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RF-SISU GÄVLEBORG

Uppdrag och  
organisation

 
Den 1 januari 2020 lades Gävleborgs Idrottsförbund 
och SISU Idrottsutbildarna Gävleborg samman till en 
juridisk person och samlade sina respektive uppdrag i 
en och samma organisation: RF-SISU Gävleborg. 
Sammanläggningen ger förenklad administration och 
en ökad organisatorisk tydlighet. 
 
RF-SISU Gävleborg är en av Riksidrottsförbundets 
(RF) och SISU Idrottsutbildarnas  (SISU IU) 19 
regionala organisationer, med två tydliga uppdrag  
– idrott och folkbildning. Vårt uppdrag är att stödja, 
företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i 
gemensamma frågor på regional och lokal nivå samt 
verka för och bidra till idrottens utveckling genom 
folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund. 
 
På riksnivå är RF och SISU IU fortsatt två juridiska 
personer.  
 

Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2021, som för första 
gången genomfördes helt digitalt, togs ett antal beslut 
som berörde RF-SISU-distrikten särskilt. Dels 
beslutades om en omfördelning av ekonomiskt stöd 
från RF/SISU-organisationen till specialidrotts- 
förbunden och ett beslut om att påbörja en översyn på 
distriktsnivå för att se hur RF-SISU-distrikten i 
framtiden är det bästa stödet för idrotten. Arbetet 
med översynen påbörjades direkt efter RIM och 
kommer att fortlöpa under 2022. 
 
I distriktet finns föreningar från 64 specialidrotts- 
distriktsförbund (SDF) fördelade på cirka 850 
idrottsföreningar, varav 662 av dessa utgör huvud- 
föreningar. I dessa föreningar lägger omkring 30 000 
ideella ledare runt 110 000 ledartimmar per vecka. 
Våra distriktskontor finns i Bollnäs, Gävle, Ljusdal, 
Hudiksvall och Söderhamn, men arbetsfältet 
omfattar samtliga 10 kommuner i länet.
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ORDFÖRANDE THOMAS NYLUND

Idrottsrörelsens 
nyckelord är 
"tillsammans" 
Två synnerligen tuffa år har satt 
idrottsrörelsen på prov. Det finns en 
beundransvärd kraft hos idrottens ledare, 
aktiva och funktionärer. En samhälls- 
bärande kraft. Det är nu viktigt att vi 
värnar den kraften så att vi kan behålla  
ett starkt föreningsliv även i framtiden. 

Verksamhetsperioden 2020-2021 har varit 
väldigt annorlunda på grund av den pandemi 
som drabbade oss alla. Många samhällssekto-

rer, inte minst idrottsrörelsen, påverkades starkt 
negativt. Under 2021 hade vi hoppats lägga Covid-19 
bakom oss, men tyvärr har vi tvingats leva med 
fortsatta restriktioner. Vi såg ljuset i tunneln, gladdes 
åt träningar, tävlingar och publiken som återkom till 
arenorna. Tyvärr mötte vi fortsatta hinder som stört 
eller omkullkastat genomförandet av allt det goda som 
i vanliga fall dagligen görs i föreningslivet. Aktiviteter 
som är av stor betydelse för välmåendet hos både 
individer i alla åldrar och för samhället i stort. 
 
Alla engagerade krafter – inte minst ideella ledare, 
tränare och funktionärer har idogt fått kämpa på även 
under 2021 för att överbrygga hinder och hitta 
kreativa lösningar för att i möjlig mån hålla igång 
aktiviteter. Det finns en beundransvärd kraft hos 
idrottens ledare, aktiva och funktionärer. En sam-
hällsbärande kraft. Olika innovativa träningsupplägg 
liksom digitala hjälpmedel har tillkommit i vår 
verktygslåda. Något som kommit för att stanna. 
 
Vi kämpar envist på och blickar framåt i vår strävan 
att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Enligt 
beslut vid Riksidrottsmötet 2021 fortsätter en översyn 
av Strategi 2025 och ett utredningsarbete kring 
RF-SISU-distriktens verksamhet och organisation. 
Detta arbete slutförs under 2022. Ytterst handlar det 
om hur idrottsrörelsens resurser och organisation ska 
ge den största samlade effekten för idrottens och 
samhällets bästa. Uppdraget för oss i distrikten är att 
stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens 
gemensamma frågor regionalt och lokalt samt bidra 
till utveckling genom folkbildning och utbildning.  

Vi har alltså två uppdrag: Idrott och Folkbildning. 
Basuppdraget ses nu över och förtydligas, med 
utgångspunkten att SF leder och utvecklar sin idrott 
och sina medlemsföreningar och att idrottsverksam-
heten självklart bedrivs i föreningen.  
 
En stark och väl fungerande förening har förutsätt-
ningar att locka deltagare i alla åldrar, med olika 
bakgrunder och förutsättningar, inrymma både bredd 
och spets. Genom idrottsföreningarnas kärnverksam-
het skapas, vid sidan av det rent idrottsliga, också 
samhällsnytta i form av inkludering, delaktighet, 
ökad fysisk och psykisk hälsa. Ett nyckelord som jag 
ser det är ”tillsammans”. Vi från RF-SISU distrikten 
tillsammans med övriga idrottsrörelsen, specialför-
bunden, centralt och lokalt, ska på bästa sätt samverka 
för att stödja föreningarna i deras verksamhet.  
 
Ett av våra fokusområden är att föra en aktiv intresse-
politisk dialog med politiker och beslutsfattare om att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt för idrotten 
och föreningarna. Idrotten måste in i samhällsplane-
ringen i dess alla dimensioner. Såväl i den fysiska 
utformningen vad gäller anläggningar och ytor för 
idrott som i de sociala och ekonomiska perspektiven. 
Vi är med och bygger det hållbara samhället. Varje 
satsad krona på idrotten ger mångfalt tillbaka! 
Exempel på allt detta som vi gör kan ni läsa om i denna 
verksamhetsberättelse. 
 
Tillsammans blickar vi framåt för idrottens och 
föreningarnas bästa!

RF-SISU GÄVLEBORG



3
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DISTRIKTSIDROTTSCHEF ANN-GERD BERGDAHL

En utmanande 
tid för alla dessa 
fantastiska  
föreningar 
Under 2020 och 2021 har vi lärt oss att 
hantera förändrade förutsättningar – om 
och om igen. Med nya arbetssätt och en ny 
organisation där idrottsuppdraget och 
folkbildningsuppdraget lagts samman, har 
vi tagit ytterligare kliv för att kunna vara 
ett bra stöd för föreningar och förbund.

Ställa om. Hur många gånger har vi använt det 
uttrycket under denna verksamhetsperiod? 
Oräkneliga. Det blev ett synsätt och arbetssätt 

som präglade både vår interna och externa verksam-
het under 2020 och 2021. 
 
Den 1 januari 2020 gick vi på regional nivå, Gävle-
borgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, 
samman till RF-SISU Gävleborg. Det var ett naturligt 
steg för att förenkla administrationen och bättre 
kunna samordna vårt uppdrag. Det för att kunna vara 
ett ännu bättre och tydligare stöd för idrottsförening-
arna i Gävleborg. Den lokala närvaron och närheten 
till föreningslivet är en framgångsfaktor som vi 
fortsatt är angelägna om att behålla. Vi inledde även 
2020 med en ekonomi i obalans vilket gjorde att vi var 
tvungna att vidta åtgärder för att minska på våra 
kostnader.  
 
Vårt basuppdrag har förtydligats och beslut på 
Riksidrottsmötet i maj 2021 gjorde att vi fick föränd-
rade ekonomiska förutsättningar. Ett omställningsar-
bete och processer med översyn av distrikten inleddes 
på Riksnivå under året. Det kommer att påverka vårt 
arbete på olika sätt framöver och vi har därför internt 
sett  över våra arbetssätt för att fortsatt kunna vara ett 
bra stöd för idrotten och säkra att vi har många starka 
idrottsföreningar i Gävleborg. De olika processerna 
under åren har tagit mycket kraft av vår organisation. 
 
När pandemin slog till så ställde våra medarbetare 
snabbt om till att vara ett stöd till ledare för att hitta 
nya sätt att bedriva sin verksamhet och hjälp att tyda 
rekommendationer och riktlinjer. Informationsmöten 

tillsammans med Region Gävleborg och Länsstyrel-
sen och hjälp till att söka kompensationsstöd blev även 
det nya arbetsuppgifter för medarbetarna. Jag slås 
igen av den kraft som finns inom det ideella ledarska-
pet. Så många timmar som har lagts ner för att göra 
rätt när förutsättningarna har ändrats flera gånger 
under de här två åren.  
 
Glädjande nog ser jag flera ljuspunkter i vår verksam-
het. Våra särskilda satsningar Rörelsesatsning i skolan 
och Hälsa för alla har gått väldigt bra. Många barn har 
nåtts av vår verksamhet tillsammans med skolorna 
där rörelseglädje har spridits, och över 200 deltagare i 
Hälsa för alla har hittat en idrottsförening att 
fortsätta idrotta i. Det är väldigt roligt när vårt arbete 
ger så direkta positiva effekter. Vi har även tvingats ta 
steget till att erbjuda digitala utbildningar vilket har 
fått bra genomslag. En del av våra utbildningar som vi 
ibland har haft svårt att få deltagare till har nu snabbt 
blivit fulltecknade. Det är ett av flera positiva exempel 
från coronaåren som vi ska ta lärdom av.   
 
Under 2020 och 2021 har nya mötesformer med 
representanter från våra 10 kommuner utvecklats. 
Det har gett ett tätare och bättre samarbete som vi vill 
behålla. Det är även roligt att vi på flera håll är med i 
processarbetet med att ta fram idrottspolitiska 
program i kommunerna. Vi har även regelbundna 
möten med olika delar på Länsstyrelsen och Region 
Gävleborg. 
 
Jag känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför alla 
idrottsledare som gjort ett fantastiskt arbete för att 
försöka hålla någon form av verksamhet igång under 
pandemin. Nu hoppas jag att vi kan återgå till ett 
normalläge så att ledarna kan få fokusera på sin 
verksamhet och utvecklingen av sina föreningar. Vi 
från RF-SISU Gävleborg är redo att stödja er.  
 
Tillsammans gör vi Gävleborg starkare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Verksamhetens  
riktning och mål
Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam 
verksamhetsidé, vision och värdegrund som all verksamhet ska 
utgå ifrån. SISU IU (folkbildningsuppdraget) utgår från samma 
värdegrund och övergripande mål som RF (idrottsuppdraget), 
men utifrån ett folkbildningsperspektiv. Vision och 
verksamhetsidé har formulerats med olika inriktning utifrån 
idrotts- respektive folkbildningsuppdraget. För RF-SISU 
Gävleborg innebär det att vi har att ta hänsyn till båda dessa 
plattformar i vårt sammanlagda uppdrag.
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Verksamhetsidé  
Idrottsuppdraget 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra 
och utvecklas under hela livet. 
 
Folkbildningsuppdraget 
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att  
ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer  
och vilja att utvecklas.  
 
SISU IU:s varumärke står på egna ben med en önskad 
position är att vara ”Idrottsrörelsens folkbildare” och 
med varumärkeslöftet ”Sätter idéer i rörelse”. 
 
 Vision  
Idrottsuppdraget 
Svensk idrott – Världens bästa.  
Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla  
på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras 
både till form och innehåll. Det bygger på en själv- 
styrande och samlad idrottsrörelse med starka 
förbund och föreningar samt en bildnings- och 
utbildningsverksamhet i världsklass. 
 
Folkbildningsuppdraget 
Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa.  
I denna vision ligger det aktiva, livslånga lärandet 
inbyggt samtidigt som den även är en förlängning av 
idrottsrörelsens vision. 
 
 Värdegrund 
 
Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grund- 
läggande principer, beslutade av RF-stämman. De  
är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom 
ramen för RF:s medlemsförbund och föreningar: 
 
Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att 
idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så 
att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet. Människors personliga utveckling och 
vikten av att tillhöra ett sammanhang stärker tilliten 

till varandra och till omvärlden. Aktivt livslångt 
lärande är folkbildningens kärna. 
 
Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars 
röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som 
deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar 
för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska 
utövas jämställt och oavsett bakgrund. Idrottsrörel-
sens folkbildning erbjuder en arena för att lära av och 
med varandra.

Allas rätt att vara med 
Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, 
etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, 
funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får 
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet och  
ska ha möjlighet till folkbildning i förening. Folkbild-
ningen ger möjlighet att tillsammans med andra öka 
kunskap och bildning. 

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande 
på lika villkor. Det innebär att följa överenskommel-
ser, leva efter god etik och moral – bland annat aktivt 
arbeta mot doping, matchfixing och annat fusk samt 
mot diskriminering, kränkningar och våld. Folkbild-
ningen är ett verktyg i idrottsrörelsens arbete med 
attityder och beteenden för en optimal föreningsmiljö.
 

Övergripande 
mål
 
Idrott för alla – hela livet   
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande föränd-
ringsarbete: Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrö-
relsen gemensamt om nya mål och 2017 tillkom de 
utvecklingsresor som ska hjälpa oss nå dem. Det stora 
målet med resorna är att alla som vill ska kunna 
idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och 
utveckling. På vissa områden går det redan att skönja 
en positiv trend, men rörelsen har fortfarande ett 
stort och viktigt arbete framför sig. 
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Idrottsrörelsens 
mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsam-
mans prioritera verksamheten i riktning mot visionen, 
”Svensk idrott – världens bästa”. Målen är fyra stycken:  
 
Livslångt idrottande 
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att 

barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet. 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt.  

Idrottens värdegrund är vår styrka 
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.  

Idrott i förening 
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med 

andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta  
i förening.  

Idrotten gör Sverige starkare 
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.  

Målen bygger på varandra och utgör tillsammans med 
utvecklingsresorna kärnan i idrottsrörelsens strategiska 
plan mot 2025. För att nå målet om livslång idrott i 
förening, behöver idrottsrörelsen stärka arbetet med 
värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten 
genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. 
Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare. 
Idrottsrörelsen har, både på nationellt och regionalt 
plan, tvååriga verksamhetsinriktningar som utgår från 
den strategiska planen och målen 2025.  
 
Till RF-SISU Gävleborgs uppdrag hör att, i linje med 
idrottsrörelsens strategi och mål, 

• stödja  utvecklingen i distriktets idrottsföreningar och 
förbund. 

• företräda distriktets idrottsrörelse gentemot myndig-
heter, politiker och samhället i övrigt

• leda det intressepolitiska arbetet i distriktet och 
påvisa idrottens samhällsnytta.

• genom folkbildning och utbildning skapa förutsätt-
ningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, 
strategier och mål, samt bidra till idrottens och 
individers utveckling utifrån behov och förutsätt-
ningar.

• skapa idrottsövergripande mötesplatser.
• ansvara för att idrottens gemensamma ledar- 

utbildningar erbjuds och genomförs i distriktet.
• tillhandahålla, fördela och följa upp de anslag som 

tillfaller distriktet.    

Mål för  
folkbildningen 
 
Statens mål med folkbildningen
Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål riksdagen 
beslutat för folkbildningspolitiken: ”Folkbildningen ska ge alla 
möjligheter att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”. 
Staten har fyra syften med sitt stöd till folkbildningen:

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin.

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bild-
nings-  och utbildningsnivån i samhället.

• Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i 
kulturlivet.   

Målet med folkbildning i idrottsrörelsen
RF-SISU Gävleborg är idrottsrörelsens studie- och utbild-
ningsorganisation i Gävleborg och ska verka för och bidra till 
idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 
medarbetare arbetar i alla länets kommuner och bidrar till 
föreningarnas utveckling. 

Till RF-SISU Gävleborgs uppdrag inom folkbildningen hör att, 

• skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsar-
bete, strategier och mål. 

• med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till 
idrottens och individers utveckling utifrån behov och 
förutsättningar. 

• skapa idrottsövergripande mötesplatser. 
• ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar 

erbjuds och genomförs. 
• tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmate-

rial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet. 
• fördela och följa upp statens anslag till idrottens studie-, 

bildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regering-
ens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och 
mål. 

Vårt arbete utgår från folkbildningens mål om att ge alla 
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 
Genom att medlemmar möts och pratar om hur de vill ha det i 
sin förening stärks medlemsdemokratin, inflytandet och 
delaktigheten. Människor ges möjlighet att göra en kunskaps- 
och bildningsresa.  
 
Kärnan i verksamheten är alltid samtalet och mötet mellan 
människor. Att lära av andra och av varandra skapar engage-
mang. 
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Coronaviruset 
och idrotten
Pandemin har inneburit tvära kast för 
föreningar och förbund, där förutsättning-
arna för verksamheten förändrats med 
kort varsel. Såväl tränings- och tävlings-
verksamhet som folkbildning och utveck-
lingsarbete har fått hitta nya former och 
omfattande stödinsatser har satts in.

Effekter på idrottsrörelsen 
Sedan början av mars 2020 har idrottsrörelsen fått 
förhålla sig till de begränsande råd och rekommenda-
tioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten 
löpande gått ut med. Fortsatta restriktioner även under 
2021 har drabbat idrottsrörelsen både ekonomiskt och 
idrottsmässigt och kommer att kräva arbete med 

återstart och utveckling de närmaste åren. Statistik i 
form av verksamhetssiffror för exempelvis LOK-stöd, 
sanktionerade tävlingar och från enkäter till idrotts-
föreningar och intervjuer med samtliga SF vittnar om 
kraftiga negativa effekter. SF:en lyfter särskilt fram 
svårigheten att behålla ungdomar och unga vuxna. 
Svårigheten gäller även äldre och personer i riskgrupp. 
Det syns extra tydligt för personer med funktionsned-
sättning där minskningen har varit dramatisk. 

Nästan alla föreningar upplever att de påverkats 
negativt på något sätt och majoriteten anger att det 
påverkat föreningen stort. Föreningar med höga fasta 
kostnader för till exempel egna anläggningar har haft 
det kämpigt. Påverkan är likartad över hela Sverige 
och för såväl städer som landsbygder.  

Coronapandemin har inneburit en omfattande 
omställning för RF-SISU Gävleborg. Vi har, i nära 
samverkan med RF, fokuserat på att förmedla en 
samlad lägesbild genom uppdaterad information och 
ge stöd och hjälp i den kris som slagit hårt mot 
idrottsföreningarnas och SDF:s verksamhet. Vi har 
uppmanat idrottsrörelsen att ställa om och inte ställa 
in, då utgångspunkten har varit att fysisk aktivitet är 
värdefull för människors hälsa. Vi har fört fram 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i ord 
och handling visat att vi står bakom dessa. 

Med kort varsel samlade vi till exempel 270 deltagare 
för genomgång av hur de skärpta allmänna råden för 
Gävleborg påverkar idrotten. Vi har erbjudit informa-
tionsaffischer för anläggningar, lärgruppsmaterialet 
”Har din förening beredskap för kris?” samt informa-
tionsmaterialet ”Hantera coronasmitta i föreningen”. 
Med snabb digital omställning har vi fortsatt möta 
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idrottsföreningar i vårt arbete och bibehållit den 
interna dialogen inom organisationen, trots att våra 
medarbetare till största del arbetat hemifrån.

Vi har på olika sätt försökt synliggöra hur idrottsrörel-
sen påverkats av pandemin, gjort nulägesanalyser i 
föreningar och regelbundet genomfört träffar med 
länets kommuner och med SDF. Vi har funnits med i 
Länsstyrelsen Gävleborgs samordningsgrupp för coro-
na tillsammans med Region Gävleborg och represen-
tanter för annan offentlig verksamhet.

I de nulägesanalyser vi gjort på regional nivå är det 
tydligt att det inte alltid är ett ekonomiskt stöd som 
efterfrågas. Föreningar är i behov av att utveckla 
digitala lösningar, få hjälp att återrekrytera aktiva, 
ledare, domare och funktionärer samt få tillbaka 
engagemanget och orken att fortsätta framåt för 
styrelser och andra ideella krafter. Utifrån svaren satte 
vi snabbt in åtgärder för att möta föreningarnas oro 
och hjälpa dem hitta lösningar och vägar framåt. Hur 
många som verkligen kommer tillbaka och hur stora 
effekterna av pandemin blir kan vi ännu inte överblicka. 
 
Den preliminära analysen av LOK-stödssiffrorna för 
våren 2021 visar en mycket oroande trend där vissa 
siffror i Gävleborg är sämre än det nationella snittet. 

• I ålderskategorin 7–12 år har ca 61 000 deltagar-
tillfällen färre rapporterats från Gävleborgs 
idrottsföreningar, vilket motsvarar en minskning 
på 19,5 % (jmfr Sverige 15,9 %) 

• I ålderskategorin 13–16 år har ca 43 500 deltagar-
tillfällen färre rapporterats från Gävleborgs 
idrottsföreningar, vilket motsvarar en minskning 
på 16,4 % (jmfr Sverige 13,6 %). 

De idrotter i Gävleborg som minskat mest 2021 jämfört 
med 2019 är Innebandy (-47 500 deltagartillfällen), 
Gymnastik (-25 200 dt) och Fotboll (-12 500 dt). 

