachel 
Wilson har länge arbetat med att stötta nyanlända ung-
domar i sin ambition att bli ledare inom taekwondon. I 
dag finns en ledarstab som tillsammans arbetar för lika 
villkor att utöva idrott och med att matcha in nyanlända 
i samhället. 

Tennis i Tyresö
Tyresö Rackethall har i samverkan med Trollbäckens 
Tennisklubb, kommunens etableringscentrum och med 
stöd av oss på Stockholmsidrotten erbjudit idrott för 
nyanlända vuxna. 

Fotboll eftertraktat
Fotboll som idrott har varit mest efterfrågat av nyan-
lända och ensamkommande ungdomar. Målgruppen 
har varit aktiva utövare och ledare hos 20-talet fot-
bollsföreningar som fått etableringsstöd av Stockholms 
Idrottsförbund.

Tillsammans Cup växer – nyanlända och etablerade 
föreningsmedlemmar spelade bland annat fotboll till-
sammans på Nationaldagen. Initiativet startade som 
en enskild turnering 2016 och har nått nya höjder runt 
om i landet. I år anordnades åtta event på National-
dagen och flera andra event under andra skollov inom 
Stockholmsdistriktet. Förutom fotboll erbjöds idrotter 
som friidrott, dans, cricket och basket. Allt för att ge 
nyanlända och etablerade ungdomar en möjlighet att 
träffas och idrotta tillsammans. Detta för att främja 
nya vänskaper och ett öppet Sverige. FO
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Anläggningsforum
Den 18 augusti nystartade mötesplatsen  
Anläggningsforum här hos oss på Stock-
holmsidrotten. Totalt deltog 21 special- 
distriktsförbund (SDF). Syftet med det för-
sta mötet var att diskutera förväntningar 
och upplägg för det fortsatta arbetet.

Tillgången till ytor och anläggningar 
är viktiga förutsättningar för att bedriva 
verksamhet för barn och ungdomar. Att 
så många SDF deltog visar att det finns ett 
otroligt intresse och engagemang för an-
läggningsfrågan.

Vid årets andra anläggningsforum fort-
satte arbetet och bland annat tillsattes ett 
antal arbetsgrupper kring olika fokusområ-
den. Anläggningsforum och arbetsgrupper-
nas arbete kommer fortsätta under 2019.

En av RFs stora frågor inför valet 2018 var att driva att  
ordet ”idrott” ska skrivas in i Plan- och bygglagen. 

Detta eftersom att förtätning och nya stadsdelar  
idag sker på idrottens bekostnad. Stockholms- 

idrotten har deltagit i detta arbete på flera  
sätt. Bland annat genom att lyfta exemplet  

Stadshagen IP, Kungsholmen, Stockholm.  
Här väljer Stockholm stad att ta bort en  

fullstor fotbollsplan och ersätta  
med bostäder för cirka 3 000  

personer i området.

Riksidrottsförbundets kampanj

BYGG FÖR VÅR HÄLSAPOLITIK OCH OPINION
Anläggningar, eller möjligen bristen på densamma, är just nu den viktigaste frågan för idrottsfören-
ingarna och SDF:en i vårt distrikt. Därför vi har lagt den största kraften på detta i vårt påverkans- och 
opinionsarbete under 2018. Inför valet gjorde vi, tillsammans med många SDF, kampanjen ”Får vi ta 
plats”. När vi träffar politiker och tjänstemän pratar vi nästan alltid anläggningar, hur de ska utformas 
och bidra till bästa möjliga verksamhet som hjälper till att göra vårt distrikt starkare.

FÅR VI TA PLATS?
Stockholms stad har en exceptionell brist på 
idrottsanläggningar. Det visar rapporten "Får vi ta 
plats?", framtagen av Volante Research på upp-
drag av Stockholmsidrotten.

I Göteborg går det 12 700 invånare per fullstor 
idrottshall. I Stockholm går det nästan tre gånger 
så många, 32 300. Stockholm behöver 24 fot-
bollsplaner för att nå Göteborgs standard och 61 
planer för att komma ikapp Malmö.

Tillsammans med nio specialdistriktsförbund 
tog Stockholmsidrotten fram en kampanj inför 
valet där vi framför allt använde Facebook som 
plattform. Vi intervjuade också föreningar i Stock-
holm samt fyra tunga politiker i Stockholm.

 
Tillsammans med de nio SDF:en basket, fotboll, 
gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konst- 
åkning, Korpen och simning kräver Stockholms-
idrotten:

•  att Stockholms stad ökar investeringsbudgeten  
 till 2 miljarder kommande mandatperiod

•  att starta en Stockholmsförhandling för att ta  
 fram en långsiktig plan för att bygga ikapp un- 
 derskottet på idrottsanläggningar. Rapporten  
 visar att Stockholms stad inte klarat av att han- 
 tera frågan på egen hand, och behöver stöd.

OS och Paralympics i Stockholm 2026
Under året har vi på Stockholmsidrotten, i samverkan med SOK 
och Parasportsförbundet, arrangerat flera frukostmöten med 
SDF:en. Syftet med frukostarna har varit att informera och sam-
tala om idrottsrörelsens möjligheter med ett vinter-OS och Pa-
ralympics i Stockholm 2026.

Olympiska kommittén och Parasportens förslag är Stockholm 
som värdstad, tillsammans med andra kommuner i Stockholms-
regionen, Åre, Falun samt Sigulda i Lettland.  Internationella 
Olympiska Kommitténs nya förutsättningar utgår ifrån kraven 
på ett hållbart olympiskt spel, inte minst miljömässigt, och som 
sätter idrotten främst. Dessa krav innebär att det i möjligaste 
mån ska användas de anläggningar som redan finns. Det finns 
inte heller några krav på ny infrastruktur. Och genomförandet 
av spelen kräver inga ekonomiska garantier från värdstäderna.

Träning och gemenskap ger starkare pensionärer
I mitten av augusti arrangerade Stockholmsidrotten, tillsam-
mans med Korpen Vallentunas seniorer, en Flashmob i sam-
band med Idrottens Dag i Vallentuna. Detta var ett sätt att visa 
upp hur mycket idrott betyder för äldre. I valrörelsen drev RF 
och distrikten valfrågan att äldres idrottande ska få statligt stöd. 

Kommunturné
Under hösten har vi åkt runt och träffat nästan alla för-
valtningschefer och hens medarbetare på Kultur- och 
fritidsförvaltningarna i länets kommuner för en årlig av-
stämning. På dessa möten ser vi tillsammans över nu- 
läget och diskuterar framtida utvecklingssamarbeten.

Tillsammans är vi 

    Stockholmsidrotten!

STOCKHOLMSIDROTTEN

I BOTKYRKA 2018

Riksdagens Kulturutskott
Onsdagen den 28 februari arrang-
erade vi på Stockholmsidrotten 
ett studiebesök för riksdagsleda-
möter från Riksdagens Kulturut-
skott på Ullna Indoor, Åkersberga.

De var intresserade av att höra 
mer om vårt arbete med att in-
kludera idrotten för personer 
med funktionsnedsättning, om 
parasporten samt Stockholms-
distriktets ”Projekt Storstad”. 
Ett projektet som vill nå nya 
målgrupper och skapa ett större 
utbud av idrottsaktiviteter i om-
råden där idrotten tidigare inte 
har varit så stark och närvarande

Under studiebesöket fick riks-
dagsledamöterna även träffa re-
presentanter från Hässelby Golf- 
klubb som berättade om sin handi- 
golfverksamhet (parasport). De 
fick även prova på att spela golf i 
en paragolfer.

FSKF-konferens
Vi på Stockholmsidrotten närvarade när FSKF, 
nätverket för kultur- och fritidschefer i Stock-
holms län arrangerade ett idrottsseminarium i 
september. Cirka 70 personer från nästan alla 
länets kommuner, Stockholmsidrotten samt RF 
deltog. Distriktsidrottschefen Cinnika Beiming gav 
en rapport om Stockholmsidrottens arbete, SKL be-
rättade om en ny boknings- och bidragslösning samt 
att utvecklingschefen Torbjörn Neiman berättade om 
landstingets regionprojekt för idrott och kulturskola 
över kommungränserna.

