
RF-SISU Halland – ert stöd när ni vill utvecklas

Folkbildning för 
framtidens förening
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Tillsammans startar vi er resa mot framtiden
Vi är på en ständig resa mot nya mål. Både som individer 
och organisationer. Ibland rör vi oss snabbt, ibland 
lite långsammare. Men vi är alltid i rörelse. Vilken er 
destination är – vilket mål ni har – det vet bara ni. Men 
vi på RF-SISU Halland vill gärna finnas med som ert stöd 
längs vägen. 

Många utvecklingsresor startar med en idé, en vision, 
om vad det är man vill uppnå. Kanske är ni sugna på att 
skapa en mer jämställd organisation? Kanske behöver ni 
uppdatera era kunskaper i hur man håller ett årsmöte? 
Kanske är det grundkunskaperna hos era tränare som 
behöver lyftas? 

När slutdestinationen finns färdig gäller det att bestämma 
färdsätt. Nästan oavsett område kan vi fungera som stöd 

och stöttning. I den här broschyren beskriver vi de kurser, 
en del av den folkbildning och de utbildningar vi erbjuder. 
Vi berättar också om vår metod – folkbildningen och dess 
verksamhetsformer. 

Vi utgår alltid ifrån de behov som för tillfället finns i just 
er förening. Tillsammans med er väljer vi den eller de 
verksamhetsformer som bäst tjänar ert syfte för att skapa 
en förening som är hållbar över tid. Vårt mål är att skapa 
goda samtal som leder till lärande och utveckling för både 
individen och organisationen. 
Hoppas att det här gör dig inspirerad att starta en 
utvecklingsresa med stöd av oss!

Sandra Hidgård, 
distriktsidrottschef RF-SISU Halland

RF-SISU Halland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 
regionala företrädare och har kontor i Halmstad och Varberg. Vi ska stödja, 
företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt 
och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning. All verksamhet utgår från RF och SISU:s verksamhetsidéer. Vi 
bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela 
livet, samt erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft 
åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
Alla RF-SISU-distrikt verkar lokalt för att möta och stödja föreningens 
utveckling med anpassade insatser. Samverkan sker med SF och dess 
regionala organisation. SISU är anordnare av folkbildningsverksamheten. 

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025: Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025: 

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska 
levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att bedriva en 
verksamhet som bygger på idrottens värdegrund; glädje och gemenskap, 
demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar 
till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening 
under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av; så många som möjligt, så 
länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

FAKTA



www.rfsisu.se/halland                    3

Folkbildning ger stöd, kunskap och kraft åt 
människors idéer och vilja att utvecklas. Det är i 
föreningarna som jobbet görs och förändringen 
sker − det är där vi finns med som stöd, motor 
och bollplank.

Folkbildning i idrottsrörelsen 
Idrottsrörelsen är mycket mer än bara fysisk 
aktivitet. Idrotten förenar och utvecklar människor, 
genom folkbildning, i goda samtal om frågor 
som ledarskap, demokrati, värdegrund, trygghet, 
jämlikhet och allas rätt att vara med. Genom att 
arbeta aktivt med folkbildning i föreningen läggs 
grunden för en verksamhet som engagerar och 
växer av egen kraft, med medlemmar som vill 
stanna kvar och utveckla verksamheten och sig 
själva.

Allt börjar med ett föreningsbesök 
Vi är en del av SISU Idrottsutbildarna, 
idrottsrörelsens eget studieförbund. Våra 
verktyg kan användas av alla i föreningen och 
anpassas efter era behov. Närheten gör det 
enkelt att samverka med oss − vi kommer till 
er! Folkbildningen sker i det goda samtalet, 

på hemmaplan, där möjligheten finns för 
alla föreningens medlemmar att delta. Varje 
idrottsförening i Halland har en idrottskonsulent 
knuten till sig som kan hjälpa er att komma igång 
med folkbildning och utbildning för att stärka er 
verksamhet utifrån era behov.

Utbildning  
RF-SISU Halland erbjuder en rad utbildningar 
i många olika ämnen. Om du eller din förening 
är intresserad av att höja era kunskaper och få 
nya idéer kring evenemang, ledarskap, kost, 
träningslära eller föreningslära kan du hitta det 
och mycket mer hos oss. Saknar du en utbildning 
i vårt utbud får du gärna höra av dig. Våra 
utbildningar utgår ifrån era behov.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt. Vi 
strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi 
gör och möter varje förening utifrån de unika 
förutsättningar som ges. 

