
Fotbollsskola hos Sigtuna IF Fotbollsklubb.

RF-SISU Uppland är en av 
Riksidrottsförbundets och 
SISU Idrottsutbildarnas 19 
regionala organisationer. 
Vårt uppdrag är att stödja, 
leda, företräda, utveckla, 
bilda och utbilda idrotts-
föreningar och special-
idrottsdistriktsförbund.
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Vi lägger ytterligare ett annorlunda år bakom oss. När vi i början 
av året kunde skönja ett ljus i ”pandemitunneln” kom nya utma-
ningar. Krigsutbrottet i Ukraina, energikrisen med höga elkost-
nader samt den höga inflationen med kraftiga kostnadsökningar 
innebar nya utmaningar i vardagen för ett redan hårt prövat för-
eningsliv.

Ökad inflation och höga elpriser har fått allvarliga konsekvenser 
för många föreningar, framför allt för dem som äger och driver 
egna anläggningar. Dessutom har konsekvenserna av corona-
pandemin fortfarande påverkat många föreningar under året. Vi 
har jobbat hårt för att lindra påfrestningarna för föreningar, både 
genom olika ekonomiska stöd och med kompetensstöd. RF-SISU 
Uppland har under året haft i uppdrag att administrera och förde-
la kompensationsstöd, återstartsstöd och övriga projektstöd till 
distriktets idrottsföreningar. Det är ett uppdrag vi genomfört med 
stort engagemang och hög prioritet. 

Många föreningar har öppnat sina dörrar för flyktingar från Ukrai-
na. RF-SISU Uppland har gjort ett stort jobb med hälsoinsatser 
och svenska för flyktingar från Ukraina där deltagarna har fått 
lära sig svenska samt delta i aktiviteter tillsammans med lokala 
idrottsföreningar.

Den redovisade folkbildningsverksamheten har till stora delar 
slagit nya rekord. Folkbildningens pedagogik och metodik ger 
föreningar bra möjligheter att jobba med utvecklings- och orga-
nisationsfrågor. Folkbildningen är alltid ett prioriterat område för 
oss. Därför är vårt positiva resultat ett viktigt kvitto på att vi jobbar 
rätt i vår samverkan med föreningarna.

  

Under valåret 2022 styrdes mycket av vårt påverkansarbete mot 
de politiska rummen. Frågor vi prioriterade och lyfte in i våra sam-
tal med kommunernas och regionens politiker var: 
• Vikten av ett fortsatt återstartsstöd för att underlätta och stimu-

lera uppstart av verksamhet efter coronapandemin.
• Idrottens betydande roll för folkhälsan.
• Vikten av fler idrottsanläggningar och idrottsmiljöer att bedriva 

idrott på.

Ett utökat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ytterligare en 
prioriterad fråga som vi har fortsatt att diskutera med kommuner-
na. Vi ser det som en möjlighet för idrotten att ta en allt större 
plats som viktig aktör i civilsamhället.

För att bättre kunna följa upp och utvärdera vårt arbete har vi ar-
betat vidare med den nya modellen för målstyrningsarbete, som 
togs fram förra året. Modellen är fortfarande under utveckling, 
men inriktningen är att tydliga övergripande mål ska utgöra en 
bra grund för den enskilde medarbetarens individuella mål och 
aktiviteter.

Efter årets stämma 2022 kan vi hälsa tre nya ledamöter välkomna 
till styrelsen. En viktig fråga för den nya styrelsen har varit att jobba 
med den distriktsöversynsutredning som genomfördes under året.

Vi vill avsluta med att tacka alla medarbetare hos RF-SISU Upp-
land för det fantastiska arbete ni gör för idrotten varje dag. Vi vill 
också rikta ett stort tack till alla idrottsledare för ett otroligt starkt 
och uthålligt arbete i dessa tuffa tider. Tack också till alla kommu-
ner och Region Uppsala för ert stöd till den uppländska idrotten.

Pyry o Dag

Pyry Niemi
Ordförande  
RF-SISU Uppland

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef 
RF-SISU Uppland

Innehåll

Förord

Idrott för alla hela livet

Idrottsrörelsen gör 
Uppland starkare

Distriktsstämma
Verksamhetsanslag SDF

Stipendier och utmärkelser

IdrottOnline

Anläggningar & idrottsmiljöer

Barn- och ungdomsidrott

Trygg idrott

Folkhälsa

Inkluderande idrott för alla

Folkbildning och utbildning

(Klicka för snabb förflyttning)

Förord



4

Seniorer spelar tennis på Upsala Tennisklubb.
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Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete: 
Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om 
nya mål (se nedan) och 2017 tillkom de utvecklingsresor som ska 
hjälpa oss att nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som 
vill ska kunna idrotta hela livet i förening med fokus på glädje och 
utveckling. Även om utmaningarna är många har engagemanget 
och förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har tagit sina första 
steg mot 2025. På vissa områden går det redan att skönja en po-
sitiv trend, men rörelsen har fortfarande ett stort och viktigt arbete 
framför sig.

Idrottsrörelsens mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans priorite-
ra verksamheten i riktning mot visionen ”Svensk idrott – världens 
bästa”. Målen är:

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. För att nå målet om livslång idrott i 
förening behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden 
och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på en-
gagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra 
Sverige starkare. De tvååriga verksamhetsinriktningarna utgår från 
den strategiska planen och målen 2025.

Nästan all verksamhet som RF-SISU Uppland har genomfört un-
der 2022 bygger på inriktningen i de fem resorna: En ny syn på 
träning och tävling, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en 
framgångsrik idrott, den moderna föreningen engagerar samt ett 
stärkt ledarskap.
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Paneldebatt i Uppsala.

Med nästan 350 000 medlemmar och ungefär 35 000 ledare i 
nästan 900 ideella föreningar ger idrottsrörelsen i Uppland mer-
värden för samhället som är så mycket mer än en rolig fritidsaktivi-
tet. Idrotten bidrar till bättre folkhälsa, regional utveckling och inte 
minst till ett samhälle där människor trivs och får känna delaktighet 
och gemenskap. Idrottsrörelsen gör helt enkelt Uppland starkare. 
Vårt uppdrag omfattar bland annat att företräda, leda och samord-
na idrottsrörelsen i Uppland i gemensamma frågor, både på lokal 
och regional nivå. Vi verkar för att föreningar och specialidrottsdi-
striktsförbund (SDF) ska ha så bra förutsättningar som möjligt att 
kunna bedriva idrott för alla hela livet.

Under året har vi fokuserat vårt intressepolitiska arbete på våra 
prioriterade frågor inför valet 2022: Återstart av idrotten efter 
coronapandemin, tillgång till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, 
folkbildning inom idrottsrörelsen samt idrottsrörelsens betydelse 
för folkhälsa och inkludering.

Påverkansarbete
Under året besökte vi åtta av tio uppländska kommuner och träffa-
de kommunstyrelser, kommunfullmäktige eller nämnder. De frågor 
vi bar med oss var:
• att stödet till idrottsföreningar för att hantera följdverkningarna 

av coronapandemin skulle förstärkas.
• att resurser och planering för fler och bättre anläggningar och 

idrottsmiljöer skulle säkerställas.
• att en hållbar finansiering av folkbildningsverksamheten skulle 

säkerställas.

Paneldebatt
I slutet av augusti arrangerade vi en paneldebatt med kommunal-
råden/gruppledarna i Uppsala kommun. De berättade om sina par-
tiers plan för idrottens framtid i Uppsala kommun och besökarna 
fick möjlighet att ställa sina idrottsfrågor till dem. 

Utöver kommunalråden/gruppledarna deltog Björn Eriksson, 
Riksidrottsförbundets (RF) ordförande samt P-G Fahlström, uni-
versitetslektor på Institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéu-
niversitetet. Paneldebatten leddes av Tina Sahlén, före detta 
verksamhetsområdeschef för kommunikation, marknad och intres-
sepolitik hos RF.

Dialoger med kommuner och Region Uppsala
Precis som tidigare år har vi haft kontinuerlig dialog med tjänste-
personer i våra tio kommuner och Region Uppsala. Vid våra möten 
med kommunerna har fokus legat på information och diskussion 
kring coronapandemin, elkrisen och Ukrainakriget. Vi har även 
pratat mycket om sådant som berör föreningarnas vardag, till ex-
empel ekonomiska stöd och föreningsutveckling. 
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Anna Jonson Joakim Ottosson Malin Hartman

Per-Arne Backman Peter Berggren Pyry Niemi Vivianne Macdisi

Den 7 april genomfördes RF-SISU Upplands distriktsstämma. 
Stämman genomfördes som ett hybridmöte där möjlighet gavs att 
delta fysiskt eller digitalt. Till ordförande för stämman utsågs Cata-
rina Deremar, riksdagsledamot (C).

Stämman gav Pyry Niemi fortsatt förtroende som ordförande att, 
tillsammans med resten av styrelsen, leda RF-SISU Uppland i ytter-
ligare två år. Malin Hartman, Joakim Ottosson och Peter Berggren 
valdes som ledamöter på fyra år. Fyllnadsval gjordes av Anna 
Jonson på två år.  Gudrun Orava, Anders Lagö och Mosa Sayed 
har under mandatperioden av olika skäl lämnat sina styrelseupp-
drag. Övriga ledamöter, Vivianne Macdisi och Per-Arne Backman, 
har två år kvar på sin mandatperiod. 

Rickard Rönnblom, BDO Mälardalen AB, valdes till ordinarie revi-
sor och Patrik Nygard, BDO Mälardalen AB, som revisorssupple-
ant. Jan Ask valdes till ordinarie lekmannarevisor på två år och till 
personlig ersättare för Jan valdes Lars Bergman. 

Till valberedning valdes Stefan Grönholm som ordförande i två år. 
Felix Engström och Monica Fries valdes som ledamöter i valbered-
ningen på fyra år och fyllnadsval gjordes av Carina Lundberg på 
två år. Gustav Lantz har två år kvar på sin mandatperiod. 