Dagens huvudpunkt var en föreläsning och work-
shop av Anouk Bloembergen och David Woutersen 
från Rotterdams Idrottsförvaltning. Rotterdam har äg-
nat sig åt evidensbaserat arbete för ökad fysisk aktivi-
tet bland olika grupper i olika delar av samhället. 

Idrottschefsnätverket
Vi har medverkat i Föreningen för Storstock-
holms kultur- och idrottschefsnätverks styr-
grupp för idrottsfrågor. Gruppen har syftet 
att stödja kunskapsutveckling, samverkan 
inom idrottsområdet i Stockholmsregionen 
och har målet att utveckla fler regionala 
idrottsanläggningar.

Tillsammans är vi 

    Stockholmsidrotten!

STOCKHOLMSIDROTTEN

I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2018

Tillsammans är vi 
    Stockholmsidrotten!

STOCKHOLMSIDROTTENI STOCKHOLM 2018
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POLITIK OCH OPINION
FORTSÄTTNING

Regional cricketanläggning i Botkyrka
Genom Idrottslyftets anläggningsstöd bidrog vi till en cricketplan som 
lär bli en av Sveriges främsta. Cricketen växer i vårt distrikt och har 
en traditionell förankring i Botkyrka. Alby Cricket och Kulturförening 
fick stödet på två miljoner, vilket möjliggör en ny hemvist till en liv-
aktig och växande verksamhet.

Den nya anläggningen blir en regional arena och kunna nyttjas av 
flera kommuners föreningar. Från start är Huddinge kommun med 
och ger därmed möjlighet för deras föreningar att ha sin verksamhet 
där. Sollentuna friidrottshall är en föregångare på området regional 
arena där en kommun tar ansvar för investeringen och ägandet, 
men tillsammans med andra kommuner finansierar drift och un-
derhåll.

Vi på Stockholmsidrotten stödjer tankegångarna bakom re-
gionalt samarbete då det bidrar till att öka utbudet av olika 
sorters idrottsanläggningar i vårt distrikt. 

Utbildning "Så påverkar du din lokala politiker"
Under 2018 tog vi på Stockholmsidrotten fram en ny 
utbildning för att stödja lokala föreningar att nå och 
påverka sina lokala beslutsfattare. Framför allt med 
inriktning på anläggningsfrågan. Att få igenom positiva 
beslut för idrottsföreningen kräver kunskap om hur 
man kan kommunicera och påverka sin lokala politiker. 
Utbildningen är skräddarsydd för att passa Stockholms-
distriktets föreningar. Utbildningen arrangerades två 
gånger och var uppenbart inspirerande. Vi kommer att 
arrangera den igen under 2019.

Idrottslyftets anläggningsstöd 2018
Vi har under 2018 tagit emot 34 ansökningar och fördelat drygt tolv miljoner 
kronor till föreningar som däemed fått en chans att utöva sin verksamhet i 
mer ändamålsenliga lokaler. 

Under 2018 stod Ingarö IF:s nya klubbhus klart. Värmdö kommun bidrog 
med den största delen av kostnaden men med hjälp av Idrottslyftets anlägg-
ningsstöd kunde Ingarö IF se till att det dessutom byggdes en utbildnings-
lokal vilken även fungerar som ett rum för barn och unga att hänga, i väntan 
på träningar och matcher. Utbildningslokalen är en av kommunen Värmdös 
större samlingslokaler och fungerade som vallokal i september 2018. 

Hearing Stockholm
Som ombud för idrottsrörelsen i Stockholm arrang-
erade Stockholmsidrotten en hearing i Eriksdalsbadet 
med idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) samt Bo 
Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden.

Budskapet från idrottsrörelsen i Stockholm till poli-
tikerna Emilia Bjuggren (S) och Bo Sundin (M) var tyd-
ligt: bygg fler idrottsanläggningar, ge idrottsrörelsen i 
Stockholm bättre möjligheter och gör det nu.

Bjuggren och Sundin talade om idrottens styrka, men 
också om prioriteringar och hur man ska få både in-
vesterings- och driftsbudgetar för idrottsanläggningar/
ytor att öka.

Hearing Solna
Idrottsalliansen Solna SAM och Stockholmsidrotten ar-
rangerade en hearing om idrottens framtid i Solna med 
samtliga åtta partier med plats i Solnas kommunfull-
mäktige närvarande. Det blev mycket bra diskussioner 
där partierna tydliggjorde sina prioriteringar och löften 
på idrottsområdet.

De åtta partier som sitter i Solnas kommunfullmäk-
tige är helt eniga om vilket stark kraft idrotten är i Solna 
och att det finns ett stort behov av att renovera befint-
liga idrottsanläggningar. Däremot gick en tydlig skilje-
linje mellan majoriteten och oppositionen när det gäl-
ler viljan och synen på att med skattemedel finansiera 
nya anläggningar.

Solna SAMs ordförande Annika Engström var nöjd 
med kvällen och vill se fortsatt dialog och samarbete 
mellan idrottsrörelsen och politiken. Men Annika 
Engström var också tydlig med att det nu krävs reella 
planer för upprustning, reinvesteringar och nyinveste-
ringar i idrottsytor.

Järvaveckan
Järvaveckan startades som ett slags alternativ till politikerveckan i Alme- 
dalen. Syftet är att minska avståndet mellan folk och folkvalda samt 
minska utanförskapet i förorterna. Stockholmsidrotten deltog och 
fokuserade på temat integration och migration. Stockholmsidrotten 
delade arrangörstält med Idrott i Järva, spred information om oss 
och vårt uppdrag, om etableringsstödet och om Projekt Storstad. 
Stockholmsidrotten mötte även idrottsföreningar, intresseorganisa-
tioner, kommun och många engagerade medborgare i Järva.

Mer jämställt  
idrottspolitiskt program
Vi har under året haft workshop 
med tjänstemän från kommuner, 
föreningslivet och politiker för 
att diskutera fram ett idrottspoli-
tiskt program som ska utveckla en 
idrott som är mer inkluderande 
och jämställd inom kommuner.
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Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev
Under året har vi haft besöksrekord på hemsidan med 
cirka 160 000 besök. Vi har gjort två kampanjer på  
Facebook. Under våren och fram till valet i september 
hade vi kampanjen ”Får vi ta plats” som satte fokus 
på den akuta anläggningsbristen i Stockholms stad.  
Totalt nådde vi 277 000 på Facebook. I november 
hade vi den kortare men intensiva kampanjen ”Jäm-
ställdhet (borde vara) en självklarhet”, här nådde vi 
63 000 personer. 

Vi finns på plattformarna YouTube, Twitter, Facebook 
och Instagram. Värt att nämna från året är att inläggen om  
Gåfotboll har nått över 100 000 personer. 

4 AUGUSTI – STOCKHOLMSIDROTTEN, 30 IDROTTER, 
RF, GIH OCH SPECIALIDROTTSFÖRBUND FYLLDE HELA 
KUNGSGATAN MED CIRKA 2 000 DELTAGARE I SOM-
MARENS PRIDETÅG SOM VAR EN FANTASTISK FEST.

LITE ANNAT FRÅN 2018

Folksam Ledarcamp
Vartannat år får Stockholmsidrotten tillsammans med 
Gotland och Upplands Idrottsförbund möjligheten att 
erbjuda 60 unga ledare en helg fylld med gemenskap, 
utbildning och inspiration. För att bli nominerad ska 
ledaren vara i åldern 16 till 25 år och vara värdefull 
för sin förening samt en god förebild. ”Lärorik, inspi-
rerande, rolig och givande” var de ord som flest del-
tagare valde att beskriva höstens Folksam Ledarcamp 
som denna gång hölls i Uppsala den 28–30 september. 
Programmet utgick från de fem utvecklingsresorna i 
Idrottsrörelsens Strategi 2025. Ämnen som stod på 
agendan var bland annat normer och normkritik, in-
kludering där deltagarna även fick prova på Parasport 
och gotländska lekar samt ”Barnens spelregler” som 
Riksidrottsförbundet tagit fram i samarbete med BRIS.