Idrottskonsulenternas coronaarbete 
Idrottskonsulenterna har varit den främsta kanalen 
för att stödja och peppa föreningar i omställnings- och 
digitaliseringsarbetet, förmedla information och fånga 
upp frågor under alla faser av pandemin till exempel 
hjälpa föreningar att ansöka om kompensationsstöd 
och upprätta återstartsplaner. 

Många kreativa lösningar har växt fram när förening-
ar hittat nya vägar att bedriva verksamhet på ett 
smittsäkert sätt. Nya nätverk har bildats, alternativa 
träningsytor utomhus har nyttjats och digitala 
hjälpmedel har använts för att stärka sammanhåll-
ningen och genomföra verksamhet på distans. 

Ekonomiskt stöd
Distriktets idrottsföreningar och SDF har kunnat 
ansöka om kompensationsstöd för att mildra de största 
intäktsbortfallen och öka möjligheterna till överlevnad. 
Stödet har varit möjligt att ansöka om för varje kvartal 
alternativt tertial och nationellt omfattat mellan 
350-500 miljoner kronor per ansökningsperiod.  I 
genomsnitt kompenserades föreningar och förbund 
med 50-55 % av den framräknade förlusten.  
 
Värst ekonomiskt drabbade har föreningar och 
förbund med omfattande evenemangs- och serieverk-
samhet varit, även föreningar där en stor del av 
inkomsterna byggt på arrangemang som exempelvis 
marknader och bingoträffar som fått ställas in under 
corona. Huvuddelen av stödet har kanaliserats till de 
som lidit störst förluster i förhållande till sin omsätt-
ning. Distrikten gavs även möjlighet att avsätta en del 
av Projektstöd IF och Projektstöd IF Idrott för 
nyanlända för att täcka kostnader som föreningar haft 
när de tvingats ställa om sin verksamhet.  

Via SF har föreningarna även haft möjlighet att ansöka 
om det återstartsstöd som idrottsrörelsen beviljades av 
regeringen för 2021. I december 2021 tilldelades även 
RF-SISU-distrikten medel att fördela till föreningar i 
återstartsarbetet, detta arbete fortsätter 2022.

Corona har påverkat folkbildningen
Pandemin bromsade snabbt upp i stort sett all folkbild-
ningsverksamhet i distriktet våren 2020. En nationell 
avstämning visade att folkbildningsverksamheten 
2020 beräknades minska med ca 25–30 % i distrikten. 
 
RF-SISU Gävleborg kunde dessbättre överträffa detta 
och genomföra 111 % av det ursprungliga målet för 
utbildningstimmar under 2021 (nationellt snitt 77 %) 
och vi tar igen vår verksamhet så vi nu endast minskat 
4 % mot 2019 som anses som ett normalår. 
 
Antal samverkande IF fortsätter att minska mot 2020. 
Vi når 88 % av det ursprungliga målet för 2020 vilket 
resulterar i 362 samverkande IF och det är en 12 % 
minskning mot 2020 (nationell minskning 21 %)
När det gäller unika deltagare har vi börjat ta igen mot 
2019. Vi når 86 % av det ursprungliga målet för 2020,  
17 295 unika deltagare och det är en 5 % ökning mot 
2020 (nationell minskning 1 %).
 
Så sammantaget når vi alla uppsatta mål gentemot 
SISU Idrottsutbildarna riks efter den generella 30% 
minskningen och vi har bra resultat i jämförelse med 
riket. Det är ett tecken på att vi klarat av att ställa om 
och fortsatt att sätta idéer i rörelse, trots kraftigt 
förändrade förutsättningar. Många föreningar har det 
dock fortsatt tufft och där är vår roll viktig.
  



Utvecklingsresor  
för att nå målen
På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om fem 
utvecklingsresor som idrotten måste fokusera på för att nå 
målen för Strategi 2025. De kallas utvecklingsresor eftersom de 
är en långsiktig strävan mot de övergripande målen 2025. 
Idrottsrörelsen gör en gemensam resa där RF leder, stödjer och 
företräder idrottsrörelsen, medan SISU IU bildar och utbildar i 
riktning mot målen.
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01
En ny syn på  
träning och  
tävling
2025 är målet att alla får plats att idrotta  
i idrottsrörelsen utifrån sina villkor oav-
sett ambition, ålder, kön, prestationsnivå  
eller andra förutsättningar. Träning  
och tävling utformas så att utövaren mår  
bra, har roligt och utvecklas under hela  
livet. Ledarskapet fokuserar på glädje  
och prestation snarare än på resultat.  
Utveckling av rörelseförståelse gör att  
fler får fysiska förutsättningar att idrotta  
mer. Det ger fler utövare totalt sett och 
även fler internationella medaljer.

Rörelseförståelse
På resan mot en ny syn på träning och tävling ligger 
stort fokus på utvecklingen av rörelseförståelse. 
Begreppet motsvarar engelskans Physical Literacy 
och handlar om att utveckla både fysiska, sociala och 
psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara 
aktiv genom hela livet.

Barn- och ungdomsidrott 
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i 
Sverige, vilket på ett nytt sätt aktualiserat barn- och 
ungdomsfrågorna inom idrottsrörelsen och belyser 
vikten av alla barns rättigheter. Kring området 
Trygga idrottsmiljöer har vi fortsatt samverkan med 
andra aktörer såsom Rädda Barnen, Unicef och BRIS.

Vi har sett en positiv utveckling hos flera SDF med 
anpassning av spelformer, tränings- och matchytor 
för att bereda fler och varierade möjligheter till 
träning och match där varje individ får möjlighet att 
ta plats. Ledarutbildningarna inom SF/SDF fortsätter 
att ha fokus på att möta varje individ på rätt nivå med 
siktet inställt på ”Så många som möjligt, så länge som 
möjligt i en så bra verksamhet som möjligt”.

Projektstöd IF (f.d. Idrottslyftet) är fortsatt en viktig 
katalysator inom föreningslivet där föreningar kan 
beviljas medel för utvecklingsprojekt. 

Syftet har varit att utveckla verksamheten i förening-
ar och förbund så att barn och unga i åldern 7–25 år 
väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett 
livslångt idrottande i föreningsidrotten. Stödet ger 
ökad kraft att efterleva anvisningarna för barn- och 
ungdomsidrott inom föreningslivet och därigenom nå 
våra gemensamma mål. 

Bland genomförda insatser på temat barn- och 
ungdomsidrott kan bland annat nämnas:
• Processarbete med Gävle GIK Innebandy i syfte 

att stärka och kompetensutveckla föreningens 
ledare för att ge fler barn en bättre tränings- och 
matchmiljö. 

• Processarbete med Hedesunda IF fotboll där 
syftet var att ge fler barn chansen att börja spela 
fotboll. 

• Processarbetet ”High Five” i Gefle Gymnastik-
förening med syfte att arbeta fram en handlings-
plan för föreningen.

• Sportvecka i Söderhamn där cirka 300 barn 
deltog och fick idrottsinspiration.

• Lärgruppsarbete i Högbo GIF där man utvecklat 
en skidlekplats åt de yngre aktiva i föreningen.

• Satsning tillsammans med Gävle-Dala Handboll-
förbund på att lansera konceptet Hand the ball 
för att sänka tröskeln till bollsporten.

• Öppen föreläsning med expertis från Unicef om 
att leda med ett barnrättsperspektiv. 

Rörelsesatsning i skolan 
Rörelsesatsning i skolan i Gävleborg har utvecklats 
positivt under 2020 och 2021. Trots den pågående 
pandemin tecknades överenskommelser med 21 nya 
skolor i 5 kommuner under perioden, där verksam-
heten totalt omfattat ca 4 000 elever i målgruppen åk 
F–6. De skolor i Bollnäs, Gävle, Ockelbo och Nordan-
stig som övergått till nätverksskolor sedan starten 
2018, har fortsatt stöd i form av material, utbildnings-
tillfällen och skolnätverksträffar.

Grundutbildning i rörelseförståelse har genomförts 
för cirka 800 pedagoger fördelat på 2020 och 2021.  
60 av dessa utbildades i särskild samverkan med 
Parasport Gävleborg för verksamhet i särskolor. Vi 
har genomfört 17 riktade vidareutbildningar för 
pedagoger under 2021 samt genomfört elevledarut-
bildningar för cirka 100 elever i åk 4-6 på våra 
samverkande skolor, för att de ska kunna leda aktivite-
ter på raster och i klassrummen för sina kamrater.  

I samverkan med distrikten Uppland och Västernorr-
land har vi arrangerat 7 gemensamma nätverksträffar 
för distriktens pedagoger under perioden. Syftet har 
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varit att dela goda exempel och gemensamt höja 
kunskapen kring rörelse i undervisning och på raster. 
 
I Bollnäs kommun samverkar vi med Föreningsalli-
ansen för att driva Rörelsesatsning i skolan. Arbetet 
inleddes på två skolor 2020 och har under 2021 
utökats med ytterligare 3 skolor och involverat två 
lokala föreningar. Genom samverkan med Fritidsban-
ken har skolorna haft möjlighet att låna utrustning för 
rast- och fritidsverksamhet. 

I Ovanåkers kommun har samverkan inletts med 
samtliga 7 grundskolor i kommunen. Grundutbild-
ningen har genomförts för cirka 150 pedagoger. En av 
skolorna har inlett processarbetet medan övriga 
skolor erbjuds processtöd under 2022.

I Sandvikens kommun har en skola ingått i satsning-
en 2021, och tagit del av flera utbildningsinsatser och 
föreningssamverkan är planerad att starta 2022. 

I Söderhamns kommun samverkar tre skolor och 
grundutbildning har genomförts i dessa skolor för 
cirka 100 pedagoger. Vi har genomfört workshops 
kring rörelse i undervisningen samt processlett 
skolorna i ”Roller på Rasten” i syfte att skapa mer akti-
vitet för eleverna. En av skolorna har startat fören-
ingssamverkan med rörelseaktiviteter under skoltid.

I Gävle kommun har Rörelsesatsning i skolan 
bedrivits i två parallella spår. Ena spåret i samverkan 
mellan RF-SISU Gävleborg, Gävle kommun och 
Rädda Barnen, i form av pilotprojektet ”Rörelsesats-
ning i Gävle kommun – att kunna, vilja och våga röra 
sig hela livet med fokus på skola och fritid”. Det andra 
spåret är det ”ordinarie” erbjudandet om samverkan.

Pilotprojektet är en vidareutveckling av det ordinarie 
uppdraget inom ramen för Rörelsesatsning i skolan 
och RF:s satsning på idrottssvaga områden. Deltagan-
de skolor har valts utifrån socioekonomiska parame-
trar, skolresultat och grad av föreningsidrottande. 
Pedagogerna på dessa skolor har bland annat fått 
utbildning via Rädda Barnen i traumamedvetet 
förhållningsätt. Detta i kombination med rörelseför-
ståelse ger ökade möjligheter att även nå barn som har 
varit med om svåra upplevelser.

RF-SISU GÄVLEBORG

I samverkan med kommunens satsning i ytterområ-
den har vi startat fritidsaktiviteter i nya konstellatio-
ner och byggt viktiga nätverk för att stärka relationer-
na mellan olika samhällsaktörer lokalt.

I samverkan med Rädda Barnen har vi startat en ny 
form av fritidsverksamhet: D.O.I.T. (delaktighet, 
organisering, inkludering och trygghet) i ett område 
med trygghetsutmaningar i Gävle. Syftet är att bidra 
till en meningsfull fritid för barn, öppna dörrar till 
föreningslivet och ge en ökad sammanhållning i 
området. 
 
D.O.I.T. har utbildade aktivitetsledare som genomför 
verksamhet två gånger per vecka, med i snitt 23 barn 
per tillfälle. Genom föreningssamverkan har barnen 
fått prova olika idrotter. Redan efter ett år kunde 
tydliga effekter noteras, bland annat genom ökad 
studiero i klassrummen och ökad trygghet på 
rasterna. Vi kan tydligt se att strukturerade rörelse-
aktiviteter bidrar till trygghet och inkludering.

I det andra spåret, det ordinarie upplägget för 
Rörelsesatsning i skolan, har två grundsärskolor 
tillkommit under 2021, målgruppsanpassad aktivi-
tetsutrustning  och ett anpassat utbildningsstöd har 
erbjudits i nära samverkan med Parasport Gävleborg.

I samverkan med Gävle-Dala Handbollförbund har vi 
genomfört utbildning för 45 idrottsledare och 
skolpedagoger i konceptet "Hand the Ball" – en 
förenklad variant av handboll som syftar till att sänka 
trösklarna till bollsporten.  

För att bygga ytterligare kunskap kring barns fysiska 
aktivitet har vi, i samarbete med SCRIIN, genomfört 
undersökningar med aktivitetsmätare för kartlägg-
ning av barns rörelsevanor i skolan. 

Idrottens dag 
I september varje år arrangerar RF tillsammans med 
RF-SISU distrikten Idrottens dag runtom i landet. 
2020 och 2021 genomfördes Idrottens dag tillsam-
mans med Rörelsesatsning i skolan, som en manifesta-
tion där vi tillsammans stod upp för alla barns rätt till 
rörelse och idrott.  

Fokus har varit på de minst aktiva barnen, med målet 
att så många som möjligt skulle vilja delta i 120 
minuters fysisk aktivitet. Vi ville visa hur man 
uppmuntrar till lek och rörelse, höja kunskapen om 
barns idrottande, visa alla positiva effekter det för 
med sig på skolresultat och hälsa samt bygga broar 
mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är 
att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.  

I anslutning till Idrottens dag 2021 gjordes insatser 
för att skapa kontakt mellan skolelever och lokala 

”Min mamma låter mig ald-
rig vara ute efter skolan, 
men när hon vet att jag är 
med er så känner hon sig 
trygg och jag får vara ute.” 
Deltagare "D.O.I.T."
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idrottsföreningar. Inom Rörelsesatsning i skolan 
fortsatte vi att skapa bryggor mellan skolor och 
föreningar för att ytterligare stärka denna samverkan. 
Arbetet fortsätter och intensifieras under 2022.

I Gävleborg deltog 18 skolor 2020 och 23 skolor 2021 i 
totalt 5 kommuner. Ett utbildningspaket med 
anpassade övningar i olika svårighetsgrader samt ett 
materialpaket inklusive diplom och giveaways, 
levererades till skolorna som deltog. 2021 deltog även 
två grundsärskolor på Idrottens dag vilket gladde oss 
extra mycket. Personal från RF-SISU deltog och 
medverkande på alla arrangerande skolor 2021, vilket 
var den största skillnaden i jämförelse med 2020 där 
vi i vår medverkan fokuserade på en skola. 

Målgruppen för Idrottens dag är elever i förskoleklass 
till årskurs 6. Totalt har 28 olika idrottsföreningar och 
två specialidrottsförbund bidragit med aktiviteter 
under 2020 och 2021. Exempel på aktiviteter som 
erbjudits är speedorientering, rullstolsbana och 
Handbollsförbundets koncept Hand the Ball.  
 
Drygt 3 000 elever deltog på Idrottens Dag 2020 och  
3 500 elever 2021. På grund av pandemin så fick de 
publika familjeevenemangen ställas in. Idrottens dag 
är en del av European School Sports Day, som genom- 
förs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och 
finansieras via EU:s satsning European Week of Sport.

Samverkan med SDF
I det utvecklingsarbete som RF-SISU Gävleborgs 
idrottskonsulenter bedriver i distriktets föreningar 
finns specialidrottsförbundens utvecklingsplaner 
med som en integrerad del. Under 2020 och 2021 har 

vi även bedrivit riktade utvecklingsinsatser tillsam-
mans med ett antal SDF, några av dessa är. 

Lansering och implementering av Svenska Ishockey-
förbundets nya plattform Hemmaplansmodellen i 
samverkan med Gästriklands Ishockeyförbund och 
Hälsinglands Ishockeyförbund, där vi mött aktiva,  
ledare och föräldrar i distriktets barn- och ungdoms-
föreningar. Syftet med modellen är att skapa ett 
livslångt intresse för ishockey och personlig utveck-
ling såväl som goda idrottsliga prestationer. I Gäst-
rikland har ett arbete i samverkan inletts för att se 
över U16-modellen. Syftet är att få fler unga att stanna 
kvar inom ishockeyn och balansera elit kontra bredd 
på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Processledning i samband med Gävleborgs Rid-
sportförbunds utvecklingsträffar med föreningar i 
distriktet. Utvecklingsresan mot 2025 har varit fokus 
och vårt arbete har sedan fortsatt på föreningarnas 
hemmaplan för att stärka deras förutsättningar att nå 
målen. Vi har även initierat nätverksträffar för 
ridklubbar utan ridskola i syfte att skapa samverkan 
och kraft att driva gemensamma satsningar.

Samverkan med Gävleborg-Dalarnas Handbolls-
förbund för att sprida konceptet Hand the Ball – ett 
enklare insteg till rolig och tillåtande bollsport med 
allas möjlighet till deltagande i centrum. I samverkan 
med bland andra Föreningsalliansen i Bollnäs och 
lokala föreningar har utbildningsinsatser genomförts 
i Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn och Sandviken.  
 
Processtöd tillsammans med Korpen då två nya 
föreningar startats inom ramen för Korpens verksam-
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het i Bollnäs, vilket gett nya aktiva och nya styrelse-
medlemmar till verksamheten. 
  
Utvecklingsarbeten i samverkan med Parasport 
Gävleborg i ett flertal föreningar i syfte att stärka 
förutsättningar för personer med funktionsnedsätt-
ning att utöva idrott. Till exempel har Parafotboll 
startats i Rengsjö SK i samverkan med Bollnäs GIF, 
Hälsinglands Fotbollförbund och Föreningsalliansen.
 
Samverkan med Gävleborgs Innebandyförbund 
och Parasport Gävleborg, samt ett antal andra aktörer, 
på temat "En meningsfull och aktiv fritid för alla". 
Inom ramen för samarbetet har bland annat en helt ny 
ledarskapsutbildning, med fokus på att leda personer 
med funktionsnedsättning, producerats. Vi har även 
stöttat idrottsövergripande samarbeten där syftet 
varit att kombinera olika idrotter för att kunna 
erbjuda allsidig och variationsrik träning för barn och 
unga, öka idrottsintresset och minska skaderiskerna.

Samverkan med Svenska Budo & Kampsports- 
förbundet, för att genomföra nätverksträffar i syfte 
att stärka samverkan mellan nationell, regional och 
lokal nivå. Vi har även arrangerat en testutbildning i 
två av distriktets föreningar i syfte att hitta former för 
en ny typ av barn- och ungdomsledarutbildning inom 
Thaiboxning.

Samverkan med Hälsinglands Fotbollförbund och 
Gestriklands Fotbollförbund där vi utbildat 
hundratals unga ledare för olika typer av sommarak-
tiviteter, genomfört digitala utbildningar på temat 
ledarrekrytering i Gästrikland, arrangerat utbild-
ningsdagar på temat Fotbollsfys i Hälsingland, 
genomfört utbildningsinsatser utifrån Fotbollens 
spela, lek och lär i ett antal föreningar i distriktet, 
stöttat fotbollssamverkan inom NaFu-distrikten i 
syfte att ge stärkta förutsättningar, möjlighet till 
evenemangsutveckling och ett stärkt ledarskap samt 
bistått föreningar i arbetet med Diplomerad förening. 

Påbörjat implementeringen av verktyget Prestations-
inriktade föreningsmiljöer i tre av distriktets 
föreningar i samverkan med Svenska Gymnastik-
förbundet. Det har bland annat lett till tydligare 
arbetsfördelning och större fokus på ungdomars infly-
tande. 

Genomfört en ledarskapsutbildning i samverkan med 
Svenska Tennisförbundet för förbundets ledar- 
akademi vilket resulterat i 8 unga, utbildade ledare 
som blir ett efterlängtat tillskott i Hudiksvalls Tennis-
klubb.  
 
Arrangerat ett antal ledarutvecklingskvällar för 
bandyföreningar i Edsbyn, Bollnäs och Ljusdal i 
samverkan med Svenska Bandyförbundet. Fokus 

riktades mot en ny syn på träning och tävling, behålla 
aktiva och att skapa trygga idrottsmiljöer.
 
Utvecklingsarbete i samverkan med Svenska 
Castingförbundet och Föreningsalliansen i Bollnäs 
för att underlätta rekrytering till föreningar, skapa 
mötesplatser och stärka idrottens förutsättningar i 
distriktet. 
 
Processtöd vid Svenska Fäktningsförbundets 
uppstart av en fäktningsförening i distriktet.  

Satsning kring Barnens spelregler i samverkan med 
Gästrike-Hälsinge Golfförbund för att bidra till en 
trygg idrottsmiljö. En utbildningssatsning har även 
genomförts på temat fadderskap och värdskap i syfte 
att ge ökad kunskap för att kunna behålla medlem-
mar. Många nya golfare har tillkommit i distriktet 
under verksamhetsperioden. 
 
I övrigt har övergripande utvecklingsinsatser 
kopplade till föreningar i Gävleborg även genomförts i 
samverkan med Svenska Simförbundet, Svenska 
Bordtennisförbundet, Svenska Motorsportför-
bundet, Hälsinglands Orienteringsförbund, 
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, 
Svenska Bågskytteförbundet och Svenska 
Taekwondoförbundet.  
 