Distriktsstämman tog beslut om den nya verksamhetsinriktningen 
med ekonomisk plan för RF-SISU Uppland, som efter samman-
läggningen omfattar både idrotts- och folkbildningsuppdraget. 
Inga motioner hade inkommit till distriktsstämman.
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Tabell A

Verksamhetsanslag till specialdistriktsförbund

Idrott Bidrag 2022 Bidrag 2021

Akademisk Idrott 21 194 19 575

Amerikansk Fotboll/Flagg-
fotboll/Landhockey

15 202 10 771

Badminton 25 148 25 255

Bandy 36 354 32 707

Bangolf * 0 6 838

Base- och softboll 8 126 6 807

Basketboll 64 776 49 057

Biljard 6 960 9 037

Bilsport 18 645 14 953

Bordtennis 38 134 30 746

Boule 10 878 8 731

Bowling 16 491 15 660

Boxning 16 085 14 369

Brottning 13 254 12 074

Budo och kampsport 42 297 39 143

Bågskytte 10 034 8 747

Casting*** 0 0

Cheerleading 24 488 14 458

Cricket 7 082 5 920

Curling 6 265 5 213

Cykel 30 924 23 521

Danssport 20 928 11 312

Dart 15 703 15 567

Draghund*** 0 0

Dragkamp 7 082 5 781

Dövidrott 5 873 5 297

Idrott Bidrag 2022 Bidrag 2021

Flygsport 17 932 12 177

Fotboll 633 282 509 925

Friidrott 90 897 65 710

Frisbee 8 257 7 107

Fäktning** 10 313 0

Golf 61 198 53 696

Gymnastik 162 687 134 410

Gång & vandring*** 0 0

Handboll 89 826 75 923

Innebandy 244 615 235 826

Ishockey 176 872 166 182

Islandshäst** 8 431 0

Issegling 8 967 7 195

Judo*** 0 0

Kanot 13 292 9 417

Karate 23 447 18 573

Klättring 24 725 23 106

Konståkning 50 180 39 166

Korpen 15 365 14 227

Landhockey*** 0 0

Motorcykel & snöskoter** 0 7 342

Mångkamp*** 0 0

Orientering 31 463 28 786

Pararsport 19 092 18 314

Ridsport 387 338 337 100

Idrott Bidrag 2022 Bidrag 2021

Rodd 11 480 8 351

Rugby*** 0 0

Segling 17 531 14 521

Simning 82 197 68 563

Skateboard*** 0 0

Skidor 57 655 45 823

Skidskytte 8 904 7 175

Skolidrott*** 0 0

SweSports 7 857 7 552

Skyttesport 39 815 36 246

Sportdykning 14 258 12 786

Squash 6 544 6 212

Styrkelyft 10 518 8 705

Taekwondo*** 0 0

Tennis 149 947 90 302

Triathlon 10 716 9 091

Tyngdlyftning*** 0 0

Varpa* 0 4 803

Vattenskidor & wakeboard 18 366 7 005

Volleyboll 24 110 17 144

Summa 3 000 000 2 500 000

Varje år fördelar RF-SISU Uppland ett verk-
samhetsanslag, SDF-bidrag, till specialidrotts-
distriktsförbund (SDF). Verksamhetsanslaget 
baseras på antal föreningar, lokalt aktivitets-
stöd (LOK-stöd) och antal utbildningstimmar. 
För att kunna ta del av verksamhetsanslaget 
ska SDF skicka in föregående års verksam-
hetsberättelse, balans- och resultatrapport, 
revisionsberättelse, justerat årsmötesprotokoll 
och verksamhetsplan som beskriver hur den 
planerade verksamheten harmoniserar med 
Strategi 2025, målen i partnerskapet med Re-
gion Uppsala samt respektive SF-plan.

* Skickade inte in någon redovisning för 2022
** Skickade inte in någon redovisning för 2021
*** Skickade inte in någon redovisning för 
2021 eller 2022
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Ella Elvander, KFUM Uppsala Kyokushin Karate

Utmärkelser 2022

Förening Tilldelas Utmärkelse

IK Fyris Lars Wadestig Förtjänstmedalj Guld

IK Fyris Hans G. Svensson Förtjänstmedalj Guld

IK Fyris Kenneth Sporrong Förtjänstmedalj Guld

IK Fyris Thord Larsson Förtjänstmedalj Guld

IK Fyris Harald Gustafsson Förtjänstmedalj Silver

IK Fyris Håkan Rudström Förtjänstmedalj Silver

IK Fyris Tore Berglund Förtjänstmedalj Silver

IK Fyris IK Fyris 100 års-diplom från RF

Vittinge IK Thomas Falk Förtjänstmedalj Guld

Vittinge IK Bengt Villén Förtjänstmedalj Guld

Vittinge IK Roger Ernlund Förtjänstmedalj Silver

Vittinge IK Lars Eriksson Förtjänstmedalj Silver

Vittinge IK Carl Johnson Förtjänstdiplom

Vittinge IK Hans Pettersson Förtjänstdiplom 

Vittinge IK Peter Söderlund Förtjänstdiplom

Vittinge IK Peter Lautakoski Förtjänstdiplom

Vittinge IK Staffan Falk Förtjänstdiplom

Vittinge IK Rolf Pedro Förtjänstdiplom

Vittinge IK Birgitta Lisselmo Förtjänstdiplom

Vittinge IK Mikael Myhr Förtjänstdiplom

Vittinge IK Ingvar Jansson Förtjänstdiplom

Vittinge IK Göran Olsson Förtjänstdiplom

Vittinge IK Jörgen Markefka Förtjänstdiplom

Härnevi BK Jan Dahlin Förtjänstdiplom

Härnevi BK 100 år Härnevi BK 100 års-diplom från RF

Skuttunge SK Anna-Karin Olofsdotter Förtjänstdiplom

Skuttunge SK Marianne Walliin Olsson Förtjänstdiplom

Skuttunge SK Camilla Lundell Förstjänstmedalj silver

Skyttorps IF 100 år Skyttorps IF 100 års-diplom från RF

Skyttorps IF Catharina Pettersson Förtjänstmedalj Silver

Skyttorps IF Kjell Anderén Förtjänstmedalj Silver

Skyttorps IF Monica Martinsson Förtjänstmedalj Silver

Skyttorps IF Ulf Pettersson Förtjänstmedalj Silver

Skyttorps IF Maud Anderén Förtjänstmedalj Silver 

Skyttorps IF Björn Alm Förtjänstmedalj Silver 

Utmärkelser
För att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser hos för-
eningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom distriktet 
samt för att uppmuntra till fortsatt ledarskap och deltagande i idrot-
tens föreningsliv kan enskilda personer, föreningar och SDF söka 
utmärkelser från RF-SISU Uppland. Se tabell.

Stipendier
RF-SISU Uppland uppmärksammar varje år förtjänstfulla insatser 
och prestationer hos föreningar, idrottsledare och aktiva inom upp-
ländsk idrott. I år delade vi ut stipendier från Upplandsfonden och 
Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond.

Upplandsfondens stipendium
Upplandsfondens stipendium tilldelades i år Ella Elvander, KFUM 
Uppsala Kyokushin Karate och John Haglöv, Östra Aros Judoklubb. 
Ella har varit instruktör för både barn, ungdomar och vuxna i karate 
under tio års tid. Hon tränar själv flitigt och är sedan 2016 del av 
svenska landslaget i Kyokushin karate. John är ledare och träna-
re för barn och ungdomar i Östra Aras Judoklubb. Nu går han en 
tvåårig utbildning på Högskolan i Dalarna med målsättningen att 
judotränare ska bli hans yrke. 

Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond
Elin Svensson från GF Uppsalaflickorna fick årets stipendium från 
Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond. Elin har varit med och byggt 
upp cheerleadingen i GF Uppsalaflickorna och hon är med i förening-
ens cheerleading-kommitté. Föreningen har 13 lag där Elin är med och 
stöttar lag genom att bland annat se igenom koreografier.
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Sedan den 1 januari 2023 kan Riksidrottsförbundet (RF) inte 
längre erbjuda gratis hemsidor till föreningar och förbund i Idrott 
Online. En anledning är RF:s reviderade uppdrag och den nya 
digitala inriktningen mot 2025. RF fokuserar på sitt kärnuppdrag 
där externa kommunikationslösningar till RF:s och SF:s medlem-
mar anses ligga utanför uppdraget.

Den 31 december 2022 stängdes samtliga hemsidor i IdrottOnline 
ned. De föreningar och förbund som använde tjänsten IdrottOnline 
hemsida fick under året därför planera för byte av webbplatsplatt-
form. De flesta föreningar som haft sina hemsidor i IdrottOnline sök-
te sig till andra lösningar. Några valde så kallade föreningssidor, som 
erbjuder mer än bara en hemsida, till exempel laget.se. Andra valde 
enklare webbplats-leverantörer, vilket innebär att föreningen har 
behållit de administrativa delarna i IdrottOnline.

I våras genomförde RF-SISU Uppland en utbildningsinsats kring 
hemsidor generellt och de olika typer av leverantörer och lösning-
ar som finns på marknaden. Detta för att ge föreningar så bra för-
utsättningar som möjlighet att hitta en passande lösning. Informa-
tionsträffen genomfördes digitalt med många deltagare. RF-SISU 
Uppland fortsätter att stödja föreningar med alla de funktioner som 
finns kvar i IdrottOnline.

Ny webbplats för RF-SISU Uppland
Nedläggningen av hemsidor i IdrottOnline påverkade inte bara 
föreningarna utan även RF-SISU Uppland. Den 12 december bytte 
RF-SISU Uppland webbplatsplattform som ett led i RF:s skifte från 
plattformen Episerver till en ny leverantör. Även rf.se, sisuidrotts-
utbildarna.se och webbplatserna för övriga 18 RF-SISU distrikt be-
rördes av bytet. Bytet av webbplatsplattform har bland annat inne-
burit att vår webbplats har fått ett delvis nytt utseende. Innehållet 
är till stor del detsamma, men vi har gjort vissa förändringar för att 
ytterligare öka användarvänligheten. 
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KFUM Uppsala Kyokushin Karate beviljades 
anläggningsstöd till en ny lokal. 

Verksamhetsberättelse 2022

Projekt Idrottsförening Summa Idrott Kommun

Belysning Bålsta Ridsportförening Bålsta Ridsportförening  131 250 Ridsport Håbo

Ungdomsplan Ringvallen Ullfors Idrottsklubb  400 000 Fotboll Tierp

Teknikbana Tierps Cykelklubb  111 500 Cykel Tierp

Renovering omklädningsrum Sigtunabygdens Ryttarförening 76 406 Ridsport Sigtuna

Konstgräsplan Lundbyvallen Riala Riala Gymnastik O IF  400 000 Fotboll Norrtälje

Strömsbergs IF 2022 och framåt. Strömsbergs Idrottsförening  200 000 Fotboll Tierp

 Motor till säkerhetsbåt Uppsala Kanotförening 38 998 Segling Uppsala

Utökning Utegymanläggning Blidö Idrottsförening 50 000 Gymnastik Norrtälje

Karatehuset KFUM Uppsala 
Kyokushin Karate

 400 000 Budo och  
kampsport 

Uppsala

Ritning av orienteringskarta Orienteringsklubben Linné 22 720 Orientering Uppsala

Säkerhetsbåt Ekolns Segelklubb  100 000 Segling Uppsala

Projekt anläggningsstöd Upsala GK Upsala Golfklubb  300 000 Golf Uppsala

Parasatsning Håbo Ridklubb 57 386 Ridsport Håbo

Hinderbana Idrottsföreningen Enköping OCR  321 875 Friidrott Enköping

Hinderbana i Berthåga KFUM Uppsala Survival IF  200 000 Friidrott Uppsala

Solpanel Älvkarleby Golfklubb  400 000 Golf Älvkarleby

LED belysning tennishall Rimbo Tennisklubb  198 412 Tennis Norrtälje

Ridunderlag Hallstaviks Ryttarförening  200 000 Ridsport Norrtälje

Klubblokal Storvreta PonnyKlubb  400 000 Ridsport Uppsala

Nya spelformer Uppsala Young Hockey Club 10 000 Ishockey Uppsala

Avloppsanläggning Odensala IP Sportklubben Wigör  200 000 Fotboll Sigtuna

21 4 218 547 

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande 
faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. För att bidra till 
ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och för att 
skapa tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i sam-
hället finns Projektstöd IF anläggning. Stödet är en del av idrotts-
rörelsens stödsystem vars syfte är att utveckla verksamheten så 
att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och 
stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsför-
bundet (RF) och ansökan handläggs av RF-SISU Uppland. Under 
året har vi fördelat totalt 4 218 547 kronor till 21 unika sektionsför-
eningar. 12 olika idrotter i sju av distriktets tio kommuner har mot-
tagit anläggningsstöd.

EXEMPEL

Anläggningsstödet hjälpte föreningen framåt
Med hjälp av anläggningsstöd från RF-SISU Uppland, ekonomiskt 
stöd från Uppsala kommun och ett stort ideellt engagemang har 
Uppsala Kyokushin Karate nu en egen hemvist där de kan bedriva 
och utveckla sin verksamhet.

