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I detta nummer kan du bland
annat läsa om Alexander Lundh
från Vislanda som vann Fair playpriset som Riksidrottsförbundets
och Sportjournalisternas klubb
delar ut varje år. Vi besöker även
Apladalens Konståkningsklubb i
Värnamo och följer idrottslyftsaktiviteter i Vimmerby ishall.
Får du inte tidningen i brevlådan kan du läsa den på
www.smalandsidrotten.se
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Information om Idrottslyftet

Nu finns riktlinjerna för Idrottslyftet – samverkan skola år 5 att
läsa på www.smalandsidrotten.se. År 5 sträcker sig mellan perioden
1 juli 2011 till 31 december 2012. Under år 5 kommer vi ha två
ansökningsdatum: 25 maj 2011 och maj 2012 (datum ej satt).
Riksidrottsförbundet lämnar årligen en rapport till regeringen om
det arbete som bedrivs i Idrottslyftet. Vill man läsa rapporten för
år 3 finns den nu att läsa på www.rf.se

Projektbidrag till SmålandBlekinge Handbollförbund
Smålandsidrotten har beviljat Småland-Blekinge Handbollförbund
ett projektbidrag för en satsning på ledarförsörjning. Under 2011
kommer projektet stödjas med 30 000 kr och under 2012 stöds
projektet med ytterligare 20 000 kr.

1082 föreningar sökte
LOK-stöd i Småland

Ännu en ansökningsperiod för det statliga LOK-stödet har passerat. 1082 föreningar i Småland sökte LOK-stödet via IdrottOnline
Klubb, vilket är ungefär samma antal som förra året.
- Vi har fått in cirka 150 ansökningar som har skett genom digital
närvarohantering, konstaterar Ann Bergsten på Smålandsidrotten.
Detta är en rejäl ökning sedan förra ansökningsperioden och ett
kvitto på våra omfattande utbildningsinsatser under 2010.
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Många röster om framtida
regionindelning
I december 2012 väntas regeringens utredare Mats Sjöstrand
lägga ett förslag till framtida regional indelning för den statliga
förvaltningen. Samtidigt har den lokala och regionala analysen
och debatten tagit ny fart, och ur ett Smålands-perspektiv är det
inte en enhetlig bild som växer fram.
SKL, intresseorganisationen för Sveriges kommuner och landsting,
arbetar parallellt med frågan, och i en aktuell lägesrapport presenterar en arbetsgrupp sitt förslag. Där förordas Östra Götaland
som en tänkbar region, bestående av Jönköpings, Kronobergs och
Kalmar län, samt Blekinge och Östergötland.
Vi har snappat upp några andra förslag i den regionala debatten
om framtida regional indelning:
•
Jönköpings län som egen region,
•
Jönköpings län och Östergötland,
•
Jönköpings län, Östergötland  och norra Kalmar län
•
Kronobergs och Kalmar län, samt Blekinge går ihop
med Skåne
•
Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län
•
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län
Idrottens egen organisationsutredning, som kommer att behandlas
vid Riksidrottsmötet senare i vår, har avstått från att ta ställning till
hur idrottens framtida geografiska karta kommer att se ut. Man
avvaktar helt enkelt beslut om den statliga indelningen. Det är
dock helt klart att man förordar samgående alternativt samarbete
i större regioner än dagens distriktsindelning med 21 distrikt.
- Till skillnad från de flesta andra idrottsdistrikt är Smålandsidrotten redan en idrottsregion. Vi arbetar med idrotten i Jönköpings,
Kronobergs och Kalmar län. Vi samarbetar med myndigheter och
organisationer i tre län och 33 kommuner, i tre landskap (Småland, Öland och Västergötland), konstaterar Christina Ericsson,
distriktsidrottschef på Smålandsidrotten, och fortsätter.
- Vi ser gärna ett fortsatt sammanhållet Småland. Vi ser Småland
som ett starkt varumärke och ett gångbart koncept också ur ett
regionalt utvecklingsperspektiv. Vi följer debatten med intresse,
och kommer tillsammans med andra smålänningar att vara på plats
i Norrhult den 18 mars, då regionfrågan kommer att diskuteras
av företrädare inom politiken och näringslivet, avslutar Christina.

Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
smif@smalandsidrotten.se www.smalandsidrotten.se

Smålandsidrotten

EnergiSMART förening satsar i
hela Småland

sig, gruppen har utökats under året och till nästa år kan det till
och med bli tal om fler grupper.
Storebro Sport Club har genom att dela ut flygblad i och kring
Storebro lyckats få ihop ett 25- tal personer som två gånger i veckan
spelat Boule tillsammans. Föreningen har nu också ordnat en lokal
så att man kan fortsätta med aktiviteten även vintertid.
Smålandsidrotten driver, tillsammans med de tre landstingen i
Småland, projektet ”Mitt i livet” som går ut på att idrottsföreningen startar en ny, eller utvecklar en redan etablerad, aktivitet som
riktar sig till personer som är från 50 år och uppåt.

Nytändning för Idrottskolor i
Småland
Smålandsidrotten erbjuder nu idrottsföreningarna i hela Småland
att delta i projektet EnergiSMART förening. Genom projektet får
föreningarna reda på hur de kan hålla koll på sina energikostnader,
kartlägga sitt energibehov för anläggningen, driftsoptimera och få
en låg driftskostnad utan att försämra kvalitén på sin verksamhet.
Runt om i Småland hålls föreningsträffar där Smålandsidrotten ger
föreningarna en bakgrund till projektet, och berättar hur arbetet
kommer att gå till.
EnergiSMART förening har redan bedrivits som ett pilotprojekt
i Kalmar och Borgholm där man fått mycket lyckade resultat.
SISU Idrottsutbildarna Riks har dessutom tagit fram ett utbildningsmaterial med fokus på miljö- och klimatfrågor som heter
”KlimatSmart förening”. Materialet är till för idrottsföreningar
som vill arbeta med större miljötänk och samtidigt dra ner på
kostnader.
För mer information kontakta: Per Edén, Smålandsidrotten, tel.
070-508 91 14,
per.eden@smalandsidrotten.se eller Lucas Nilsson, Smålandsidrotten, tel. 070-508 91 03, lucas.nilsson@smalandsidrotten.se

Projekt för kompetensutveckling

Just nu planeras ett samarbetsprojekt med DF och SISU-distrikten
i Blekinge, Skåne och Småland kring kompetensutveckling.
Målgruppen är idrottsanställda i Blekinge, nordöstra Skåne samt
delar av Kalmar län. Tanken är att en mobiliseringsfas genomförs
hösten 2011 och att projektet därefter rullar igång med full kraft.

Aneby SK och Storebro Sport
Club blev vinnare i Mitt i livet

Av de drygt 30 ”Mitt i Livet”- redovisningar som kom in till
Smålandsidrotten vid årsskiftet så har nu Aneby SK och Storebro
Sport Club haft den stora turen att bli dragna som vinnare och
därmed erhålla varsin idrottscheck på 10.000 kr.
Aneby SK har i sitt projekt startat upp en bordtennisgrupp som
träffas en gång i veckan och intresset för bordtennisen har spridit
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Smålandsidrotten tycker att verksamheten som bedrivs i Idrottskolor är viktig och vill att verksamheten ska utvecklas ytterligare. Den
14 april håller vi en mötesplats i Vrigstad där vi sätter Idrottskolan
i fokus. Mötesplatsen riktar sig till föreningar och kommuner som
driver eller vill starta Idrottsskolor för att utbyta erfarenheter och
för att få nya tips och idéer. Välkommen!
Kontaktperson: Jens Harrysson, Smålandsidrotten,
tel. 070-450 54 34, jens.harrysson@smalandsidrotten.se

Hög tid att anmäla sig till
Smålandsidrottens Distriktsidrottsmöte

Den 16 april håller Smålandsidrotten Distriktsidrottsmöte, med
gemensam årsstämma för Smålands IF, SISU Idrottsutbildarna
Småland och Regionalt Elitidrottscentrum i Växjö.
Distriktsidrottsmötet inleds med ett pass om ”Arenastaden, Växjö
– framtidens mötesplats för evenemang och idrott” samt ett arbetspass kring finansiering/idrottspolitik i ett Smålandsperspektiv.
Först efter lunch blir det dags för årsstämma. Sista anmälningsdag
för SDF-ombud är den 21 mars.
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Konkurrensverket synar
idrotten