SDF-konferenser
Vi genomför årligen en SDF-konferens i distriktet, 
2020 var temat ”Halvtid och framtid – Moderna 
förbund som engagerar” och 2021 "Samverkan och 
intressepolitik". 17 respektive 11 SDF deltog vid 
konferenserna och involverades i dialoger kring 
Strategi 2025, ungdomsdelaktighet, idrott och 
normer, pandemins inverkan, samhällsutmaningar 
och idrottspolitiska frågor. Uppskattade inslag var 
bland annat dialogsamtal med ungdomspanel kring 
vad idrottsrörelsen kan göra för att engagera och 
behålla barn och unga, UF-företaget ”Livet-ut” som 
berättade om sin barnbok ”Kampen om vår idrott” 
som tar upp dilemman kring idrott och normer samt 
föreläsaren Carl-Johan Sundberg, professor vid 
Karolinska Institutet, som bidrog med kunskap om 
träning och rörelse livet ut.
 
Som komplement till konferenserna har vi även 
genomfört SDF-dialoger i mindre grupper under 
perioden. Träffarna ger nya kontaktytor, ökad 
förståelse mellan aktörer, samsyn gällande idrotts- 
rörelsens utmaningar och idéer kring samverkan. 

Samsyn Gävleborg 
Samsyn Gävleborg är en tydlig viljeinriktning och en 
överenskommelse mellan flera av de större lagidrot-
terna i distriktet. Under 2021 slogs Samsyn Gäst-
rikland och Samsyn Hälsingland ihop för att omfattas 
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av en och samma överenskommelse, där fortsatt 
samma ledord gäller: "Så många som möjligt, så länge 
som möjligt i en så bra idrottsmiljö som möjligt”. 
Deltagande förbund är fotboll, innebandy, ishockey, 
bandy och handboll. Genom Samsyn medverkar de 
gemensamt till ett mer hållbart och långsiktigt 
idrottande bland annat genom att skapa förutsätt-
ningar för ungdomar att inte "behöva välja” idrott i för 
tidig ålder. 

RF-SISU Gävleborg har rollen som sammankallande i 
Samsyn och fokus under 2020 och 2021 har fortsatt 
legat på de kalendermöten som genomförs mellan 
förbunden för att, så långt det är möjligt, undvika 
idrottsliga krockar för de aktiva. Under 2021 har 
kampanjmaterial för Samsyn planerats och kommer 
att lanseras löpande. 

Modellen Samsyn har sitt ursprung i vårt distrikt och 
har efter hand spridits till allt fler distrikt i landet.

#Skippaattityden
Med stöd från LF Samhällsfond sjösatte vi konceptet 
#skippaattityden under 2018. Konceptet togs fram för 
att arbeta långsiktigt och konkret med normer och 
attitydfrågor i distriktets barn- och ungdomsfören-
ingar. Målet är att attitydfrågor inte ska utgöra ett 
hinder för barns och ungas idrottande. Konceptet är 
utarbetat av RF-SISU Gävleborg och bygger på 
ambassadörer som, i anslutning till ordinarie träning 
eller tävling/match, genomför värdegrundsprocesser 
med barn- och ungdomsgrupper. 

Metoden bygger på att barnens egna röster och åsikter 
står i centrum – ofta genomförs dialogerna utan att 
ledaren är på plats. Att barnen blir lyssnade på och får 
möjlighet att påverka sin idrottsmiljö är en viktig 
grund för att skapa trygga idrottsmiljöer i enlighet 
med Barnkonventionen. 

Under verksamhetsperioden har arbetet med 
konceptet fortlöpt och vi har, trots omständigheterna, 
lyckats nå fler ungdomar än beräknat. Projektgruppen 
insåg att målsättningarna för konceptet behövde 
revideras när covid-19 började sprida sig och restrik-
tionerna för sammankomster ökade. En starkt 

bidragande anledning till att träffar för konceptet 
överhuvudtaget kunde genomföras var omställningen 
till att träffa barnen och ungdomarna utomhus. 

Under 2020 och 2021 har konceptet #Skippaattityden 
genomförts vid 189 resp 132 tillfällen med samman-
lagt 988 resp 1059 deltagare. Totalt nådde vi 58 lag/
grupper i 21 unika föreningar och 6 specialidrotts- 
distriktsförbund under 2020 och 37 lag/grupper i 7 
unika föreningar och 3 specialidrottsdistriktsförbund 
under 2021.
 
Vi genomförde också en enklare variant där vi 
använde materialet och upplägget i föreläsningsform 
vid föreningarnas sommaraktiviteter. I den formen 
nådde vi 150 grupper från 27 unika föreningar och 10 
specialidrottsdistriktsförbund vid totalt 377 tillfällen 
med över 2 000 deltagare under 2020 och 282 grupper 
från 18 unika föreningar och 6 specialidrottsdistrikts-
förbund vid totalt 534 tillfällen med över 5 732 
deltagare under 2021.   

Ett flertal lag signalerar att de märker skillnad – att 
#skippaattityden har gett effekt. Det kan märkas 
genom att ljudnivån sjunkit, att tonen i snacket är en 
annan eller att klimatet helt enkelt förändrats till det 
bättre. Flera ledare vittnar också om hur tacksamma 
de är att ”någon utifrån” kommer in och tar dessa 
snack. Det är lätt att bli "hemmablind" och svårt att 
hinna prioritera dessa diskussioner och hitta ett bra 
upplägg för att prata om dessa viktiga frågor på ett sätt 
som gör skillnad.

Utvecklingen av #Skippaattityden har gått snabbare 
än vi trott och intresset från länets föreningar har 
varit stort. Vi har därför utvecklat ett uppföljande 
pass för grupper och lag som genomgått #Skippaatti-
tyden, samt kopplat konceptet till Rörelsesatsning i 
skolan genom två speciellt utbildade ambassadörer 
som arbetat i skolklasser.

Övriga insatser kopplat till värdegrund
Med Barnkonventionen som grund har vi tagit fram 
ett värdegrundsmaterial där frågeställningar kring 
barn- och ungdomsidrott tryckts på miljövänliga 
kaffemuggar. Muggarna fungerar som ”pratstartare” i 

”Varför är det viktigt att ditt 
barn idrottar?” 
 
” Hur kan du prata med ditt 

barn om fysisk närhet och 
relationer?”

” Hur kommer barnens rös-
ter fram i just er förening?” 
 
”Jämför du ditt barn med 
andra barn i gruppen eller 
laget?”
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samlingslokaler eller vid cuper och arrangemang, där 
föreningen når idrottsföräldrar, ledare och andra. 

Bland de föreningsspecifika värdegrundsprocesser 
som vi genomfört under året kan exempelvis nämnas:
- Process i Hedesunda IF ishockey kring värderings-
frågor på temat ”Hur vi är mot varandra och andra”.
- Process med Strands BK för att stötta föreningen i 
att ta fram värdegrund och utveckla såväl framtids- 
som rekryteringsstrategier.  
- Process med Brynäs IF "Hållbar och trygg miljö".

Under perioden har vi tillsammans med Rädda 
Barnen (RB) genomfört processen High Five – fem 
steg till en handlingsplan i fyra av distriktets fören-
ingar: Gefle Gymnastikförening, Söderhamns 
Gymnastikförening, Brynäs IF fotboll och Strömsbro 
IF. Stegvis har föreningarna, med stöd från RB och 
RF-SISU Gävleborg, fått lära sig mer om barnkonven-
tionen och hur man motverkar kränkningar, mobb-
ning och diskriminering.  
 
Under tillfällena har vi hjälpts åt att göra en nuläges- 
analys, ta fram en åtgärdstrappa och forma en 
handlingsplan. Föreningarna fick sätta rutiner för hur 
de ska göra när de känner oro för ett barn, mål och 
syfte med handlingsplanen samt vilka dokument som 
ska vara vägledande. Utbildningen genomfördes 
digitalt och totalt deltog 26 personer.
 
Via Rörelsesatsning i skolan genomfördes en digital 
föreläsning för föreningar som vill utveckla sitt arbete 
inom trygg idrott och göra en handlingsplan för att 
hantera kränkningar och mobbning i föreningen.

Idrottsföräldrar
Om idrottsrörelsen ska nå målet om livslångt idrot-
tande är det viktigt att vi får idrottsföräldrar och 
andra viktiga vuxna med på resan. RF-SISU Gävle-
borg genomför årligen insatser riktade till denna 
viktiga målgrupp. Syftet är att bygga ett sunt och 
långsiktigt förhållningssätt till barns och ungdomars 
idrottande.  
 
Vi har bland annat genomfört dialogkvällar tillsam-
mans med konståkningsklubbar i distriktet, inspira-
tionsföreläsningar i samband med implementeringen 
av ishockeyns nya inriktningsdokument "Hemma- 
plansmodellen", föräldrautbildning för en bandyför-
ening samt föreläsningar på temat "Världens bästa 
idrottsförälder" i några av distriktets motorsport-  
föreningar. I samverkan med Söderhamns kommun 
genomförde vi en öppen föreläsning under rubriken 
"Gör det bättre om du kan" med Johan Fallby, med 
cirka 70 åhörare och ungefär lika många som följde 
via livestream.

Nytt idrottsövergripande utbildningsutbud
Under 2020 färdigställde SISU Idrottsutbildarna den 
nya versionen av den idrottsövergripande tränarut-
bildningen som innehåller ”Introduktion-”, ”Grund-” 
och ”Fortsättning”. Utbildningarna har sin utgångs-
punkt i aktuella idrottsstudier, det idé- och värde-
ringsstyrda ledarskapet och idrottsrörelsens strate-
giska förändringsarbete. Innehållet  genomsyras av 
idrottsrörelsens utvecklingsresor, särskild fokus 
ligger på En ny syn på träning och tävling. Även 
trygghetsfrågorna är idag en naturlig del av dessa 
utbildningar.
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Den moderna 
föreningen  
engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara 
på människors engagemang och inspirerar 
till delaktighet. Medlemskapet är moder-
niserat. Det är enkelt och välkomnande att 
engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön 
eller andra förutsättningar. Människor vill 
engagera sig och är stolta över att vara en 
del av sin förening och av idrottsrörelsen. 
Föreningen har antagit nya former där 
grunden är människors vilja att vara med 
och bidra i föreningen.

Engagemang och demokrati
Engagemangs- och delaktighetsfrågor har alltid varit 
kärnfrågor för idrottsrörelsen, men pandemin innebar 
stora utmaningar när det gällde de demokratiska 
processerna. Att ställa om till digitala forum blev över 
en natt verklighet och inte bara en framtidsvision. 

Vi har stöttat föreningar och specialidrottdistriktsför-
bund med råd och tips för att klara sina årsmöten på 
digital väg, bland annat genom utbildningar för ett 
80-tal föreningsrepresentanter. Vi har även bistått 
praktiskt i genomförandet vid ett antal tillfällen. 
RF-SISU Gävleborgs egna årsmöte genomfördes med 
hjälp av verktyget EasyMeet.    
 
Idrottens föreningslära
Det självklara navet för förflyttningen mot 2025 är de 
idrottsföreningar som varje dag arbetar för att skapa 
förutsättningar för idrottande. Som ett stöd till de 
förtroendevalda som leder dessa föreningar utformas 
utbildningar som rimmar med förflyttningen inom 
ramen för Strategi 2025. RF-SISU Gävleborgs uppdrag 
omfattar även att ge stöd och råd i idrottsjuridiska 
frågor till enskilda föreningar vid behov. 

För att stärka idrotten i Gävleborg krävs en ökad 
kunskap om vad det innebär att vara medlem i en 
förening. RF-SISU Gävleborg vill stärka och utveckla 
medlemsdemokratin samt verka för att fler arbetar 
med förenings- och förbundsutveckling. Under 
veksamhetsperioden har vi erbjudit olika utbild-
ningsinsatser i föreningskunskap, de flesta i digital 
form, bland annat har den öppna utbildningen Att leda 
och utveckla en ideell förening genomförts med 
deltagare från 16 föreningar och totalt 11 olika idrotter.  
 
RF-SISU Gävleborg genomför även föreningsinterna 
insatser där vi anpassar upplägget utifrån föreningens 
förutsättningar. Under 2020 och 2021 har vi gjort 
specifika utbildningsinsatser i 17 föreningar. Ytterliga-
re fem föreningar har genomfört utbildningen 
Offensivt styrelsearbete som är en utveckling av 
Idrottens föreningslära och riktar sig till föreningssty-
relser med fokus på att utveckla arbetssätt och rutiner.   
 
Idrottens föreningslära – Light är en enklare utbild-
ning där fokus ligger på att skaffa sig en grundläggande 
förståelse för hur en förening fungerar. Denna 
utbildningsvariant har genomförts i tre föreningar. 
Många föreningar arbetar även kotinuerligt i lär-
gruppsform med frågor kopplade till föreningslära. 

Föreningen Ni/Vi i Ljusdal har genomfört utveck-
lingsprocessen ”Föreningskunskap i praktiken”, där 
RF-SISU Gävleborg deltagit som stöd vid styrelsemö-
ten för att guida föreningen hur det funkar med 
dagordning, protokoll och när frågor ska hanteras. Vi 
har här ett mycket bra samarbete med Korpen.

I samverkan med Skatteverket har föreningar under 
åren erbjudits webbutbildningar på områdena 
Idrottsföreningen som arbetsgivare samt Idrottsför-
eningen lämnar kontrolluppgift. 

RF-SISU Gävleborg utarbetade under 2020 utbild-
ningen Valberedningen – en nyckel till framgång för 
att ge svar på föreningarnas frågor kring valbered-
ningens uppdrag, normer och styrelsens spelregler. 
Utbildningen genomfördes 2021 för 14 föreningar.

Idag finns även ett brett utbud av webbaserade 
utbildningar och verktyg för föreningsutveckling, som 
tagits fram av RF och SISU IU. Dessa skapar flexibla 
möjligheter för utbildning och folkbildning. Ett 
exempel är Introduktionsutbildning för förenings- 
ledare, som syftar till att ge en första förståelse för hur 
en idrottsförening kan ledas och vilka perspektiv som 
blir viktiga kopplat till Strategi 2025.

Utveckling genom processarbete 
Verksamhetsformen processarbete syftar till att stärka 
organisation, struktur och utveckling av styrdoku-
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ment. Här är det främst organisationsledare som är 
målgrupp och arbetet utgår från föreningens behov.  
Vanliga områden är: 
• Framtidsfrågor och verksamhetsinriktning 
• Arrangemangsutveckling 
• Mål- och visionsarbete 
• Policyfrågor/värdegrund 
• Roller och uppgifter i föreningen    

Under verksamhetsperioden har vi genomfört 
processen Målstegen tillsammans med bland andra 
Hudiksvalls BBK, Julle United, Hofors Sim 77 och 
Ljusdals Ridklubb.
 
Söderhamn/Ljusne Hockey arbetar mot målet "Årets 
förening 2025" och har genomfört processarbetet "Fler 
gör mindre" för att få fler engagerade i verksamheten.

Årsunda IF har  under 2021 påbörjat en process för att 
modernisera föreningen, få fler unga engagerade och 
använda resurserna på bästa sätt. Föreningen har 
satsat på sociala medier och en handlingsplan för att 
göra ungdomar delaktiga i föreningens utveckling.

Bollnäs Klätterklubb har genomfört ett visionsarbete i 
föreningen där ökad tillgänglighet och en trygg 
idrottsmiljö stått i fokus.

Ljusdals Flygklubb har påbörjat ett arbete för att 
behålla unga, bland annat med hjälp av en flygsimula-
tor som kan locka en ny målgrupp till föreningen.

Hudiksvalls Gymnastikförening genomför, med stöd 
från oss, utvecklingsarbetet "Ung föreningsmiljö" för 
att fler unga ska göra sina röster hörda i föreningen.

Dansklubbar i Hälsingland har genomfört nätverks-
träffar för att hitta gemensamma utvecklingsområden 
att arbeta med.

Hudiksvalls Pistolskytteklubb har arbetat med frågor 
krig återstarten efter pandemin.

Lärgrupper 
En majoritet av de insatser vi initierar i distriktets 
föreningar är det utvecklingsarbete som sker i form av 
lärgrupper. Här är mötet mellan människor, lärandet 
av varandra och dialogen det centrala – det gör att indi-
viden, gruppen och på sikt föreningen utvecklas. Det 
är det vi kallar folkbildning! Det är kärnan i vår 
verksamhet och i dessa tider är den oerhört viktig.  

I lärgruppen är lärandet icke-formellt och målet 
formuleras av deltagarna. Ledorden är frivillighet, lust 
att delta, närhet och tillgänglighet. RF-SISU Gävleborg 
stödjer föreningarna i detta arbete genom att utbilda 
lärgruppsledare, hjälpa föreningen att ta fram 

situationsanpassade lärgruppsplaner och anpassat 
material. 

De ämnen som är varit populärast för föreningarna i 
Gävleborg att diskutera i lärgruppsform är:
• Idrottskunskap
• Förenings- och förbundsutveckling
• Värdegrund 
• Arrangemangsutveckling

Exempel på lärgruppsarbeten i distriktet:
• Utveckling av utomhusanläggning, Bollnäs 

Bågskytteklubb, Bollnäs kommun
• Utveckling av dopingfri idrott, IF Friskis&Svettis 

Gävle kommun
• Verksamhetsutveckling - Idrott för äldre, 

Korpförening Hofors, Hofors kommun
• Nätverk över kommun- och föreningsgränserna, 

Delsbo Dansklubb, Hudiksvalls kommun
• Arrangemangsutveckling, Färila IF, Ljusdals 

kommun
• Världens bästa idrottsförälder, Nordanstigs 

Motorklubb, Nordanstigs kommun
• Föreningsutveckling i styrelsen, Åmots IF, 

Ockelbo kommun
• Styrelseutveckling för framtiden, Alfta-Ösa OK, 

Ovanåkers kommun
• Spelarutbildning värdegrund, Sandvikens IF 

fotboll, Sandvikens kommun
• Utveckling av konceptet Hand the Ball, Ala IF, 

Söderhamns kommun

Digitalisering och effektiviserande processer
Pandemin har ställt tuffa krav på den digitala kompe-
tensutvecklingen hos RF-SISU Gävleborgs egna 
medarbetare som, parallellt med utvecklingsuppdra-
get i distriktets föreningar, haft utmaningen att själva 
snabbt bekanta sig med videokonferensanläggningar, 
ny hårdvara och mötesverktyg som Zoom, Teams, 
EasyMeet och Menti. Detta har varit nödvändigt för 
att kunna upprätthålla så mycket som möjligt av 
verksamheten och fortsatt utbilda och utveckla 
föreningarna. Vår bedömning är att vi lyckats ställa om 
snabbt och effektivt.  

Majoriteten av våra öppna utbildningar, föreläsningar 
och seminarier har genomförts digitalt under verk-
samhetsperioden. Vi har även stöttat föreningar att 
testa föreningsintern folkbildning digitalt för kurser, 
föreläsningar och möten. Detta har möjliggjort ett 
fortsatt utvecklingsarbete i föreningen utan oss som 
arrangerande part. Digitala folkbildningsinsatser är 
ett viktigt område att utveckla för framtiden. 

Vi stödjer fortsatt våra idrottsföreningar när det gäller 
att förenkla administrationen kring verksamheten. 
Successivt har fler och fler föreningar valt att redovisa 
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LOK-stödsunderlaget digitalt och från hösten 2020 
har det varit obligatoriskt med digital redovisning. 

Evenemang och värdskap
Under verksamhetsperioden har många planerade 
evenemang tyvärr fått ställas in. Vid några tillfällen 
har vi dock varit involverade i utbildnings- och 
utvecklingsinsatser kopplade till evenemang i 
distriktet. I samband med Bordtennis-SM i Söder-
hamn 2020 genomförde vi en värdskapsutbildning för 
ett 60-tal personer i samverkan med Söderhamns 
Ungdomsgårds IF samt medverkade i ett panelsamtal i 
anslutning till evenemanget.

Söderhamns IF Friidrott skulle ha anordnat den 
nordiska juniorlandskampen i friidrott, men den blev 
dessvärre inställd på grund av pandemin. I stället 
anpassades tävlingen till en utmaning där enbart 
Sveriges lag U18, U20 och U23 mötte varandra. 
Föreningen jobbade via lärgrupper för att anpassa 
tävlingen för genomförande under rådande om-
ständigheter.

I Ljusdals kommun har motorklubbarna haft ett antal 
utbildningar för tävlingsfunktionärer och i Bergsjö IF 
har vi funnits med för att stötta föreningen i upplägget 
kring Fotbollens dag.

Med hjälp av Carolina Klüft lyfte vi ämnet "Att hitta motivation i en tuff tid". Föredraget genomfördes digitalt och 
syftet var att ge tips om hur man som ledare kan skapa motivation samt om ledares betydelse för ett hållbart idrottsliv.
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Inkluderande 
idrott för alla
2025 är målet att alla i olika åldrar och med 
olika förutsättningar och bakgrund känner 
sig välkomna till idrottsföreningen. Trä-
ningen utvecklas efter individens kapaci-
tet, vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 
speglar medlemmarna i idrottsrörelsen 
befolkningen i Sverige. Möjligheten att 
träna, tävla och engagera sig i en förening 
är inte beroende av individens ekonomiska 
förutsättningar eller var du bor.