Uppsala Kyokushin Karate har genom åren varit verksamma på 
olika adresser – alltifrån idrottshallar, gamla glassfabriken på Öst-
unagatan, Vattholmavägen och Torbjörnstorg. När de fick veta att 
deras lokal på Torbjörnstorg skulle rivas för ett par år sedan fick de 
återigen börja leta efter nya möjligheter. Efter mycket arbete och 
lång tid stod lokalen på Rapsgatan 33 i Uppsala färdig och fören-
ingen kunde flytta in den 1 augusti.

Lokalen är helt nybyggd, med två dojos och högt till tak. På över-
våningen finns en social yta med soffor och fikarum, där förening-
en vill dra i gång läxläsning för barn innan och efter träning.
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Idrott Antal projekt Sektionsföreningar Totalt beviljade medel

Amerikansk Fotboll 2 1 21 800

Badminton 1 1 43 500

Bangolf 1 1 10 000

Baseboll och Softboll 2 1 5 000

Basket 13 7 180 900

Bilsport 4 3 41 800

Bordtennis 3 2 22 000

Boule 2 2 7 000

Bowling 3 2 5 800

Brottning 3 3 19 000

Budo & Kampsport 5 4 45 200

Bågskytte 2 2 5 600

Cricket 1 1 10 000

Cykel 5 4 42 000

Danssport 2 2 5 000

Dart 1 1 2 000

Dragkamp 3 1 5 500

Flygsport 3 1 45 000

Fotboll 37 19 564 460

Friidrott 3 2 35 000

Golf 4 2 51 000

Gymnastik 9 4 110 000

Idrott Antal projekt Sektionsföreningar Totalt beviljade medel

Handboll 12 4 117 000

Innebandy 10 5 154 800

Ishockey 5 4 17 800

Judo 18 7 95 700

Kanot 3 1 13 000

Karate 4 2 15 200

Klättring 2 1 22 000

Konståkning 2 2 30 000

Motorcykel och Snö-
skoter

2 2 21 800

Padel 5 3 21 000

Parasport 2 1 14 000

Ridsport 33 13 455 100

Segling 6 4 75 000

Simidrott 15 6 65 600

Skateboard 3 3 24 000

Skidor 4 4 14 800

Skyttesport 2 1 21 800

Tennis 9 5 97 600

Vattenskidor och 
Wakeboard

7 2 64 800

Volleyboll 3 2 13 000

256 138 2 631 560

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har 
någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. 
Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten 
bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor. Vi vill att så 
många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge 
som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Verksamheten 
ska utgå från barnets uttalade intressen och behov där leken, 
glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. 

Projektstöd till barn- och ungdomsidrott
För att stötta föreningar i arbetet med att utveckla och stärka sin 
barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrottsrörelsens 
Strategi 2025 finns Projektstöd IF barn och ungdom. Den 31 ok-
tober 2021 övergick projektstöd IF barn och ungdom i en ny två-
årig bidragsperiod 2022-2023 med uppdaterade regelverk och 
stödinriktningar. Under 2022 beviljades drygt 2, 6 miljoner kronor 
i bidrag till 256 projekt i 133 unika föreningar inom 39 idrotter och 
inom samtliga kommuner i distriktet. Projektens syften har varit 
flera: Att utveckla trygga och hållbara idrottsmiljöer, att inkludera 
underrepresenterade grupper samt att i idrottsövergripande ut-
bildningar utbilda barn- och ungdomsledare. 
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Återstartsstöd möjliggjorde inspirationsdag hos Skånela IF

Återstartsstöd
Syftet med projektstöd IF återstart är att stimulera en uppstart av 
verksamhet efter coronapandemin. Det innebär att stödet ska sä-
kerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekry-
tera och behålla medlemmar. 

2022 fick RF-SISU Uppland vid två tillfällen projektmedel att för-
dela till distriktets föreningar. Vid första tillfället fick vi 1 380 0000 
kronor och vid det andra tillfället fick vi 1 710 000 kronor. Noterbart 
är att andra omgången av stödet även gäller för 2023. Samman-
lagt beviljade vi under året 2 446 000 kronor i återstartsstöd till 
92 uppländska idrottsföreningar.

Stöd till de föreningar som tappat mest verksamhet
Det första återstartsstödet var riktat till de föreningar som hade 
tappat minst 30 procent av sin verksamhet under pandemin. Vi 
fördelade 1 380 000 kronor till 60 föreningar under första halvåret. 
Stödet varierade från 10 000 kronor till 50 000 kronor per fören-
ing. I snitt betalade vi ut cirka 23 000 kronor per ansökan. 

Vi kontaktade de föreningar som enligt Riksidrottsförbundets (RF) 
statistiska underlag hade tappat minst 30 procent av sina aktiva 
och/eller ledare. Sedan hjälpte vi föreningarna med själva ansökan. 
Att behovet var stort hos föreningarna i Uppland var tydligt då stö-
det snabbt betalades ut. Föreningarna genomförde sedan aktivite-
ter för att stimulera till att rekrytera och behålla aktiva och ledare. 

Återstart av folkbildningsverksamheten
I den andra omgången ändrades inriktningen för stödet något. 
Vi beviljade fortfarande ansökningar för att rekrytera och behålla 
aktiva och ledare, men fokus var att återstarta folkbildningsverk-
samheten hos föreningarna. Vi fick 1 710 000 kronor att fördela 
i denna omgång av återstartsstödet. Stödet kan användas även 
under 2023. 

I omgång två beviljades 42 föreningar återstartsstöd under 2022. 
Totalt tog vi emot 48 ansökningar varav sju avslogs eller fick om-
formuleras till en ny ansökan. Vi beviljade 1 066 000 kr till 40 
idrottsföreningar. Stödet varierade från 12 000 kronor till 70 000 
kronor. I snitt beviljade vi 26 000 kronor per förening. 
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Rörelsebanan på Öregrunds skolas rörelsevecka.

Rörelsesatsning i skolan
För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten ar-
betar RF-SISU Uppland för mer rörelse i skolan. Genom att öka 
den grundmotoriska förmågan hos barn och unga blir steget vida-
re till idrottsrörelsen dessutom enklare. 

I Rörelsesatsning i skolan arbetar vi för att rörelse ska bli en natur-
lig del av lärandet och lärmiljön samt att skolledare och skolperso-
nal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgår-
dar som inbjuder till rörelse. Vi vill vara ett stöd för skolorna i att 
utveckla sitt sätt att jobba med rörelse och idrott så att det blir en 
del av vardagen samt att det finns med i det systematiska kvalitets-
arbetet.

Skolledare och personal har i stor utsträckning insett värdet av rö-
relse och idrott och många barn har funnit glädjen i att röra på sig 
och vid intresse även hittat vägen in till föreningslivet.

Tio nya grundskolor i satsningen
Genom samverkansavtal mellan RF-SISU Uppland och respektive 
skola startade ytterligare sex grundskolor verksamhet under året: 
Heby Grundsärskola i Heby kommun, Lagga skola och Långhund-
ra skola i Knivsta kommun samt Musiklådans Friskola, Treklangens 
skola och von Bahrs skola i Uppsala kommun. För att hjälpa skolor-
na att komma i gång med rörelsesatsningen förser vi dem med in-
spirationsmaterial och verktyg. Vi är därefter ett stöd i deras arbete 
med att göra en långsiktig planering för mer rörelse och idrott un-
der skoldagen. Vi hjälper även till att planera verksamheten genom 
att sätta mål, identifiera och genomföra aktiviteter och göra en plan 
för uppföljning. För nya samverkansskolor anordnar vi en grundut-
bildning för skolpersonal med fokus på information och inspiration 
om rörelse. Varje skola får boken Hjärnstark av Anders Hansen 
samt en aktivitetsväska och en ljudanläggning. De får också en ak-
tivitetspärm med förslag på rastaktiviteter och rörelsepauser.

Samverkan med lokala idrottsföreningar
Vi har ett flertal skolor i distriktet som samverkar med lokala fören-
ingar. Vår förhoppning är att dessa olika former för samverkan ska 
bli långsiktiga och hållbara så att fler barn kan hitta rörelseglädje i 
förening.

Nätverk 
Personal på samtliga skolor i distriktet har möjlighet att gå med i 
RF-SISU Upplands nätverk för ökad rörelse i skolan. Genom nät-
verket får deltagarna information, tips och inspiration via mejl och 
sociala medier, erbjudande om att delta vid föreläsningar och ut-
bildningar som RF-SISU Uppland arrangerar samt möjlighet att 
boka vår rörelsebana. Lite över 100 personer från ett 60-tal skolor 
har hittills anmält sig till nätverket.

I nätverket anordnar RF-SISU Uppland, tillsammans med RF-SISU 
Gävleborg och RF-SISU Västernorrland, digitala nätverksträffar där 
skolpersonal, vårdnadshavare och andra intresserade kan delta. 
Under 2022 genomfördes fem sådana träffar, med olika teman t. ex. 
skoltransporter.

Rörelse och lek i vår rörelsebana
Med RF-SISU Upplands rörelsebana vill vi stimulera till aktivitet och 
lek och därigenom få fler barn och ungdomar att röra på sig. Rö-
relsebanan riktar sig främst till skolor, men även till föreningar, och 
kan bokas till en friluftsdag, rastaktivitet, cup, läger eller till något 
annat sammanhang. Alla som vill ska få aktivera och utmana sig 
själv och samtidigt känna glädje och gemenskap.

Rörelsebanan kan byggas upp på olika sätt och anpassas efter 
deltagarnas förmåga. Aktiviteterna i Rörelsebanan är framtag-
na med utgångspunkt i tolv grundmotoriska rörelser: Balansera, 
fånga, gå, hoppa, hänga, kasta, klättra, krypa, rulla, springa, stödja 
och åla. Dessa grundmotoriska rörelser är en del av begreppet 
rörelseförståelse - en helhetssyn på fysisk aktivitet för att alla ska, 
vilja, våga och kunna vara aktiva hela livet.

Besök på 29 skolor, hos tre föreningar samt vid fem evenemang
Under året har vi besökt 29 skolor med vår rörelsebana. Skolorna 
som har haft besök av oss ligger i sex av våra tio uppländska kom-
muner: Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars 
kommun. Vi har under året även besökt tre idrottsföreningar: Håbo 
FF, Storvreta IK och Östhammars SK. Andra evenemang som vi har 
besökt med rörelsebanan är Idrottens dag i Knivsta, Sävjadagen i 
Uppsala, Vallstadagen i Märsta, Rehabdag i Gottsunda och Sum-
merzone i Uppsala. Under året har 8 000 barn och ungdomar pro-
vat på rörelsebanan och därigenom inspirerats till rörelseglädje.
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Skridsko och boule på Idrottens dag i Knivsta.

Idrottens dag: Prova på-dag på 51 skolor för 8500 barn
För femte året i rad arrangerade RF-SISU Uppland Idrottens dag. 
Idrottens dag är en del av EU:s satsning European Week of Sport 
och European School Sports Day och genomförs tillsammans med 
skolbarn över hela Europa. 

I Sverige är Riksidrottsförbundet (RF) huvudarrangör tillsammans 
med samtliga 19 RF-SISU-distrikt och lokala idrottsföreningar. Med 
Idrottens dag vill vi bygga broar mellan skolan, barnen och idrotten. 
Målet är att fler ska vilja, våga och kunna idrotta hela livet, även de 
barn som idag är minst aktiva. Vi hoppas att fler barn får upptäcka 
hur roligt det är med rörelse och fysisk aktivitet och därigenom hitta 
glädjen och gemenskapen i en idrottsförening. 