Samarbete med Attention om NPF
Vårt samarbete med Attention, som är en intresseorganisation 
för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF), fortsätter. Organisationen har projektet ”Idrott för alla” 
där vi sitter med både i styrgrupp och referensgrupp. Under året 
skapades en ny utbildning för ledare och tränare som handlar 
om hur man ska bemöta barn och ungdomar med NPF. Under 
året har vi fungerat som ett stöd till många idrottsföreningar för 
att de ska bli bättre på att möta barn med NPF. 

Att få in kompetensen i föreningen med ledare som kan möta 
barn med särskilda behov, stärker hela föreningen och de kan 
på ett bättre sätt möta alla barn och ungdomar som vill idrotta.

FO
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Trygga idrottsmiljöer och visselblåsartjänst
Arbetet med "Skapa Trygga idrottsmiljöer", "Barnens spelregler"  
och UNICEFs handbok för idrottsledare, lanserades i januari 
2018 och har haft stort fokus under året. Våldspyramiden, som 
Stockholmsidrotten har tagit fram, har bidragit till en ökad förstå-
else och kunskap både i det proaktiva arbetet men även i det re-
aktiva, samt visat på betydelsen av samverkan med olika aktörer.

Samtal både till vår Sakkunnig i Barn- och ungdomsidrott och 
till BRIS stödlinje för idrottsledare visar på ett ökat engagemang 
och ansvar kring att arbeta utifrån barns rättigheter. 15 november 
lanserade Riksidrottsförbundet även Idrottsombudsmannen och 
Visselblåsartjänst. Ombudsmannens uppdrag är att stödja och 
ge råd och vägledning samt utreda. Visselblåsartjänsten är för de 
som vill göra sin anmälan anonymt. 

Barnens Spelregler – 
Metodmaterial för samtal 
med barn och unga
Efterfrågan på material att arbeta 
med barn och unga inom idrotten 
blev ännu större i spåren av #me-
too och efter lanseringen av Lock-
erRoomtalk. Materialet som togs 
fram av Stockholmsidrotten upp-
märksammades av Riksidrotts-
förbundet och har fått spridning 
över hela Idrottssverige. 

Stockholmsidrottens särskilda stöd till 
barn och ungdomars idrottande
Ett av målen med den statliga idrottspolitiken är att möjliggöra för fler att 
delta i idrotten. Det överensstämmer också med den självständiga idrotts-
rörelsens nya strategiska inriktning. Ett hinder för en del barn och unga 
att delta i föreningslivet är kostnader för utrustning, träning och cuper.  
Stockholmsidrotten har därför med start under 2017 avsatt medel som 
idrottsföreningar inom distriktet kan söka för att ge stöd och möjliggöra barn 
och ungdomars idrottsutövande. Föreningen kan ansöka om max 3000 kro-
nor per person. Stödet kan sökas för personer upp till 25 års ålder.

LAGETS ”BÄSTA” SPELARE  
HAR EN TASKIG ATTITYD MOT  
DE ANDRA I LAGET, UPPFÖR SIG  

DRYGT OCH KAXIGT. HUR SKA JAG  
SOM TRÄNARE SKAPA ETT  

SCHYSSTARE KLIMAT?

MIN PAPPA STRESSAR 
MIG JÄTTE MYCKET MED ATT 

JAG MÅSTE TRÄNA. JAG ÄLSKAR  
VERKLIGEN ATT TRÄNA SÅ DET ÄR  

INGET FEL MED ATT HAN PEPPAR MIG 
MEN JAG KÄNNER MIG ÄNDÅ SOM  

ATT JAG KAN BÖRJA GRÅTA  
PÅ TYP EN SEKUND.

JAG HAR FÅTT VETA  
ATT DET FÖREKOMMER  

MOBBNING OCH KRÄNKNINGAR I 
LAGET. INFORMATIONEN KOMMER 
FRÅN BARN SOM INTE ÄR DIREKT 

INBLANDADE, HUR SKA JAG 
 GÅ VIDARE?

ALLA  
BARN  
HAR RÄTT  TILL  
STÖTTANDE VUXNA

REGEL

UPPVÄRMNING: Intervjua en kompis
Gå ihop i par. Intervjua din kompis med frågor  
som t.ex. Namn, om jag vore ett djur skulle jag vara…  

min drömresa är… om 20 år… om jag fick vara någon  

annan för en dag skulle jag vara… Presentera sedan  

din kompis för de andra i gruppen.METOD 7–16 ÅR: Par post-it Gå ihop i par och skriv så mycket ni kommer på på post-it  

och sätt upp under rubrik på vägg. Avsluta med att alla får  

gå runt och ta del av allt som skrivits.- Vad behöver ni för stöttning från vuxen?
- Vem kan ni prata med om ni har tappat lusten att träna eller tävla?

- Har ni någon att prata med?- Vem kan vara en stöttande vuxen?- Om en vuxen får er att må dåligt - vem kan ni då säga till?

- Vilken roll har de vuxna under er träning och tävling?

- Är det viktigt för er om er tränare är en man eller kvinna?

 
Vill du veta mer? • Barnens spelregler – Barnensspelregler.se

• Du kan även ringa Bris stödlinje för idrottsledare 
 på 077-44 000 42, vardagar 9-12.
• Rf.se/tryggidrott• Kontakta sakkunnig barn- och ungdomsidrott i ditt distrikt;  

 Rf.se/Barn-ochungdomsidrott/
Läs mer på  Barnensspelregler.se

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

REGEL

ALLA BARN ÄR LIKA  
MYCKET VÄRDA OCH SKA  BEHANDLAS MED RESPEKT 

INGET BARN FÅR BLI  
UTSATT FÖR MOBBNING  ELLER TRAKASSERIER

ALLA BARN HAR RÄTT ATT  KÄNNA SIG DELAKTIGA  I SIN FÖRENING

ALLA BARN HAR RÄTT  
TILL STÖTTANDE VUXNA  

INGET BARN SKA BLI  
UTSATT FÖR SEXUELLA  ÖVERGREPP 

INGET BARN SKA  
BLI UTSATT FÖR VÅLD

ALLA BARN HAR RÄTT ATT  TRÄNA OCH UTVECKLAS  PÅ SINA VILLKOR 

BARNENS
SPELREGLER
Metodmaterial för samtal med barn och unga



STOCKHOLMSIDROTTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  |   3332   |   STOCKHOLMSIDROTTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER 2018

Distriktsidrottsstämman
Årets Distriktsidrottsstämma genomfördes den 17 mars 
samtidigt som den Stora Idrottskonferensen på Clarion 
Hotel Stockholm. Flera av deltagarna var även med på 
idrottskonferensen, vilket gav utrymme för samtal över 
idrottsgränserna. Ordförande, Peter Larsson, blev om-
vald. Nya i styrelsen blev Caroline Silverudd Lundbom 
och Mathias Tegnèr. Lämnade styrelsen gjorde Anna 
Iwarsson och Stefan Bessman. Under stämman berät-
tade Azuka Nnamaka, styrelseledamot, om idrottens 
fem utvecklingsresor kopplat till inkludering med fokus 
på ett normkritiskt perspektiv. 

Motionsuppföljning
Motionen ”Krafttag mot anläggningsbristen” godkän-
des på stämman. Det innebär att Stockholms Idrotts-
förbund fick i uppdrag att i samverkan med Special- 
distriktsförbunden (SDF) planera och intensifiera arbe-
tet för att skapa fler idrottsytor och anläggningar. Detta 
har bland annat mynnat ut i anläggningsforum, som du 
kan läsa mer om på sidan 26. 