Möjligheter för personer med funktions- 
nedsättning
Under året har ett erfarenhetsutbyte mellan styrelse-
representanter och personal i distriktsförbunden för 
ridsport, parasport och Korpen genomförts med 
RF-SISU Gävleborg som samordnande part. Syftet 
har varit att skapa dialog kring alla de gemensamma 
nämnare som förbunden har i utvecklingsarbetet mot 
Strategi 2025.  
 
Med målet att göra varandra bättre genom att 
samverka och lära av varandra har de genomfört ett 
antal digitala träffar för att byta erfarenheter med 
fokus på personer med funktionsnedsättning. Bland 
annat har man diskuterat en ny syn på träning och 
tävling, det livslånga idrottandet, aktiviteter i 
idrottssvaga områden, hur man inom de olika 
idrotterna kan få fler ungdomar att stanna kvar och 
hur man arbetar för en trygg, välkomnande och 
inkluderande idrott. Samarbetet har lett vidare till en 
rad gemensamma utvecklingsområden under 2021 – 
bland annat prova-på-dagar, utbildningssatsningar 
och gemensamma föreläsningar i kost och hälsa.

Inom ramen för pilotprojektet Innebandybollen i 
centrum har vi samverkat med Gävleborgs Inneban-
dyförbund och Parasport Gävleborg – bland annat har 
prova-på-verksamheter och föreningsutveckling varit 

prioriterade insatser. Under perioden har vi även 
gemensamt skapat en helt ny utbildning ”Det unika 
och inkluderande ledarskapet” som är särskilt 
framtagen för att ge ledare kunskap och verktyg att 
möta individer med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar.  

Samverkan med de två SDF:en ledde även till genom-
förande av den gemensamma konferensen ”En aktiv 
fritid – hur ger vi alla det valet?”, som genomfördes 
digitalt i oktober 2020. Målgruppen var regionala och 
kommunala tjänstemän och beslutsfattare samt 
idrottsföreningar och andra samverkansaktörer. 
Konferensen har resulterat i en fortsatt dialog med 
bland andra Gävle Kommun med fokus på hur 
utmaningar och möjligheter för en aktiv fritid för alla 
ser ut specifikt i Gävle.  
 
En process har även startats för att skapa "Världens 
bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglig-
het" i samband med elinnebandyturneringen "World 
Cup Volt Hockey". På längre är syftet att bygga 
gemensam kunskap och sätta Gävle på kartan när det 
gäller folkhälsa, paraidrott och tillgänglighet.  

Parasport Gävleborg har varit delaktiga i den grund-
utbildning för särskolor som tagits fram inom 
Rörelsesatsning i skolan. Gemensamt genomförde vi 
även verksamhet i samband med Funktionshinderda-
gen i Söderhamn 2-3 december 2021, bland annat 
prova-på-verksamhet, konferens och föreläsningar 
och vi har stöttat i arbetet med en projektansökan till 
Arvsfonden kring utvecklingen av elinnebandy.
 
I samverkan med Bollnäs GIF FF, Rengsjö SK, 
Hälsinglands Fotbollsförbund, Parasport Gävleborg 
och Föreningsalliansen utvecklades ett koncept för 
Parafotboll i Bollnäs. Verksamheten, med utbildade 
ledare på plats, kunde rulla igång under 2021. Med 
föreningssamverkan skapas här tillfällen till fysisk 
aktivitet med låg tröskel för en viktig målgrupp.  

En utbildning för parasimmare och deras ledare har 
arbetats fram tillsammans med Bollnäs Simsällskap, 
vilket ger stärkta förutsättningar för parasimmare att 
utöva sin idrott. 
 
I Gävle Judo Club har vi, tillsammans med utbildare 
Måns Lööf, varit processledare när föreningen tagit 
stora kliv för att anpassa sin verksamhet för att bättre 
kunna ta emot personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.

Pride
Innan pandemin har RF-SISU Gävleborg under flera 
år samlat idrottsföreningar, SDF och andra 
idrottsvänner vid länets olika lokla Prideparader. 

RF-SISU GÄVLEBORG
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Manifestationen är viktig i idrottsrörelsens arbete för 
att synliggöra idrottens värdegrund - Allas rätt att 
vara med.  

I samband med Pride har vi tidigare genomfört 
paneldebatter och föreläsningar vilka varit ett bra sätt 
för oss att påbörja ett arbete kring frågorna för våra 
föreningar. Tyvärr blev majoriteten av alla evene-
mang under 2020 och 2021 inställda med anledning av 
den omfattande coronasmittan. 

Inkludering – etnicitet
Det övergripande målet med arbetet inom inklude-
ring – etnicitet är att idrottsrörelsen 2025 ska spegla 
Sveriges befolkning. Genom att rekrytera, introducera, 
utbilda och engagera fler nyanlända och asylsökande 
tar vi sikte på en mer inkluderande idrott. RF-SISU 
Gävleborgs uppdrag är att stödja, inspirera och 
utmana idrottsföreningarna i arbetet med inklude-
ring. Det gör vi till exempel genom att sänka trösklar-
na, erbjuda kompetenshöjande insatser och leda 
processer i föreningar och förbund. En stor del av våra 
stödinsatser har gått till att hjälpa idrottsföreningar 
att ställa om sin verksamhet på grund av pandemin.  
 
För att skapa en så välkomnande miljö som möjligt är 
det är viktigt att syna de normer som präglar idrottens 
alla rum. Vi har märkt av en förflyttning då fler och 
fler idrottsföreningar blivit medvetna om de normer 
som kan försvåra en inkluderande idrott, vilket är 
positivt. För inte förrän vi synliggör normerna, kan vi 
få till en reell förändring. 

Via Projektstöd IF Idrott för nyanlända har idrotts-
föreningar kunnat ansöka om stöd för utbildning och 

föreningsutvecklingsinsatser, samt stöd för att få i 
gång aktiviteter för att möjliggöra för fler att kunna 
vara med i föreningslivet. Trots pandemin finns det 
många goda exempel att lyfta. Distriktets idrottsför-
eningar har i hög grad haft fokus på att ställa om sin 
verksamhet och anpassa den utifrån rådande läge.  

- Viksjöforsbaletten GF har med projektstöd från oss 
köpt in anpassad utrustning för att kunna genomföra 
sin verksamhet utomhus och på ett säkert sätt. 
 
- BK Falken har startat boxning för kvinnor med 
utländsk bakgrund.  
 
- FBC Bollnäs har startat innebandyfritids för att 
introducera innebandy och locka, framförallt tjejer, 
till sporten.

- Sandarne SIF Fotboll startade en helt ny sektion i 
volleyboll och Korpen Bollnäs startade två helt nya 
föreningar med stöd från oss och Korpen Riks. De nya 
medlemmarna har lotsats till föreningslivet genom 
satsningen ”Hälsa för alla” och vi har utbildat 
medlemmarna i Idrottens föreningslära. 

- Sandvikens Tennisklubb har arrangerat pro-
va-på-verksamhet i tennis för nyanlända och utrikes-
födda i åldern 13–20 år med möjlighet att öva sig i det 
svenska språket.  RF-SISU Gävleborg har bistått med 
utbildning i ledarskap. 

2021 arrangerade vi en öppen föreläsning med 
Charbel Gabro "Mångfald - en resa du inte vill missa" i 
syfte att ge perspektiv på mångfaldsfrågor, kommuni-
kation  och kulturkrockar. En digital inspirationsföre-
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läsning som lockade närmare 100 personer och runt 
25 föreningar. 
 
I samverkan med Hudiksvalls kommun har vi gett 40 
unga feriearbetare på fotbollsskolor en introutbild-
ning i ledarskap där inkluderande idrott är en central 
del av utbildningsinnehållet. Totalt har vi utbildat 
närmare 150 unga ledare i idrottsskolor runt om i 
Gävleborg i inkluderingsfrågor.  

Vi har stöttat Sandvikens IF i deras inkluderingsarbe-
te kallat Framsteget. Ett arbete som innefattar olika 
block för att nå ut brett till målgrupper som annars är 
svåra att nå, inklusive fokus på inkludering – etnicitet. 
De har olika verksamhetsområden; Boll och lek för 
barn 6-10 år, sportfritids för barn från åk 3-4 och 
uppåt, Hälsa för personer långt ifrån arbetsmarkna-
den, Bolltrollarna för personer med funktionsnedsätt-
ning, Nattfotboll, Cityvärdar med mera. Tillsammans 
med kommunens integrationsenhet och Svenska 
kyrkan drivs även SIF International för personer som 
flytt och bosatt sig i Sandviken. 2021 genomförde 
RF-SISU Gävleborg en utbildningssatsning i tre steg 
för 60 av Framstegets ledare. 
 
Materialet ”Idrott för alla” innehåller information om 
föreningslivet översatt till flera olika språk. Under 
2021 har vi har varit delaktiga i att förnya innehållet i 
publikationen, vilket gett ett bra verktyg i kontakten 
mellan föreningar och potentiella deltagare med 
annat språk än svenska. 
 
Kopplat till inkluderingsfrågor finns vi med i ett antal 
nätverk och sammanhang. Under verksamhetsperio-
den kan nämnas att vi bland annat genomfört olika 
workshops och konferenser i samverkan med bland 
andra Gävle kommun, SFI, arbetsmarknadsaktörer, 
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg för att 
stärka samverkan och bidra till tvärsektoriella 
erfarenhetsutbyten. Som exempel kan nämnas 
konferensen Integration Gävleborg 2.0 där vi 
berättade om hur vårt arbete med "Hälsa för alla" i 
Söderhamn och Bollnäs gett nya nätverk och ökat 
förtroendekapital hos olika aktörer lokalt och 
regionalt. Distriktsidrottschefen har varit med i 
styrgruppen för Integration Gävleborg.

Svenska från dag ett/Hälsa för alla
Ett långvarigt utanförskap ökar risken avsevärt för att 
hamna i ohälsa. Nyanlända personers hälsa är delvis 
knuten till vad de upplevt i hemlandet men i många 
fall försämras hälsan ytterligare under den första 
tiden i Sverige, enligt länsstyrelsens rapport MILSA. 
Språket och okunskap om hur samhället fungerar är 
trösklar som kan hindra en lyckosam integration. 
Forskning visar att hälsotappet kan minskas om rätt 
stöd ges, exempelvis genom att stärka individens 
sociala nätverk.  

Under 2020 och 2021 har vi tillsammans med 
Söderhamns och Bollnäs kommuner genomfört 
satsningen Hälsa för alla – en utveckling av regering-
ens satsning Svenska från dag ett.
 
Folkbildning och fysisk aktivitet går hand i hand i 
Hälsa för alla. I lärandet utgår vi ifrån idrottsrörel-
sens Strategi 2025 och utvecklingsresan ”En inklude-
rande idrott för alla" och genomför lärgrupper på 
teman som kost, fysisk aktivitet, föreningskunskap 
och ledarskap. Kopplat till lärandet får deltagarna 
även utöva fysisk aktivitet i en grupp. Det bidrar till 
att man får vara i ett sammanhang med andra där 
rörelseglädjen är det centrala. För de flesta av 
deltagarna är det här sättet att röra sig på helt nytt.
Genom satsningen ger vi även deltagarna möjlighet 
att utveckla språket och lära sig mer om det svenska 
samhället. 

Hälsa för alla fokuserar på att med lätt svenska 
förklara föreningslivet och hur idrottsrörelsen 
fungerar i Sverige. Både kvinnor och män har deltagit 
i satsningen, även om vi valt att ha extra fokus på att 
nå just kvinnorna, eftersom de oftare är svåra att nå 
och många gånger lever mer isolerat än männen. 

Genom satsningen möjliggör vi också att deltagarna 
får kontakt med föreningar i syfte att prova på olika 
idrotter och aktiviteter. Ambitionen är att väcka ett 
intresse hos deltagarna och genom satsningen kunna 
fungera som en lots för ett mer långvarigt engagemang 
eller idrottande i förening. 

Vi har under 2020 och 2021
• haft 444 deltagare i satsningen Hälsa för alla
• utfört folkbildning kopplat till fysiska aktiviteter,
• arrangerat prova-på-idrott,
• erbjudit föreläsningar,
• utbildat inom ledarskap, föreningskunskap, kost 

och motion med mera,
• matchat över 200 av deltagarna med lokala 

föreningar där de nu är medlemmar,
• samarbetat med olika organisationer, kommuner 

och ideella sektor som svenska kyrkan, kommu-
nen, Bilda, Studiefrämjandet, Hälsinglands 
Utbildningsförbund, FoU, Kulturskolan, 
biblioteket, Hyresgästföreningen, Rädda Barnen 
och Röda Korset,

• bidragit med språkutvecklingen hos deltagarna.

”Jag har också lärt mig  
spela tennis. När jag spelar 
så glömmer jag allt som jag 
har varit med om.” 
Deltagare "Hälsa för alla".
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I den självskattning som deltagarna gör efter att ha 
deltagit tio veckor i Hälsa för alla har målet varit att 
minst 50 % av deltagarna ska ha fått:
• Bättre kost/motionsvanor 
• Ökad kunskap om hälsa och idrott 
• Ökad självkänsla
• Större kunskap om ideellt engagemang
• Utökat kontaktnät

När vi jämförde resultaten från den individuella 
”nollmätning” som varje deltagare får göra vid första 
tillfället kunde vi konstatera att vi 2020 uppnått 
målen över förväntan då över 75 % av deltagarna 
angav positiva svar, 2021 uppstod problem att få in 
enkätsvaren vilket gav ett lägre resultat än 2020, men 
fortfarande över 50 % positiva svar. 
 
Efter projektets slut i Söderhamn har vi fått flera 
spin-offeffekter i form av privata träningsgrupper 
bland kvinnor och fortsatt föreningsmatchning för 
nyanlända. 
 
Idrottssvaga områden
I arbetet med idrottssvaga områden har vi från 
RF-SISU Gävleborg medvetet valt att koppla våra 
insatser till Rörelsesatsningen i skolan – och i detta 
fall mer specifikt Rörelsesatsningen i Gävle, där 
RF-SISU Gävleborg, Gävle kommun och Rädda 
Barnen samverkar. Syftet är att ge barn i rörelsesats-
ningens utvalda stadsdelar i Gävle bättre förutsätt-
ningar till ett tryggt och aktivt liv i skolan och på 
fritiden. Urvalet av deltagande skolor har gjorts 
utifrån kriterier som definierar idrottssvaga områden. 
 
Genom att samköra de båda satsningarna har vi haft 
tillgång till en förstärkt ”verktygslåda” och på så sätt 
bättre möjligheter att uppnå mer långsiktiga och 
hållbara effekter. Bland annat har ett starkt fokus på 
att skapa en meningsfull fritid växt fram under året, 
där vi kunnat dra nytta av de nätverk som Rörelsesats-
ningen i skolan skapat.  

I samverkande skolor har pedagoger, föräldrar och 
ledare hos de lokala idrottsföreningarna utbildats för 
att öka rörelseförståelsen och för att sänka trösklarna 
till idrott och rörelse i både skolan och på fritiden. 
Under 2021 genomförde vi en dialogkonferens kring 
Rörelsesatsningen i Gävle, i samverkan med Gävle 
kommun och Rädda Barnen, för att dela kunskap och 
sätta frågor om jämlika möjligheter till fysisk aktivitet 
på agendan hos berörda tjänstepersoner och besluts-
fattare.

Idrott för äldre
Vi är ett av sex distrikt som valts ut av RF i detta 
pilotprojekt för 65+. Vi har valt att starta i två av våra 
kommuner och har valt ut två med en alltmer åldran-
de befolkning – Söderhamn och Hofors. Vi vill med 
satsningen få fler äldre att utöva fysisk aktivitet och 
koppla detta till en social verksamhet med fokus på 
gemenskap. Vår ambition är att träning och rörelse 
ska mixas med folkbildning i idrottsföreningens regi. 

Arbetet syftar bland annat till att
• få fler äldre att bli motiverade att röra på sig och 

hitta sin/sina aktiviteter,
• stärka både vår och idrottsföreningarnas 

samverkan med andra organisationer, 
• fler äldre hittar social samvaro inom förenings- 

livet som exempelvis funktionärer eller ledare 
som kan bidra till ytterligare förbättrad hälsa. 

I projektet har vi samlat intresserade idrottsförening-
ar och samverkansparter och initierat nätverksträffar. 
Metoden går ut på att stärka föreningar att i samver-
kan med andra aktörer i närområdet, exempelvis 
seniororganisationer, hembygdsföreningar, studieför-
bund etc, erbjuda folkbildning och fysisk aktivitet för 
äldre. De aktiviteter som genomförs i Idrott för äldre 
ska anpassas till målgruppen och syfta till en ökad 
rörelseförståelse hos deltagarna.  

Genom de uppstartade nätverken har en mängd 
aktiviteter erbjudits under verksamhetsperioden - 
ridning, gymnastik, padel och fotoorientering för att 
nämna några. Utöver de fysiska aktiviteterna så har 
digitala föreläsningar genomförts inom flera ämnen 
som exempelvis kost och akut omhändertagande. 

RF-SISU Gävleborgs roll har varit som samordnare 
och inspiratör i satsningen. Vår förhoppning är att 
deltagande idrottsföreningar ska lyckas skapa 
ordinarie verksamhet för äldre och att samverkan 
mellan de olika parterna fortsätter med stöd och 
utbildningsinsatser från oss vid behov. 

Verksamhetsstöd Idrott för äldre
Inom ramen för det statliga stödet till Idrott för äldre 
så har idrottsföreningar under året haft möjlighet att 
ansöka till Riksidrottsförbundet om ekonomiskt stöd 
för verksamhet för äldre som bedrivits under 2019 och 
2020. Vi har i vår roll informerat om, och hjälpt 
föreningarna med, detta stöd som erbjöds som ett 
engångstillfälle. Totalt ansökte 47 idrottsföreningar 
från Gävleborg om stöd. 
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Jämställdhet 
för en fram-
gångsrik idrott
2025 är målet att idrottsrörelsen är jäm-
ställd. Möjligheterna är lika för alla oavsett 
kön, att utöva och leda idrott. Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla 
som deltar en trygg gemenskap. Män och 
kvinnor har lika stort inflytande i beslu-
tande och rådgivande organ. Arbetsformer 
och fördelning av uppdrag utformas så att 
män och kvinnor har lika stora möjligheter 
att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar 
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Jämställdhetsintegrering i styrande processer
Arbetet med jämställdhetsintegrering har konkreti-
serats under perioden. Jämställdhetsperspektiv har 
på ett strukturerat sätt funnits med i RF-SISU 
Gävleborg verksamhetsplanering och långsiktiga 
strategi. Arbetet med en genomlysning av ekonomiska 
stödformer ur ett jämställdhetsperspektiv har inletts 
på nationell nivå. På regional nivå har ett verktyg, i 
form av en guide för jämställda och inkluderande 
utbildningar och mötesplatser lanserats och RF-SISU 
Gävleborg har genomfört en intern process som ledde 
till att en mångfaldsplan sammanställdes.

Utbildnings- och folkbildningsinsatser 
I de idrottsövergripande utbildningar som nyligen 
lanserats finns jämställdhets- och hbtq-perspektiven 
med som en integrerad del. I det utvecklingsarbete 
som RF-SISU Gävleborg bedriver för föreningsstyrel-
ser och valberedningar har det dessutom handlat om 
att kunna koppla samman numerär jämställdhet med 
kultur och jargong och om hur det går att vara 
normmedveten för att också nå en bredd i styrelser för 
ålder, kompetens, etnicitet och funktionalitet. En 
kultur där olikheter får plats och olika människor har 

möjlighet att känna sig välkomna och inkluderade är 
viktigt för en långsiktig effekt. I vårt arbete uppma-
nar vi föreningar att ”ta på jämställdhetsglasögonen” 
och syna idrottens alla olika rum för att upptäcka 
ojämlika förhållanden – i styrelserummet, på arenan, 
i omklädningsrummet, på läktaren o.s.v. 

RF-SISU Gävleborgs egen utbildningssatsning 
#skippaattityden är ett konkret verktyg för att skapa 
medvetenhet om jämställdhets- och inkluderingsfrå-
gor redan hos barn och unga.  
 
Med Kvinnodagen den 8 mars som utgångspunkt  har 
vi både 2020 och 2021 genomfört kommunikations-
satsningar för att lyfta idrottsrörelsens jämställd-
hetsfrågor och tipsa om verktyg och utbildningar för 
föreningar. I artiklar, folkbildningsinsatser, debattar-
tiklar med mera bidrar vi till att synliggöra hur 
strukturer och normer ser ut i den svenska idrottsrö-
relsen. 

I samverkan med Gävleborgs Innebandyförbund 
genomförs  föreläsningar och kunskapshöjande 
insatser på temat jämställdhet och machokultur för 
samtliga aktiva inom ramen för spelarutbildningen.  
I samverkan med  bland annat Hälsinglands Fot-
bollförbund arrangerade vi en föreläsning med 
Albera Jene, Årets Ungdomshjälte, som berättade för 
målgruppen kvinnor och tjejer om sin resa från att 
inte få spela fotboll till att starta ett eget lag. 