I år deltog totalt 51 skolor runt om i distriktet på Idrottens dag. Om-
kring 8 500 barn fick möjlighet att röra på sig och testa olika ak-
tiviteter och idrotter, både sådana som skolorna själva höll i och 
aktiviteter som arrangerades av lokala idrottsföreningar. Många av 
skolorna som deltog på Idrottens dag är med som antingen sam-
verkansskola eller nätverksskola i Rörelsesatsning i skolan. 

RF-SISU Uppland ansvarade för genomförandet av två Idrottens 
dag, i Knivsta och i Bålsta. I Knivsta deltog Högåsskolan och Ängby-
skolan och i Bålsta deltog Gröna Dalenskolans grundsärskola, Grö-
na Dalenskolan samt Slottsskolan. Samtliga skolor är samverkans-
skolor i Rörelsesatsing i skolan. Totalt deltog cirka 1500 barn och 
19 idrotter representerades av ledare från lokala idrottsföreningar, 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och specialidrottsförbund (SF).

#allaskaharåd 
Att delta inom idrotten medför nästan alltid en kostnad. För att alla 
barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha 
möjlighet att idrotta kan idrottsföreningar ansöka om RF-SISU Upp-
lands ekonomiska stöd #allaskaharåd. Genom stödet vill vi göra det 
möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrotts-
lig verksamhet. Under 2022 fördelades 113 700 kronor till 32 fören-
ingar och nästan 200 barn och ungdomar fick ta del av stödet.
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Idrott och studier
Att kunna kombinera idrott med studier, så kallad dubbla karriärer, 
är en viktig del i den svenska idrottsmodellen. RF-SISU Uppland 
samordnar de idrottsliga utbildningarna på gymnasiet i Uppsala 
kommun genom ett upphandlat avtal som sträcker sig fram till sista 
juni 2023. 

Riksidrottsgymnasium (RIG) 
Vid Celsiusskolan fanns läsåret 2021/2022 till en början fyra RIG: 
amerikansk fotboll, badminton, golf och paraidrott tennis. Den 
elev som gick på paraidrott tennis flyttade dock under vårterminen 
2022 och då lades RIG paraidrott tennis ned. Badminton har nio 
platser över tre år, amerikansk fotboll har 20 platser över tre år och 
golf har 24 platser över samma tidsperiod. Den 31 december 2021 
studerade 59 elever vid RIG. 

Under vårterminen erhöll Uppsala Kommun certifiering för tre RIG 
idrotter: amerikansk fotboll, badminton och golf. De nya RIG-certi-
fieringarna inför höstterminen 2023 innebär också att platserna för 
amerikansk fotboll ökat från 20 till 30.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 
Under året var Celsisusskolan certifierad för 18 NIU-idrotter: ame-
rikansk fotboll, badminton, bandy, basket, friidrott, fotboll, fäktning, 
golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, konståkning, modern 
femkamp, orientering, ridsport, simning och tennis. De största idrot-
terna, sett till elevantal, var fotboll, innebandy och ishockey. Antal 
NIU-elever var under läsåret 2021/2022 cirka 460 och tillsammans 
med de nästan 60 elever som studerade vid RIG motsvarar det 
omkring 50 procent av Celsiusskolans elever. Cirka 25 procent av 
NIU-eleverna kommer från andra kommuner än Uppsala.

RF-SISU Uppland fick under året besked om att det inte blir någon 
fortsatt certifiering för NIU handboll, NIU modern femkamp och 
NIU ridsport. Däremot blev Celsiusskolan certifierad för två nya 
NIU-idrotter, padel och volleyboll, inför höstterminen 2023.

Lokal idrottsutbildning (LIU) 
LIU vänder sig till elever som vill breddidrotta, prova på en ny 
idrott eller bli ledare/funktionärer samt till de elever vars idrott inte 
finns som NIU-idrott. LIU fanns under året på Celsiusskolan, Eke-
bygymnasiet och Jällagymnasiet. Antal elever på LIU under läsåret 
2021/2022 var cirka 230, de flesta på Celsiusskolan men ett tiotal 

på Ekebygymnasiet och fem på Jällagymnasiet. På LIU fanns to-
talt 17 idrotter att välja mellan: atlet, bandy, basket, BMX, boxning, 
dans, fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, 
konståkning, orientering, simning, tennis och volleyboll. 

Öppet hus och informationsträff
Öppet hus på Celsiusskolan slog hösten 2021 nytt rekord med 
nästan 1300 besökare. Informationsträffen för föräldrar genomför-
des även i år digitalt. Förutom verksamhetschef Henrik Gaddefors 
och elitidrottskoordinator Elin Bergblom deltog Jörgen Norman, 
enhetsrektor Uppsala kommun, Ashkan Kiani, idrottsläkare, repre-
sentanter från Ekebygymnasiet, Maria Lidberg (lärare på ekonomi-
programmet) samt teamansvariga Gunilla Svärd (orientering) och 
Markus Puskala (innebandy).

Hjärtscreening
Samtliga elever på RIG och NIU får i årskurs 1 möjlighet att genom-
gå en hjärtscreening via Specialistgruppen på Samariterhemmet i 
Uppsala.

Idrottsgymnasiet i ny regi
Sedan 2006 har Uppsala kommun valt att lägga ut uppdraget för 
gymnasiets Lokal idrottsutbildning (LIU), Nationell godkänd idrotts-
utbildning (NIU) och Riksidrottsgymnasium (RIG) på entreprenad 
till RF-SISU Uppland. Från och med den 30 juni 2023 övergår 
verksamheten Idrott och studier i kommunal regi.

Anledningen till verksamhetsövergången är att regeringen har 
avslagit den dispens som Uppsala kommun har haft för att driva 
ämnet specialidrott på entreprenad. Dispensen har behövts sedan 
2014 då regeringen ändrade ämnet specialidrott från ett yrkesäm-
ne till ett visst ämne. Efter den genomlysning som Utbildningsde-
partementet gjorde 2020 togs beslutet att dra tillbaka dispensen 
för Uppsala kommun.
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Kommun Antal föreningar

Enköping 54

Heby 17

Håbo 26

Knivsta 17

Norrtälje 68

Sigtuna 48

Tierp 30

Uppsala 170

Älvkarleby 14

Östhammar 37

Totalsumma 481

Tabell C

LOK-stöd 2020

Idrott Antal
föreningar

Akademisk Idrott 11

Amerikansk Fotboll/Flaggfot-
boll/Landhockey

3

Badminton 4

Bandy 6

Bangolf 1

Baseboll och Softboll 2

Basket 11

Bilsport 2

Bordtennis 18

Bowling 5

Boxning 5

Brottning 5

Budo & Kampsport 18

Bågskytte 2

Casting 1

Cheerleading 2

Cricket 1

Curling 1

Cykel 15

Danssport 3

Dragkamp 1

Flygsport 1

Fotboll 106

Friidrott 21

Fäktning 2

Golf 15

Gymnastik 23

Idrott Antal
föreningar

Handboll 16

Innebandy 43

Ishockey 17

Islandshäst 1

Issegling 2

Judo 11

Kanot 4

Karate 10

Klättring 2

Konståkning 6

Korpen 2

Motorcykel och Snöskoter 8

Mångkamp 1

Orientering 16

Padel 1

Parasport 6

Ridsport 32

Rodd 2

Rugby 4

Segling 9

Simidrott 11

Skateboard 1

Skidor 19

Skidskytte 2

Skolidrott 5

Skyttesport 15

Sportdykning 3

Squash 2

Styrkelyft 1

Idrott Antal
föreningar

SweSports 1

Taekwondo 3

Tennis 11

Triathlon 1

Tyngdlyftning 2

Vattenskidor och Wakeboard 2

Volleyboll 9

Totalsumma 481

För att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott finns 
LOK-stödet. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsför-
bundet (RF) och kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledar-
ledd verksamhet för deltagare mellan 7 och 25 år. 

64 av 71 SF-idrotter hade minst en förening i Uppland som sökte 
LOK-stöd för verksamhet under 2021. Det var en minskning med 
två SF-idrotter jämfört med 2020. Dock har några Specialidrottsför-
bund (SF) uteslutits från RF medan nya förbund har blivit medlem-
mar, vilket har resulterat i en minskning i antal SF-idrotter från 72 
till 71. Totalt sökte 481 uppländska föreningar LOK-stöd 2021, vilket 
var en minskning med fem föreningar jämfört med 2020.

Notering: På grund av ett beräkningsfel var antal föreningar per 
idrott inte korrekt angivna i verksamhetsberättelserna för 2019 
och 2020. 

Innehåll

Förord

Idrott för alla hela livet

Idrottsrörelsen gör 
Uppland starkare

Distriktsstämma
Verksamhetsanslag SDF

Stipendier och utmärkelser

IdrottOnline

Anläggningar & idrottsmiljöer

Barn- och ungdomsidrott

Trygg idrott

Folkhälsa

Inkluderande idrott för alla

Folkbildning och utbildning

(Klicka för snabb förflyttning)

LOK-stöd 2021

Foto: B
ildbyrån



17Verksamhetsberättelse 2022 

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, 
våld och övergrepp. En trygg idrott är en självklarhet och vi mås-
te säkerställa en trygg och säker miljö både på träning och täv-
ling. RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med att 
skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga 
och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Stö-
det ger vi både i det förebyggande arbetet och i det uppföljande 
arbetet då det förekommer oegentligheter. 

Regionalt idrottsombud
Under året startade Riksidrottsförbundet (RF) ett tvåårigt pilotpro-
jekt med regionala idrottsombud, direkt underställda idrottsom-
budsmannen. Regionala idrottsombud infördes hos RF-SISU Upp-
land och i ytterligare fyra RF-SISU distrikt. RF-SISU Uppland ingår i 
en region med Gävleborg, Dalarna och Sörmland. Under två år ska 
de regionala idrottsombuden utveckla arbetet med att handlägga 
och hantera reaktiva ärenden i dessa fem olika regioner i landet. 

Handlingsplaner för en trygg idrott 
Ett sätt att arbeta förebyggande med trygg idrott är genom folk-
bildning och utbildning. Med hjälp av RF och SISU Idrottsutbildar-
nas material om trygg idrott samt Rädda Barnens material High 
Five har flera föreningar under året skapat handlingsplaner för en 
idrott där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och in-
kluderade. 

Ny webbplats
RF och SISU Idrottsutbildarna lanserade under året den nya kun-
skapswebben Trygg och inkluderande idrott. Där finns stöd och 
utbildningsmaterial för föreningar i deras arbete med att skapa 
en trygg och inkluderande idrottsmiljö. Tillsammans med RF-SISU 
Dalarna och RF-SISU Gävleborg genomförde vi en digital träff för 
föreningar där vi gick igenom webbplatsen och presenterade hur 
de kan använda sig av den i praktiken.

Trygghetsperson i förening
RF-SISU Uppland har under hösten erbjudit föreningarna i Uppland 
att söka ekonomiskt stöd för projektet Trygghetsperson i fören-
ing. Projektet innebär att föreningen utser två personer som aktivt 
arbetar med trygghetsfrågorna. Målsättningen är att föreningen 
årligen ska anordna aktiviteter som stärker tryggheten och ökar 
gemenskapen samt att ha en plan för hur de ska hantera oönska-
de situationer och beteenden. De ska dessutom delta i RF-SISU 
Upplands nätverk för trygghetspersoner och därigenom få ökad 
kunskap och inspiration till fortsatt arbete i den egna föreningen. 
Idag ingår 20 föreningar i nätverket.

