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IFK Värnamo - Årets komet 2010
IFK Värnamos herrfotbollslag har utsetts till Årets komet i småländsk idrott 2010. Efter den överraskande seriesegern i division 1 södra och avancemanget till Superettan blev det seger med bred marginal i omröstningen om Årets komet för det unga
och talangfulla laget. Det är Sportjournalisternas Klubb Småland, Smålands Idrottsförbund och Swedbank som står bakom
utmärkelsen. Medlemmarna i Sportjournalisternas Klubb Småland röstar fram pristagaren. Utmärkelsen går till småländsk
idrottsman/kvinna/lag som nått oväntat stora framgångar under året.
På en andra plats i omröstningen kom Emelie Wikström, IFK Sävsjö Alpint och på tredjeplats Adam Almqvist, HV71, ishockey.

Aktuell SDF-info
Ansökan om SDF-bidrag 2010
Sök senast 25 januari! Till ansökan bifogas
verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning,
revisionsberättelse. Är dessa handlingar ej klara, kan
komplettering ske senare. Har du frågor kring ansökan
kontakta Ann Bergsten, tel: 036-34 54 03,
ann.bergsten@smalandsidrotten.se
Läs mer om detta i bifogade bilagor om SDF-bidrag (som
mailas till SDF-ordförande och kansliets e-postadress).
Träffar som är planerade och öppna för SDF under
nästa år:
• SDF-planeringshelg 30/9 - 1/10 2011
• SDF-konferens 25-26/11 2011
Har du frågor om träffarna kontakta Rickard Strandberg på
Smålandsidrotten, tel. 070-450 54 40, rickard.strandberg@
smalandsidrotten.se

Anders Gustafsson kandiderar till
Jerringpriset
Första VM-guldet på K1 500 meter sedan 1954 gör kanotisten Anders Gustafsson till en given kandidat till årets
Jerringpris. Men silvermedaljen i EM var en större bragd.
– Hej alla jerringprisröstare. I somras vann jag VM-guld. Det
var det första guldet på K1 500 meter sedan Gert Fredriksson vann 1954. Jag tycker att ni ska rösta på mig, kanske
för att jag är världsmästare, men också för att jag lyckades
ta EM-silver dagen efter att jag varit magsjuk, säger Anders
Gustafsson på Sveriges Radios hemsida där man också kan
rösta på honom: https://web.questback.com/sr/jerringpriset2010/. Ring in din röst på tel: 099- 200 14.
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Det regionala stödet till idrotten
i fokus

Från vänster: Markus Andersson, friidrott, Christer Claesson, skyttesport,
Kurt-Åke Franzén, brottning, Roland Johansson, tennis, Hans-Ingmar
Jansson, bowling, Eva Bergelin, bowling.

Ilska och oro – kombinerat med konstruktiva förslag och
framåtanda, präglade Smålandsidrottens träff med företrädare för SDF (specialdistriktsförbunden). Den 25 november
hade Smålandsidrotten bjudit in företrädare för SDF till en
kvällsträff i Växjö. På dagordningen stod Regionförbundet
Södra Smålands beslut om neddragning av det regionala stödet till Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Småland med totalt 700.000 kronor (25%) inför 2011.
Vid träffen presenterades alla vidtagna åtgärder, och dessutom diskuterades konsekvenser och handlingsalternativ
för framtiden. Till sist blev alla överens om att i första hand
avvakta den nya dialog som Smålandsidrotten blivit lovade
av Regionförbundet.
- Vi är utlovade en ny dialog med Regionförbundet i början
av 2011 för att diskutera förutsättningarna för 2012. Vi har
gott hopp om att på nytt kunna flytta fram positionerna.
Vi försöker därför hantera den beslutade neddragningen
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för 2011 utan att det drabbar verksamheten i Kronobergs
län, säger Christina Ericsson, distriktsidrottschef på Smålandsidrotten.
Smålandsidrottens styrelse ska nu bearbeta de förslag och
synpunkter som kom fram under kvällen, och ta med det i
planeringen av det fortsatta arbetet med verksamheten och
stödet i Kronobergs län.
Tillfälligt lugn råder, men en sak står klar. Frustrationen
över beslutet och hur idrottsrörelsen hanterats är stor. Nu
är ytterligare ett antal kronobergare väl insatta, och taggade
att jobba med idrottsrörelsens ”status” och framtida förutsättningar för utveckling i Kronobergs län.