Vi på RF-SISU Halland har också ett uppdrag att 
genom stöd och utbildningsinsatser underlätta för 
föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Vi hjälper er att utvecklas 
genom folkbildning 

Bilder i denna broschyr: Bildbyrån, Anders Andersson och RF-SISU Halland. 
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Lärgrupp
I en lärgrupp är det deltagarna själva som 
skapar lärandet genom att söka kunskap 
utifrån sina behov och intressen. Deltagarna 
lär genom att stöttas av en lärgruppsledare
som ser till att samtal och dialoger utvecklar 
såväl individer som föreningen. Att lära 
i grupp är grunden för idrottsrörelsens 
folkbildning. På så vis skapar ni tillsammans 
engagemang i er förening.

Kulturarrangemang
En förening och dess aktiva, ledare och 
tränare kan också lära sig nya saker genom 
kulturarrangemang av olika slag. Det kan 
handla om teater, sång, musik, film, dans och 
utställningar.

Processarbete
Med stöd av oss kan er förening 
kraftsamla mot gemensamma mål. Genom 
processarbetet kan ni snabbt och tillsammans 
hitta nya vägar framåt. Arbetet leds av en 
kompetent processledare från RF-SISU 
Halland som tillsammans med deltagarna för 
arbetet framåt.Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg 
fastställd kursplan. Här hos RF-SISU 
Halland finns idrottsövergripande 
utbildningsverksamhet som hålls efter 
samma plan i hela landet för såväl tränare 
som föreningsledare. Vi erbjuder också lokalt 
framtagna kurser i allt från att skapa trygga 
idrottsmiljöer till hur man lindar en stukad fot.

Föreläsning
RF-SISU Halland anlitar idrottare, 
idrottsledare och inspiratörer för att de ska 
dela med sig av sina kunskaper. Vi arbetar 
aktivt för att knyta till oss nya, spännande 
föreläsare som kan bidra med inspiration och 
nya idéer. En föreläsning blir en mötesplats, 
ett startskott för att sprida er nya kunskap 
vidare genom lärgrupper. Det finns även 
möjlighet för oss att komma ut till er förening 
för att hålla en specifik föreläsning.

VÅRA VERKSAMHETSFORMER

Givetvis kan alla ovanstående verksamhetsformer genomföras i digital form. Läs mer på vår hemsida: 
www.rfsisu.se/halland eller kontakta någon av våra idrottskonsulenter.

Föreningbesök 
Vi kommer till er förening för att se hur er 
vardag ser ut. Syftet är att vi tillsammans ska 
ta fram en plan för folkbildning via våra olika 
verksamhetsformer i er förening.
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Under ett föreningsbesök gör idrottskonsulenter från 
RF-SISU Halland och föreningen en nulägesanalys. 
Tillsammans lägger vi också upp en folkbildningsplan 
för lärande och utveckling i er förening.

– Föreningsbesöket är ett bra tillfälle att lyssna av 
föreningen, se vad de har på gång, bli insatt i deras 
frågor och utifrån det beskriva hur vi kan vara med 
och stödja det arbetet, säger Katharina Nilsson 
idrottskonsulent på RF-SISU Halland.
– Jag upplever också att det många gånger kan vara 
bra att få input från någon som står lite utanför men som 
ändå vill föreningens bästa. Någon som ställer de lite 
större frågorna, de man kanske inte alltid tänkt på själv. 

Föreningsbesöket kan på många sätt bli föreningens 
nystart på året. Ett besök då man rätar ut frågetecken, 
kollar nuläge och drar upp planer för året som kommer. 

Exakt hur man formar ett föreningsbesök beror på 
många olika faktorer. Föreningens storlek, hur mycket 
föreningen brukar samarbeta med RF-SISU Halland och 
vilka utmaningar som finns på kartan just det året. 

Under årets första besök försöker vi skapa en struktur 
för det föreningen vill arbeta med.  
– Vi kommer aldrig med färdiga lösningar. Allt vi gör 
styrs utifrån föreningens behov, avslutar Katharina 
Nilsson. 

Föreningsbesöket – en 
start på vår samverkan 
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Utbildning genom RF-SISU Halland kan ske på flera 
olika sätt. I vårt utbud hittar du både lokalt framtagna 
kurser och idrottsövergripande utbildningar som 
hålls efter samma kursplan i hela landet. Vi kan också 
erbjuda skräddarsydda upplägg som är anpassade 
efter en förenings unika behov. 

Målsättningen är att varje utbildningstillfälle ska ge 
ringar på vattnet. Efter att du deltagit i någon av våra 
kurser eller föreläsningar ser vi gärna att du sprider 
kunskapen vidare i din förening genom att starta en 
lärgrupp i ämnet. 

Kontakta oss när ni har frågor eller vill bolla tankar och 
idéer kring utveckling av er föreningsverksamhet.