Motionen ”Samsyn mellan SDF” godkändes på stäm-
man. Stockholmsidrotten fick under 2018 i uppdrag 
att tillsammans med de stora barn- och ungdomsidrot-
terna att ta fram gemensamma riktlinjer för hur vi till-
sammans kan få fler barn och ungdomar att hålla på 
med fler idrotter längre. Motiveringen till detta förslag 
är att både idrottsforskning och Riksidrottsförbun-
dets idéprogram ”Idrotten vill” betonar vikten av att 
kunna hålla på med fler idrotter längre upp i åldrarna. 
2018 har vi inlett arbetet genom aktuella samtal med 
SDF:en. Samtidigt har arbetet med en samsyn på kom-
munal nivå utvecklats ytterligare. Här ser vi även goda 
möjligheter att koppla ihop arbetet med SDF även på 
kommunal nivå för att få en mer lokal samsyn.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Idrottskonferensen lockade 400 idrottsledare till Clarion hotell den 17 mars för att bland annat 
lyssna till Carolina Klüft och Sofia B Karlsson. Samtidigt pågick distriktsidrottsstämman där Peter 
Larsson valdes om till ordförande i ett år. 

Idrottskonferensen
Cirka 400 idrottsledare deltog på Idrottskonferensen 
den 17 mars. Dagen var formad efter idrottsrörelsens 
förändringsresa Strategi 2025 och de fem utvecklings-
resorna. Föreläsare under dagen var:

Carolina Klüft – En ny syn på träning och tävling
Jonas Morin – Inkluderande idrott för alla
Kim Wickman – Ett stärkt ledarskap
Sofia B.Karlsson & Musse Hasselvall – Jämställdhet  
för en framgångsrik idrott

På plats för att filma konferensen var Utbildnings-
radion (UR), vilket var mycket glädjande för oss på 
Stockholms-idrotten men även för alla som inte kun-
de vara på plats. Filmerna finns fortfarande att se på 
UR:s webb. 

Ordförandeträff med Specialdistriktsförbunden
Många var på plats för den årliga träffen med Special-
distriktsförbundens ordförande den 8 mars. En viktig 
mötesplats inom Stockholmsidrotten. 

På agendan stod bland annat information inför di-
striktsidrottsstämman och verksamhetsinriktningen de 
kommande två åren.

Peter Larsson, ordförande och Cinnika Beiming, di-
striktsidrottschef berättade om idrottens strategiska 
arbete och de fem utvecklingsresorna inom ramen för 
idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025.

Under kvällen var det även en genomgång av olika 
stöd till föreningar och förbund inom:

Folkbildningsverksamhet
Idrottslyft
Etableringsstöd/Storstadssatsning
Särskilda satsningar/skolsatsning

SK UNITED TILLDELADES STOCKHOLMSIDROTTENS UTMÄRKELSE 
”ÅRETS BARN- OCH UNGDOMSFÖRENING 2018” FÖR SITT ARBETE 
MED ATT GE ALLA EN CHANS ATT PROVA PÅ UTFÖRSÅKNING. LIV 
ELGENKLÖW, RASAM AKABARI OCH MAGNUS EWERTH TOG EMOT 
UTMÄRKELSEN I SAMBAND MED DEN STORA IDROTTSKONFERENSEN. 

21 föreningar  
från 14 idrotter  

var nominerade!

LEO DAMGAARD FICK TA EMOT VÅRT NYINSTIFTADE "STOCKHOLMSIDROTTENS 
HEDERSPRIS" AV DISTRIKTSIDROTTSCHEF CINNIKA BEIMING PÅ DEN STORA 
IDROTTSKONFERENSEN 17 MARS PÅ CLARION HOTEL STOCKHOLM.
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Korta fakta om Molly – antidopinghund
Ras: Springer Spaniel

Födelseår:  2014

Födelseland: Irland (kom till Sverige via Danmark)

Yrke: Antidopinghund/Snifferdog

Arbetsgivare: Svenska Dopingkommissionen/RF

Specialitet: Expert på att hitta förbjudna preparat

Favoritleksak: Bollar

Favoritmänniskor: Familjen Sjöö, fodervärdar/hundförare

ELIT OCH ANTIDOPING
Vårt uppdrag är att aktivt arbeta utifrån RF:s antidopingpolicy. En viktig del är att ge idrotts-
föreningar och förbund stöd och råd vid frågor kring antidoping. Vi ska stötta möjligheten att 
kombinera utbildning och elitidrott genom distriktets nationella idrottsgymnasier samt Sport 
Campus Sweden.

Under 2018 har vi fokuserat på att utbilda grundläg-
gande antidoping på tio olika Nationella Idrottsutbild-
ningar och Riksidrottsgymnasier. 

På föreläsningarna har bland annat Molly, världens 
första dopinghund, deltagit. Vi har träffat cirka 1 200 
elever under året. 

Vi har även föreläst om antidoping för Stockholms 
Ishockeyförbunds tränare och aktiva, vilka varit med i 
Guldhjälmen och TV-pucken. Även föräldrar deltog på 
dessa föreläsningar. 

Vi har varit ute och träffat många föreningar under 
året. En av alla föreningar är Boo FF där 350 aktiva och 
ledare deltog

Sport Campus Sweden
Stockholmsidrotten, initiativtagare av SCS, har stöt-
tat och medverkat till bildande och utvecklingen av 
ett konkret stöd inom dubbla karriärer – elitidrott och 
högre studier. 

Fakta Antidoping
Stockholmsidrotten samarbetar med PRODIS (Prevention 
av Doping i Sverige) och 100% Ren Hård Träning
 Under året har vi arbetat med ANDT-arbetet (alkohol, 
narkotika, doping och tobak) i Stockholms län och skapat 
Stockholmsidrottens ANDT-policy för idrottsföreningar.

Under året har vi arbetat med att sprida preventions- 
och åtgärdspaketet ”Vaccinera klubben mot doping”. Detta 
paket innebär att idrottsföreningar först gör en antidoping-
analys, sedan skapar en egen handlingsplan för antido-
pingarbetet och därmed får en beredskap för att hantera 
eventuella dopingfall i praktiken. 

Under 2018 har vi planerat 56 förebyggande A-prov.
Förutom fastställda generella riktlinjer och distriktsför-

bundens (DF) regionala provplaner gällde följande specifika 
inriktning för 2018:

� Elitjuniorverksamhet i prioriterade idrotter.

� Kontroller på seniornivå precis under elit.

� Idrottsmiljöer där DF upplever att det finns risk för doping.

Samarbete för att stärka  
Riksidrottsgymnasiet för Rörelsehindrade
Under året har vi och Parasport Sverige arbetat 
tillsammans med RgRh Stockholm för att ta fram 
en verksamhets- och utvecklingsplan. Denna 
plan omfattar både RgRh Stockholm och deras 
NIU-verksamhet.

Förkortningsordlista
NIU = Nationell idrottsutbildning (gymnasier)
RIG = Riksidrottsgymnasier
RgRh = Riksidrottsgymnasiet för Rörelsehindrade
SCS = Sport Campus Sweden
ANDT = Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak

Detta en möjlighet för unga i vår region att få ett väl ut-
format praktiskt stöd inom ett stort antal områden för 
att efter idrottskarriären ha förutsättningar för ett bra 
yrkesliv. Detta är SCS viktigaste uppdrag.
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SPORTÅRET 2018
OS-guld. Finns det nåt bättre sätt att inleda en sportkrönika? Tack Anna Hasselborg för curling-segern  
i Sydkorea där du med bästa kompisen Agnes Knochenhauer dominerade finalen mot hemma- 
nationen. Seger med 8-3 för laget som bara spelat tillsammans sedan 2015. Sara McManus och Sofia 
Mabergs tillhör också laget som förutom OS-guldet även sopade hem EM i november. Vilken säsong 
för Sundbybergstjejerna. Tänk om de får spela OS på hemmaplan 2026.