RF-SISU Gävleborg deltog i en paneldebatt anordnad 
av organisationen MÄN Gävle, där machokulturen 
inom idrotten sattes under lupp. Deltog gjorde även 
representanter från Gävle kommun, Gästriklands 
Ishockeyförbund och Brynäs IF.

I samverkan med Hälsinglands Fotbollförbund har vi 
arbetat med Svenska Fotbollförbundets initiativ Plus 
10 000 som syftar till att få in fler tjejer och kvinnor i 
fotbollsrörelsen. En kick off genomfördes under 2020 
med seminarier, workshops och inspiration för 
deltagande föreningar. Under 2021 har satsningen 
satts på paus med anledning av coronapandemin.  
 
RF-SISU Gävleborg arbetar genomgående och 
medvetet för att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i 
alla de särskilda satsningar och utvecklingsarbeten vi 
bedriver. Särskilda insatser har gjorts för att rekryte-
ra, utbilda och behålla kvinnor som ledare och aktiva 
kopplat till exempelvis Hälsa för alla i Bollnäs och 
Söderhamn och utbildningssatsningen för ledare i 
Sandvikens IF:s projekt Framsteget.

Under 2021 har RF-SISU Gävleborgs styrelse 
genomfört utbildningen 50/50 för att höja kunskapen 
kring jämställt idrottande och dess förutsättningar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Ett stärkt  
ledarskap 
2025 är målet att idrottsrörelsen har ett 
starkt ledarskap i alla delar av organisatio-
nen. Tränare, ledare och förtroendevalda 
leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. 
Ledarskapet är individanpassat och förut- 
sättningarna för att vara idrottsledare är 
anpassade efter olika individers livssitua-
tion. Samtal om utveckling, normer och 
värderingar är levande i föreningar och 
förbund. Att ha varit idrottsledare är en 
stark merit och idrottsrörelsen är Sveriges 
ledande ledarskola.

Riktlinjer för ledarskapet
Bilden av idrottsrörelsens ledarskap kan tecknas som 
en blomma med sex blad som står för de viktiga 
utgångspunkterna: Idé, Värderingar, Vision, Engage-
mang, Mod och Lärande. Stjälken utgör det perspek-
tiv som ska genomsyra ledarskapet: Normmedveten-
het. Syftet med denna bild är att ge tränare, utbildare 
och föreningsledare en gemensam syn på hur ett 
ledarskap inom idrottsrörelsen utövas och syns. 

Trygga idrottsmiljöer
All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från FN:s 
Barnkonvention och att alltid ha ett barnrättsper-
spektiv. En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, 
trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där 
alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta 
och utvecklas efter sina egna förutsättningar. För att 
vi ska få en trygg idrottsmiljö arbetar vi utifrån den 
värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit 
fram till. 

Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret för den som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbun-
den kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den  

1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid visas upp vid 
nytillsättningar.

RF har ett samarbete med Bris barn- och föräldratele-
fon. Stödmaterial till förbund och föreningar kring 
trygga idrottsmiljöer finns samlat på vår hemsida
En direktlänk till RF:s visselblåsartjänst finns 
tillgänglig på RF-SISU Gävleborgs hemsida. Syftet 
med visselblåsartjänsten är att göra det lättare att 
påkalla uppmärksamhet om missförhållanden inom 
idrotten som exempelvis ekonomiska oegentligheter, 
övergrepp eller trakasserier. 
 
Under 2021 genomförde vi bland annat två kommun- 
träffar, i Sandviken och Ljusdal, där vi bjöd in 
föreningar och kommunanställda för att tillsammans 
med Rädda Barnen informera om materialet "Stopp! 
Min kropp! På fritiden! Ett verktyg för ledare och 
föräldrar när man ska prata med barn om kroppen och 
gränsdragning.

Sakkunnigrollen
Samtliga 19 distrikt har en utsedd sakkunnig i barn- 
och ungdomsidrott. Funktionen finns där för 
föreningar och specialdistriktsförbunden att nyttja på 
flera sätt. Dels genomförs ett långsiktigt förebyggan-
de arbete med utbildningar för olika målgrupper, 
såsom föräldrar, aktivitetsledare och organisations-
ledare på teman som Trygga idrottsmiljöer, Världens 
bästa idrottsförälder och Barnens spelregler. Dels 
ingår i sakkunnigrollen även att finnas till hands som 
samtalsstöd vid händelser där barn far illa dels som 
ett reaktivt stöd till inblandade vid oro rörande barn 
och unga eller vid händelser som lett till att barn inte 
mår bra i laget eller träningsgruppen. 

Under verksamhetsperioden har RF-SISU Gävleborgs 
stödinsatser gällt såväl barn och unga som behövt bli 
sedda och hörda i sin förening, till föreningsstyrelser 
som sökt stöd i barn- och ungdomsärenden. I de 
föreningar där vi har varit involverade för stödjande 
insatser har man arbetat vidare med frågorna för att 
ta fram handlingsplaner. I de fall där det behövts, har 
föreningarna även uppdaterat sina policys för att 
koppla dessa ännu starkare till föreningens värde-
grund.
 
Introduktions-, grund- och fortsättningsut-
bildning för tränare 
Idrottsrörelsens nya idrottsövergripande tränar- 
utbildningar ska bidra till idrottsrörelsens förflytt-
ning utifrån Strategi 2025, ge en relevant kunskaps-
grund inom bärande områden och konkretisera dessa 
i tränarrollen.  
 
Introduktionsutbildning för tränare är en kortare 
webbutbildning som genomförs på egen hand eller i 
form av lärgrupper i föreningen. Den riktar sig till nya 
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tränare men är användbar för både föreningsledare 
och idrottsföräldrar.  
 
Grundutbildning för tränare  genomförs i ett varierat 
lärande, vilket innebär egna studier via utbildnings- 
webb i kombination med gemensamma träffar. Stor 
vikt ligger på samtal mellan deltagare och praktisk 
tillämpning. Tränarens roll beskrivs i relation till 
idrottsföreningens uppdrag och förutsättningar och 
baseras på en idé- och värderingsstyrd grund. Här 
lyfts det normmedvetna perspektivet för att synliggö-
ra frågor kring jämställdhet och inkludering och ett 
holistiskt synsätt som sätter idrottaren som människa 
i centrum. 
 
Under pandemin valde vi att genomföra Grundutbild-
ning för tränare digitalt, vilket visade sig vara ett bra 
beslut. Kurserna blev populära och fylldes snabbt. 
Utbildningen genomfördes med deltagare i varieran-
de ålder från olika idrotter i distriktet – totalt 39 
ledare under 2020 och 77 ledare 2021.  
 
Ingen omgång av Fortsättningsutbildning för tränare 
har genomförts i distriktet under perioden.  

Produktion av ny utbildning
En ny utbildning, Det unika och inkluderande 
ledarskapet, har producerats av RF-SISU Gävleborg i 
samverkan med Parasport Gävleborg, Gästriklands 
Innebandyförbund och föreningen KF Heros. 
Utbildningen sätter tydligt individen i centrum, lyfter 
vikten av relationer, bemötande samt möjligheterna 
och glädjen i ledarskapet. Utbildningen tar sin 
utgångspunkt i Strategi 2025 med särskild inriktning 
mot det idé- & värderingsstyrda ledarskapet, självbe-

stämmande motivation, rörelseförståelse och en ny 
syn på träning och tävling. En utbildning med ett 
innehåll vi själva tycker har saknats. 

Fler utbildningsinsatser på temat ledarskap 
Under 2021 lanserade vi "30 minuter idrott" - en 
digital lunchsändning för idrottsledare och andra 
intresserade, där vi lyfte aktuella ämnen kopplat till 
föreningsidrotten som till exempel talangutveckling, 
skapa motivation, kost och återhämtning.  
 
Några av de öppna föreläsningar som erbjudits digitalt 
i distriktet under verksamhetsperioden är: 

”Hur skapar jag balans mellan min prestation och den 
jag är?”, Lena Birath (2 tillfällen). Syfte: Att få ledare 
och tränare att reflektera kring de prestationskrav 
som idrotten, och samhället, genomsyras av. 

”Den förutsägbara ledaren”, Måns Lööf (5 tillfällen), 
Syfte: Sprida kunskap om hur idrottsrörelsens ledare 
och kan bemöta alla individer i en träningsgrupp – 
med särskilt fokus på barn och unga med någon form 
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ytterliga-
re ett antal föreningar har använt Måns Lööfs koncept 
i föreningsinterna utvecklingsarbeten på temat. 

”Att hitta motivation i en tuff tid”, Carolina Klüft  
(1 tillfälle med uppföljande digitala kommunträffar). 
Syfte: Dela erfarenheter om att skapa motivation samt 
om ledares betydelse för ett hållbart idrottsliv.

”Att finna och utveckla talang”, PG Fahlström (2 
tillfällen). Syfte: Bidra med forskningsunderlag och 
bredda synen på talangutveckling. 
 

RF-SISU GÄVLEBORG
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”Idrottspsykologi med ACT”, Mikael Nilsson  
(1 tillfälle). Syfte: Minska psykisk ohälsa genom att 
inspirera aktiva och ledare att börja arbeta med 
idrottspsykologi.

”Vägen tillbaka till ett hälsosamt liv”, Jonathan 
Hedström (3 tillfällen). Syfte: Synliggöra frågor samt 
skapa lärande och erfarenhetsutbyte kring frågor om 
psykisk ohälsa inom idrotten.
 
Unga ledare 
Med fokus på morgondagens idrottsledare genomför 
vi årligen ett antal insatser för ungdomar som vill 
utveckla sitt ledarskap, exempel på någa av våra mer 
omfattande insatser:  
 
På uppdrag av Hudiksvalls kommun har vi under 
2020 och 2021 genomfört ledarskapsutbildningar för 
unga som ska arbeta vid olika fotbollsskolor och 
multiarenor. Utbildningarna, som omfattar bland 
annat ledarskap, rörelseförståelse och idrottskunskap 
genomför vi i samarbete med Hälsinglands Fot-
bollförbund. Totalt utbildade vi 50 unga ledare 2020 
och ett 40-tal 2021.  
 
I samverkan med Föreningsalliansen och Bollnäs GIF 
Fotboll har vi under 2020 utbildat ca 30 unga ledare 
som ansvarat för verksamheterna vid Fotbollsfritids 
och Fotbollsskola i Bollnäs kommun. Under 2021 
utbildade vi, i samverkan med Föreningsalliansen, ett 
80-tal unga ledare inför deras uppdrag i olika 
sommarlovsverksamheter.   
 
Vi har även genomfört utbildningsinsatser för 8 unga 
ledare i föreningen Bollnäs Kurd, som under somma-

ren 2021 varit ledare för kvällsaktiviteter i 10 veckor.  
I Söderhamns kommun har vi utbildat ca 45 unga 
ledare för sommarlovssatsning på sportveckor med 
prova-på-aktiviteter. 
 
Tillsammans med Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) 
genomförde vi 3 kvällar med ledarskapsutbildning 
samt utbildning i konceptet temaaktiviteter i fören-
ingen Gefle IF FF. Utbildningsinsatsen fick mycket 
positiv respons då ansvariga uttryckte att ledarna blev  
väl förberedda för sina uppdrag på Summer Camp – 
kostnadsfria lovaktiviteter för barn under fyra veckor.  
 
I Ockelbo har RF-SISU Gävleborg varit delaktiga 
kring organiseringen och utbildningsinsatserna för 
ett blivande nätverk för unga idrottsledare. Syftet är 
att fånga upp och stärka unga, stödja dem i deras 
ledarskapsutveckling och inspirera dem att gå vidare  
i rollen som framtidens idrottsledare. 
 
Hos skolidrottsföreningarna möter vi en bredd av 
barn och unga. Dessa föreningar är särskilt viktiga 
eftersom det för många kan vara det första steget in i 
idrottsrörelsen och ett aktivt liv, där fokus är rörelse 
och glädje i stället för tävling. Via Skol-IF kan vi 
inspirera unga att delta i föreningslivet som medlem-
mar, ledare och styrelsemedlemmar. Under 2020 har 
vi haft kontakt med 17 av distriktets Skol-IF och 2021 
är samverkan i gång med 8 st. Vi har arbetat med 
utgångspunkt från material som ”#Skippaattityden”, 
Idrottens föreningslära samt ”Unga leder Unga”. På 
Östra skolan i Hudiksvall har en specifik satsning 
gjorts, där elever som valt Ledarskap som Elevens val 
fått utbildning av oss i rörelseförståelse, förenings-
kunskap, ledarskap och normmedvetenhet.
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Temaaktivitetsledare
Med teman som ”Kost och sömn”, ”Rörelseförståelse", 
”Sociala medier” och ”Skippa attityden”, har vi jobbat 
vidare med att genomföra värdegrundsaktiviteter för 
och med deltagande barn och unga på idrottsskolor 
runt om i distriktet. Tillsammans med hundratalet 
unga föreningsledare, utbildade av RF-SISU Gävle-
borg, har vi under 2020 bedrivit samverkan med ett 
tjugotal barn- och ungdomsföreningar, och under 
2021 har vi samverkat med lika många föreningar. 
Våra temaaktiviteter nådde under 2020 mer än 1 500 
barn och under 2021 mer än 2 000 barn och precis som 
tidigare bygger temapassen på lekar och rörelse 
blandat med reflektioner kopplat till de olika temana. 

RF-SISU Gävleborgs Temaaktiviteter har utvecklats 
löpande under ett tiotal år, från att fokus till en början 
låg på själva aktiviteterna har det utvecklats till ett 
genomtänkt utbildningskoncept för unga ledare. 
Genom att föreningens egna ungdomar leder Temaak-
tiviteterna bygger vi gemensamt upp kunskap i 
viktiga frågor som kan stanna kvar i föreningen. 

Temaaktivitetsledarna får utbildning i pedagogiska 
metoder för att prata om värdegrundsfrågor med barn 
och unga, hur de kan synliggöra och lyssna till barn 
för att säkra ett gott bemötande samt vad ett idé- och 
värdebaserat ledarskap innebär. I vissa föreningssam-
arbeten erbjuder vi även en något bredare ledarskaps-
utbildning som till exempel idrottsrörelsens Grund-
tränarutbildning. Under 2020 genomfördes den i 
samverkan med Strömsbro IF inför deras lovsatsning 
”Sommarglädje”. Drygt 30 unga ledare deltog i 
utbildningen och genomförde sedan temaaktiviteter 
för ett 70-tal grupper med 5-6 barn i varje grupp 
under en tvåveckorsperiod. Under 2021 genomfördes 
utbildningar i Inkluderande ledarskap vid tre olika 
tillfällen med Strömsbro IF, för över hundra unga 
ledare och de genomförde precis som året innan 
temaaktiviteter för ca 70 grupper med 5-8 barn i varje 
grupp, men detta år utökat till en  fyraveckorsperiod.

Temaaktiviteterna ger flera viktiga effekter – uppda-
terad kunskap kring idé- och värdebaserat ledarskap 
förs tillbaka till den egna föreningen via de unga 
ledarna och deltagande barn ökar kunskapen om hur 
de är delaktiga i att skapa en inkluderande miljö och ta 
ett ansvar för hur stämningen i gruppen är. Metoden 
blir också ett sätt för föreningen att arbeta med 
Barnkonventionen i praktiken genom att sätta 
barnens röster i centrum och som en bonuseffekt 

skapas även arbetstillfällen då föreningarna kan 
arvodera de unga aktivitetsledarna under en vecka – 
för många blir det första sommarjobbet. 
 
Exempel på föreningsinterna insatser  
Vi genomförde en mycket uppskattad föreläsning med 
ledarskapsutbildare Jim Thuresson för ledare i olika 
åldrar i Hudiksvalls Gymnastikförening. Budskapet 
handlade om positivt ledarskap och deltagarna fick 
inspel om hur vi bygger miljöer där alla kan lyckas. 
 
Tillsammans med Kungsberget Alpina tog vi ett 
initiativ för att stärka kunskapen om kost, näringslära 
och återhämtning med ett 30-tal deltagare från U14 
och uppåt, ungdomsledare samt föräldrar. Föreläsare 
var Johan Holmström. 
 
I GGIK hockey har vi samverkat med ett tiotal ledare i 
återkommande ledarträffar för att stimulera engage-
manget och öka delaktigheten i sitt ledarskap i 
föreningen.

I samverkan med Strand IF genomförde vi en 
processdag kring ledarutveckling och värdegrund. 
 
I samverkan med Gävle Alpina genomförde vi en kurs 
på temat idrottspsykologi och ledarskap med föreläsa-
re Mikael Nilsson. Syftet var att ge föreningens ledare 
anpassade verktyg i idrottspsykologi och ledarskap 
för att kunna leda och utveckla utövarna - särskilt de 
äldre ungdomarna. Fokus var att hitta arbetssätt för 
att kunna utmana sig själv, våga misslyckas och 
hantera motgångar. 
 
Vi har även tagit fram en utbildningsplan för ledare 
och aktiva i Sandvikens AIK innebandy, genomfört 
HLR-utbildning för ledare i Alfta Innebandyklubb, 
genomfört en introduktionsutbildning för nya ledare i 
Söderhamns OK Cykel, genomfört en föreläsning om 
Åldersanpassad träning i samverkan med Söder-
hamns Ishockeyklubb och genomfört föreläsningsse-
rien ”Rekrytera, behålla och utveckla ledare” för 
fotbollsföreningar i Sandvikens kommun. 
 
Grund- och fortsättningsutbildning  
för utbildare 
Under 2020 lanserade SISU IU den nya ”Fortsätt-
ningsutbildning för utbildare”. Det är en viktig del i 
utbudet för utbildare inom idrottsrörelsen, med fokus 
på ledarskap, pedagogik och lärande. Två av RF-SISU 
Gävleborgs medarbetare har gått utbildningen.
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Idrotten gör  
Sverige starkare
Idrottsrörelsen har historiskt spelat, och spelar fortfarande, 
en viktig roll i det svenska demokratiska samhällsbygget. 
Idrotten är en stark samhällsaktör som berör i princip alla 
politikområden och samhällssektorer. Idrotten gör Sverige  
– och Gävleborg – starkare!
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Samhällsnytta 
och intresse- 
politik 
Att idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan 
har blivit extra tydligt under pandemin 
och har understrukits av både regeringen 
och Folkhälsomyndigheten vid återkom-
mande tillfällen. Det är med oro vi ser 
minskningen i träning och tävling till följd 
av restriktioner och ändrade levnadsvill-
kor. Att skapa hållbar samverkan för ett 
starkt föreningsliv  i Gävleborg har därför 
varit fokus i det intressepolitiska arbetet. 

Kraften i vår kärnverksamhet 
Det är glädjen och gemenskapen, utmaningen och 
nerven och känslan av att flytta sina gränser som gör 
att idrott engagerar så många. Ur kraften i vår 
kärnverksamhet idrott kommer en stor mängd 
samhällsnytta.  
 
Forskning visar att regelbunden motion har effekter 
som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, 
minskad risk för frakturer, förbättrad balans och 
koordinationsförmåga, minskad risk för belastnings-
skador med mera. Idrottande ungdomar har bättre 
självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alko-
hol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsför-
eningar. Idrott och fysisk aktivitet är en av de bästa 
och billigaste åtgärderna för att möta ökande ohälsa. 

Idrotten är också viktig för sammanhållningen och 
demokratin och som mötesplats för integration genom 
sin demokratiska gemenskap över köns-, ålders- och 
etniska och kulturella gränser.  Coronapandemin har 
synliggjort segregation och skillnader i hälsa mellan 
grupper, och kopplat till det, även synliggjort behovet 
av en fungerande idrottsrörelse.  
 
Många föreningar har med alla medel försökt anpassa 
sin verksamhet för att kunna hålla i gång en rolig och 
utvecklande träning och tävling. Idrottsrörelsen har 
på så sätt varit en betydelsefull kraft som möjliggjort 
social interaktion och träning i en ansträngd tid. 
 
En effekt av pandemin är att idrottsrörelsens och 
föreningslivets egenvärde har synliggjorts. Bara 
föreningsidrotten i sig betyder mycket för samhället, 

utan att behöva nå specifika mål eller samhällsutma-
ningar som ligger i utkanten av idrottens roll.

 
Föreningsliv under och efter pandemin  
Under 2020 och 2021 har vårt fokus legat på att både 
stötta i stunden och behålla siktet mot framtiden. Vi 
har haft regelbundna träffar med distriktets kommu-
ner, region och länsstyrelse i syfte att skapa samsyn 
kring hur vi kan ge idrottsföreningarna de bästa 
förutsättningarna att klara pandemin, så att vi i 
Gävleborg kan ha en livskraftig idrottsrörelse både 
under och efter pandemin. Det övergripande målet är 
att motverka det ökande stillasittandet och ge 
människor möjlighet till ett socialt sammanhang 
– här vet vi vilken viktig roll föreningsidrotten spelar 
och vilken effekt som fysisk aktivitet och en  
föreningsgemenskap har för både det fysiska och  
det psykiska välmåendet. 

 
Intressepolitik  
Under perioden 2020-2021 har vi ökat takten i det 
intressepolitiska arbetet genom att skapa fler 
tillfällen till dialog och lyfta frågor mer riktat i 
strategiska sammanhang. Vår Temakonferens har 
etablerats som en viktig mötesplats för beslutsfattare 
och tjänstepersoner i distriktet. 
  