Anmäl dig till våra utbildningar 
Vi har samlat alla våra utbildningar, kurser och 
föreläsningar under rubriken "sök utbildning" på 
rfsisu.se/halland. Där väljer du den utbildning du vill 
gå och anmäler dig direkt på webben. På samma sida 
hittar du även digitala utbildningar och föreläsningar 
från hela landet. I dessa kan du delta oavsett var du 
bor.

Information
Vi skickar ut en bekräftelse och information om 
utbildningen före utbildningsstart. Där står allt du 
behöver veta om tid, plats och om du behöver ha 
något speciellt med dig. Lärgruppsmaterial ingår alltid i 
avgiften om inget annat anges. Vid digitala utbildningar 
skickas länken senast dagen före mötet.

Kostnader 
Kostnaden för utbildningar står angivna i samband med 
anmälan som du gör via vår webbplats. Kostnaderna 
faktureras din förening efter genomförd utbildning. Era 
kostnader kan ofta sökas tillbaka via kommunernas 
ledarbidrag eller RF-SISU Hallands projekstöd. 

Möts och utvecklas digitalt 
I första hand möts vi fysiskt. Men det finns också 
många olika digitala alternativ för lärande. 

Behöver din förening hjälp och stöd för att 
komma igång med digitala möten, kontakta din 
idrottskonsulent. Mer information och manualer hittar 
du på vår hemsida rfsisu.se/halland. 

UTBILDNING
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• Grundutbildning för tränare
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på 
ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som 
människor och idrottare. Du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där 
de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas. 

Målgrupp
Alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. 
Omfattning
Totalt ca 25 utbildningstimmar. Utbildningen består av egna studier via webb, fysiska och/eller digitala träffar samt 
hemuppgifter.

Introduktionsutbildning för tränare 
Utbildningen är en bra start i den idrottsövergripande tränarutbildningstrappan. Introduktionen passar oavsett 
om man tränar barn, ungdomar eller vuxna. 
Utbildningen är helt webbaserad, kostnadsfri och beräknas ta cirka 2-3 timmar. 

• Fortsättningsutbildning för tränare
Fortsättningsutbildningen bygger vidare på grundutbildningen och fördjupar och konkretisar, samt adderar fler ämnesfält som 
är viktiga för dig som tränare. Du får möjlighet att jobba med ditt eget ledarskap och utveckla arbetssätt för att möta, involvera 
och anpassa idrottsverksamheten utifrån såväl utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga. Dessutom får du 
ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande 
träning. 

Målgrupp
Du som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, 
ungdomar eller vuxna.
Omfattning
32-35 utbildningstimmar, varav två fysiska heldagsträffar samt ytterligare ca 15 utbildningstimmar för egna studier via webb, 
digitalt klassrum och i den egna föreningen.

DE IDROTTSÖVERGRIPANDE TRÄNARUTBILDNINGARNA

WEBBUTBILDNING

FÖR TRÄNARE 
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FÖR LÄRGRUPPSLEDARE

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära något 
nytt och utvecklas tillsammans. En mindre grupp människor träffas regelbundet för att tillsammans samtala kring ett 
visst ämne.

Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv 
och olika upplevelser. Som utgångspunkt kan man ha ett lärgruppsmaterial från SISU Idrottsutbildarna i det valda 
ämnet. Det kan vara böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

• Grundutbildning för lärgruppsledare

Lärgruppsledaren har en viktig roll i gruppen. Du behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du 
behöver inte ha svar på alla frågorna. Som lärgruppsledare är din uppgift att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. 
I den här utbildningen kommer du att få lära dig mycket som kommer att vara till hjälp i ditt uppdrag med att bedriva 
folkbildning. Utbildningen kan genomföras digitalt eller hemma i föreningen. 

Introduktionsutbildning för lärgruppsledare 
Utbildningen ger en introduktion till lärgruppen och lärgruppsledarrollen. Du får också lära dig mer folkbildning 
och varför vi håller på med det inom idrotten. Utbildningen är helt webbaserad och kostnadsfri.

WEBBUTBILDNING

PODDTIPS 

Här pågår föreningsidrott — avsnitt 128: 

Folkbildning genom lärgruppen 

Här pågår föreningsidrott är en podcast med fokus på föreningsidrott. Podden produceras av 
flera RF-SISU-distrikt gemensamt och finns där poddar finns. 

🔊
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FÖR FÖRENINGSLEDARE

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en 
idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Att veta hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktigt 
oavsett om du har ett allmänt intresse för föreningens uppbyggnad eller en specifik roll i föreningen.

• Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare ger dig grundläggande kunskaper för att kunna leda, utveckla och förvalta en 
idrottsförening. Materialet består av en bok och en utbildningswebb som kan användas på olika sätt:  

• Du kan välja att starta en lärgrupp i din förening, vilket innebär att du och några andra personer träffas med viss 
regelbundenhet. Under träffarna samtalar ni kring innehållet och utbyter erfarenheter och perspektiv.

• Utbildningen kan genomföras som en process eller i kursform tillsammans med en idrottskonsulent. 
• Gå en kurs. RF-SISU Halland anordnar Grundutbildning för föreningsledare minst en gång om året. Håll utkik på vår 

hemsida rfsisu.se/halland efter nästa tillfälle.
• Ytterligare ett alternativ är självstudier.

Introduktionsutbildning för föreningsledare 
Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom 
idrottsrörelsen och hur du kan bidra och skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål. 
Alla föreningar och förbund mår bra om så många medlemmar som möjligt har grundläggande föreningskunskap.
Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att genomföra. 

WEBBUTBILDNING

SÅ ANMÄLER DU DIG 
För att anmäla dig till våra utbildningar går du in på www.rfsisu.se/halland. Här hittar du också 
mer information om varje kurs och föreläsning. Tänk på att våra kurser och föreläsningar går att 
beställa hem till föreningen!
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KOMMUNIKATION

• Röksignal, klubbtidning eller sociala 
medier? Så når ni ut till medlemmarna

Genom en bra och tydlig kommunikation i er vardag är det 
lättare att skapa en gemensam värdegrund för föreningen. 
Vilka budskap och vilken information vill ni nå ut med? 
Vilken struktur har ni för intern kommunikation mellan 
medlemmar eller mellan styrelsen och medlemmarna?

• Om det otänkbara händer 
– kommunikation och krishantering  

Ett lag på väg till eller från match kan råka ut för en 
allvarlig trafikolycka. Vad säger man om föreningen råkat 
ut för oegentligheter och hur kommunicerar man om det 
uppdagas att det förekommer till exempel kränkningar 
mot de aktiva? Under den här utbildningen får ni insikt i 
hur kan ni förbereda er och planera för kommunikation 
internt och externt i en sådan situation.

• Bli vän med media – verktyg för 
att synas i press, radio och tv 

Media är intresserad av idrott. De vill gärna berätta om vad 
som händer inom elitidrotten. Men de är även intresserade 
av barn-, ungdoms- och breddidrotten. På utbildningen 
kommer ni att få tips om hur ni kan göra för att nå ut med 
ert budskap genom media.
RF-SISU Halland erbjuder ett utbildningspaket där ni väljer 
ut det som är intressant för föreningen. Vi kan till exempel 
skräddarsy ett paket med föreläsning/kurs och lärgrupp 
hemma i er förening. Gör gärna en behovsanalys.

Väl fungerande kommunikation både internt och externt är ett par hörnstenar för att få en förening som utvecklas, 
skapar engagemang och når sina mål. Med hjälp av genomtänkta kommunikationsstrategier kan ni skapa tydlighet 
och öka engagemanget i organisationen!

Har din förening specifika önskemål 
eller förslag på nya utbildningar?
Utöver utbildningarna i denna katalog kan vi skräddarsy en specifik insats som passar just din 
förening. Vi har idrottskonsulenter och ett föreläsarlag med bred och samlad kompetens.
Kontakta din förenings idrottskonsulent för att få veta mer!
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FÖRENINGSLÄRA

• Tema: Valberedning

Under den här utbildningen går vår utbildare igenom vilka 
kunskaper som behövs i en valberedning. Vi pratar om hur 
ni skapar bra planering och kontinuitet. Vi fokuserar också 
på hur ni kan skapa ett bra valberedningsarbete med ett 
genomtänkt rekryteringsarbete, uppdragsbeskrivningar 
och gott samarbete med styrelsen.

• Tema: Föreningens ekonomi, budget och  
   uppföljning

Den här utbildningen vänder sig till hela styrelsen. Det 
är en övergripande utbildning i föreningsekonomi som 
syftar till att öka kunskapen och förståelsen för ekonomins 
betydelse och funktion för hela styrelsen. 

• Tema: Att hålla i ett årsmöte 

Kallelse, handlingar, protokoll – det är mycket att tänka 
på när föreningen ska genomföra sitt årsmöte. I den här 
utbildningen går vi igenom de delar ni behöver ha koll på. 
När kurstiden är slut har vi bockat av: 
Handlingar inför årsmötet
Information till årsmötesdeltagarna
- vad ska vi göra?
- hur går det till?
- deltagarnas eget agerande
Årsmötesdagordning för en idrottsförening
Protokoll
Hur beslut fattas på mötet
- enkel majoritet
- absolut majoritet
Vi går också igenom olika situationer som kan uppstå 
under ett årsmöte och ger dig verktyg för att kunna 
hantera dem.