Våra internationella storstjärnor var som vanligt fram-
trädande i mästerskapen även 2018.

Sarah Sjöström tog fyra individuella EM-guld i Glas-
gow, imponerande eftersom hon plågades av en skadad 
tumme. För andra året i rad vann Södertörnsimmaren 
också världscupen.

Daniel Ståhl fick ännu en gång se sig som besegrad 
favorit i ett mästerskap. Diskusbjässen från Järfälla kas-
tade 23 centimeter kortare än litauern Gudzius på EM 
och fick silver med 68,23 meter som bästa resultat.

Helene Ripa paddlade hem guld både i VM och EM 
på den paralympiska distansen K1 200 meter. Vid VM i 
Portugal vann hon finalen med bara två tiondelar. Ripa 
som även har paralympicsguld i längdåkning siktar nu 
mot Tokyo 2020.

Fotbollsguld till AIK
Det blev en fantastisk kamp i toppen av den allsvenska 
tabellen. En duell som syntes i all media under hela sä-
songen när AIK och Hammarby länge slogs om det all-
svenska guldet där AIK tillslut blev mästare. Dessutom 
vann Djurgården Svenska cupen tidigare på säsongen. 
Ett fantastiskt år för Stockholm, trots att BP lite snöpligt 

fick lämna högsta serien. Det fick för övrigt också Ham-
marbys damer medan Djurgården klarade kontraktet.

AIK:s damer förlorade SM-finalen i bandy mot Skut-
skär inför rekordpubliken 5198 personer, men i de andra 
stora bollsporterna var det blekt sett med 08-ögon. Inte 
en finalplats i sikte, och ännu mindre några guld. 

Ricoh bytte namn till AIK och slåss i botten av 
handbollens elitserie tillsammans med Hammarby. I 
innebandy fick storlaget AIK lämna högsta serien på 
herrsidan, och därmed saknas Stockholmslag där. På 
damsidan är Täby det enda laget från huvudstaden 
som spelar i högsta ligan. 

Inom ishockeyn var fem stockholmare i alla fall med 
och tog VM-guld med Tre Kronor.

EM-brons till Ekholm
Två SM-guld tog pingisveteranen Matilda Ekholm som 
numera tävlar för Boo KFUM. Ett eget i singel och ett 
i dubbel med Spårvägens Ellen Holmsten. Matilda tog 
dessutom EM-brons i dubbel med ungerskan Geor-
gina Pota.

23-åriga tennisspelaren Rebecca Peterson hade 
en lysande start på 2018 och kvalade in till tolv WTA-

turneringar. Tack vare det var hon i september 54:a på 
världsrankingen. Sedan kom en skada som höll Järfälla-
tjejen borta från spel hela hösten. 

I badminton tog Täby sitt första SM-guld sedan 2005 
när det blev seger på bortaplan mot Fyrisfjädern. 

Christian Drakenberg, 43, tog sitt sjätte SM-guld i 
squash när han vann mot Rasmus Hult.

Golfaren Alex Norén tog ännu en stor titel när han vann 
HNA Open i Frankrike i juli. Senare på sommaren var han 
med i det europeiska laget som slog USA i Ryders Cup.

I augusti spelades det första svenska mästerskapet 
i bangolf på konstgräs i Sundbyberg. Hemmaspelaren 
Ricard Lockner tog den historiska premiärtiteln.

Stockholm Exiles tog SM-guld i rugby medan Exile La-
dies blev tvåa efter Pingvin.

Stockholm Mean Machines slog Carlstad i en enorm 
rysare på Stockholms stadion och tog SM-guld i ameri-
kansk fotboll. 42-41 till Mean Machines som vände ett 
pausunderläge med sju poäng.

Apropå Amerika så gick Las Vegas-bon (numera) 
Badou Jack en match om VM-titeln i lätt tungvikt. 
Många experter tyckte att svensken blev bortdömd, 
och något mästarbälte blev det inte.

AIK:s brottare Zakarias Berg, från Stenhamra, tog 
EM-brons i maj när han slog en vitryss med 9-0. Senare 
under året blev det SM-guld för 23-åringen som tävlar 
i 87-kilosklassen.

Huddinges Ardi Fazljija tog SM-guld i 60-kilosklassen 
när mästerskapet avgjordes i Brännkyrkahallen. Daniel 
Soini, AIK, tog guld i 72-kilosklassen och klubbkompi-
sen Alex Kessidis vann i 82 kilo. De svartgula utsågs till 
bästa klubb på SM.

 
Framgångar för Nacka Dojo
Nacka Dojo hade härliga dagar i november när klubben 
tog fyra medaljer i ett internationellt mästerskap. I en 
dramatisk VM-final i jujutsu i Baltiska hallen i Malmö 
tog William Seth Wenzel guld när han kämpade ned 
ryssen Denis Belov. Maxine Thylin och Linda Lindström 
förlorade sina finaler och fick varsitt silver. Fredrik Wid-
gren fick nöja sig med brons efter en knapp förlust i se-
mifinalen. Även Mikael Marffy tog brons.

Tyresö kampsport tog sju VM-guld vid mästerskapet 
i Rom. Noah Liljerstam, Philip Korkis, Orlando Roudette 
och Filippa Kanka heter segrarna.

Ava Ghobadi, Upplands Väsby, tog en paus på fyra år 
men kom tillbaka och tog både SM-guld och EM-guld 
i karate under 2018. Nu siktar hon på OS 2024. Hana 

Antunovic tog VM-brons i samma sport i november.
Patricia Axling som vunnit tre raka mästerskap i thai-

boxning blev knockad i semifinalen vid VM i Cancun, 
därmed blev det ”bara” brons den här gången.

Malin Kleinsmith, Västerhaningen, tog karriärens för-
sta VM-guld i armbrytning efter att ha tävlat i 24 år.

Lisa Joulin från Täby tog VM-brons i hinderbanerlöp-
ning. En sport som växer snabbt.

Västerhaningebon Hanna Lindholm, med Huddinge 
AIS som klubbadress, sprang Valencia marathon på 
2.30,37. Den näst snabbaste svenska tiden någonsin.

Brommagymnaster tog EM-guld
Brommagymnasterna hade fyra tjejer med i det 

svenska landslag som tog EM-guld för damer i Portugal 
i oktober. I mixedlaget som också tog guld deltog nio 
gymnaster från Stockholmsområdet, medan herrlands-
lagets sju stockholmare tog silver.

Max Salminen, KSSS, var i ledning inför finalen i VM 
i finnjolle i Danmark i augusti. Men väl där blev han 
sjua i heatet och blev bortpetad från förstaplatsen av 
ungraren Berecz. Silver till Salminen. 

Ännu deppigare för klubbkamraterna Anton Dahl-
berg och Fredrik Bergström som också ledde i 470 inför 
sin final. Där kom de sist och guldet byttes till en fjärde-
plats för de regerande europamästarna.

Med motor på båten gick det undan för Åkersberga-
bon Morgan Jernfast som vann VM i formel4. Starkt ef-
ter en svår krach i den andra VM-deltävlingen.

Linus Lundqvist vann det brittiska formel 3-mästerska-
pet för racerbilar. 19-åringen spås en lysande framtid.

Bro Park ordnade VM i galopp, men där blev det inga 
08-framgångar. Men Örjan Kihström lyckades styra Pro-
pulsion till en andraplats i Elitloppet på Solvalla i maj.

Stockholmsdistriktet brukar vara bortskämt med 
stora internationella orienteringsframgångar, men i år 
blev det bara ett silver i stafett för damer. Ravinens He-
lena Bergman sprang första sträckan.

Järla IF:s damer tog en imponerande seger på 10Mila 
som avgjordes i Nynäshamn. Karolin Ohlsson avgjorde 
på slutsträckan.