RF-SISU Uppland som kunskapsförmedlare 
Vår roll som kunskapsförmedlare har ytterligare stärkts under året. 
Vi ser stora möjligheter till fortsatt utveckling i att anordna utbild-
ningar, vara ett samtalsstöd och samordna arbetet med distriktets 
föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Allt i enlighet 
med RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
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Genom vårt folkhälsoarbete vill vi bidra till en god och jämlik häl-
sa och verka för att stärka det hälsofrämjande arbetet hos våra 
idrottsföreningar. 

Friskvårdslotsning 

Under 2022 fortsatte RF-SISU Uppland som utförare av uppdraget 
friskvårdslotsning. Detta arbete syftar till att regionens invånare ska 
må bättre, både fysiskt och psykiskt, genom ökad fysisk aktivitet.  Ar-
betet sker utifrån Uppsalamodellen där stor vikt läggs på individens 
egen förmåga till och behov av fysisk aktivitet.  Arbetsmetoden är 
Motiverande samtal (MI) och Friskvårdslotsens (FL) mål är att, i sam-
tal, motivera patienten till en beteendeförändring som leder till ökad 
fysisk aktivitet. 

Det som händer i samhället påverkar
2022 var samhället inte lika starkt påverkat av coronapandemin som 
åren innan. Fler såg då återigen möjlighet att komma i gång med 
olika aktiviteter. Under hösten har dock det ekonomiska läget med 
hög inflation, stigande räntor och höga levnadskostnader påverkat 
flera patienters möjlighet att delta på organiserade avgiftsbelagda 
aktiviteter. FL har dock lång erfarenhet av att lotsa patienter som inte 
har möjlighet att delta på organiserade aktiviteter till kostnadsfria ak-
tiviteter på egen hand.  Det kan till exempel vara promenader, träna i 
utegym och online-aktiviteter.

Inflödet av recept  
Region Uppsala har under 2022 haft som mål att antal förskrivna re-
cept ska öka med 50 procent jämfört med föregående år. Samtidigt 
har FL haft som mål att öka antalet inkomna recept. Efter en lång tid 
med coronapandemi där inflödet av recept av förklarliga skäl inte har 
varit så högt har det skett en markant uppgång under 2022. Inflödet 
av recept ökade med 75 procent under 2022 jämfört med föregåen-
de år. Totalt fick FL in 459 recept av Region Uppsalas totalt 1361 för-
skrivna recept på fysisk aktivitet, alltså cirka 35 procent av alla recept 
som förskrivits av Region Uppsala.   

Informationsfilmer 
Under 2021 påbörjade FL ett arbete med att ta fram två korta infor-
mationsfilmer om rekommendationerna kring fysisk aktivitet och hur 
kontakten med FL går till. Arbetet med filmerna forsatte under 2022 
och finns på svenska, engelska, och teckenspråk. Filmerna kommer 
även att finnas på arabiska. Syftet med filmerna är att patienterna ska 
kunna få lättillgänglig information om fysisk aktivitet samt förstå inne-
börden av kontakten med FL då de flesta aldrig tidigare varit i kon-
takt med oss. 

Motion i Uppland 
En del av FL uppdrag är att kontinuerligt sammanställa aktuella akti-
viteter och aktörer i hela regionen och att kommunicera och tillgäng-
liggöra dem genom olika digitala lösningar. Detta gör FL genom den 
digitala aktivitetskatalogen Motion i Uppland. Aktivitetskatalogen är 
uppskattad av både patienter och förskrivare och är en viktig del i FL 
dagliga arbete. 

Under maj 2022 påbörjades ett arbete tillsammans med ett IT-före-
tag för att utveckla aktivitetskatalogen och ge den ett nytt utseende 
för att bättre kunna kommunicera och tillgängliggöra aktuella aktivi-
teter. Förutom ett helt nytt utseende så har även filtreringar av priser, 
målgrupper och typer av aktiviteter utvecklats. 
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Psykisk hälsa hos barn och unga
Under året har vi gjort flera insatser för att stärka den psykiska hälsan
hos barn och unga. Vi har deltagit vid Barn- och ungdomspsykiatrins
(BUP) digitala utbildning för vårdnadshavare, genomfört preventiva 
insatser i socioekonomiskt svaga områden, arrangerat flera utbild-
ningstillfällen av Ledare som lyssnar samt genomfört uppsökande 
informationsarbete.

Träning och hälsa i BUP:s utbildning för vårdnadshavare
Precis som 2021 har RF-SISU Uppland deltagit vid BUP:s digitala 
utbildning för vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF). Vid tolv tillfällen under året har vi informerat 
om betydelsen av träning och hälsa samt via chatt svarat på frågor 
från vårdnadshavare. Vid varje tillfälle har vi nått ut till 100–150 vård-
nadshavare. 

Ledare som lyssnar
Under året har vi genomfört utbildningen Ledare som lyssnar – en 
uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med 
samma namn – vid elva tillfällen. Totalt antal deltagare var 146 för-
delat på 17 föreningar. Fler och fler barn och unga uppger att de ofta 
känner sig stressade och att de har besvär som ångest och oro och 
ju tidigare det går att upptäcka, desto bättre. Utbildningen innehåller 
information om psykisk hälsa, hur ledare kan vara ett så bra stöd som 
möjligt för barn och unga samt tips och råd om hur ledare kan möta 
barn och unga med en NPF-diagnos. Många ledare som gått utbild-
ningen upplever den givande och tilltalande då det finns många barn 
och unga idag som lever med psykisk ohälsa och behöver en lyss-
nande vuxen. 

Idrott för psykisk hälsa hos vuxna
I samverkan med psykiatrin inom Region Uppsala samt ett antal 
idrottsföreningar får vuxna med psykisk ohälsa träffa lokala idrotts-
föreningar och prova på olika aktiviteter. Träningen sker i grupp 
med andra inom samma patientgrupp. I ett första skede besöker 
idrottsföreningen patienterna i sjukhusets lokaler och de får prova 
på en aktivitet där. Därefter får patientgruppen möta föreningarna i 
deras ordinarie lokaler. Det här arbete har varit otroligt uppskattat 
av såväl psykiatrin som av deltagarna. Många gånger har deltagar-
na fått träffa en förening och prova på en aktivitet ena veckan för 
att nästa vecka delta i föreningens ordinarie öppna verksamhet. 

Antidoping
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrotts-
förbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild 
idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. 
Varje idrottsförening kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en 
antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare, föräldrar och 
andra stödpersoner i frågan.

Föreläsningar
Under året arrangerade vi digitala och fysiska föreläsningar för fören-
ingar i distriktet inom området kost, kosttillskott och antidoping. Före-
läsningarna var ofta kopplade till våra föreningars ställningstagande 
för en ren idrott fri från doping. Totalt genomfördes 18 föreläsningar 
med 558 deltagare.

Vaccinera klubben 
Vaccinera klubben mot doping är ett utbildningsupplägg där fören-
ingen tar fram en antidopingplan med förebyggande åtgärder och en 
beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller 
misstankar om doping. Under året har 19 uppländska sektionsfören-
ingar inom idrotterna akademisk idrott, amerikansk fotboll, bangolf, 
brottning, budo- och kampsport, cykel, fotboll, friidrott, innebandy, 
parasport, ridsport, skidor, styrkelyft och triathlon vaccinerat sig mot 
doping.
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RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med att ska-
pa en mer välkomnande och inkluderande miljö samt med att 
utveckla föreningens verksamhet så att den kan passa fler indivi-
der och målgrupper. Det handlar framför allt om att utmana nor-
mer samt att förändra attityder och värderingar så att individers 
olikheter ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas.

I ett flertal av våra kommuner och på regional nivå har vi deltagit i 
nätverksträffar där syftet varit att skapa kontakter och hitta samar-
betspartners lokalt för att nå bättre effekt i vårt inkluderingsarbete. 
Under året har vi lagt stort fokus på att skapa samverkan mellan 
flera föreningar, kommunerna och andra civilsamhällsorganisatio-
ner. Med satsningarna vill vi göra barn- och ungdomsidrotten mer 
tillgänglig och välkomnande för de som tidigare inte varit en del av 
föreningsidrotten så att fler barn och unga får möjlighet och väljer 
att vara med.

Idrott för personer med funktionsnedsättning
Att utveckla möjligheterna till idrott för personer med funktions-
nedsättning är ett område där vårt arbete handlar både om att höja 
kunskapen hos våra föreningar samt att inspirera och stötta dem att 
bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Fritid för alla-dagen
En gång om året arrangerar nätverket Fritid för alla en prova på-
dag, Fritid för alla-dagen. 2022 firade nätverket 20 år och satsade 
extra mycket på Fritid för alla-dagen. Det var en fullspäckad dag 
med olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Ett 15-
tal idrottsföreningar deltog och besökarna kunde prova på allt från 
bordtennis och fotboll till boccia och käpphäst. RF-SISU Uppland 
var på plats med vår rörelsebana – stationer med olika rörelseakti-
viteter - som var mycket populär bland besökarna.

Parabadminton hos Fyrisfjäderns Badmintonklubb.

Stimulansmedel och projektstöd
Föreningar har under året kunnat ansöka om stimulansmedel för 
att anordna anpassade aktiviteter för barn och unga med funktions-
nedsättningar. Stimulansmedlet kunde användas till arvodering av 
extra ledare, marknadsföring och rekrytering av nya medlemmar. 
Det har också funnits möjlighet att söka projektmedel för inköp av 
parautrustning.

Parasportveckan
Parasportveckan är en vecka då vi uppmärksammar parasporten lite 
extra med ett antal föreläsningar, prova på-aktiviteter och en kommu-
nikationskampanj. Parasportveckan är ett samarbete mellan Svenska 
Parasportförbundet, ett antal RF-SISU-distrikt samt parasportförbun-
den i deltagande RF-SISU-distrikt. I år deltog vi för andra gången och 
vi gjorde det tillsammans med tre andra distrikt: RF-SISU Stockholm, 
RF-SISU Sörmland och RF-SISU Västmanland. Föreläsningarna ge-
nomfördes digitalt och RF-SISU Uppland ansvarade för en av föreläs-
ningarna. Parasport Uppland arrangerade prova på-verksamheter. Vi 
skrev en artikel om Fritid för alla-nätverket och hur de verkar för att ge 
människor med funktionsnedsättning en aktiv fritid.
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Idrott för äldre
Under 2022 fortsätter RF-SISU Upplands arbete med att få fler 
äldre aktiva inom idrotten. Under åren med pandemin har äldre på 
många sätt varit en av det mest utsatta och påverkade grupperna, 
inte minst när det kommer till möjlighet att ses i större grupper och 
att tillsammans vara fysisk aktiva. Under 2022 började möjlighe-
terna för äldre att återigen träffas och idrotta tillsammans sakta 
bli bättre och detta resulterade i att RF-SISU Uppland tog ny fart i 
arbetet med äldres idrottande. 