Intranät för SDF stängs ned
Smålandsidrotten har ett intranät för SDF, där ni på SDF
kan hitta protokoll mm. Vid årsskiftet kommer programmet
n3admin (där vi hanterar intranätet) att läggas ner. Vi tittar nu på möjligheterna att skapa ett framtida intranät och
återkommer med information kring detta.

Projektstöd till bowling
och bandy
Smålands Bowlingförbund har ansökt och beviljats stöd
om stöd till projektet ”Team Småland” som riktar sig till
ungdomar till och med 18 år. Projektet har som målsättning
att utveckla spelarna mot topprestation.
Även Smålands Bandyförbund har blivit beviljad stöd för
projektet ”Dambandy team Småland”. Projektets syfte är att
hålla kvar flickor 15 år och äldre i verksamheten.

Uppdatera kunskapen om
skatteregler!
Tillsammans med Skatteverket bjuder vi i januari in till
träffar om skatteregler och kontrolluppgifter. På programmet står bla inkomstbeskattning, löner, deklarationer och
kontrolluppgifter.
När och var hittar ni under rubriken ”På gång i Smålandsidrotten” längre bak i aktuelltbladet.

Sumering IdrottOnline Klubb
Smålandsidrotten har utbildat 340 IF och hållt 73 utbildningstillfällen i IdrottOnline Klubb så här långt. Till våren är
3 kurstillfällen inplanerade i IdrottOnline Klubb - hemsida.
Utbildningsinsatser i övriga områden inom IdrottOnline
Klubb tas emot och planeras efter efterfrågan.
2010-12-15

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsubildarna riks har
tagit fram en folder där man får en översikt över vad
IdrottOnline innehåller för olika delar. Denna folder bifogas.

Stipendier att söka
Uppmärksamma era föreningar på att nominera kandidater
till dessa stipendier:
Folksams Idrottsfond - Unga Ledarstipendium
Nu har ni chansen att få skicka en av era unga ledare på ett
läger - LedarCamp - som kommer att inspirera, utveckla
och förhoppningsvis stimulera till fortsatt ledarskap. LedarCampen går av stapeln den 6-8/5 i Blekinge. På ”campen”
samlas ledare från Blekinge, Halland, Skåne och Småland.
15-20 stipendier kommer att delas ut i Småland.
Stipendiet kan tilldelas en ideell ledare mellan 18-25 år,
som är verksam i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Ledaren ska, förutom det sportsliga engagemanget,
också ha visat intresse för utövarnas sociala utveckling, samt
vara en god förebild.
Ansökan skickas till Smålands Idrottsförbund, Box 485, 551
16 Jönköping senast den 1 februari 2011. Ansökningsblanketter hittar du inom kort på vår hemsida: www.smalandsidrotten.se. Eventuella frågor besvaras av Eva Persson, tel
036-34 54 10, e-post: eva.persson@smalandsidrotten.se
Länsförsäkringar Juniorstipendier
Stipendiets ändamål:
Länsförsäkringar delar årligen ut stipendier till Jönköpings
läns mest lovande idrottsjuniorer. 6.000 kronor vardera
fördelas till fyra stipendiater i länet. Som meriter räknas
inte enbart tävlingsresultat, utan också träningsvillighet,
kämparglädje, kamratskap och lojalitet.
Ansökan ska vara Smålands Idrottsförbund tillhanda senast
den 15 mars 2011. Ansökningsblankett rekvireras av:
Eva Persson, tel: 036 - 34 54 10,
e-post: eva.persson@smalandsidrotten.se
eller via hemsidan: www.smalandsidrotten.se