För att en förening ska vara välmående krävs att alla delar fungerar och att det finns kunskap om vad 
föreningsarbete innebär. RF-SISU Halland erbjuder ett antal utbildningar för dig som arbetar i föreningens styrelse. 
Syftet är att öka kunskapen för att kunna skapa de bästa av förutsättningar för den idrottsliga verksamheten. 

Vi anordnar en utbildning med föreläsning och 
lärande samtal kring ämnet arbetsgivare inom 
idrotten. Utbildningen vänder sig både till er som är 
anställda och er som är arbetsgivare inom idrotten.
Vad gäller? Vilka är våra olika roller och hur formar 
vi våra uppdrag på ett så bra sätt som möjligt? Dels 
tillsammans men också var för sig.

Målgrupp: Anställda och arbetsgivare inom idrotten.

FÖRENINGEN SOM ARBETSGIVARE  
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HÅLLBAR SPONSRING   

Hållbar sponsring är en fråga som blir allt viktigare för allt fler föreningar. Med hjälp av smarta vägval kan 
ni som förening förenkla och fördjupa kontaken med era sponsorer.

Hur får vi fler sponsorer? Hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten? Hur kan vi säkerställa 
att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete? Det är frågor som vi kommer att ha som 
utgångspunkt under utbildningen. 

Vi kommer att fokusera kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring. Vår utbildare kommer 
att introducera er i ämnet och skapa en bild över vad som ligger till grund för dagens sponsring.

Utbildningen vänder sig främst till personer som arbetar med marknadsföring, sponsring eller evenemang 
i föreningen.

En viktig utbildning för många. Vi kan därför skräddarsy ett utbildningspaket som passar just er förening.

SÅ ANMÄLER DU DIG 
För att anmäla dig till våra utbildningar går du in på www.rfsisu.se/halland. Här hittar du också 
mer information om varje kurs och föreläsning. Tänk på att våra kurser och föreläsningar går att 
beställa hem till föreningen!
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TRÄNARUTBILDNING – FYSTRÄNING 

Fysträning för idrottare måste vara speciellt upplagd efter idrottarens och lagets nivå och ambitioner. Alla 
individer rör sig på olika sätt, ser olika ut och har olika förutsättningar för att göra övningar.
Att lägga upp fysträning för idrottare, oavsett nivå, kräver särskild kunskap för att få bästa resultat samt för att 
minska skaderisken.

Vi erbjuder en serie workshops där vi går igenom grunderna för att du som tränare samt dina utövare ska 
få förståelse för just fysträning för idrott. Här lägger du grunden för lagets/gruppens framtida fysträning. Vi 
lägger upp utbildningspaketet så att det passar er verksamhet. Givetvis riktas träningen till er idrott och åldern/
nivån era idrottare befinner sig på. 

Har din förening specifika önskemål 
eller förslag på nya utbildningar?
Utöver utbildningarna i denna katalog kan vi skräddarsy en specifik insats som passar just din 
förening. Vi har idrottskonsulenter och ett föreläsarlag med bred och samlad kompetens.
Kontakta din förenings idrottskonsulent för att få veta mer!
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IDROTTSPSYKOLOGI OCH HLR  

IDROTTSPSYKOLOGI 

Önskar ni mer sammanhållning och engagemang 
i ert lag eller i er träningsgrupp? Behöver ni stärka 
självkänsla och självförtroende? Vill ni prestera väl, och 
samtidigt må riktigt bra?

Mental träning är ett redskap som hjälper aktiva 
och ledare att må bättre, prestera bättre och få god 
sammanhållning. Det skapar trygghet och stabilitet i 
gruppen.

Innehåll: Mental träning görs lättillgänglig för lag 
och individuella utövare genom enkla exempel och 
sammansvetsande övningar. Varje utbildning är unik 
och formas i dialog med föreningen. Träffarna kan ske 
i föreläsningsform och på era träningar/tävlingar, allt 
utifrån era önskemål. Utbildning för de aktiva kan varvas 
med utbildning för ledarna för att ta ett helhetsgrepp.

HJÄRT- LUNGRÄDDNING (HLR) OCH FÖRSTA HJÄLPEN

I Sverige drabbas cirka 30 personer om dagen av 
plötsligt hjärtstopp. En av dem kan vara någon av de 
aktiva barn och ungdomar som du är ledare för. Vet du 
vad du ska göra då?