IOP med äldreförvaltningen Uppsala kommun
Under 2022 ökade RF-SISU Uppland sin samverkan inom idrott för 
äldre genom att tillsammans med äldreförvaltningen inom Uppsa-
la kommun teckna ett gemensamt Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP). Målet med partnerskapet är att fler äldre ska hitta aktiviteter 
och social gemenskap inom idrotten. Under året arrangerade vi 
flera aktiviteter för att främja den gemensamma målsättningen. Ett 
exempel är Seniorfestivalen, ett evenemang där Uppsala kommun 
och RF-SISU Uppland bjöd in alla äldre i Uppsala kommun till Vak-
sala torg och Uppsala Konsert & Kongress (UKK) för att träffa olika 
föreningar, prova på olika idrotter och låta sig inspireras till att hitta 
just sin aktivitet. Seniorfestivalen 2022 blev en mycket uppskattad 
dag med cirka 3500 besökare. 

Projektstöd LOK-65+
För att skapa förutsättningar för en långsiktig idrottsverksamhet för 
målgruppen 65+ har RF-SISU Uppland, genom finansiering av Rik-
sidrottsförbundet (RF), valt att skapa ett projektstöd som på många 
sätt liknar det LOK-stöd som finns för barn och unga. Ansökan 
kommer att öppna under försommaren 2023. Under året har vi lagt 
stor vikt på att informera om stödet och gensvaret från såväl fören-
ingar som kommuner har hittills varit mycket positiva. 

Tillsammans i vintertid
Tillsammans i vintertid är en satsning för att bryta äldre ensamhet i 
juletid. Satsningen genomförde RF-SISU Uppland i samverkan med 
Röda Korset, Svenska kyrkan och Uppsala kommun. Genom en in-
formationskampanj ville vi visa på den mångfald av aktiviteter som 
finns för äldre. Med satsningen vill vi skapa möjligheter för fören-
ingar att nå nya medlemmar och nya grupper av äldre. 

Upplev Idrott
Äldre som idag befinner sig i ensamhet och fysisk inaktivitet har 
många gånger högre trösklar än många andra när det kommer till 
att ta sig ut och prova på en ny aktivitet tillsammans med andra 
människor. Satsningen Upplev idrott syftar till att öppna nya dörrar 
in till idrottsföreningar där äldre på ett lättsamt och trevligt sätt får 
uppleva idrott när den är som bäst - live på plats i en arena.  Då får 
de samtidigt en föreningskontakt och information om aktiviteter för 
äldre inom den idrotten. Detta har ännu bara skett i liten skala, men 
efterfrågas redan av flera aktörer så som kommun och sjukvård.

IK Sirius Fotbollklubb deltog på Seniorfestivalen på 
Vaksala torg i Uppsala.
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Idrott i idrottssvaga områden
RF-SISU Uppland arbetar för att skapa en inkluderande idrottsmil-
jö som kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöver-
skridning. Vi stödjer föreningar i deras arbete med att skapa en 
mer välkomnande och inkluderande miljö samt med att utveckla 
föreningens verksamhet så att den kan passa fler olika individer. 
Vi leder och samordnar arbetet med att utveckla verksamhet i så 
kallade idrottssvaga områden, områden med föreningsidrottsliga 
utmaningar. Vårt arbete handlar om att stödja föreningars arbete 
för en ökad mångfald. Idrottsrörelsen ska vara en positiv kraft för 
att motverka segregation och utanförskap. 

Under året har föreningar kunnat söka projektstöd för att utveckla 
sin barn- och ungdomsidrott i idrottssvaga områden, se informa-
tion om projektstöd på sidan 11.

Öppen idrott i områden där idrotten ska växa 
RF-SISU Uppland har initierat och samordnat öppen idrott i områ-
den med föreningsidrottsliga och socioekonomiska utmaningar. 
Öppen idrott innebär att de som vill delta inte behöver anmäla sig 
i förväg och att aktiviteterna är kostnadsfria. Flera olika föreningar 
har lett aktiviteterna och samarbetat med planering och genomför-
ande. 

Tillsammans med Norrtälje kommun har vi under året haft en sats-
ning på Öppen sporthall på fredagskvällar i Rimbo och i Norrtälje. 
Föreningar som deltog var Rånäs Idrottsförening, Ankaret Futsall 
Klubb, Norrtälje Tennisklubb och Norrtälje Basketbollklubb. Till-
sammans med Uppsala kommun har vi fortsatt med satsningen 
Sportis i stadsdelarna Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja. 
Under året började vi införa samma upplägg i Stenhagen som vi 
har haft i Gränby och Gottsunda sedan tidigare, vilket innebär att 
lokala idrottsföreningar besöker fritidshem och fritidsklubbar och 
leder Sportis där. Föreningar som deltog var IFK Uppsala, Uppsala 

Basket, Uppsala Judoklubb, UNIK FK, Palestinska FF, Dalkurd FF, 
Sloga Basket, Procyon BK, Uppsala HK, Stenhagens KK, 
IK Fyris och GF Uppsalaflickorna. Tillsammans med Älvkarleby 
kommun har vi fortsatt med satsningen Öppen sporthall i Älvkar-
leby och i Skutskär. Föreningar som deltog var Älvkarleby IK och 
Skutskärs IF. Under hösten kunde vi utöka antalet aktiviteter i Älv-
karleby till två eftermiddagar i veckan. Vi har även samverkat med 
Öppen aktivitet tillsammans med Enköpings kommunala hyres-
bolag, EHB. Vår del av samarbetet har där handlat om att utbilda 
de deltagande föreningarnas ledare. I samverkan med Sigtuna 
kommun har vi arrangerat lovaktiviteter på sommarlovet i områ-
dena Valsta och Tingvalla i Märsta och där deltog Sigtuna Tennis-
klubb, Märsta Cricket Club och Sigtuna Basket. I samverkan med 
Märsta IK genomfördes under tre sommarlovsveckor Lira Blågult 
kostnadsfritt för barn i Valstaområdet. Utöver dessa samverkans-
satsningar så har vi också kunnat stötta enskilda föreningars öpp-
na kostnadsfria aktiviteter i dessa områden.

Delmos-projekt i Gottsunda och Enköping 
Med ekonomiskt stöd från Delegationen mot segregation (Delmos) 
genomförde RF-SISU Uppland, i samverkan med Studiefrämjandet 
Uppsala-Västmanland, projektet Föreningssamverkan i södra Upp-
sala. Arbetet följde Uppsala kommuns handlingsplan för Gottsun-
da/Valsätra. Projektets syfte var att stärka civilsamhället och fören-
ingsetableringen i Gottsunda/Valsätra. I projektet har vi inventerat 
civilsamhället och kartlagt befintliga nätverk samt skapat förutsätt-
ningar för mötesplatser åt lokala föreningar. I Enköping drev under 
året Medborgarskolan Delmos-projektet Fritidsakademin i stads-
delen Lillsidan där RF-SISU Uppland var en av flera samverkans-
parter. De samverkande organisationerna beslutade efter projektti-
dens slut att fortsätta samverka även framöver. 
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Uppsala Atletklubb anordnar aktiviteter för flyktingar från Ukraina.

Svenska för asylsökande flyktingar samt massflyktingar från Ukraina 
Utifrån den särskilda folkbildningsinsatsen, Svenska från dag ett, har 
vi jobbat med att skapa meningsfull sysselsättning under väntetiden 
för asylsökande flyktingar. Därmed har RF-SISU Uppland kunnat 
bidra till att påskynda framtida etablering i arbets- och samhällslivet 
för flyktingarna som väntar på besked om uppehållstillstånd. Målet 
för verksamheten har varit att ge deltagarna ökad språkutveckling 
samt ökad förståelse för demokrati, det svenska samhället och för-
eningslivet. När Ryssland startade sitt fullskaliga krig mot Ukraina i 
februari fattade EU beslut om att flyktingar från Ukraina skulle erbju-
das uppehåll enligt massflyktsdirektivet och det gjorde att vi även 
kunde ta emot dessa personer inom satsningen. 

Uppsala Atletklubb är en av de föreningar som har öppnat dörrar-
na för ukrainska flyktingar och erbjudit dessa att komma och brot-
tas utan kostnad. Ukrainare har välkomnats till föreningens verk-
samhet genom sociala medier, men även genom att information 
spridits muntligen via ledare och aktiva. Föreningen har genomfört 
sociala aktiviteter för att de ukrainska brottarna skulle känna sig 
välkomna och inkluderade. De har även genomfört en lärgrupp 
med syfte att språkträna. Föreningen har en ukrainsk tränare som 
med stort engagemang deltagit i projektet. 

Åsunda Idrottsförening är en annan förening som engagerat sig 
för att integrera och stötta kommunplacerade ukrainska massflyk-
tingar som bor på Åsundagården i Hummelsta för att hjälpa dem 
in i det svenska samhället. Föreningen har involverat byborna till 
att vara stöttande medmänniskor för olika typer av frågor. Olika 
sociala aktiviteter, såsom grillkvällar, har ordnats där flyktingar 
och bybor hat kunnat mötas och umgås tillsammans. Ledarledd 
gruppträning har startats i idrottshallen utifrån önskemål från de 
vuxna flyktingarna och i den verksamheten har även övriga Hum-
melstabor deltagit. Föreningen har även ordnat med insamlingar 
av saker och kläder som behövdes. Ett flertal av flyktingbarnen har 
dessutom integrerats i föreningens ordinarie fotbollslag.  Under 
hösten sökte och beviljades RF-SISU Uppland ekonomiskt stöd från 
Europeiska Socialfonden Care för att kunna erbjuda meningsfull sys-
selsättning för fler massflyktingar från Ukraina. Vi har därför kunnat 
anställa lärare som hållit utbildning i svenska samt ordnat med häl-
soaktiviteter i samverkan med olika idrottsföreningar.
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Uppsala Basket deltar i satsningen Jämställd och jämlik förening.

Jämställdhet inom idrotten
RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med att skapa 
en mer välkomnande och inkluderande miljö samt med att utveck-
la föreningens verksamhet så att den kan passa fler olika individer. 
Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och 
intressen där kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrot-
ten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Vi arbetar med att stödja 
föreningar att skapa möjligheter för en jämställd idrott. 

Internutbildning 
Under året har vi arbetat med att stärka kunskapen internt avse-
ende jämställdhet och jämlikhet för att utgöra ett bättre stöd för 
förbund och föreningar. Vi har fortbildat vår personal i frågor som 
berört normer och då speciellt normer inom idrotten. Fortbildning-
arna har syftat till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer 
som främjar inkludering i idrottsverksamheter. 

Uppmärksamhetsvecka för jämställdhet 
I samband med Internationella kvinnodagen uppmärksammade vi 
jämställdhetsfrågan lite extra genom en kommunikationskampanj. 
Vi skrev artiklar och gjorde filmer om Upplands Fotbollförbunds 
och Wallby Dragkampklubbs arbete med att utveckla sin verksam-
het till att bli mer jämställd och jämlik. Dessa filmer och artiklar 
samt andra inslag om jämställdhet spred vi på vår webbplats, i vårt 
nyhetsbrev och i våra sociala medier. 

Jämställd och jämlik förening 
RF-SISU Uppland har fortsatt att stödja föreningars utvecklings-
arbete med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, huvudsakligen 
genom satsningen Jämställd och jämlik förening. De föreningar 
och förbund som under året blev klara med sitt projektarbete inom 
ramen för satsningen var:

Bälinge Ryttarförening, Sigtuna Märsta Gymnastikklubb, Sirius 
Innebandyklubb, Uppsala Akademiska Roddarsällskap, Uppsala 
Golfklubb, Wallby Dragkampklubb och Upplands Fotbollförbund. 
Föreningarna har arbetat utifrån ett upplägg som omfattar utbild-
ning, arbete i lärgrupper, nulägesanlalys samt framtagande av mål 

och planer. Enköpings Basket, Gamla Upsala SK, Uppsala Basket 
och Serbiska Kulturföreningen Sloga påbörjade arbetet förra året, 
men kommer att fortsätta att jobba i satsningen under första hälf-
ten av 2023. 
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2022 innebar en återgång till det normala för den uppländska 
idrottsrörelsen efter coronapandemin. Vi såg under året en mar-
kant minskning av antalet arrangemang med digitala inslag, 
även om det vi lärt oss om anpassning av mötesformer under 
pandemin kommer att ge fortsatta avtryck i folkbildningen.