Föreläsarträff hölls i Vrigstad
Den 30 november höll Smålandsidrotten en träff i Vrigstad
för de nya föreläsare som har anmält intresse för att vara
föreläsare inom Smålandsidrotten. Ett 10-tal deltagare var
på plats och fick ta del av information kring hur Smålandsidrottens organisation är uppbygd och hur vi arbetar med
kursverksamheten.
- Vi tog också upp vad vi förväntar oss av föreläsarteamet och
vad vi erbjuder dem, berättar Lena Moberg på Smålandsidrotten.
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Ny tidning och kurskatalog
Nu är ett nytt nummer av Smålandsidrottens tidning ute. I sista
numret för året kan du bland
annat läsa om IFK Värnamos
herrfotbollslag som tog sig upp
i Superetta och blev årets komet
i småländsk idrott. Vi har också
skickat ut vår nya kurskatalog
där du kan läsa om kursutbudet
2011.
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Vikarie för Annelie
Annelie Bengtsson som är utvecklingskonsulent på Smålandsidrotten med ansvar för Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun går snart på mammaledighet. Vikarie för
Annelie blir Magnus Olsson som är 44 år och kommer från
Ljungby. Magnus börjar den 3 januari och kommer arbeta
med utgångspunkt från bostaden i Ljungby. Magnus sitter
också med i Smålands Fotbollförbunds ledarutbildningsutskott.

Mötesplats Smålandsidrotten
i Växjö
Den 9 april anordnar vi ”Mötesplats Smålandsidrotten” i
Växjö. Då föreläser bland annat Kenth Hultqvist om ledarskap och kommunikation. Man kan också välja att lyssna till
Petra Lundström (Kosttillskott - piller, pulver=prestation?),
Jörgen Persson (Att skapa framgångsrika evenemang) eller
AnnaLena Aronsson/Martin Sallergård (Ledaren – föreningens viktigaste resurs?). Sprid gärna info om mötesplatsen
till era föreningar. Utförligare inbjudningar hittar ni i vår
kalender på www.smalandsidrotten.se

Ny universitetsutbildning
Smålandsidrotten, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Sandagymnasiet har under hösten diskuterat
samverkan kring en ny universitetsutbildning riktad mot
personer med administrativt ansvar, främst inom idrottsrörelsen.
Roller som sportchef, klubbchef, kanslichef och marknadschef är numer ganska vanliga i idrottsföreningar. Dessa individer har en strategiskt viktigt roll inom den egna föreningen
och inom idrottsrörelsen i stort. En kompetenshöjning för
målgruppen skulle förutom individuell utveckling också leda
till en kvalitetssäkrad föreningsutveckling inom idrotten.
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En arbetsgrupp har nu i december träffat potentiella deltagare till utbildningen för att diskutera innehåll och pedagogiskt upplägg. Förarbetet med utbildningen kommer att
fortsätta under 2011 och vi kommer att hålla er informerade
via hemsidan. Vid frågor kontakta Martin Funck,
tel. 036- 34 54 14.

Distriktsidrottsmöte
med gemensam årsstämma
för Smålands Idrottsförbund,
SISU Idrottsutbildarna Småland,
Regionalt Elitidrottscentrum
Småland
När? lör den 16/4 2011 kl. 09.30
Var? Elite Park Hotel i Växjö
Dagordning enligt stadgarna.
OBS! När det gäller specialidrotter som
har en distriktsindelning som går utanför Smålandsdistriktets gränser, får föreningar i distriktet utse ombud till årsstämman för Smålands Idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna Småland.