Om du agerar snabbt finns stor möjlighet att den 
drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du 
gått en kurs i HLR, kan du tryggt ta hand om och hjälpa 
en person som fått hjärtstopp tills ambulansen kommer.
Vanligen pågår kursen i tre timmar. Men vi skräddarsyr 
ett utbildningspaket som passar de behov som finns i er 
förening. Det här är kunskap som kan rädda liv!
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IDROTTSSKADOR OCH REHAB   

IDROTTSSKADEKURS – AKUT BEHANDLING 

Ett optimalt omhändertagande vid en akut idrottsskada 
på led respektive muskel förkortar skadeperioden 
avsevärt. Den här kursen ger en kunskapsorientering 
om hur du bäst agerar när skador inträffar. 

Du får skademekanismerna förklarade och en 
genomgång av skademekanismer och riskfaktorer för de 
vanligaste akuta idrottsskadorna. Dessutom kommer du 
att få kunskap om några viktiga punkter som kan
minska risken för akuta idrottskador.
Innehåll: Teori och praktik om akut omhändertagande. 
Utbildningen pågår i cirka tre timmar.

KLASSISK SPORTTEJPNING  

Tejpning är en del av behandling av idrottsskador. Det 
används också för att undvika att nya skador uppstår i 
en tidigare skadad led. 

Utbildningen belyser färdigheter som krävs för att 
förebygga och kunna hantera tejpning vid de vanligast 
förekommande skadorna. Rätt använd kan tejpen bidra till 
att förbättra rehabiliteringen efter en skada och träningen 
kan återupptas tidigare utan att skaderisken ökar.
Tillsammans med er skapar vi ett upplägg som fungerar 
för just er förening.

KINESIOLOGITEJPNING: GRUND OCH FORTSÄTTNING

Våra utbildare ger dig en introduktion till rörelseterapi 
och nyttan med olika tejpningsmetoder med 
kinesiologitejp.

Kursinnehållet omfattar både praktisk träning och 
genomgång av litteratur om kinesiologitejpning samt 
tillämpningsområden såsom rehabilitering, svullnad, 
smärta, och hållning. Kursen lämpar sig väl för tränare, 
idrottsutövare eller den som helt enkelt är intresserad av 
att lära sig grunderna i kinesiologitejpning.

Kursen är uppdelad på två kurstillfällen. Efter 
avslutad grundutbildning kan man gå vidare med en 
fortsättingsdel.

UTBILDNING I PROGRAMMET FÖR KNÄKONTROLL

Varje år drabbas många unga, framför allt tjejer, av 
svåra knäskador som orsakar lidande och kan leda till 
livslånga problem. Knäkontroll 
är en praktisk och teoretisk 
utbildning där du lär mer om 
enkla övningar för att undvika 
knäskador.

Med ett enkelt träningsprogram, 
avklarat på en kvart, minskar 
risken för allvarliga skador 
med 64 procent! Det visar en studie som ingick i 
projektet ”Knäkontroll”, startat av Folksam i samarbete 
med Svenska Fotbollförbundet. Knäkontroll är ett kort 
övningsprogram som enkelt kan vävas in i den befintliga 
uppvärmningen. Utbildningen pågår cirka två timmar.

Minskar risken för 
allvarliga skador 
med 64 procent! 
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IDROTTONLINE

BRA KOST 
Har du funderat på att höja din kunskap kring hur du talar 
om kost och hälsa med unga? Nu har du ett bra tillfälle!

Utbildningen riktar sig till dig som leder barn eller ungdomar. 
Du är intresserad av att få grundkunskaper om kost och 
hälsa och redskap att samtala med barn kring ämnet. Du 
kommer att få med dig en webbplats och lärgruppsmaterial 
som du har som stöd i vidare arbete med din grupp.

RF-SISU Halland erbjuder er ett utbildningspaket kring 
ämnet kost där du väljer vilken/vilka träffar som passar 
dig bäst. Vi kan också erbjuda utbildning/föreläsning eller 
lärgrupp i er förening. Vi skräddarsyr en lösning som passar 
just er förening.

• IdrottOnline – ett system alla föreningar bör känna till

Alla föreningar behöver kunskap om IdrottOnline, även om ni använder ett annat system för 
föreningsadministration! Vid denna föreläsning får ni en introduktion till IdrottOnline och dess moduler, samt 
grundläggande information om varför ni bör känna till systemet. 

Omfattning: 1 utbildningstimma. 
Målgrupp: Föreningsledare, styrelse. 

• Utbildningsmodul och Idrottsmedel 

Utbildning och idrottsmedel är två moduler som föreningar behöver känna till. 

Vid detta pass presenteras och demonstreras hur ni använder modulerna för att anmäla och registrera föreningens 
folkbildning och ansöka om idrottsmedel.