Stockholmsidrotten fortsätter alltså att skörda nya 
stora framgångar. Trots att legendarer som Kennedy 
Bakircioglu och Nils-Erik Johansson lämnar scenen, och 
att lag åker ur eller klubbar läggs ned. Det finns alltid 
någon ny som knackar på dörren. Så räkna med en väl-
fylld krönika även 2019.

SAMMANFATTNING SKRIVEN AV PATRIK LARSON

FOTON: BILDBYRÅN
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SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM 2018
SISU idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och är Stockholmsidrottens verktyg i arbetet 
med utveckling genom bildning och utbildning av idrottsföreningar och förbund i Stockholmsdistriktet. 
    Det genom att vara ett stöd och en resurs för de medlemmar som vill utveckla sin organisation och 
verksamhet. Det som styr SISU är vår verksamhetsidé, vision och värdegrund. 
 
Uppdrag
Som studieförbund utgår vi från folkbildningens kärna att 
deltagarna fritt ska kunna välja att delta i folkbildningens 
verksamhet och en frihet utifrån satta studieplaner. 

SISU är den lokala anordnaren av all verksamhet som 
rapporteras som statsbidragsberättigad folkbildnings-
verksamhet. 

Årets utvecklingsarbete
Under 2019 har SISU Stockholm genomfört ett omfat-
tande kvalitets- och förändringsarbete. Vi har gjort ett 
betydande omtag för att på ett bättre sätt säkra kvali-
tet och verksamhet utifrån statens mål med folkbild-
ningsverksamheten och gällande regelverk

Ett av de viktigaste verktygen i förändringsresan Stra-
tegi 2025 är idrottens folkbildningsarbete. SISU Idrotts-
utbildarna arbetar utifrån fem verksamhetsformer, 
vilka är kurs, föreläsning, process, kulturarrangemang 

och lärgrupp. Lärgruppen är idrottsrö-
relsens motsvarighet till studiecir-

kel. Där det utvecklade och kva-
litativa samtalen är centralt.  

Som ett led i att säkerställa 
kvalitén i den folkbildnings-
verksamhet som SISU anord-
nar har distriktet under 2018 
påbörjat satsningen på lär-

gruppsledarutbildningen, dvs 
att stärka de som leder lärgrup-

perna. Lärgruppsledaren inom 
SISU har en väldigt viktig roll och är en 

viktig person för att stimulera samtalet och bildningen 
i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. 

Kärnan inom folkbildningen är att stimulera mötet 
och samtalet mellan människor vilket också har varit 
i fokus under förändringsarbetet. De utbildningar och 

kurser som genomförs kopplas till kvalitativa samtals-
stöd och studieplaner för att främja deltagarnas samtal 
på hemmaplan i föreningen. 

Våra olika former av verksamhet ute i förening
Den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamhe-
ten bedrivs inom ramen för SISUs verksamhetsformer. 
De verksamhetsformer vi kunnat använda under 2018 
för att möta föreningarnas behov av utbildning och 
bildning är:

Lärgrupp
En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagar-
na möts för att lära av och med varandra. Metodiken 
är självlärande grupper, där initiativ och planering görs 
gemensamt. 

Kurs
Kursen har en tydlig kurs- och timplan och har ett ut-
talat utbildningsmål.

Föreläsning
Vi arrangerar många föreläsningar när föreningar vill 
samla sina medlemmar kring ett tema. En föreläsning 
ska inspirera och det är temat som står i fokus.

Processarbete
Många föreningar tar hjälp av SISU Idrottsutbildarna i 
processarbeten för att stärka struktur och utveckling 
i föreningen. Detta resulterar i en dokumentation och 
handlingsplan för föreningen.

Kulturarrangemang
Ett kulturarrangemanget kan handla om att genom en 
kulturupplevelse få ny kunskap. För oss handlar det 
framförallt om teater i olika former.

STUDIEFÖRBUNDET

Utbildning,  
bildning och folk-

bildning är av- 
görande för idrotts-

rörelsens för- 
ändringsresa.  

Ö

Utbildningar 2018
Folkbildning som Stockholmsidrotten genom SISU Idrottsutbildarna 
anordnat tillsammans med idrottsföreningarna i distriktet 2018.

Folkbildning Antal  Unika deltagare

Kurser 575 6371 

Föreläsningar 279 4202 

Lärgrupper 1558 8302 

Processer 99 889 
  

I vårt uppdrag kring folkbildning ingår att arrangera en del utbild-
ningar som finns tillgängliga i hela landet. Under 2018 har 
Stockholmsidrotten genom SISU Idrottsutbildarna arrangerat:

Distriktsgemensamma utb. Antal  Unika deltagare

Plattformen 20 493 

GTU 3 89 

IdrottOnline (hemsida+adm) 12 160 

Grundutbildning för tränare 1 20 
ÖErsätter Plattformen

ww
Får vi inte tävla mer? Jovisst, men kan du skilja på meningslösa eller menings-

fulla tävlingar? Idag finns det tillräckligt mycket forskning för att veta vad fram-

tida elitidrottare behöver för att prestera på lång sikt och vad vi behöver för att 

fler ska ha möjlighet att vara med och idrotta längre. 

EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING

Träning, tävling och prestation utgör en väsentlig del av idrottsrörelsens själ och stimulerar individer 

och lag, att utmana sig själva i kamp med såväl andra som sig själva. Vi är övertygade om att världens 

bästa barn- och ungdomsidrott, där träning och tävling är anpassade efter barnets förmåga och ut-

veckling, också på sikt ger världens bästa elitidrott. Vi vill ha en idrott för alla oavsett ambition, ålder 

och prestationsnivå. En idrott där träning och tävling är meningsfull på lång sikt samtidigt som vi mår 

bra, har roligt och utvecklas här och nu och resten av livet.

 
Morgonens föreläsare är Aila Ibanez Mengüc som jobbar med Idrott- & förbundsutvecklingsfrågor 

på Riksidrottsförbundet. Tidigare var hon barn- och ungdomsansvarig på Svenska basketbollför-

bundet. Hon var med i lanseringen av Easy Basket Challenge och Easy Basket, det nya spelsät-

tet för barn. Har tränat allt från barngrupper till elitlag.Datum: 
24 oktoberPlats: 

Sollentuna Bibliotek/Tintomararummet Aniaraplatsen 2, Sollentuna

Tid: 
Frukost serveras från 7.30. Föreläsningen pågår 08.00–09.00

Föreläsare: Aila Ibanez Mengüc, Idrott- & förbundsutvecklingsfrågor/Riksidrottsförbundet

Kursledare: Helen AlpstigKostnad: Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan  

 
debiteras 200 sek. Avanmälan görs till  

 
helen.alpstig@stockholmsidrotten.se

Anmäl dig här: Anmäl dig på www.stockholmsidrotten.se 

 
Sista anmälningsdag är den 18 oktober

Frågor: 
Kontakta helen.alpstig@stockholmsidrotten.se 

FRUKOSTFÖRELÄSNING:

 11/9 Den moderna föreningen engagerar 
 3/10 Inkluderande idrott för alla 24/10 En ny syn på träning och tävling

13/11 Jämställdhet    för en framgångsrik idrott 6/12 Ett stärkt ledarskap

Fler frukostföreläsningar
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Tillsammans är vi 
   Stockholmsidrotten!

Välkommen till frukostföreläsningen ”Den moderna föreningen engagerar” 

där David Nzinga och Njol Badjie, Stockholmsidrottens projektledare för 

Projekt Storstad i Jordbro, berättar om hur de fokuserat på att nå nya 

målgrupper och tänkt utanför ramarna. De delar med sig av sin resa 

fram till i dag och om hur de ser på framtiden. 

DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR

En stark och levande idrottsrörelse tar vara på människors engagemang och inspirerar 

till delaktighet. En modern förening hittar nya sätt att fånga detta engagemang och 

möjliggör för individen att kunna göra skillnad för andra. David Nzinga och Njol Badjie 

arbetar idag på Stockholmsidrotten i utvalda området Jordbro inom projekt Storstad. 