Kioskinspiration
Tillsammans med de tre landstingen i Småland har Smålandsidrotten tagit fram ett inspirationsmaterial till idrottsföreningar som bedriver kiosk/café-verksamhet. Materialet
innehåller tips och idéer om hur man genom att se över sin
verksamhet kan bidra till hälsosamma mat- och dryckesvanor
för barn och ungdomar. I materialet finns också en checklista
där föreningen kan ”checka av” diverse insatser som man gör
för att förbättra sin kiosk/café-verksamhet. När man som
förening känner sig nöjd med de insatser man har gjort så
kan man skicka in checklistan till Smålandsidrotten och då
erhålla ett snyggt diplom som tydliggör att föreningen har
en hälsosam verksamhet när det gäller mat och dryck.
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Mitt i livet - lyckad hälsosatsning

Projektet Mitt i livet har haft ett lyckat första år. Hela 48 föreningar i Småland har under året satsat på aktiviteter för åldersgruppen 50+. Aktiviteterna har bestått i allt från träningsgrupper inför Vasaloppet till promenadgrupper och nyuppstartade motionssektioner. De aktiviteter som genomförts ska redovisas senast 31 december. Alla föreningar som redovisat sin verksamhet har
chansen att vinna en idrottscheck på 10.000 kr.
I början av 2011kör vi igång en ny omgång av Mitt i livet, som är ett projekt som drivs tillsammans med de tre landstingen
i Småland. Om din förening vill satsa på aktiviteter för de som är 50 år eller äldre kan ni redan nu börja fundera ut lämpliga
satsningar och aktiviteter för målgruppen. Vinstchansen på de 10.000 kronorna kommer också att finnas kvar.

Kansliet stängt 5-6 januari
Julen närmar sig och Smålandsidrottens kansli kommer att
vara öppet under mellandagarna. Däremot har vi stängt mellan den 5-6 januari. Vi önskar er en God Jul och Ett Gott
Nytt År!

God Jul
&
Gott Nytt år!

Smålandsidrotten väljer även i år att
skänka en slant till Barncancerfonden,
istället för att skicka julkort.
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11/1

Resan till allsvenskan
- ur en fystränares perspektiv, Väs
tervik
17/1
Skatteregler & kontrolluppgifter
, Vetlanda
18/1
Skatteregler & kontrolluppgifter
, Växjö
19/1
Skatteregler & kontrolluppgifter
, Jönköping
19/1
Skatteregler & kontrolluppgifter
, Kalmar
20/1
Skatteregler & kontrolluppgifter
, Värnamo
20/1
Skatteregler & kontrolluppgifter
, Markaryd
25/1
Idrottens föreningslära - grund,
Gnosjö
29/1
Nyckeln till explosivitet steg 1,
Växjö		
2/2
IdrottOnline Klubb - hemsida,
Eksjö
2/2
Positivt ledarskap - Jim Thuress
on, Sävsjö
3/2
IdrottOnline Klubb - hemsida,
Vetlanda
5/2
Idrottsskador/tejpning, Västerv
ik
5/2
FaR-ledarutbildning steg 2, Hu
skvarna
5-6/2 Plattformen, Eksjö
7/2
Mia Börjesson - Kroppen, knoppe
n & ideal,
Växjö
9/2
Idrottens föreningslära - förenin
g i rörelse,
Jönköping
9/2
Positivt ledarskap-Jim Thuresson,
Gislaved
12/2
MAQ-träning, teori & praktik,
Nässjö
12/2
Idrottsskador/tejpning, Tranås
14/2
Doping, Markaryd
15/2
Doping - en fråga för samhället
& idrotten,
Växjö
16/2
EnergiSMART förening, Växjö
17/2
IFL-fördjupning - Ordförandekur
s, Växjö
17/2
IFL-fördjupning - Kassörskurs,
Växjö
17/2
IFL-fördjupning - Sekreterarkurs,
Växjö
19/2
Idrottsskador/tejpning, Vimmer
by
19-20/2 Massage steg 1, Kalmar
21-22/2 Tjejer på arenan, Emmab
oda
22/2
Idrottens föreningslära - grund,
Värnamo
23/2
EnergiSMART förening, Jönköp
ing

Fler kurser på www.sm
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