Omfattning: 1 utbildningstimma. 
Målgrupp: Styrelse, Idrottsmedel firmatecknare, utbildningsansvarig förening.

Bjud med dina tränarkollegor och gör gärna en 
utbildningsplan tillsammans med er förenings 
idrottskonsulent.

Vi kan även skräddarsy utbildning i IdrottOnline efter era behov! Kontakta er förenings 
idrottskonsulent för mer information. Du hittar kontaktuppgifter på www.rfsisu.se/halland.

UTBILDNING EFTER ERA BEHOV
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INSATSOMRÅDEN
För att vara en motor i arbetet med föreningsutveckling har RF-SISU 

Halland prioriterat några viktiga regionala insatsområden som vi 
jobbar med. På följande sidor kan du läsa mer om vårt arbete med 

Forumteater, Värdefullt, Idrott hela livet och Rörelsesatsning.
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VÄRDEFULLT
Ta del av satsningen som riktar sig mot barn och 
ungdomars delaktighet i föreningslivet. Värdefullt 
är samtal som belyser frågor om beteenden och 
värdegrund i föreningen.

Vi vänder oss till barn och unga, men också ledare och 
föräldrar. Vårt motto är: Så många som möjligt, så länge 
som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Vi vill att barn och ungdomars glädje, engagemang 
och passion för idrott ska framhävas och stimuleras via 
värdefulla samtal och möten.

Från 2020 är barnkonventionen lag. Vi jobbar i enlighet 
med barnens spelregler som grundar sig i ett barns 
perspektiv på idrottande. Hur jobbar ni med barnens 
perspektiv i er förening? Utifrån era behov och önskemål 
kan vi skapa ett arbetsunderlag med just er förening i 
fokus.

EXEMPEL PÅ TEMAN 

• Kamratskap 

• Beteenden och attityder 

• Lagkultur

• Sociala medier 

• Självförtroende och självkänsla 
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Forumteater är en typ av rollspel vars syfte är att få publiken engagerad i handlingen. En grupp ungdomar kommer 
ut till er förening och spelar upp scener ur vardagliga men viktiga händelser tagna ur idrottsvärlden.

För att lösa situationen får publiken antingen ta över en rollkaraktär och spela med, eller komma med en muntlig 
lösning. Föreställningen tar cirka 30 minuter och genomförs tillsammans med en publik på mellan 10-20 personer åt 
gången.

Föreställningen är ett kul avbrott i klubbens ordinarie verksamhet. Välj ett lämpligt tillfälle, exempelvis vid idrottsskolan, 
lägret eller varför inte i samband med en träning.

Boka en kostnadsfri föreställning till din förening. Antalet speltillfällen i varje förening är obegränsat. Forumteatern 
vänder sig till barn i åldern 7-13 år.

FORUMTEATER 

HÖR AV DIG

Kontakta våra ungdomsidrottskonsulenter för mer information om Forumteater och Värdefullt! Du 
hittar kontaktuppgifter på vår hemsida rfsisu.se/halland.
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Alltför många barn och unga sitter stilla. Rörelse kan förbättra både folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

RF-SISU Halland jobbar för att främja fysisk aktivitet genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. 

Vi kallar det för rörelsesatsning. Det handlar om att skapa skol- och föreningssamverkan med målsättningen att sänka 
trösklar så att fler barn hittar till föreningslivet. 

Vill ni bidra?

Kommuner, skolor eller föreningar som vill ingå i satsningen kan höra av sig till oss. Vi ger er stöd, utbildning och 
inspiration för att ni ska komma igång.  

För deltagande föreningar och skolor erbjuder vi en workshop/föreläsning i rörelseförståelse, där vi fokuserar på allsidig 
träning, motorisk utveckling samt praktiska moment som man kan använda sig av på träningen inom alla idrotter.

RÖRELSESATSNING

Foto: Bildbyrån 
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Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Att vara aktiv i en idrottsförening ger 
möjlighet till fysisk aktivitet men också till ett positivt socialt sammanhang.

Om fler vuxna och äldre idrottar skulle många få en höjd livskvalitet samtidigt som samhället skulle kunna spara stora 
summor i sjukvårdskostnader. Därför arbetar RF-SISU Halland aktivt för att skapa förutsättningar för idrott hela livet.

Vill ni starta nytt?

Har din idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65 +?
Kontakta oss på RF- SISU Halland för dialog om hur vi kan stötta er förening.

IDROTT HELA LIVET

Eldsberga gymnastikförening ville utveckla sina 
träningspass. Numera har föreningen två ledare på 
vissa pass för att visa två olika sätt att genomföra 
övningar på. Ett superenkelt sätt att inkludera och 
anpassa aktiviteter för olika nivåer. Eldsberga har 
också köpt in stolar för sittgympa utomhus.