När året inleddes hade RF-SISU Uppland goda förhoppningar om 
att kunna fortsätta öka antalet utbildningstimmar för upplands 
idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) samt 
även nå fler unika deltagare. Vi årets slut kunde vi konstatera att vi 
har nått rekordhöga nivåer både vad gäller utbildningstimmar och 
unika deltagare. Vi fanns hela året som ett stöd för SDF och fören-
ingar, vars möjligheter och vilja att folkbildas, utbildas och utveck-
las växte under året.

Arbetssättet med kommunansvariga idrottskonsulenter har resulte-
rat i en fördjupad samverkan mellan RF-SISU Uppland och distrik-
tets kommuner, ett samarbete som har gett fler folkbildnings- och 
utbildningstillfällen för våra uppländska föreningar. 

Folkbildningsverksamheten i siffror
Inom våra rapporteringsbara verksamhetsformer genomförde vi 
under året 51 194 utbildningstimmar att jämföra med föregående 
års 35 222. Det är en ökning med 15 972 utbildningstimmar, vilket 
motsvarar cirka 45,3 procent. Målet för året var 42 500 utbild-
ningstimmar vilket vi uppnådde med en marginal på nästan 8 700 
timmar. Gällande målet unika deltagare så nådde vi nästan ända 
fram denna gång. Målet var 15 000 unika deltagare och vi hade 14 
200, att jämföra med 11 038 för 2021. Det är en ökning med 3 162 
unika deltagare, vilket motsvarar 28,6 procent. Det folkbildnings-
mål som vi fortfarande har en bit kvar för att nå är antalet samver-
kande IF-sektioner. Målet för 2022 var 340 IF-sektioner och vi nåd-
de enbart 244 vilket var sex färre än 2021.

För våra verksamhetsformer fördelas utbildningstimmarna på föl-
jande vis: lärgrupp 44 448, kurs 5 120, föreläsning 1 344, process-
arbete 180 och kulturarrangemang 102 (Se tabell 6). Under året 
genomfördes  27 492 utbildningstimmar i Uppsala kommun, följt 
av Sigtuna kommun med 7 996 och Enköpings kommun med 4 
503. Om vi istället utgår från antalet föreningar i respektive kom-
mun genomfördes flest utbildningstimmar per förening i Sigtuna 
kommun med 91,9, följt av Uppsala kommun 74,5 samt Älvkarleby 
kommun med 71,4 (Se tabell 3). I genomsnitt genomfördes det 55,7 
utbildningstimmar per förening i distriktet. 

Ridsport är den idrott som genomfört flest utbildningstimmar i lan-
det och det stämmer även för Uppland. Förra året genomförde 
ridsportens föreningar i Uppland 8 913 utbildningstimmar, vilket var 
en minskning från föregående år. För många andra idrotter skedde 
dock en stor ökning på utbildningstimmar under 2022. Allra mest 
ökade golf som gick från 1 961 utbildningstimmar 2021 till 8 618 
utbildningstimmar 2022. Andra idrotter med många utbildningstim-
mar var innebandy (7 148), ishockey (4 935), tennis (4 227), fotboll 
(3 048), gymnastik (3 660) och basket (2 619). Dessa åtta idrotter 
stod för 80 procent av alla utbildningstimmar i distriktet. När det 
gäller antalet utbildningstillfällen så är det innebandyn som har 
haft flest med 6 252, följt av ridsport (4 843), ishockey (4 156) och 
tennis (4 009). Den idrott som har haft utbildningsinsatser i flest 
föreningar är fotbollen med 45 föreningar följt av innebandy och 
ridsport som båda haft verksamhet i 23 föreningar (se tabell 7).
Bland föreningarna toppade Uppsala Golfklubb med 3 398 ut-
bildningstimmar, följt av IK Sirius Innebandyklubb (3 058), Wings 
Hockey Club Arlanda (2 933), Sigtuna Tennisklubb (2 479) och 
Öregrunds Golfklubb (2 281). De tio föreningarna med flest utbild-
ningstimmar stod för nästan hälften (46 %) av samtliga utbildnings-
timmar i distriktet (se tabell 4).
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Våra verksamhetsformer
När en förening eller ett SDF vill genomföra folkbildnings- och 
utbildningsaktiviteter tillsammans med oss finns det ett antal olika 
sätt att göra det på. Det är dessa fem så kallade verksamhetsfor-
mer som RF-SISU Uppland och idrottsföreningar kan få statligt 
stöd för, stöd som innebär ökade möjligheter till fortsatt förenings- 
och förbundsutveckling. 

Lärgrupp
Lärgrupp är en mindre grupp som planmässigt, genom samtal och 
dialog, bedriver studier. Deltagarna söker kunskap tillsammans 
med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intres-
sen. Det gångna året fortsatte vi att öka antalet lärgrupper. Vanli-
gaste ämnena i lärgrupper var kunskap inom respektive idrott för 
de aktiva, ledarskap samt förenings- och förbundsutveckling för 
ledarna. I Uppland genomfördes under året 2 852 lärgrupper om-
fattande 26 327 tillfällen och 44 448 utbildningstimmar. Samman-
lagt deltog 30 796 personer i lärgrupperna. 

Kurs
Kursen är en utbildningsform där det i förväg finns en fastställd 
kurs-/utbildningsplan och ett tydligt utbildningsmål. Det vi redovi-
sar är den idrottsövergripande kursverksamheten samt den kur-
sverksamhet som genomförs lokalt i föreningen. De vanligaste 
kurserna var kunskap inom respektive idrott för de aktiva samt 
ledarskap för ledare. I Uppland genomfördes totalt 322 kurser om-
fattande 3 088 tillfällen och 5 120 utbildningstimmar. Sammanlagt 
deltog 2 701 personer i kurserna. 

Processarbete
Processarbete är en verksamhetsform där föreningen kraftsamlar 
för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Processar-
betet är avgränsat i tid och ska mynna ut i en dokumentation eller 
en handlings-/utvecklingsplan. Vanligaste ämnet i processarbetena 
var förenings- och förbundsutveckling. 2022 genomfördes 31 pro-
cessarbeten, vilka omfattade 48 tillfällen och 180 utbildningstim-
mar. Sammanlagt deltog 316 personer i processarbetena. 

Föreläsning
Föreläsningar är en källa till inspiration och kunskap som ska ses 
som en lokal, alternativt regional, mötesplats där aktiva, föräldrar 
och ledare möts för att inspireras och få vidgade vyer. En föreläs-
ning ska helst leda till fortsatt arbete i någon av de andra verksam-
hetsformerna. Vanligaste föreläsningarna under 2022 omfattade 
ledarskap samt förenings- och förbundsutveckling. I Uppland ge-
nomfördes 448 föreläsningar vilka omfattade 1 344 utbildningstim-
mar. Sammanlagt deltog 13 085 personer i föreläsningarna. 

Kulturarrangemang
Kulturarrangemang ger deltagarna möjlighet till en kulturupplevel-
se samt möjlighet att förvärva ny kunskap. De bärande inslagen 
under kulturarrangemang är dans, film, musik, sång, teater och 
utställningar. Under året genomfördes 34 kulturarrangemang, vil-
ket genererade 102 utbildningstimmar. Sammanlagt deltog 3 663 
personer i kulturarrangemang. 
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Nya styrelsen hos Skyttorps IF gick föreningsledarutbildning

Skånela IF har jobbat med ungdomsdelaktighet.

EXEMPEL Lärgrupp

Mer plats för ungdomarna hos Skånela IF
Inom ramen för RF-SISU Upplands satsning Världens bästa Idrotts-
förening har handbollsklubben Skånela IF gjort en satsning på 
ungdomsdelaktighet för att låta ungdomar ta mer plats i fören-
ingens utveckling. Satsningen inleddes med en workshop, till-
sammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland, där ett 
nystartat ungdomsråd fick möjlighet att diskutera vad de tycker är 
viktigt för att ungdomar ska vilja engagera sig och stanna kvar i 
föreningen. Ungdomsrådet kommer att fortsätta med regelbundna 
träffar under hela 2023. 

Domarmentorer hos Bålsta IF
Efter att ha tappat nästan alla sina föreningsdomare under pande-
min sökte handbollsklubben Bålsta IF återstartsstöd från RF-SISU 
Uppland för att bygga upp en hållbar struktur för nya domare. Två 
tidigare föreningsdomare, som nu slutat, utsågs till domarmentorer 
med uppgift att stötta ett tiotal ungdomar som var intresserade av 
att börja döma matcher. Uppdraget innebär att mentorerna besö-
ker matcher för att ge råd och stöd. De bjuder också in alla unga 
domare till gemensamma träffar för att skapa trygga och sociala 
forum där ungdomarna kan dela erfarenheter och lära känna var-
andra.

EXEMPEL Kurs

Föreningsledarutbildning för unga ledare inom ridsporten
Under 2022 lanserades Grundutbildning för föreningsledare som 
idrottsrörelsens nya styrelseutbildning. I samverkan med Upplands 
Ridsportförbund anordnade RF-SISU Uppland i höstas Grundut-
bildning för föreningsledare. På kursen deltog elva personer från 
fyra olika ridklubbar för att samtala om föreningsutveckling, ledar-
skap och strategi 2025 utifrån ett föreningsledarperspektiv. Tio av 
de elva deltagarna var mellan 14 och 18 år och tillhörde klubbarnas 
ungdomsstyrelser.

Nya styrelsen hos Skyttorps IF gick föreningsledarutbildning
I våras anordnade vi, tillsammans med Skyttorps IF, en utbildning 
utifrån det nya materialet Grundutbildning för föreningsledare. Ut-
bildningen efterfrågades av föreningens styrelse då stora delar av 
styrelsen hade bytts ut och de upptäckte att de saknade kunska-
per i hur styrelsearbete i en idrottsförening ska gå till. Under två 
vardagkvällar i mars genomfördes utbildningen på plats i Skyttorp. 
De åtta personer som deltog hade olika föreningsledarroller, an-
tingen i föreningens styrelse eller i någon av sektionerna. 

Barn och ungdomar fick lära sig kappseglingsregler
Barn och ungdomar från 6 år till 17 år i Enköpings Segelsällskap 
har gått utbildning i Svenska Seglarförbundets Kappseglingsregler.  
I samverkan med RF-SISU Uppland kunde dessa medlemmar gå 
utbildningen kostnadsfritt, då denna utbildning ingick i förening-
ens återstartstöd. Syftet med satsningen var att stärka ungdomar-
na och höja deras kunskapsnivå inför den kommande säsongens 
kappsegling. Satsningen skulle också leda till att ungdomarna fick 
bättre sammanhållning samt ett ökat intresse för vidareutveckling i 
föreningen.
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GF Uppsalaflickorna bytte namn till Gymnastik och 
cheerleadingföreningen Uppsala (GCF Uppsala).