Den mer långsiktiga och hållbara samverkan vi ville 
se mellan kommunerna och idrotten har börjat ta 
form på allvar. Ett fåtal av distriktets kommuner har 
haft ett aktuellt strategiskt program för idrott och 
anläggningar men nu är processen igång på flera håll. 
RF-SISU Gävleborg finns nu med tidigt i dialogen i ett 
flertal kommuner där idrottsstrategiska frågor lyfts 
och där planer och program arbetas fram. Där har vi 
möjlighet att lyfta vikten av ett områdesövergripande 
synsätt för att kunna koppla idrottens frågor till 
folkhälsa, social hållbarhet och samhällsbyggnad. 
Ett arbetssätt som ger goda förutsättningar för mer 
fysisk aktivitet i Gävleborg och för starka och 
livskraftiga idrottsföreningar som har en bärande roll 
i den utvecklingen.  
 
I arbetet med att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för idrottsrörelsen i Gävleborg genomför vi 
årligen en träff med Gävleborgs riksdagspolitiker. 
Under pandemin har vi bland annat lyft vikten av ett 
långsiktigt stöd till idrotten, vikten av nationell 
kraftsamling kring anläggningsfrågor och kompeten-
sen kring detta samt coronasituationen i Gävleborg. 
Vi betonade även vikten av att värna det ideella 
engagemanget inom idrottsrörelsen genom att inte 
”använda” idrotten för hårt i riktade politiska syften. 
 
Mötesplatser 
RF-SISU Gävleborgs Temakonferenser 2020 och 2021 
hade det gemensamma temat "Idrott, anläggningar 

RF-SISU GÄVLEBORG
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Samverkan med andra aktörer 
RF-SISU Gävleborg samverkar med ett stort antal 
externa aktörer för att förankra idrottsrörelsens 
utvecklingsfrågor brett och göra arbetet mer robust. 
Genom samverkan lär vi känna varandra som 
samhällsaktörer på olika nivåer och kan på så sätt 
uppnå viktiga synergieffekter inom olika områden. 
 
Aktörer som vi mer regelbundet arbetar med är 
exempelvis Region Gävleborg, Länsstyrelsen 
Gävleborg, olika enheter i länets kommuner, Högsko-
lan i Gävle, Rädda Barnen, Unicef, Brottsförebyggarna 
i Gävle och Föreningsalliansen i Bollnäs. Vi finns 
representerade i Strategisk ledningsgrupp Integra-
tion Gävleborg, valberedningen för Lokalt ledd 
utveckling Leader Gästrikebygden, Länsstyrelsens 
Insynsråd samt styrgruppen för PRODIS (Prevention 
av doping i Sverige) i Gävleborg för att nämna några 
sammanhang.  
 
Vi har bland annat medverkat vid Region Gävleborgs 
startkonferens för strategiarbetet "Jämlikt Gävle-
borg". I samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg har 
vi deltagit i runda-bordssamtal med Generation Pep, 
Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, region och 
kommuner på temat förbättrad hälsa hos barn och 
unga, suttit med i en panel under Barnrättsdagarna 
2021, deltagit i programmet för Demokratidagarna 
(Demokratin 100 år)  samt arrangerat Folkhälsodagen 
2021 i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg i syfte 
att öka förståelsen för vad rörelse kan ge. Dagen 
arrangerades som ett inslag i Friluftslivets år med ett 
brett utbud av föredragshållare och inspiratörer. 
 
Vi är representerade i programrådet för Idrottsveten-
skapliga programmet vid Högskolan i Gävle, där vi 
även årligen håller föreläsningar för studenter i syfte 
att synliggöra idrottens frågor och stärka dem som 
framtidens ledare, vi lyfter även varje år avgångsstu-
denternas examensarbeten i ett dialogseminarium 
och en utställning samt är samverkanspart för 
högskolans program Folkhälsostrateg för hållbar 
utveckling. 
 

och samhällsplanering". Tillsammans med beslutsfat-
tare och tjänstepersoner från distriktets kommuner 
skapade vi tillfälle att lyfta viktiga frågor kopplat till 
Strategi 2025 och de förutsättningar som behöver 
stärkas med fokus på idrottsstrategiska frågor och 
samhällsplanering. Vi fick värdefulla inspel kring hur 
vi kan stödja varandra i arbetet och vi beredde även 
tillfälle till dialog och diskussion. 
 
2020 tog vi avstamp i Agenda 2030 och idrottsrörel-
sens målsättningar med ett exempel från Uppsala 
kommun där man skapat en uppmärksammad strategi 
i anläggningsfrågor, handfasta tips från Arvsfonden 
och Skanska i finansieringsfrågor samt exempel från 
distriktet då Sandvikens och Bollnäs kommuner 
delade med sig av sina arbeten för en strategisk 
helhetssyn på anläggningar och idrottsmiljöer.   
 
2021 startade vi med ett nedslag i den senaste 
forskningen kring  hållbar samhällsutveckling för att 
sedan gå vidare med Linköpings kommun som lyckats 
skapa hållbar strategisk samverkan på områdesöver-
gripande nivå i kommunen, Parasportförbundet lyfte 
tillgänglighetsfrågor och Riksidrottsförbundets 
verktyg Rörelsefaktor presenterades. 
 
De båda konferenserna har resulterat i ett tydligt 
uppsving i dialogen med distriktets kommuner och 
gett flera nya mötesplatser och samarbeten kring 
strategiska frågor kopplade till idrotten.  
  
I slutet av 2020 bjöd vi, tillsammans med Parasport 
Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund, in till 
ytterligare ett konferenstillfälle med tillgänglighet 
och paraidrott i fokus: "En aktiv fritid – hur ger vi alla 
det valet?".  
 
Under pandemin lanserade vi även den nya digitala 
mötesplatsen "En timme med idrotten", i syfte att 
kunna lyfta aktuella frågor med politiker och 
tjänstepersoner, ha kunskapshöjande inslag, bjuda på 
goda exempel från vår verksamhet och göra enklare 
temperaturmätningar i kommunerna.  
 

”Jag saknar att ha en regel-
bunden träningstid och en 
press att gå dit vilket gör att 
man inte kan hoppa över att
träna som man kan göra ifall 
man tränar ensam hemma 
eller på gymmet.” 
Ungdomsbarometern 2021

”Var tredje ungdom 15-24 
år har slutat eller pausat sin 
träning under pandemin.”

”Jag saknar tävlingsandan, 
gemenskapen, att gå mot 
samma mål.”
Ungdomsbarometern 2021
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En kommun där bred samverkan bedrivits är Söder-
hamn. RF-SISU Gävleborg finns representerade i ett 
flertal nätverk som syftar till:  
- kunskapshöjande insatser för lokala föreningslivet. 
- främja en aktiv fritid för personer med funktions-
nedsättning. 
- ökad förståelse för problematik kring hedersrelate-
rat våld. 
- brottsförebyggande arbete genom kartläggning och 
gemensam rapportering.  
I de olika nätverken finns bland andra Polisen, 
Kvinnojouren, Rädda Barnen, Parasport Gävleborg, 
Svenska kyrkan med flera representerade.

 
RF-SISU Gävleborg är samarbetspartner till Gäst-
riklands Idrottsgala i syfte att ge inspel av kunskaps-
höjande karaktär samt att bidra med ett fördjupande 
och aktuellt tema för varje gala. På grund av pande-
min så blev Gästriklands Idrottsgala 2020 inställd. 
Galan 2021 genomfördes i digital form, där RF-SISU 
Gävleborg bidrog med temainslag kring föreningar-
nas situation kopplat till pandemin. 
 
Kommunikation och media 
I vårt kommunikationsarbete riktar vi oss till såväl 
distriktets föreningar och förbund som till allmänhet 

och idrottspolitiska intressenter. Sammanlagt har 
cirka 80 artiklar publicerats om RF-SISU Gävleborg 
under verksamhetsperioden. Under 2020 och 2021 
har vi fått debattinlägg publicerade i 16 olika tidning-
ar/webbtidningar kopplat till fem olika intressepoli-
tiska frågor.  
 
Vi publicerar kontinuerligt digitala nyhetsbrev med 
riktad information till länets idrottsrörelse och via 
våra hemsidor och vår Facebooksida publicerar vi en 
mix av nyheter, inbjudningar, debattinlägg och goda 
exempel från distriktets olika idrottsverksamheter.  
 
Under 2021 startade vi även ett riktat nyhetsbrev till 
beslutsfattare och tjänstepersoner på temat "Idrott 
och samhälle". Brevet skickades ut åtta gånger under 
året. Ett Instagramkonto lanserades i januari 2021 för 
att komplettera övriga digitala kanaler. Kontot hade 
efter ett år 320 följare. 
 
Ett par av de större kommunikationsinsatser som 
gjordes under perioden var kopplade dels till Idrot-
tens Dag, då Sveriges samtliga distrikt gemensamt 
mobiliserar för att sätta barn i rörelse, och dels till 
Folkbildningsveckan 2021 där vi lyfte fram lärgrup-
pens betydelse för utveckling i distriktets föreningar.

RF-SISU GÄVLEBORG

I flera av distriktets kommuner finns RF-SISU Gävleborg med i processen när nya idrottspolitiska program och 
strategiska planer för idrotten tas fram. Här finns vi med som processledare under en workshop i Söderhamn.
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Grundläggande 
verksamhet och 
stödfunktioner
IdrottOnline  
I IdrottOnline erbjuds föreningar och förbund 
kommunikativa och administrativa verktyg för att 
skapa och hantera hemsidor, medlemsregister samt 
ansöka om lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och 
projektstöd. RF-SISU Gävleborg har som uppdrag att 
kontinuerligt genomföra olika utbildningsinsatser i 
form av både kurser och workshops som oftast 
genomförs föreningsinternt. Vi har under perioden 
även erbjudit en viss nivå av föreningsriktad teknisk 
support. Under 2020 deltog cirka 130 personer i olika 
typer av IdrottOnline-utbildningar fördelade på 35 
olika tillfällen i Gävleborg, 2021 var det cirka 90 
personer och 19 tillfällen.  
 
Idrottsjuridik 
Alla föreningar i Gävleborg har möjlighet att få hjälp 
med frågor som rör idrottsjuridik. Under verksam-
hetsperioden har vi sett en ökad efterfrågan från 
föreningar som behöver stöd och hjälp i juridiska 
frågor. Vi bistår med rådgivning, analys, utbildning i 
föreningskunskap samt mer djupgående processled-
ning för föreningar i avtalsfrågor, revidering av 
stadgar, om oenighet uppkommit eller om man 
hamnat i andra svåra situationer. 
 
Pandemin har inneburit att föreningar och förbund 
behövt hjälp att genomföra sina årsmöten med hänsyn 
till rådande riktlinjer. Vi har dels genomfört öppna 
utbildningstillfällen och dels stöttat enskilda 
föreningar och förbund i processen att styra om och 
genomföra digitala årsmöten på ett demokratiskt sätt, 
samt fortsatt utbildat i GDPR – dataskyddslagen.   
 
Antidoping 
Den 1 januari 2021 trädde den senaste versionen av 
världsantidopingkoden i kraft. Samtidigt började 
Antidoping Sverige AB (ADSE) sitt uppdrag som 
nationell antidopingorganisation. Det innebär att 
ansvaret för idrottsrörelsens antidopingarbete nu är 
delat mellan RF och ADSE. Som alltid i antidoping-
sammanhang vilar ett tungt ansvar på individen.

Arbetet inom Antidoping Sverige bedrivs för att 
säkerställa alla idrottsutövares självklara rätt att delta 
och tävla i en idrott fri från doping. RF-SISU Gävle-
borg har rollen att informera och utbilda idrotten i 

Gävleborg om antidopingarbete. Vi planerar och 
genomför även förebyggande dopingkontroller på 
lägre tävlingsnivå. Från att ha genomfört omkring 
200 tester på ett år har antalet testningar varit 
betydligt lägre 2020 och 2021 på grund av pandemin.  

Under perioden har ett antal insatser gjorts för att 
synliggöra antidopingfrågorna i distriktet. Vi 
bedriver bland annat opinionsbildning, arrangerar 
föreläsningar och samverkar lokalt och regionalt med 
olika organisationer och myndigheter. Vi har till 
exempel hjälpt föreningar att göra handlingsplaner 
mot dopning med konceptet ”Vaccinera klubben”.  
 
RF-SISU Gävleborg är representerade i styrgruppen 
för PRODIS (Prevention av doping i Sverige) regionalt 
i Gävleborg. PRODIS är ett nationellt nätverk som 
syftar till att motverka dopning på privata tränings-
anläggningar och gym med konceptet ”100% Ren 
Hårdträning”. Vi har idag 18 gym som är anslutna till 
”100% Ren Hårdträning” i Gävleborg. 

Fördelning av 
medel
LOK-stöd 
LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten 
till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF. 
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitets-
stöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksam-
het för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för 
funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre 
åldersgräns).

Efter beslut av Riksidrottsstyrelsen har fyllnadsutbe-
talningar gjorts till idrottsföreningar som haft svårt 
att upprätthålla sin LOK-stödsberättigade verksam-
het på grund av coronakrisen under 2020 och 2021. 

Projektstöd IF
Projektstöd IF (f.d. Idrottslyftet) har under perioden 
förmedlats till satsningar inom tre prioriterade 
områden; Idrottssvaga områden, Få fler ungdomar att 
stanna kvar i den organiserade idrotten samt Utbilda-
de ledare i idrottsföreningen. I samband med 
pandemin lades även ett fjärde sökbart område till; 
Bibehållen verksamhet under Corona. Inom ramen 
för detta område kunde idrottsföreningar ansöka om 
medel för att ställa om och fortsatt kunna bedriva 
träningsverksamhet, men kanske i andra former och 
på andra ytor än den ordinarie träningen.  
 
Under 2020 förmedlades 1 389 000 kronor och 2021 
förmedlades 1 429 997 kronor.
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Projektstöd anläggning 
Totalt beviljades anläggningsbidrag om 2 657 000 
kronor under 2020, fördelat på 19 föreningar och 
anläggningsbidrag om 2 690 000 kronor 2021, fördelat 
på 21 föreningar. 

Bland mottagarna kan nämnas
• Tunalids ridklubb för byggnation av ridled med 

parasportanpassning.
• Bollnäs bangolfklubb som renoverat sin bangolf- 

anläggning.
• Nordanstigs motorklubb som byggt spolplats för 

crosscyklar.
• Hedesunda IF – Tjejer på IS Hedesunda Allakti-

vitetshus.
• Idrottsföreningen Gävle Chontong Taekwondo 

– Ny Dojang.
• Hofors Bangolfklubb – Renovera och tillgänglig-

hetsanpassa.
• Järvsö Jakt och Sportskytteklubb - Tillgänglig-

hetsanpassning och ungdomssatsning.
• IFK Bergvik - Upprustning av belysning till 

skidanläggning och isbana.
• Ockelbo Tennisklubb - Nytt stängsel runt Wij 

tennisbana. 
 

RF-SISU GÄVLEBORG INTERNT

Internt utveck-
lingsarbete
Strategisk kompetensutvecklingsplan 
Efter att vi under 2019 avslutade projektet Kompetens 
– Idrottens Framtid har vi upprättat en strategisk plan 
för vår interna kompetensutveckling där vi ringat in 
fyra prioriterade nyckelkompetenser för organisatio-
nen: inkludering, digitalisering, kommunikativ 
förmåga och medarbetarskap.  
 
Under verksamhetsperioden har vi genomfört interna 
processdagar kring självledarskap och arbetsplatsens 

strukturer. Vi har skapat större utrymme för erfaren-
hetsutbyten och har gemensamt reflekterat kring ett 
antal föreläsningar på teman som inkludering, 
jämlikhet och att motivera ideella.   
 
Ett antal medarbetare har deltagit i utbildningen 
Inkludering och Normkritik arrangerad av Riks- 
idrottsförbundet.  
 
Samtliga medarbetare med uppdrag att ansvara för 
kontakter med distriktets kommuner har, tillsam-
mans med delar av ledningsgruppen, deltagit i RF:s 
utbildningsserie med kunskapspåfyllnad och 
workshops på temat Media och påverkansarbete. 
 
Vårt motto under pandemin har varit att ”ställa om, 
inte ställa in” vilket bidragit till omfattande kompe-
tensutveckling inom det digitala området. Vi skapade 
”Studio Gävleborg” där vi uppgraderade ett konfe-
rensrum till studio, för att använda som bas för 
digitala föreläsningar, seminarier och möten. 

STÖD INOM EKONOMI OCH ADMINISTRATION 

Idrottsservice 
Gävle-Dala svb
RF-SISU Gävleborg vill genom olika serviceåtgärder 
bistå och underlätta för idrottens ledare i deras 
föreningsadministration. För att fortsatt kunna bistå 
Idrottsföreningar och förbund med den servicen så 
har RF-SISU Gävleborg sedan 2012 bildat Idrottsser-
vice Gävle-Dala. 

Idrottsservices uppdrag är att stödja idrottsförening-
ars och förbunds verksamhet genom att erbjuda 
administrativa och ekonomiska tjänster som till 
exempel bokföring, fakturering och lönehantering.

Idrottsservice följer alltid Idrottens baskontoplan och 
är uppdaterad på Idrottens skatteregler. Efterfrågan 
har fortsatt ökat och 2021 har Idrottsservice hanterat 
totalt 45 kunder.



Berättelser från 
verksamheten
För att levandegöra idrottsrörelsens kreativitet, utmaningar, 
drömmar, framåtanda, samverkan, framgångar, tankar och 
idéer gör vi varje år ett antal reportage hos föreningar, förbund 
och samarbetspartners. Vi har samlat ett urval på de 
kommande sidorna. Artiklarna är nedkortade, men du kan läsa 
dem i sin helhet på vår webbplats: rfsisu.se/gavleborg.
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Ridklubben som 
övervinner  
hindren
Ljusdals Ridklubb håller ångan uppe trots coronatider. 
Här har man märkt att intresset för ridningen snarare 
ökat under året. Med tydliga riktlinjer, bra stödinsatser 
och en plan för framtiden känns läget ändå under kontroll.

Överallt på anläggningen möts man av skriftliga 
påminnelser och stationer med handsprit. Direktiven är 
tydliga och på Ljusdals Ridklubb upplever man att alla 
tar pandemin på stort allvar. Trots det besvärliga läget 
så är suget stort efter att få utöva idrotten man älskar, 
och då övervinner man hindren – här är det full fart på 
verksamheten. 

Många intresserade 
– Det är klart att vi har fått ställa in en massa saker, den 
stora julshowen blev det ju tyvärr ingenting av, men det 
är mycket folk som ringer och vill börja rida! Det är kul 
att så många är intresserade, säger ridskolechef 
Susanne Andersson Bergman. 
    Hon berättar också att de har aktiva i alla åldrar och 
att det är otroligt få avhopp. En populär sysselsättning 
som verkligen kan leva upp till ”Idrott hela livet” helt 
enkelt.

Följt planen 
Idrottskonsulent Maggan Snäll, RF-SISU Gävleborg, 
tycker att det är väldigt positivt att föreningen har 
kunnat följa den utvecklingsplan som de har lagt upp 

trots coronarestriktioner och begränsningar när det 
gäller fysiska möten. 
    – De har satt en vision och ett arbetssätt för styrelse-
arbetet så nu finns en framtidsstrategi som är förankrad 
och som föreningen kan hålla sig till, berättar Maggan, 
som guidat föreningen bland annat med hjälp av 
processen Målstegen. Resultatet har blivit en konkret 
handlingsplan.

Stöd för omställning 
– Vi har stöttat föreningen när de sökt statligt kompen-
sationsstöd och även haft möjlighet att bidra med 
omställningsmedel, så att de idag har kunnat ordna med 
uppbindningsplatser för hästarna utomhus och tagit 
fram enklare tält för att även köra sina utbildningspass 
ute, berättar hon. 
    I föreningen har man tagit coronarestriktionerna på 
stort allvar och sett över alla miljöer för att säkra allt ur 
smittskyddssynpunkt. 
    – Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt, 
berättar Susanne. Vi har anslag överallt för att påminna 
folk om att förebygga smittspridning och vi har 
handsprit i alla passager. Vi ser också till att ta in de 
hästar som kommer utifrån i en egen ingång och vi har 
satt gränser om 5 personer i kafeterian och 1 person med 
en tillåten följeslagare i stallet.  
    Några särskilda tips till andra föreningar i coronatider 
är svårt att ge tycker Susanne. 
    – De flesta föreningar har bra koll på läget, säger hon.

Årets förening 
gör barn och 
unga delaktiga
Dansföreningen Julle United har vuxit snabbt och fått 
många medlemmar. Med lärgrupper av olika slag behåller 
man den småskaliga, ”nära” känslan och kan lätt fånga 
upp tankar och idéer som utvecklar verksamheten och 
skapar delaktighet. 

I Julle United pågår ständigt samtal på olika nivåer, 
både fysiskt och digitalt. Med lärgrupper involverar de 
såväl styrelse som barn och unga. De har skapat 
kommittéer och arbetsgrupper både för att driva den 
långsiktiga utvecklingen och för att göra snabbare 
planeringsinsatser. Det kan gälla allt från vilka färger 
som träningsoverallerna ska ha till att planera läger 
eller jobba med värdegrundsfrågor.