Där arbetar de till stor del med målgrupper som tidigare inte kunnat vara en del av för-

eningslivet, på grund av de traditionella sättet svensk idrott byggt upp idrotten kring. 

Mer om hur de tacklar idrottens utmaningar kommer ni få veta den 11 september.
Datum: 11 septemberPlats: Haningen KulturhusTid: Frukost serveras från 7.30. Föreläsningen pågår 08.00–09.00

Kursledare: David Nzinga och Njol BadjieKostnad: Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 200 sek 

 
Avanmälan görs till pasi.rosenqvist@stockholmsidrotten.se

Anmäl dig här: Anmäl dig på www.stockholmsidrotten.se 
 

Sista anmälningsdag är den 6 september
Frågor: Kontakta pasi.rosenqvist@stockholmsidrotten.se  

 
eller camilla.johansson@stockholmsidrotten.se 

Välkommen med din anmälan!

Tillsammans är vi 
   Stockholmsidrotten!

FRUKOSTFÖRELÄSNING:

 11/9 Den moderna föreningen engagerar  3/10 Inkluderande idrott för alla 24/10 En ny syn på träning och tävling13/11 Jämställdhet    för en framgångsrik idrott 6/12 Ett stärkt ledarskap

Fler frukostföreläsningar

Nilla Fischer, Moa Hjelmer, Anja Pärsson – alla några av våra största idrotts-

profiler genom åren. För ett år sedan berättade de om vilka hemska upp- 

levelser de har haft inom svensk idrottsrörelse för att de alla är kvinnor. Under 

#timeout berättade de deras egna historier. Nu samlar Stockholmsidrotten 

svensk idrottsrörelse för att försöka stoppa sexuella trakasserier. Häng med!

JÄMSTÄLLDHET FÖR EN FRAMGÅNGSRIK IDROTT

För drygt ett år sedan briserade #metoo och sedermera idrottens #timeout. Tusentals kvin-

nor vittnade om hemska historier av trakasserier och övergrepp. Nu följer Stockholmsidrot-

ten upp det viktiga arbete som har skett i kölvattnet av denna #. Kom och lyssna till Moa 

Hjelmer och Irma Helin, två av de starka profilerna som har hjälpt den svenska idrottsrörelse 

att på allvar bryta tystnadskulturen. Ni får även lyssna till Svenska Basketbollförbundets ge-

neralsekreterare Johan Stark och Niklas Boström från Sveriges Skateaboardförbunds som 

berättar om deras viktiga arbete för att förebygga nolltolerans samt stötta och hjälpa alla 

utsatta individer. Vi på Stockholmsidrotten kommer berätta om vårt förebyggande arbete för 

att förhindra sexuella trakasserier inom idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet.

Datum: 13 november

Plats: SALK-hallen, Alviks Torg, Gustavslundsvägen 159, Alvik

Tid: Frukost serveras från 7.30. Föreläsningen pågår 08.00–09.00

Föreläsare: Johan Stark/Svenska Basketbollförbundet, Niklas Boström/Sveriges Skate- 

 boardförbund, Irma Helin/Djurgårdens IF, Moa Hjelmer/Spårvägens FK

Kursledare: Henric Hedberg

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan  

 debiteras 200 sek. Avanmälan görs till  

 henric.hedberg@stockholmsidrotten.se

Anmäl dig här: Anmäl dig på www.stockholmsidrotten.se 

 Sista anmälningsdag är den 8 november

Frågor: Kontakta henric.hedberg@stockholmsidrotten.se 

Tillsammans är vi 

   Stockholmsidrotten!

FRUKOSTFÖRELÄSNING:

Fler frukostföreläsningar

#timeout 
– ett år senare

 11/9 Den moderna föreningen engagerar 

 3/10 Inkluderande idrott för alla

 24/10 En ny syn på träning och tävling

13/11 Jämställdhet  

  för en framgångsrik idrott

 6/12 Ett stärkt ledarskap

JÄMSTÄLLDHET EN SJÄLVKLARHET!
borde v

ara

Välkommen till frukostföreläsning om idrottens utvecklingsresa Ett stärkt ledar- 

skap. Duktiga utbildade ledare – med ett värdegrundsbaserat ledarskap – ser in-

divider och ger alla ett gott bemötande. Vi ska fokusera på glädje och utveckling 

snarare än resultat. Hur stöttar vi våra ledare ännu bättre?

ETT STÄRKT LEDARSKAP

Det händer mycket inom den svenska idrottsrörelsen, där många idrotter ser över kultur, träning- och 

tävlingsformer och trösklar. Det är bara början på en lång resa mot en mer nyfiken, välkomnande och 

utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet. Alla ska ha möjlighet att utvecklas uti-

från sina egna förutsättningar. Därför är det viktigt att tränare/ledare utgår från individen i sitt ledarskap.

 
Staffan Johansson fokuserar på ledarskap utifrån: Nya utmaningar – nya erfarenheter. Föreläsningen byg-

ger på Staffans tränarfilosofi och metoder för att få alla individer att utvecklas utifrån sina egna förutsätt-

ningar. Han kommer att dela med sig om sina erfarenheter av att träna personer med funktionsnedsätt-

ningar. Han kommer att ge enkla tips på metoder och visa hur utmaningar blir möjligheter.

 
Staffan är Idrottskonsulent och bordtennistränare i Idrottsföreningen för alla handikappade (IFAH). Trä-

nat ungdomslandslaget i parabordtennis. Koordinator i Special Olympics/bordtennisen, Worlds Summer 

Games, 2007. Han är själv parabordtennis spelare på hög nivå.

Datum: 8 maj

Plats: 
Coor Konferens, Västgötagatan 5, Medborgarplatsen

Tid: 
Frukost serveras från 7.30. Föreläsningen pågår 08.00–09.00

Föreläsare: Staffan Johansson

Kursledare: Lars Jonsson

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan  

 
debiteras 200 sek. Avanmälan görs till  

 
lars.jonsson@stockholmsidrotten.se

Anmäl dig här: Anmäl dig på www.stockholmsidrotten.se 

 
Sista anmälningsdag är den 2 maj

Frågor: Kontakta lars.jonsson@stockholmsidrotten.se 

FRUKOSTFÖRELÄSNING:

 13/4 Den moderna föreningen engagerar 

 19/4 Jämställdhet  

  för en framgångsrik idrott

 8/5 Ett stärkt ledarskap

 24/5 En ny syn på träning och tävling

 5/6 Inkluderande idrott för alla

Fler frukostföreläsningar

Tillsammans är vi 

   Stockholmsidrotten!

Välkommen till frukostföreläsning om idrottens utvecklingsresa 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, kostnader och 
kultur. Hur blir vi mer välkomnande så att fler kan vara med?

INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALLA

Korpen Stockholm är en motionsidrottsförening med ca 22.000 medlemmar. De arrangerar 
seriespel, cuper, träningar och gruppträning för privatpersoner och företag och bedriver olika 
projekt på temat inkluderande idrott.

Klara Hörnqvist och Henrik Teljfors kommer att prata om varför det är viktigt att jobba med 
inkludering, vad inkluderingsarbete är och hur det arbetet blir hållbart. De kommer också 
presentera lyckade exempel inom HBTQ, integration och funktionsnedsättning i Korpen  
Stockholms verksamhet. Det kommer även vara en paneldiskussion på temat inkludering  
där olika personer verksamma i Korpen Stockholm deltar. 

Datum: 3 oktober
Plats: Salkhallen, Alvik
Tid: Frukost serveras från 7.30. Föreläsningen pågår 08.00–09.00
Föreläsare: Klara Hörnqvist och Henrik Teljfors, Korpen Stockholm
Kursledare: Peter Melander
Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan  
 debiteras 200 sek. Avanmälan görs till  
 peter.melander@stockholmsidrotten.se
Anmäl dig här: Anmäl dig på www.stockholmsidrotten.se 
 Sista anmälningsdag är den 1 oktober
Frågor: Kontakta peter.melander@stockholmsidrotten.se 

FRUKOSTFÖRELÄSNING:

Tillsammans är vi 

   Stockholmsidrotten!