EXEMPEL Föreläsning

Ledarskap och idrottsföräldraskap med Johan Fallby
I samverkan med Gymnastik och Cheerleadingföreningen Uppsala 
anordnade RF-SISU Uppland i höstas en föreläsning om ledarskap 
och idrottsföräldraskap med Johan Fallby. Syftet med föreläsning-
en var att stötta idrottsföräldrar i att bidra till en sund och lagom 
utmanande idrottsmiljö. Drygt 150 personer deltog på föreläsning-
en. Efter en lång frågestund i slutet av föreläsningen ville ett stort 
antal deltagare fortsätta diskutera samt ta del av mer material inom 
ämnet.

Föreläsning om träningslära hos BC Pegasus
Bowlingklubben BC Pegasus har under året genomfört en ung-
domssatsning som bland annat har bestått av föreläsningar i sam-
verkan med RF-SISU Uppland. I höstas genomfördes en föreläs-
ning om träningslära med Elisabeth Wangberg. Med föreläsningen 
ville föreningen att ungdomarna skulle få ökad förståelse för och 
kunskap om bland annat träningsplanering och vikten av uppvärm-
ning innan aktivitet. Ungdomsprojektet har bidragit till ökad mo-
tivation och delaktighet hos ungdomarna samt till kunskap för att 
utveckla både deras fysiska, mentala och tekniska färdigheter på 
banan.

 
EXEMPEL Kulturarrangemang

Sportbio i Östhammar 
I samverkan med Östhammars kommun genomförde RF-SISU Upp-
land Sportbio. Ett innebandylag och två fotbollslag deltog på bio-
tillfället den 29 oktober. Vi såg filmen Jag är Zlatan och diskutera-
de kring hur Zlatans uppväxt påverkade honom samt hur man som 
lagkamrat kan bemöta en spelare som uppför sig på ett oroande 
sätt. Många av ungdomarna ville stötta spelaren, men några berät-
tade också att de skulle bli rädda för spelarens utåtagerande sätt. 
Diskussionen landade i att det kan vara bra att prata om hur man 
uppför sig samt att lyfta upp sina tankar kring detta, för att alla ska 
kunna följa lagets spelregler och få en trygg värdegrund att utgå 
ifrån.

Japanska dagen hos O.G.R. Karate
För att inspirera och lära sina medlemmar om japansk kultur ar-
rangerade O.G.R. Japanska dagen, en heldag i Japans tecken med 
olika kulturella inslag. Medlemmarna fick testa att göra sushi, vika 
origami samt testa kalligrafi och traditionella andnings-kator. Plane-
ringen av arrangemanget skedde i dialog med RF-SISU Uppland.

EXEMPEL Processarbete

Enköping Basket – en jämställd och jämlik förening
Under året har Enköping Basket genomfört en process tillsammans 
med RF-SISU Uppland för att skapa en jämställd och inkluderande 
föreningsmiljö. Styrelsen har, tillsammans med ett antal tränare och 
aktiva, gjort en nulägesanalys, identifierat utvecklingsområden och 
genomfört en workshop. De har spånat fram idéer på insatser som 
kan göras för att sedan prioritera vilka insatser som ska arbetas 
med i närtid. Det som återstår för föreningen att göra under 2023 
är att skapa en handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Uppsalaflickorna blir Gymnastik och cheerleadingföreningen 
Uppsala
Under året genomförde Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna ett 
namnbyte och heter numera Gymnastik och cheerleadingfören-
ingen Uppsala (GCF Uppsala). Anledningen till namnbytet var att 
föreningen ville ha ett namn som alla kan relatera till, identifiera 
sig med och känna sig stolta över. RF-SISU Uppland har varit ett 
stort stöd för föreningen i processen med att byta namn. Tillsam-
mans med oss har föreningens styrelse och ledare träffats ett tio-
tal gånger för att arbeta fram ett nytt förslag till namn. På ett eller 
annat sätt deltog total cirka 400 ledare vid dessa träffar. Det nya 
namnförslaget klubbades igen på föreningens årsmöte 2022.
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Tabell 1

Antal utbildningar per ämne och verksamhetsform

Kategori Föreningar Deltagare Publik Tillfällen Utbildnings-
timmar

Administration och IT 12 159 92 30 72

Anläggning 9 126 203 78 155

Antidoping 2 92 110 4 12

Arrangemang och funktionärskap 25 421 647 127 387

Bild, form och hantverk 1 26 110 1 3

Dans, sång, musik och teater 5 127 434 29 101

Djurkunskap 16 3612 395 3883 6228

Ekonomi och Juridik 4 68 36 14 27

Friskvård och Hälsa 17 1202 533 549 1878

Förenings- och förbundsutveckling 208 5407 951 3610 8716

Hjärt- lungräddning 1 25 0 2 6

Idrottshistoria 3 150 377 10 30

Idrottskunskap 86 7853 1218 10067 17940

Idrottspsykologi och mental träning 16 321 673 65 195

Idrottsskador och rehab 7 89 73 7 21

Kost och Näringslära 16 403 703 21 63

Ledarskap 110 6214 8093 7392 10189

Lärgruppsledarutbildning 4 47 0 5 18

Miljö och natur 1 0 16 1 3

Träningslära 5 392 317 20 71

Värdegrund 40 3978 1767 4027 5043

Övriga kurser 1 84 0 3 36

Totalt 251 30796 16748 29945 51194

Tabell 2
Antal utbildningar per målgrupp och verksamhetsform

Målgrupp Deltagare Publik Tillfällen Utbildnings-
tillfällen

Aktiva 19397 4904 17126 31679

Ledare 9839 2892 12054 17544

Förälder 836 7414 382 989

Annan målgrupp 724 1538 383 982

Totalsumma 30796 16748 29945 51194

Innehåll

Förord

Idrott för alla hela livet

Idrottsrörelsen gör 
Uppland starkare

Distriktsstämma
Verksamhetsanslag SDF

Stipendier och utmärkelser

IdrottOnline

Anläggningar & idrottsmiljöer

Barn- och ungdomsidrott

Trygg idrott

Folkhälsa

Inkluderande idrott för alla

Folkbildning och utbildning

(Klicka för snabb förflyttning)

Folkbildningsverksamheten 
i siffror och tabeller

B
ILD

BYRÅ
N



30Verksamhetsberättelse 2022 

Tabell 3

Statsberättigad verksamhet per kommun

Kommun Föreningar Tillfällen Timmar Deltagare Publik Antal föreningar per 
kommun

Utbtim/förening

Enköping 25 2556 4503 3047 883 94 47,9

Heby 5 33 99 129 15 27 3,7

Håbo 11 268 740 789 241 37 20,0

Knivsta 7 938 1422 722 1347 24 59,3

Norrtälje 20 2333 2906 1552 827 136 21,4

Sigtuna 17 5947 7996 4970 1107 87 91,9

Tierp 15 106 312 558 41 52 6,0

Uppsala 101 15562 27492 16900 11975 369 74,5

Älvkarleby 12 1091 1927 712 102 27 71,4

Östhammar 16 1111 3797 1417 210 66 57,5

Totalt 229 29945 51194 30796 16748 919 55,7

Tabell 4
Topp 10 föreningar utifrån utbildningstimmar

Förening Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

Upsala Golfklubb 802 50 1013 3398

IK Sirius Innebandyklubb 1726 97 3037 3058

Wings Hockey Club Arlanda 233 25 2801 2933

Sigtuna Tennisklubb 675 0 2294 2479

Öregrunds Golfklubb 487 0 293 2281

Gymnastik och Cheerleadingföreningen Uppsala 1455 6036 852 2137

Ridklubben Norrtälje Ryttare 653 0 2024 2048

KFUM Uppsala Basket 864 447 1711 1916

Upsala Studenters IF 501 0 1736 1749

Almtuna Idrottsällskap 815 195 1168 1662

Tabell 6
Statsbidragsberättigad verksamhet per verksamhetsform 

Verksamhetsform Föreningar Deltagare Puiblik Tillfällen Utbildningstimmar Arrangemang

Föreläsning 81 4806 13085 448 1344 448

Kulturarr. 17 303 3663 34 102 34

Kurs 55 2701 0 3088 5120 322

Lärgrupp 208 22670 0 26327 44448 2852

Processarbete 26 316 0 48 180 31

Totalsumma 251 30796 16748 29945 51194 3687

Tabell 5
Topp 10 idrotter utifrån utbildningstimmar

Idrott/förbund Föreningar Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

Ridsport 23 6085 1736 4843 8913

Golf 6 2159 75 1889 8618

Innebandy 23 4873 1199 6252 7148

Ishockey 8 1317 254 4156 4935

Tennis 5 1224 20 4009 4227

Fotboll 45 3461 1294 1740 3048

Gymnastik 12 2380 6636 1149 2660

Basket 10 1192 882 2323 2619

Klättring 2 1370 0 437 1021

Segling 5 307 0 203 733
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Tabell 7
Statsbidragsberättigad verksamhet per idrott

Idrott/förbund Föreningar Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

RF-SISU Uppland 1 1407 1685 420 1634

Akademisk Idrott 2 80 49 29 86

Amerikansk Fotboll/Flaggfotboll/
Landhockey

1 12 0 10 12

Badminton 3 34 221 19 25

Bandy 5 28 0 6 16

Bangolf 2 62 0 141 284

Basket 10 1192 882 2323 2619

Biljard 2 7 5 2 6

Bilsport 3 64 0 176 377

Bordtennis 2 6 0 5 8

Boule 4 134 11 27 165

Bowling 2 216 104 20 104

Bridge 1 101 0 154 297

Brottning 5 47 12 203 399

Budo & Kampsport 2 115 0 96 258

Bågskytte 1 3 0 2 18

Cheerleading 1 57 310 60 140

Cykel 2 17 0 3 10

Danssport 3 223 106 60 171

Dart 1 6 11 1 3

Dragkamp 1 6 0 3 4

Flygsport 2 170 480 56 218

Fotboll 45 3461 1294 1740 3048

Friidrott 6 148 47 80 178

Fäktning 1 9 0 3 4

Golf 6 2159 75 1889 8618

Gymnastik 12 2380 6636 1149 2660

Handboll 7 938 836 78 184

Innebandy 23 4873 1199 6252 7148

Tabell 6
Statsbidragsberättigad verksamhet per idrott

Idrott/förbund Förening Deltagare Publik Tillfällen Utbildningstimmar

Ishockey 8 1317 254 4156 4935

Islandshäst 2 45 0 8 52

Issegling 1 13 0 63 136

Judo 4 73 33 31 94

Kanot 4 81 0 111 162

Karate 2 121 110 19 98

Klättring 2 1370 0 437 1021

Konståkning 3 266 0 25 115

Korpen 4 16 11 13 26

Motorcykel och Snöskoter 6 178 0 105 225

Mångkamp 1 74 0 27 53

Orientering 4 162 0 78 239

Padel 1 10 0 32 32

Parasport 3 38 7 10 28

Ridsport 23 6085 1736 4843 8913

Rodd 1 5 0 4 4

Segling 5 307 0 203 733

Simidrott 5 883 314 228 549

Skateboard 3 46 55 102 192

Skidor 6 78 50 21 49

Skolidrott 1 28 0 11 25

Skyttesport 5 138 0 120 267

Sportdykning 1 23 150 5 14

Styrkelyft 2 12 0 7 12

SweSports 1 21 0 7 15

Taekwondo 2 20 0 4 6

Tennis 5 1224 20 4009 4227

Vattenskidor och Wakeboard 2 184 20 244 251

Volleyboll 5 23 25 15 27

TOTALT 251 30796 16748 29945 51194
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