Digital dialog 
– Vi jobbar lite olika beroende på vad det är som ska 
göras och mycket utifrån vilken ålder gruppdeltagarna 
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är i, berättar Emelie Holmberg, som är verksamhetschef 
i Julle United. I våra grupper blandar vi ofta barn och 
vuxna i kommunikationen, och vi har kört mycket via 
digitala kanaler nu när vi inte har fått ha fysiska träffar, 
på så sätt blir det också lättare att intressera ungdomar-
na för lärgruppsarbetet, säger hon. 
    – Ikväll har till exempel uppvisningskommittén möte, 
då sitter alla på olika platser och så kör vi planeringen 
digitalt. Vi vill hela tiden utveckla våra uppvisningar 
och arrangemang. Hur gör vi det roligt för de yngre? 
Hur intresserar vi våra ungdomar? Hur gör vi så att 
besökarna trivs? I kommittéerna finns alltid en 
representant från styrelsen med, vilket gör att vi får bra 
förankring och har nära till beslut. 

Småskaligt och nära 
Julle United blev uppmärksammade på Eldsjälsgalan i 
början av året där de utsågs till vinnare i kategorin 
Årets Förening. Temat var föreningsdemokrati och 
Julle prisades för sitt sätt att involvera barn och unga i 
verksamheten. 
    – Jag tycker egentligen inte att vi gör något jättespeci-
ellt, menar Emelie. Vi lyssnar in. Vi gör inga stora, fina 
projekt för att få delaktighet eller så. Många tycker att 
det är roligt att få vara med och för oss är det värdefullt 
att höra vad alla tycker. 

"Stoltheten är fantastisk att se" 
    – Vi har blivit en väldigt stor förening, men jobbar som 
om vi skulle vara småskaliga, fortsätter hon. Vi vill ha 
närheten till att kunna kommunicera. Det ska vara lätt 
att vara med på sina villkor. 
    – Jag märker att många är stolta över att vara en del av 
vår förening. De vill visa att de tillhör Julle United – att 
de vill ha på sig föreningsjackan. Den stoltheten är 
fantastisk att se, och det gäller inte bara själva idrotten, 
det är nästan viktigare för dem att vara en del av 
föreningen och laget.

Idrott för äldre 
lockar fler och 
fler i Söderhamn
Söderhamns Tennissällskap hade en hall som stod 
outnyttjad på dagtid. Startsträckan var därför kort när de 
fick frågan om de ville arrangera idrott för äldre. Vid 
säsongsavslutningen hade de rekordmånga deltagare. 

Olof Rudolfsson, Söderhamns Tennissällskap, är med 
och samordnar aktiviteterna på temat racketsport i 
satsningen Idrott för äldre i Söderhamn. Han har fullt 
upp att ordna med spelschemat och fördelningen av 
banor, då det visar sig att 19 deltagare dykt upp till den 
två timmar långa lunchaktiviteten på fredagen. 
    – Rekordmånga idag! konstaterar han. Det blir ju 
jobbigt när det kommer så många … schemat spricker! 
Nej, jag skojar, säger han snabbt. Det är jättekul att det 
är så populärt! Schemat löser sig alltid, man får hitta på 
ett annat system bara. Alla hjälper till så att det flyter på, 
och det är ju bara på skoj! Inget allvar, förtydligar han.

Den sociala biten är viktig 
Roger Nilsson spelar även bordtennis och brukar golfa 
på somrarna. Han tycker att Idrott-för-äldre-initiativet 
är toppen. 
    – Det samlar folk på något vis. Det är både socialt och 
så får man röra på sig. I vår ålder är det viktigt, säger 
han och berättar att själv är han 75.  
    Roger tycker definitivt att fler äldre ska ta chansen att 
haka på den här typen av träffar. 
    – Här behöver man inte skämmas för att man skulle 
vara sämre än någon annan, det är liksom bara att spela 
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på. Är man en människa som vill ha det här sociala så är 
det här jättebra, säger han.

Provat flera idrotter 
Deltagarna har fått prova på olika racketsporter, som 
badminton, tennis och pickleball. Den mest populära 
har varit padel, vilket är en ny sport för många. 
    Deltagarna har blivit fler och fler hela tiden, vilket 
Olof tycker är jätteroligt. De paras ihop på plats i ett 
matchschema så att alla får spela så mycket som möjligt. 
    – Det bästa med de här träffarna är lekfullheten, säger 
Olof. Alla är positiva! Även om man får sitta och vänta 
en stund som idag, så gör det inget.

Föreningen såg möjligheterna 
Per Svensson, idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg, 
var den som ställde frågan till föreningen. 
    – När jag sökte upp dem och vi började prata om Idrott 
för äldre så såg de möjligheterna direkt, framför allt 
eftersom tennishallen till stora delar stod tom på dagtid. 
Föreningen har löst uppgiften jättebra, säger Per. De 
har tagit sig an värdskapet, instruerar och inspirerar. 
    Per s roll har främst varit att bidra med inspiration och 
se till att verksamheten sattes i gång. För att få bra fart 
på aktiviteten så hjälpte Per även till att rekrytera ett 
tiotal deltagare som dök upp från start.

En fortsättning står på önskelistan 
    – Det kan vara svårt att annonsera i bruset. Risken är 
att man får ett fåtal ströbesökare innan aktiviteten 
hunnit etablera sig. Har man en någorlunda rejäl grupp 
från start så är risken mindre att man tappar deltagare. 
    – Tricket nu blir att se om det går att få till en perma-
nent verksamhet i föreningen när satsningen från oss så 
småningom fasas ut, säger Per. Det finns lite lösa idéer, 
men vi får se vad det landar i. 
    Ett är säkert – på deltagarnas önskelista står en 
fortsättning för Idrott för äldre i Söderhamn även 2022.

”Ledarskap och 
relationer är det 
viktigaste”
Hur kan man arbeta för att få unga att trivas och stanna 
inom idrotten trots coronarestriktioner? Vi frågade 
Fredrik ”Mudde” Carlsson, ungdomsansvarig i Edsbyns 
IF Fotboll, som faktiskt fått se fler och fler komma på vissa 
av föreningens träningar. 

 
Fredrik är ungdomsansvarig i Edsbyns IF Fotboll, och 
kan konstatera att föreningen tappar unga i viss mån, 

men han är osäker på om det beror på corona. Han 
tänker att det visar sig först efter sommarsäsongen. 
    – Redan förra sommaren var ju verksamheten 
påverkad av corona. Man levde på hoppet och det mesta 
var styrt och begränsat. Det var främst flicksidan som 
fick det tufft, berättar han.

Tjejsatsning 
– Vi satte då in åtgärder genom att vi startade ett 
tjejprojekt med stöd från Svenska Fotbollsförbundet för 
att satsa på särskilda tjejträningar. När vi körde i gång 
förra året hade vi runt 10 aktiva i mellanstadieåldern 
som hakade på och fotbollsspelande tjejer i 17–18-årsål-
dern som ledare. 
    – Vi utformade det som ett paket där vi erbjöd både 
läxhjälp, mellanmål och träning och vi la aktiviteten 
direkt efter skolan, för det har vi förstått är en nyckel. 
Åker tjejerna hem efter skolan så är det svårare att få 
dem att ta sig till träningen senare. 

Tredubbel uppslutning 
– Vi skulle upprepa samma koncept i år, med samma 
ledare, och förväntade oss ungefär samma uppslutning 
… men i stället kom det 30 barn till första tillfället och 
sedan dess har vi haft 25–30 deltagare varje gång.  
    Fredrik berättar att ett mål för föreningen är att få till 
verksamhet för högstadietjejer. Glappet är väldigt stort 
mellan seniorlaget och F13, men med den stora till-
strömningen till tjejträningarna finns goda möjligheter.

Ledarskap är nyckeln 
Nyckeln till att unga söker sig till föreningen och vill 
stanna inom idrotten tror Fredrik ändå är ledarskapet. 
    – Skapar vi en bra verksamhet vill man stanna. Det 
viktigaste tycker jag är att vi har utbildade ledare. Vi har 
sagt att vi ska ha minst en ledare per lag som har 
C-utbildning alternativt B-utbildning. 
    – Sedan är relationsskapandet det viktigaste. Att se 
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alla aktiva, säga allas namn i ett positivt sammanhang 
varje träning, fråga hur de mår om du ser att någon inte 
mår bra. Kunskapen om det får man med sig med 
utbildningen. Man kan kalla det en form av nytänk, 
även om det egentligen inte är några konstigheter. Men 
när vi ofta har föräldrar som ledare så har de inte med 
sig de grundläggande delarna i de nya ledarskapsutbild-
ningarna, utan de leder ungefär som man själv blev ledd 
när man var aktiv i unga år. Det är en stor skillnad.

Stillasittande liv 
Under coronapandemin har lagen inte haft tillgång till 
hallar under vintern och det har varit stora begräns-
ningar när det gäller matcher. Här ser Fredrik en risk. 
    – Många unga kanske har vant sig vid ett mer stillasit-
tande liv den här vintern. En del har kanske tyckt att det 
har varit ganska skönt. Vi får se om de kommer tillbaka 
under sommaren, men risken finns att de inte gör det. 
Och jag vågar säga att vi kanske även har ledare som 
hamnar i en sådan situation. 
    – Att vi har bra och roliga träningar är nummer ett. 
Men de vill ju spela matcher. Vi ska inte lyfta fram det 
som livsviktigt … men att få dra på sig en matchtröja och 
se fram emot en match är speciellt för många.

Skippa attityden 
– för att du ska 
trivas i ditt lag
När Pojkar 14 i Gefle IF fotboll träffas för träning startar 
de med en diskussion om den affisch som de tillsammans 
har tagit fram under arbetet med Skippa attityden. Där 
står i klartext vad de gemensamt har beslutat att var och 
en ska tänka på för att alla ska kunna trivas i laget. 

Utbildningssatsningen Skippa attityden genomförs i 
korta dialogpass i samband med träning. Här står 
barnens röster i centrum och arbetet ska bidra till att 
skapa ett tillåtande klimat och en god idrottsmiljö. I 
laget har de bland annat kommit fram till att de ska 
”sluta gnälla på varandra”, att de ska ”fortsätta att känna 
glädje när de spelar fotboll” och att de ska ”börja med att 
respektera varandra till max”.

Ett arbete som öppnar ögonen 
Anders Berg är ledare för laget och han tror att det här 
arbetet är jättebra.  
    – Vi tränar väldigt mycket och det är lätt att det blir 
lite slentrian, menar han. Då är det bra att någon annan 
kommer in och kan se det från lite andra vinklar. Det är 
också bra att man inte bara pratar om det en gång utan 
vid flera tillfällen så att alla förstår att det är på riktigt. 

    – Tyvärr pratar man om sådana här saker bara när det 
hänt något i laget. Så bara det att man pratar om 
attityder är ju bra, att man lyfter upp det. Det är ett 
arbete som öppnar ögonen kan jag säga. Det blir en med-
vetenhet kring de här frågorna, säger han. 
    – Jag tycker att gruppen har mognat under den här 
tiden. På min tid pratade men ju aldrig om sådana här 
saker, menar han.

Alvar är en av spelarna i P14-laget. Tycker han att det är 
mycket attityd inom fotbollen? 
    – Det kan vara bra att det är lite känslor med. Jag kan 
tycka att man spelar bättre då. Men ibland kan folk gå in 
för hårt. Det är bra att hålla inne med grejer ibland.  Är 
det många som säger ”kom igen, gör det bättre!” eller 
”du måste passa bättre” så hjälper inte det personen att 
göra det bättre, det är bara klagomål. Då springer man 
bara omkring och tänker på den där passningen man 
missade och blir inte fokuserad.

"Skönt att allt kommer fram liksom" 
– Det här gör att man tänker ännu mer på vad man säger. 
Det gör också att man säger till mer om man hör saker. 
Såna saker som Skippa attityden handlar om. 
    – Det är bra att man lär känna varandra bättre. När vi 
satt första gången och fick prata om vad vi tyckte var bra 
eller dåligt var det skönt att allt kom fram liksom. 
    Ahmet Bölüktas, RF-SISU Gävleborg, som har 
samordnat Skippa-attitydensatsningen i laget säger: 
– Det kan vara extra viktigt just i den här åldern att de 
blir medvetna om hur deras beteende och vad de säger 
påverkar andra. Fotboll är mer än bara idrott. Det 
handlar om gruppen och om gemenskap som man 
kanske inte tänker på, säger han. 

 
 
Nyhetsartiklarna är ett urval från 2021. De är nedkortade, 
och finns att läsa i sin helhet på rfsisu.se/gavleborg.
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Idrotten i siffror
Statistik baserad på uppgifter från registrerad verksamhet i 
IdrottOnline, RF:s sammanställning "Idrotten i siffror", 
Statistiska Centralbyråns statistik samt RF-SISU Gävleborgs 
egen statistik.
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Idrotten i siffror

Aktiv i idrott* (6–80 år) i relation till befolkning år 2019

*Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst 
en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. 
En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. Figuren 
är baserad på unika individer och är framräknad så 
att den åldersgruppen med flest aktiva i idrott har 
värdet 100 %. 
Källa: RF/IdrottOnline

Antal idrottsföreningar i Gävleborg

Bollnäs
Gävle

Hofors
Hudiksvall

Ljusdal
Nordanstig

Ockelbo
Ovanåker

Sandviken
Söderhamn

Totalt

Huvud-IF
2021

76
163
32
96
54
27
17

35
90
72

662

2020
76

166
31
96
55
28
18
36
91
73

670

Antal samverkande idrottsföreningar  
i Gävleborg (sektions-IF)

Bollnäs
Gävle

Hofors
Hudiksvall

Ljusdal
Nordanstig

Ockelbo
Ovanåker

Sandviken
Söderhamn

Totalt

2021
49
83
18
58
24
11
5

22
40
51

361

2020
55

106
21
62
26

9
8

21
52
49

409

2019
57

123
24
64
29
14
17

24
52
50

454

47

Sektions-IF
2021

88
222

33
121
64
34
23
40
119
98

842

2020
91

224
33

120
65
35
24
41

121
98

852

*Fr.o.m. 2021 räknas inte verksamhetsformen “Föreningsbesök” 
som en verksamhet som ger en samverkande idrottsförening 
och syns därmed inte i statistiken.

*

Föreningstätheten* 
inom idrottens distrikt  
2020

   Färre än 20
     20–25
     26–30
n 31–35

* Antal föreningar med  
organisationsnummer  
per 10 000 invånare. 
Källa: RF/IdrottOnline 
och SCB
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SDF Arrangemang Deltagare Timmar Timmar Timmar 
  2020 2020 2020 2019 2018
Amerikansk Fotboll  - - - - -
Badminton - - * 11 7
Bandy 125 1 010 2 331 2 792 1 967
Bangolf - - * - 11
Baseboll och Softboll - - * 32 7
Basket 9 52 70 16 62
Bilsport 8 163 155 468 457
Bordtennis 31 222 253 349 172
Boule - - - 61 -
Bowling 85 500 571 861 1 071
Boxning 5 22 66 97 53
Brottning 2 12 21 25 -
Budo och Kampsport 78 492 759 619 426
Bågskytte 19 132 130 234 221
Cheerleading 22 251 116 - -
Curling 10 119 106 15 68
Cykel 5 43 48 62 43
Danssport 85 1 121 640 809 649
Draghundsport - - * 16 -
Flygsport 33 289 444 1 004 220
Fotboll 1 265 7 844 14 069 14 152 7 650
Friidrott 92 1 171 610 1 078 545
Frisbee - - * 26 85
Golf 443 5 724 4 054 4 859 2 672
Gymnastik 336 2 617 2 205 2 204 1 538
Handboll 27 243 228 144 124
Innebandy 366 4 986 2 810 2 837 1 221
Ishockey 234 2 593 2 820 4 311 2 055
Islandshäst 9 61 79 134 97
Judo 5 35 55 94 3
Kanot 12 198 56 75 64
Karate 3 11 21 11 26
Klättring - - * 61 128
Konståkning 15 112 128 360 157
Korpen 969 7 285 2 562 1 484 1 274
Motorcykel och Snöskoter 33 344 663 463 584
Mångkamp - - * - -
Orientering 29 310 189 670 370
Parasport 45 311 380 415 281
Racerbåt 2 8 7 - -
Ridsport 756 5 339 9 943 9 768 6 091
Rodd - - * - -
Segling 9 93 144 297 222
Simidrott 101 1 432 652 132 74
Skateboard - - * 41 -
Skidor 58 334 337 494 337
Skolidrott 33 266 366 136 201
Skridsko 14 140 115 82 91
Skyttesport 8 58 216 100 140
Sportdykning 4 25 63 56 81
Styrkelyft 2 6 6 11  38
Taekwondo - - * - 4
Tennis 64 584 436 448 30
Triathlon 1 13 23 - -
Tyngdlyftning - - - 2 19
Vattenskidor och Wakeboard 2 12 6 10 -
Volleyboll 7 63 38 21 -
Medlemsorganisationer (MO) 8 90 192 351 410
Total 5 593 48 037 50 474 52 798 32 046

Folkbildningsverksamhet per specialidrottsdistriktsförbund med föreningar i Gävleborg