 11/9 Den moderna föreningen engagerar 
 3/10 Inkluderande idrott för alla
 24/10 En ny syn på träning och tävling
13/11 Jämställdhet  
  för en framgångsrik idrott
 6/12 Ett stärkt ledarskap

Fler frukostföreläsningar

Exempel på andra större utbildningar som genomförst under 2018::

Ex. större utbildningar Antal  Unika deltagare

Tränarforum 5 309 

Den stora ledarkonferensen 1 400 

Föreläsning om ätstörning 1 143 

Föreläsningar utvecklingsresorna 10 310 
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Sektionsföreningars idrottsaktiviteter och  
aktiviteter med Stockholmsidrotten fördelat per idrott

Antal sam- 
verkande sektions-

föreningar***  

(2018)
Idrotter

Antal deltagar- 
tillfällen* för  

sektionsföreningar  
(HT-17/VT-18)

Antal sektionsföre- 
ningar som beviljats 

ekonomiskt stöd **  
(2018)

Akademisk Idrott 10 16 752 0 2

Amerikansk Fotboll 12 42 001 5 9

Badminton 20 151 922 6 18

Bandy 8 59 041 1 6

Bangolf 0 0 1 3

Base- och Softboll 6 9 508 1 3

Basket 46 1 361 779 25 44

Biljard 2 216 0 1

Bilsport 3 830 0 3

Bordtennis 33 164 906 6 16

Boule 0 0 0 2

Bowling 16 10 999 1 9

Boxning 17 132 160 6 13

Brottning 9 47 019 2 7

Budo/Kampsport 94 446 051 14 64

Bågskytte 13 7 046 3 8

Casting 2 844 0 0

Cricket 9 11 538 5 7

Curling 2 1 401  1

Cykel 7 7 586 1 9

Danssport 14 26 413 1 10

Dart 0 0 0 0

Draghundsport 0 0 0 0

Dragkamp 0 0 0 0

Dövidrott 4 19 604 1 1

Flygsport 2 523  3

Fotboll 201 4 421 711 68 180

Friidrott 47 298 849 14 38

Frisbee 4 2 288 2 2

Fäktning 12 43 184 3 7

Golf 32 57 324 2 17

Gymnastik 81 963 136 11 47

Gång/Vandring 0 0 0 0

Handboll 43 539 003 12 44

Innebandy 80 928 786 11 39

Ishockey 43 901 240 9 32

Issegling 1 22 0 0

Judo 17 60 025 4 11

Föreningars idrottsaktiviteter och  
aktiviteter med Stockholmsidrotten fördelat per kommun

Antal sam- 
verkande sektions-

föreningar  
(inom kommunen 2018)

Kommun

Antal sektions- 
föreningar  

med LOK-Stöd  
(HT-17/VT-18)

Antal deltagar- 
tillfällen för  

sektionsföreningar  
(HT-17/VT-18)

Antal sektions- 
föreningar som be- 

viljats ekonomiskt stöd  
(inom kommunen 2018)

STOCKHOLMSIDROTTEN I SIFFROR

Fortsättning >>> 

 *  Totala antalet deltagare i åldern 7–25 år under alla grupptillfällen inom nämnd period. Verksamheten ska vara bedriven i ideell förening kopplad 
  till ett specialidrottsförbund inom RF.
 ** Föreningen har sökt och beviljats ekonomiskt stöd i form av idrottslyft, utbildningsresurs, etableringsstöd eller anläggningsstöd.
 ***  Med samverkande förening menas att en förening antingen beviljats ekonomiskt stöd, föreningsbesök eller deltagit i våra möten.

Botkyrka 67 489 403 23 52

Danderyd 28 443 283 9 18

Ekerö 34 183 926 10 20

Haninge 56 477 772 17 47

Huddinge 64 750 985 11 46

Järfälla 43 434 729 10 31

Lidingö 32 411 894 5 15

Nacka 97 836 308 22 78

Nynäshamn 26 107 835 2 15

Salem 13 87 977 3 9

Sollentuna 44 589 909 6 28

Solna 61 599 129 13 34

Stockholm 505 5 218 454 119 356

Sundbyberg 32 233 066 10 24

Tyresö 40 440 229 11 30

Täby 60 736 916 8 37

Upplands-Bro 29 117 025 6 18

Upplands-Väsby 37 239 929 2 18

Vallentuna 32 177 621 3 15

Vaxholm 16 91 066 1 7

Värmdö 47 301 618 4 24

Österåker 40 296 111 7 24

Summa: 1 403 13 265 185 302 946

Antal sektions- 
föreningar  

med LOK-Stöd  
(HT-17/VT-18)
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Fortsättning >>>   Sektionsföreningars idrottsaktiviteter och  
aktiviteter med Stockholmsidrotten fördelat per kommun

Kanot 8 7 700 0 3

Karate 72 306 995 2 20

Klättring 4 8 661 2 3

Konståkning 33 206 477 1 8

Korpen 10 109 801 7 10

Kälksport 3 676 0 1

Landhockey 3 5 414 0 0

Motorcykel/Snöskoter 6 9 422 0 2

Mångkamp 4 346 1 1

Orientering 27 62 350 13 22

Parasport 32 38 972 5 21

Racerbåt 0 0 0 0

Ridsport 59 396 260 3 45

Rodd 5 5 447 1 5

Rugby 7 17 923 1 5

Segling 23 28 408 5 20

Simidrott 33 584 090 11 20

Skateboard 1 14 330 3 4

Skidor 23 70 329 5 14

Skidskytte 3 739 0 0

Skolidrott 34 37 194 4 10

Skridsko 2 2 608 0 1

Skyttesport 16 7 778 1 9

Sportdykning 3 3 046 0 2

Squash 4 2 179 2 4

Styrkelyft 5 27 148 2 3

Taekwondo 23 125 526 2 10

Tennis 43 394 712 7 29

Triathlon 2 2 194 0 1

Tyndlyftning 7 5 773 5 6

Varpa 0 0 0 0

Vattenskidor/Wakeboard 3 674 1 2

Volleyboll 15 48 306 3 9

Summa: 1 403 13 265 185 302 946

 *  Totala antalet deltagare i åldern 7–25 år under alla grupptillfällen inom nämnd period. Verksamheten ska vara bedriven i ideell förening kopplad 
  till ett specialidrottsförbund inom RF.
 ** Föreningen har sökt och beviljats ekonomiskt stöd i form av idrottslyft, utbildningsresurs, etableringsstöd eller anläggningsstöd.
 ***  Med samverkande förening menas att en förening antingen beviljats ekonomiskt stöd, föreningsbesök eller deltagit i våra möten.

Antal sam- 
verkande sektions-

föreningar***  

(2018)
Idrotter

Antal deltagar- 
tillfällen* för  

sektionsföreningar  
(HT-17/VT-18)

Antal sektionsföre- 
ningar som beviljats 

ekonomiskt stöd **  
(2018)

Antal sektions- 
föreningar  

med LOK-Stöd  
(HT-17/VT-18)

I maj var det premiär för Gåfotboll, ett initiativ  
av Enskede IK och IFK Viksjö tillsammans med 
oss på Stockholmsidrotten. Aktiviteten har 
snabbt blivit populär och allt fler föreningar 
väljer nu att starta upp nya grupper. 



Vretenvägen 4  |  171 54 Solna  |  08-6274000

info@stockholmsidrotten.se  |  www.stockholmsidrotten.se
facebook.com/stockholmsidrotten  |  instagram/stockholmsidrotten  |  twitter.com/sthlmidrott

Tillsammans är vi 

    Stockholmsidrotten!

Tack alla föreningar och hängivna  
idrottsledare som sätter idrotten i rörelse!  

Det är ni som gör förändringsresan  
mot framtidens idrott möjlig!