Löftadalens dragkamp har startat 
promenadgrupper med inslag av lättare träning. 
Efter passet har gänget en lärgrupp där de bland 
annat diskuterar olika böcker som de har läst. Idén 
kom till efter en workshop där målgruppen 65+ fick 
komma med önskemål. 

FÖRENINGAR SOM ÄR I GÅNG 
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Första kontakten

När föreningen är intresserad av att jobba med RF-SISU Halland finns vi bara ett telefonsamtal eller mejl bort. Se 
kontaktuppgifter till oss på sidan 26. 

Föreningsbesök

En av våra idrottskonsulter besöker er förening. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens vardagliga verksamhet. 
Utifrån önskemål kan vi göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. 
Efter besöket sätter vi tillsammans upp en utbildningsplan för er förening.

Utveckling och utbildning

Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskap till en mer 
djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa 
utvecklingsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening, och gränsöverskridande 
utbildningar där olika idrotter möts.

Återkoppling

Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi 
vilket/vilka behov som finns för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp målen 
tillsammans.

Uppföljning

Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och sedan går vi vidare i den riktning som 
känns bäst för föreningen.

Lärgruppsledare – föreningens viktigaste förändringsledare

Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram. En duktig lärgruppsledare är viktig för att få bra samtal 
och bra diskussioner. Vi lär er att leda ett samtal på ett engagerande sätt.

I en lärgrupp möts deltagarna för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och 
planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, 
tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap.

Samverkan mellan er 
förening och RF-SISU  
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STRATEGI 2025
Idrottsrörelsen håller på att förändras. Idrotten har enats om en gemensam vision för framtiden 
och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tagit nya spännande initiativ. Varje dag 
tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling 
gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå 
sin fulla potential. På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog idrottsrörelsen också beslut om fem 
prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska 
fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot målen 2025. 

UTVECKLINGSRESORNA ÄR: 

Ny syn på träning och tävling 
Träning och tävling utformas så att utövaren 
mår bra, har roligt och utvecklas under hela 
livet och ledarskapet fokuserar på glädje och 
prestation snarare än på resultat. Utveckling 
av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att 
fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer 
och längre. 

Den moderna föreningen engagerar 
Ambitionen är att skapa en stark och levande 
idrottsrörelse som tar vara på människors 
engagemang och som inspirerar till 
delaktighet. Medlemskapet moderniseras och 
det är enkelt att engagera sig i föreningslivet, 
oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. 

Inkluderande idrott för alla 
Föreningen skapar en verksamhet där alla, 
oavsett kön, ålder, förutsättningar och 
bakgrund, känner sig välkomna. 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
Föreningen skapar lika möjligheter för 
alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. 
Kvinnor och män har lika stort inflytande 
i beslutsfattande och föreningsuppdrag 
utformas så att alla har lika möjlighet att 
medverka. 

Ett stärkt ledarskap 
Föreningens tränare, ledare och 
förtroendevalda känner till och leder enligt 
idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet 
är individanpassat och genomsyras av gott 
bemötande. Förutsättningarna för att vara 
ledare i föreningen är anpassade efter olika 
individers livssituation.

 

Läs mer på www.strategi2025.se
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UTBILDNINGSPLAN
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ÅRSHJUL 

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER
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HITTA TILL OSS

RF-SISU Halland har två kanslier i 
Halland. Här hittar du adressen till 
det kontor som är närmast dig.

VARBERG 

Adress: 
Snidaregatan 5, 432 43 Varberg

Telefon:  
070-341 40 04 alt: 073-049 71 17

Mejl: 
halland@rfsisu.se

HALMSTAD 

Adress: 
Spetsvinkelgatan 23, 302 50 Halmstad

Besöksadress:
Spetsvinkelgatan 23, vi finns i Q-huset på 
andra våningen.

Telefon: 
035-17 74 00 

Mejl: 
halland@rfsisu.se



FÖLJ OSS!
Du vet väl om att RF-SISU Halland finns på Facebook och Instagram? 

Följ oss och ta del av viktig information för föreningar och förbund, inspiration 
kring folkbildning och tips på kommande evenemang och utbildningar. 

FACEBOOK 
RF-SISU Halland

DU HITTAR OSS HÄR:

INSTAGRAM 
@rfsisu_halland 

rfsisu.se/halland 



❤
RF-SISU HALLAND 

FOLKBILDNING  
Folkbildning ger stöd, kunskap och kraft åt människors idéer 

och vilja att utvecklas. Det är i föreningarna som jobbet görs och 
förändringen sker − det är där vi finns som stöd, motor och bollplank.