Smålandsidrotten

Ska Konkurrensverket tvinga idrottsrörelsens förbund och föreningar att ändra sin struktur och undergräva hela sin verksamhetsidé? Risken finns sedan en privat arrangör av bilsporttävlingar
anmält Svenska Bilsportförbundet (SBF) för att ha brutit mot
konkurrenslagen. Om anmälaren får rätt riskerar fallet att bli
prejudicerande för hela svensk idrott, och rasera såväl tävlingsverksamheten som det ideella engagemanget.
– Idrottsrörelsen riskerar nu att raseras från toppen med alla
elitaktiva och landslag ner till barn- och ungdomsverksamheten
i föreningarna, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin
Mattsson Weijber.
I mars träffar Riksidrottsförbundet och SBF Konkurrensverket
för en sista diskussion innan verket tar sitt beslut. Beslutet väntas
komma under våren.

Mirja vikarierar för Therese

Therese Arnesson som är utvecklingskonsulent i Kalmar och Emmaboda kommun är föräldraledig. Vikarie för henne blir Mirja
Holgersson, 23 år från Västervik. Mirja har studerat Coaching
och Sport management på Linnéuniversitetet i Växjö och är även
engagerad i Smålands Ridsportförund. Hon börjar arbeta den 28
mars på vårt lokalkontor i Kalmar.

Smålands fotbollförbund
firar 100 år

I
år är det 100 år sedan Smålands Fotbollförbund bildades, och
detta firar de naturligtvis storslaget. På själva bildandedagen den
19 mars blir det i Nässjö en caféträff där Lars-Åke Lagrell, Thomas
Wernersson, Peter Johansson och Karin Åhman intervjuas. Men
det största firandet skedde förstås vid Elmia Fotboll som gick av
stapeln den 4-6 mars.
- Vi är väldigt nöjda och har fått många positiva kommentarer
efter helgen, konstaterar Börje Ericsson, Smålands Fotbollförbund.
Elmia fotboll bjöd på inte mindre än 60 olika seminarier, en mässa
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med 56 utställare och över 100 fotbollsmatcher. Därutöver hölls
en jubileumsbankett för att fira 100-åringen.

Dags för ny omgång av
Träningsläger för styrelsen

Nu öppnar vi upp möjligheten för nya föreningar och SDF att
vara med i projektet Träningsläger för styrelsen, som syftar till att
utveckla klubbens/SDF:ens styrelsearbete och ge verksamheten
en skjuts framåt. Ta chansen och anmäl er till nån av de informationsträffar som vi anordnar enligt nedan:
• 9 maj, Värnamo
• 10 maj, Jönköping
• 17 maj, Växjö
• 23 maj, Oskarshamn
• 26 maj, Kalmar
För anmälan och mer information, kontakta Mikael Hill,
tel. 036- 34 54 38.

			

På gång i Smålandsidro
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31/3
2/4
2/4

IFL - Förening i rörelse, Växjö
Nyckeln till explosivitet steg 2,
Växjö
IFL-fördjupning - Grundkurs bok
föring/
Databokföring 1, Jönköping
2-3/4 Massage steg 1, Jönköp
ing
2-3/4 GTU - grundtränarutbil
dning, Jönköping
4/4
EnergiSMART förening, Diö
5/4
Doping - en fråga för samhället
& idrotten,
Värnamo
7/4
Idrottarens kost, Vaggeryd
9/4
Mötesplats Smålandsidrotten, Väx
jö
9-10/4 Plattformen, Tranås
12/4
HLR-utbildning, Mönsterås
13/4
Idrottens föreningslära - grund,
Eksjö
14/4
IdrottOnline Klubb - hemsida,
Växjö
16/4
Idrottsskador/tejpning, Tingsry
d
16/4
Distriktsidrottsmöte, Växjö
16-17/4 GTU - grundtränarutbil
dning, Kalmar
16-17/4 Massage steg 1, Växjö
19/4
Idrottens föreningslära - Allt kom
municerar,
Jönköping
19/4
IFL - Praktisk föreningsekonomi,
Växjö

Bilaga: Till SDF: Protokoll från Smålandsidrottens
styrelsemöte 2011-03-05.
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