* Föreningsbesök har gjorts under året, men inte lett vidare till folkbildningsverksamhet i form av timmar.
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SDF LOK-IF LOK-IF Ledartillf. Ledartillf. Delt.tillf. Kv. Män Delt.tillf. Kv. Män 
  2020 2019 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2019 2019
Amerikansk Fotboll 1 1 61 174 350 0 31 557 1 39
Badminton 7 8 2034 2 403 7352 82 147 9 755 68 145
Bandy 7 7 9343 10 065 32400 275 994 35 918 206 915
Bangolf 2 2 237 328 1394 22 35 1 796 23 39
Baseboll/Softboll 1 1 245 235 806 7 67 533 7 38
Basket 7 9 3169 3 778 19041 303 451 23 060 283 330
Bilsport 1 1 68 31 125 6 8 125 3 14
Bordtennis 7 7 1929 1 942 8823 49 389 9 006 56 317
Bowling 5 7 434 723 1540 71 113 2 328 79 119
Boxning 2 2 552 1 008 3814 8 40 9 224 0 0
Brottning 3 3 845 1 019 4400 15 104 5 875 21 99
Budo/Kampsport 13 15 6671 8 947 23367 250 635 40 183 211 556
Bågskytte 7 10 634 1 298 1205 72 106 2 886 134 238
Cheerleading 1 1 2382 1 401 11902 360 26 6 740 272 3
Curling 1 1 123 63 441 16 12 220 5 10
Cykel 4 7 265 455 1247 20 161 1 537 43 203
Danssport 3 3 66 356 339 61 18 1 144 19 16
Flygsport 1 1 48 77 79 0 0 216 0 0
Fotboll 73 76 91512 91 989 482104 4614 8854 477 911 4 148 8 579
Friidrott 14 15 6601 9 543 29656 573 434 44 771 288 243
Frisbee 2 4 391 321 1515 14 108 1 045 15 95
Golf 10 10 4580 5 882 21066 105 660 23 968 101 581
Gymnastik 12 17 13595 17 988 53278 1820 715 85 235 1 861 577
Handboll 8 7 6356 7 233 31522 955 304 37 324 858 251
Innebandy 29 29 32069 37 880 164546 1638 3843 202 962 1 580 3 833
Ishockey 19 21 46340 48 009 188341 335 3503 200 202 325 3 258
Islandshäst 1 1 12 161 31 19 3 269 29 4
Judo 5 5 976 1 440 3531 70 155 6 209 52 114
Kanot 2 2 44 62 132 13 11 181 12 17
Karate 11 10 4376 5 207 24692 213 308 28 729 186 291
Klättring 1 2 11 181 41 9 9 756 33 30
Konståkning 5 5 3602 3 930 15704 321 24 18 854 339 21
Korpen 6 6 1589 2 250 9986 88 292 10 848 71 286
Motorcykel/Snöskoter 9 8 832 521 3752 46 376 2 461 27 240
Orientering 15 16 2497 2 684 7859 324 358 9 123 309 363
Parasport 7 7 486 875 1899 31 81 3 766 39 101
Racerbåt 1  70  199 7 9   
Ridsport 21 22 21192 22 544 94852 2561 110 97 912 2 354 117
Rugby 1 1 68 69 71 1 11 167 0 13
Segling 2 4 258 217 540 27 61 493 12 31
Simidrott 8 8 6251 6 096 30274 508 384 31 963 467 383
Skateboard 2 1 223 216 1198 31 87 1 841 0 0
Skidor 28 39 5717 7 818 21983 626 657 28 862 628 663
Skidskytte 2 2 15 6 30 16 14 19 18 7
Skolidrott 10 13 488 363 5229 318 470 3 779 215 319
Skridsko  1      2 075  
Skyttesport 12 18 1465 2 731 3350 137 305 6 701 152 306
Sportdykning 1 1 3 16 24 4 11 125 6 12
Styrkelyft 4 4 343 286 1941 55 130 2 430 52 169
SweSports 1 1 525 572 1957 32 27  26 28
Taekwondo 2 2 1232 1 467 7148 67 87 7 327 63 76
Tennis 7 8 4902 5 269 17846 160 263 18 758 123 204
Tyngdlyftning 4 5 2635 2 617 8490 87 89 8 106 8 5
Vattenskidor/Wakeboard 2 3 791 733 1616 14 38 2 187 16 34
Volleyboll 5 4 730 1 049 3225 68 65 4 112 30 58
Total 415 464 291 883 322 528 1 358 253 17 524 26 193 1 522 574 15 874 24 390
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SDF                                         Arrangemang                     Deltagare                                                 Timmar  
  2021 2020 2021 Varav 2020 2021 2020 2019
      kvinnor    
Amerikansk Fotboll  0 0 0 0 0 0 0 0
Badminton 2 0 6 0 0 6 0 11
Bandy 142 125 1 319 209 1 010 2 287 2 331 2 792
Bangolf 2 0 10 4 0 60 0 0
Baseboll och Softboll 1 0 3 0 0 4 0 32
Basket 12 9 93 70 52 24 70 16
Bilsport 18 8 251 24 163 260 155 468
Bordtennis 7 31 55 14 222 91 253 349
Boule 1 0 8 1 0 3 0 61
Bowling 43 85 297 101 500 474 571 861
Boxning 3 5 11 2 22 45 66 97
Brottning 2 2 8 1 12 27 21 25
Budo och Kampsport 58 78 418 72 492 1 158 759 619
Bågskytte 8 19 50 15 132 66 130 234
Cheerleading 23 22 302 299 251 126 116 0
Curling 9 10 56 28 119 42 106 15
Cykel 8 5 45 13 43 43 48 62
Danssport 48 85 560 301 1 121 546 640 809
Draghundsport 1 0 6 1 0 14 0 16
Flygsport 36 33 269 25 289 610 444 1 004
Fotboll 1 571 1 265 10 017 3 172 7 844 14 190 14 069 14 152
Friidrott 90 92 946 526 1 171 867 610 1 078
Frisbee 4 0 28 4 0  63 0 26
Golf 1 332 443 8 665 2 218 5 724 6 651 4 054 4 859
Gymnastik 252 336 1 902 1 687 2 617 2 808 2 205 2 204
Handboll 18 27 120 74 243 205 228 144
Innebandy 208 366 2 736 834 4 986 1 985 2 810 2 837
Ishockey 176 234 1 787 174 2 593 2 052 2 820 4 311
Islandshäst 5 9 37 28 61 33 79 134
Judo 6 5 39 6 35 51 55 94
Kanot 11 12 143 73 198 44 56 75
Karate 1 3 4 0 11 5 21 11
Klättring 3 0 24 7 0 47 0 61
Konståkning 16 15 125 109 112 170 128 360
Korpen 1 487 969 18 504 11 119 7 285 3 118 2 562 1 484
Motorcykel/Snöskoter 45 33 415 59 344 624 663 463
Mångkamp 1 0 4 2 0 4 0 0
Orientering 79 29 514 187 310 829 189 670
Padel 2  22 1 0 30 0 0
Parasport 25 45 127 55 311 228 380 415
Racerbåt 0 2  0 0 8 0 7 0
Ridsport 787 756  5 459 5 200 5 339 10 570 9 943 9 768
Rodd 0 0 0 0 0 0 0 0
Segling 12 0 150 37 0 217 144 297
Simidrott 83 101 855 496 1 432 675 652 132
Skateboard 0 0 0 0 0 0 0 41
Skidor 85 58 500 220 334 677 337 494
Skolidrott 42 33 450 180 266 295 366 136
Skridsko 0 14 0 0 140 0 115 82
Skyttesport 12 8 53 9 58 187 216 100
Sportdykning 2 4 6 1 25 7 63 56
SweSports 7 0 36 36 0 88 0 0
Styrkelyft 0 2 0 0 6 0 6 11
Taekwondo 0 0 0 0 0 0 0 0
Tennis 70 64 439 122 584 108 436 448
Triathlon 2 1 2 1 13 2 23 0
Tyngdlyftning 3 0 14 4 0 24 0 2
Vattenskidor/Wakeboard 3 2 25 9 12 43 6 10
Volleyboll 4 7 61 53 63 55 38 21
Medlemsorganisationer (MO) 3 0 51 25 0 88 192 351
RF-SISU Gävleborg, egna 138 0 1 560 910 0 866 0 0 
Total 7 009 5 452 59 587 28 818 46 553 53 792 49 183 52 798

* I många av de idrotter där 0 tim redovisas har föreningsbesök som ej lett vidare till folkbildningsverksamhet, gjorts under verksamhetsperioden.

Folkbildningsverksamhet per specialidrottsförbund
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Folkbildningsverksamhet per kommun
Sammanställning av utbildnings- och utvecklingsinsatser  
som distriktets föreningar genomfört i samverkan med 
RF-SISU Gävleborg 2019–2021. 
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Lärgrupp, kurs, process, lärande för barn  

                        Arrangemang                              Deltagare                                                                        Timmar              
  2021 2020 2019 2021 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019
  Totalt Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Bollnäs 424 358 329 3 295 1 861 1 434 3 155 2 750 5 463 5 297 4 262
Gävle 1 275 1 021 1 107 8 837 3 919 4 918 9 632 10 771 12 338 12 362 14 365
Hofors 263 171 142 1 350 583 767 1 978 1 817 1 799 1 565 1 382
Hudiksvall 788 781 847 7 196 2 695 4 501 7 895 9 135 10 051 9 228 11 393
Ljusdal 338 243 195 2 835 1 290 1 545 2 245 1 834 5 007 3 680 2 602
Nordanstig 38 19 46 278 93 185 130 335 254 158 342
Ockelbo 32 32 60 249 192 57 248 571 384 445 742
Ovanåker 180 153 175 1 107 447 660 1 022 1 293 3 013 2 917 3 068
Sandviken 532 278 432 3 920 1 818 2 102 2 874 4 311 5 023 4 375 6 382
Söderhamn 544 601 535 4 508 1 537 2 971 5 233 4 843 7 869 8 093 8 197
Totalt 4 415 3 657 3 868 33 575 14 435 19 140 33 999 37 225 51 201 48 533 53 170 

         
Föreläsningar, kulturarrangemang  

                        Arrangemang                              Deltagare (publik)                     Timmar*              
  2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021
  Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Bollnäs 7 14 29 240 242 916 21 
Gävle 1 869 1 346 751 21 931 12 638 9 237 5 607 
Hofors 23 6 6 262 109 193 69 
Hudiksvall 317 240 249 3 771 4 088 3 765 951 
Ljusdal 15 70 155 162 906 2 463 45 
Nordanstig 2 9 14 220 68 332 6 
Ockelbo 3 10 26 62 74 492 9 
Ovanåker 91 70 203 1 590 832 7 059 273 
Sandviken 43 97 83 669 1 300 1 523 129 
Söderhamn 227 81 240 2 062 975 3 774 681 
Totalt 2 597 1 943 1 756 30 969 21 232 29 754 7 791 

       
  
Alla verksamhetsformer 2021 sammantaget  

                        Unika deltagare                                            
  2021 2021 2021 2021
  Totalt Kvinnor Män Kv. %
Bollnäs 1 613 731 882 45 %
Gävle 6 093 2 817 3 276 46 %
Hofors 601 303 298 50 %
Hudiksvall 2 598 1 195 1 403 46 %
Ljusdal 836 383 453 46 %
Nordanstig 166 47 119 28 %
Ockelbo 162 98 64 60 %
Ovanåker 741 271 470 37 %
Sandviken 2 068 1 016 1 052 49 %
Söderhamn 2 418 915 1 503 38 %
Totalt 17 296 7 776 9 520 45 %

2020
Ämne Timmar
Idrottskunskap 21 492
Förenings- och förbundsutveckling 8 320
Ledarskap och tränarskap 6 107
Värdegrund 5 777
Arrangemang 2 572

Topp 5 ämnen i idrottsföreningarnas  
folkbildning i Gävleborg 

2021
Ämne Timmar
Idrottskunskap 22 321
Förenings- och Förbundsutveckling 8 352
Ledarskap och Tränarskap 5 763
Värdegrund 4 546
Djurkunskap 2 938

* Från och med 2021 redovisas parametern "Timmar" för föreläsningar och kulturarrangemang.  
  1 arrangemang genererar 3 utbildningstimmar.
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SDF Arrangemang Deltagare Timmar Timmar Timmar 
  2020 2020 2020 2019 2018
Amerikansk Fotboll  - - - - -
Badminton - - * 11 7
Bandy 125 1 010 2 331 2 792 1 967
Bangolf - - * - 11
Baseboll och Softboll - - * 32 7
Basket 9 52 70 16 62
Bilsport 8 163 155 468 457
Bordtennis 31 222 253 349 172
Boule - - - 61 -
Bowling 85 500 571 861 1 071
Boxning 5 22 66 97 53
Brottning 2 12 21 25 -
Budo och Kampsport 78 492 759 619 426
Bågskytte 19 132 130 234 221
Cheerleading 22 251 116 - -
Curling 10 119 106 15 68
Cykel 5 43 48 62 43
Danssport 85 1 121 640 809 649
Draghundsport - - * 16 -
Flygsport 33 289 444 1 004 220
Fotboll 1 265 7 844 14 069 14 152 7 650
Friidrott 92 1 171 610 1 078 545
Frisbee - - * 26 85
Golf 443 5 724 4 054 4 859 2 672
Gymnastik 336 2 617 2 205 2 204 1 538
Handboll 27 243 228 144 124
Innebandy 366 4 986 2 810 2 837 1 221
Ishockey 234 2 593 2 820 4 311 2 055
Islandshäst 9 61 79 134 97
Judo 5 35 55 94 3
Kanot 12 198 56 75 64
Karate 3 11 21 11 26
Klättring - - * 61 128
Konståkning 15 112 128 360 157
Korpen 969 7 285 2 562 1 484 1 274
Motorcykel och Snöskoter 33 344 663 463 584
Mångkamp - - * - -
Orientering 29 310 189 670 370
Parasport 45 311 380 415 281
Racerbåt 2 8 7 - -
Ridsport 756 5 339 9 943 9 768 6 091
Rodd - - * - -
Segling 9 93 144 297 222
Simidrott 101 1 432 652 132 74
Skateboard - - * 41 -
Skidor 58 334 337 494 337
Skolidrott 33 266 366 136 201
Skridsko 14 140 115 82 91
Skyttesport 8 58 216 100 140
Sportdykning 4 25 63 56 81
Styrkelyft 2 6 6 11  38
Taekwondo - - * - 4
Tennis 64 584 436 448 30
Triathlon 1 13 23 - -
Tyngdlyftning - - - 2 19
Vattenskidor och Wakeboard 2 12 6 10 -
Volleyboll 7 63 38 21 -
Medlemsorganisationer (MO) 8 90 192 351 410
Total 5 593 48 037 50 474 52 798 32 046

Folkbildningsverksamhet per specialidrottsdistriktsförbund med föreningar i Gävleborg

* Föreningsbesök har gjorts under året, men inte lett vidare till folkbildningsverksamhet i form av timmar.
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SDF LOK-IF LOK-IF Ledartillf. Ledartillf. Delt.tillf. Kv. Män Delt.tillf. Kv. Män 
  2020 2019 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2019 2019
Amerikansk Fotboll 1 1 61 174 350 0 31 557 1 39
Badminton 7 8 2034 2 403 7352 82 147 9 755 68 145
Bandy 7 7 9343 10 065 32400 275 994 35 918 206 915
Bangolf 2 2 237 328 1394 22 35 1 796 23 39
Baseboll/Softboll 1 1 245 235 806 7 67 533 7 38
Basket 7 9 3169 3 778 19041 303 451 23 060 283 330
Bilsport 1 1 68 31 125 6 8 125 3 14
Bordtennis 7 7 1929 1 942 8823 49 389 9 006 56 317
Bowling 5 7 434 723 1540 71 113 2 328 79 119
Boxning 2 2 552 1 008 3814 8 40 9 224 - -
Brottning 3 3 845 1 019 4400 15 104 5 875 21 99
Budo/Kampsport 13 15 6671 8 947 23367 250 635 40 183 211 556
Bågskytte 7 10 634 1 298 1205 72 106 2 886 134 238
Cheerleading 1 1 2382 1 401 11902 360 26 6 740 272 3
Curling 1 1 123 63 441 16 12 220 5 10
Cykel 4 7 265 455 1247 20 161 1 537 43 203
Danssport 3 3 66 356 339 61 18 1 144 19 16
Flygsport 1 1 48 77 79 - - 216 - -
Fotboll 73 76 91512 91 989 482104 4614 8854 477 911 4 148 8 579
Friidrott 14 15 6601 9 543 29656 573 434 44 771 288 243
Frisbee 2 4 391 321 1515 14 108 1 045 15 95
Golf 10 10 4580 5 882 21066 105 660 23 968 101 581
Gymnastik 12 17 13595 17 988 53278 1820 715 85 235 1 861 577
Handboll 8 7 6356 7 233 31522 955 304 37 324 858 251
Innebandy 29 29 32069 37 880 164546 1638 3843 202 962 1 580 3 833
Ishockey 19 21 46340 48 009 188341 335 3503 200 202 325 3 258
Islandshäst 1 1 12 161 31 19 3 269 29 4
Judo 5 5 976 1 440 3531 70 155 6 209 52 114
Kanot 2 2 44 62 132 13 11 181 12 17
Karate 11 10 4376 5 207 24692 213 308 28 729 186 291
Klättring 1 2 11 181 41 9 9 756 33 30
Konståkning 5 5 3602 3 930 15704 321 24 18 854 339 21
Korpen 6 6 1589 2 250 9986 88 292 10 848 71 286
Motorcykel/Snöskoter 9 8 832 521 3752 46 376 2 461 27 240
Orientering 15 16 2497 2 684 7859 324 358 9 123 309 363
Parasport 7 7 486 875 1899 31 81 3 766 39 101
Racerbåt 1 0 70 - 199 7 9 - - -
Ridsport 21 22 21192 22 544 94852 2561 110 97 912 2 354 117
Rugby 1 1 68 69 71 1 11 167 0 13
Segling 2 4 258 217 540 27 61 493 12 31
Simidrott 8 8 6251 6 096 30274 508 384 31 963 467 383
Skateboard 2 1 223 216 1198 31 87 1 841 - -
Skidor 28 39 5717 7 818 21983 626 657 28 862 628 663
Skidskytte 2 2 15 6 30 16 14 19 18 7
Skolidrott 10 13 488 363 5229 318 470 3 779 215 319
Skridsko 0 1 - - - - - 2 075 - -
Skyttesport 12 18 1465 2 731 3350 137 305 6 701 152 306
Sportdykning 1 1 3 16 24 4 11 125 6 12
Styrkelyft 4 4 343 286 1941 55 130 2 430 52 169
SweSports 1 1 525 572 1957 32 27 - 26 28
Taekwondo 2 2 1232 1 467 7148 67 87 7 327 63 76
Tennis 7 8 4902 5 269 17846 160 263 18 758 123 204
Tyngdlyftning 4 5 2635 2 617 8490 87 89 8 106 8 5
Vattenskidor/Wakeboard 2 3 791 733 1616 14 38 2 187 16 34
Volleyboll 5 4 730 1 049 3225 68 65 4 112 30 58
Total 415 464 291 883 322 528 1 358 253 17 524 26 193 1 522 574 15 874 24 390
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LOK-stöd per specialidrottsförbund

Statistiken för LOK-stödet redovisas med ett års eftersläpning då aktuella  
siffror för 2021 ej är fastställda då verksamhetsberättelsen produceras.
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LOK-stöd

  2021  2020  2019 2018
Utbetalda medel i kronor  -  12 658 694  14 143 504 14 443 641
Antal godkända aktiviteter  -  129 874  146 608 151 064
Antal deltagartillfällen (7-25 år)  1 307 726 * 1 358 253  1 522 574 1 548 829
Antal ledartillfällen  -  291 883  322 528 334 793

* Preliminärt antal deltagartillfällen 2021 innan slutlig granskning och utbetalning.

         

LOK-stöd, omfattning per kommun 2020  

Kommun Antal IF Godkända Ledar- Deltagar- Deltagar- Godkänt
   aktiviteter tillfällen tillfällen tillfällen FH belopp
Bollnäs 37 10 002 21 870 98 326 596 929 809 kr
Gävle 80 53 350 126 806 612 125 6 156 5 590 385 kr
Hofors 15 4 308 9 494 42 075 102 397 624 kr
Hudiksvall 63 19 726 43 105 188 287 180 1 791 398 kr
Ljusdal 26 6 227 11 748 61 809 48 583 581 kr
Nordanstig 18 3 001 5 503 21 878 0 222 467 kr
Ockelbo 10 2 054 3 634 19 740 249 186 719 kr
Ovanåker 17 4 520 10 004 49 056 284 451 792 kr
Sandviken 42 16 892 38 737 174 751 1 474 1 635 333 kr
Söderhamn 45 9 794 20 982 90 206 1 798 869 586 kr
Totalt 353 129 874 291 883 1 358 253 10 887 12 658 694 kr

         
LOK-stöd, deltagartillfällen per kommun och åldersgrupp 2020  

Kommun            Deltagartillfällen flickor                                      FH         Deltagartillfällen pojkar                                        FH  
  F7-12 F13-16 F17-20 F21-25 F26- P7-12 P13-16 P17-20 P21-25 P26-
Bollnäs 18 759 14 882 5 583 2 100 192 25 574 18 949 7 218 4 848 221
Gävle 93 758 70 973 34 831 14 290 1 070 151 322 139 166 69 553 34 690 2 472
Hofors 8 956 5 557 1 468 621 3 10 038 9 204 3 009 3 209 10
Hudiksvall 40 137 30 845 10 032 4 100 1 36 256 34 841 19 409 12 580 86
Ljusdal 10 163 7 241 5 506 1 592 1 11 790 10 001 7 470 8 045 0
Nordanstig 3 669 2 029 735 532 0 7 053 3 717 1 853 2 290 0
Ockelbo 4 131 1 967 273 94 54 5 499 4 650 1 085 1 836 151
Ovanåker 8 898 5 955 2 860 1 018 0 13 055 9 252 5 532 2 477 9
Sandviken 35 320 27 356 9 990 3 393 422 38 986 34 405 18 756 5 724 399
Söderhamn 17 028 13 263 3 678 1 312 282 22 550 18 937 7 619 4 471 1 066
Totalt 240 819 180 068 74 956 29 052 2 025 322 123 283 122 141 504 80 170 4 414

Statistiken för LOK-stödet redovisas med ett års eftersläpning då aktuella  
siffror för 2021 ej är fastställda då verksamhetsberättelsen produceras.

LOK-stöd, antal deltagartillfällen över tid 
  2020 2020  2019 2019 2018 2018 
Ålder Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar Flickor Pojkar
7-12  240 819  322 123  261 157  365 011 271 672  361 783
13-16  180 068  283 122  205 929  296 267 209 309  316 149
17-20  74 956  141 504  82 443  166 436 78 896  162 605
21-25  29 052  80 170  35 799  98 454 38 428  100 954
26-  2 025  4 414  3 779  7 299 3 097  5 936

**

** FH står för "Funktionshinder", redovisningen gäller den del av LOK-stödet som  
   fördelats till personer över 25 år som har någon form av funktionsnedsättning.

** **
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Medarbetare 
DISTRIKTSIDROTTSCHEF
Ann-Gerd Bergdahl

VERKSAMHETSCHEFER 
Daniel Holm (t.o.m. 2020) 
Linnéa Lundin Bernkert 
Pia Pernu 
 
IDROTTSKONSULENTER OCH  
ÖVRIGA MEDARBETARE 
Marcus Andersson 
Hans Bergman 
Ahmet Bölüktas 
Tomas Eriksson 
Therese Fagerhov 
Jesper Hall 
Olof Hansson 
Daniel Holm (fr.o.m. 2021) 
Victor Holmgren 
Emma Håkansson 
Helena Nilsson * 
Ingela Norberg 
Lars Nordh 
Mats Olsson * 
Lars Persson 
Afaf Radhison 
Susanne Sandberg 
Kristina Skoglund-Hansson 
Margareta Snäll 
Per Svensson 
Robin Westlin 
Birgitta Öberg-Ling * 
 
 
IDROTTSSERVICE GÄVLE -DALA SVB 
 
VERKSAMHETSCHEF IDROTTSSERVICE 
Anna-Carin Andersson 
 
MEDARBETARE IDROTTSSERVICE 
Elin Bilgin * 
Kristina Daboul * 
Eva Englund 
Malin Persson * 
 
 
* Slutat under verksamhetsperioden.

RF-SISU GÄVLEBORGS ORGANISATION

Styrelse 
 
ORDFÖRANDE 
Thomas Nylund 
 
VICE ORDFÖRANDE 
Esbjörn Lindgren 
 
LEDAMÖTER 
Bosse Eriksson 
Peter Edlund 
Anette Edström 
Lena Kristoffersson 
Michaela Lindberg  
 
SUPPLEANTER 
Filimon Andmichael Kiflu 
Therese Florentin 
 
VALBEREDNING 
David DeLaRosa 
Carin Engblom 
Björn Lans 
Annika Lundqvist
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Box 975  •  801 33 Gävle
info.gavleborg@rfsisu.se  •  rfsisu.se/gavleborg


