Idrottslyftet i Småland
- goda exempel

Idrottslyftet i Småland
Idrottslyftet, den nationella satsningen på barn- och ungdomsidrotten, är nu inne på sitt fjärde och sista år som avslutas under sommaren 2011. Idrottsrörelsen har dock fått
fortsatt förtroende av regeringen att fortsätta satsningen
och resurserna för Idrottslyftet ingår numera i det fasta
statliga stödet till idrotten. En utformning av den fortsatta
satsningen Nya Idrottslyftet är nu i full gång.
Huvudmålet för Idrottslyftet är att rekrytera och behålla fler barn och ungdomar inom föreningslivet.
För att uppfylla detta mål har idrottsföreningar möjlighet att söka medel inom följande områden:
• Utveckla förbund och föreningar
• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
• Rekrytera och utveckla ledare
• Samverka med skolan
Smålandsidrotten har gjort en sammanställning över vilket genomslag Idrottslyftets tre första år har
fått i Småland. Under Idrottslyftets tre första år, 1 juli 2007 till och med 30 juni 2010, har drygt 1000
idrottsföreningar i Småland bedrivit någon form av Idrottslyft. Det kan handla om att allt från att
samverka med skolan, genomföra ledarförsörjningsaktiviteter till att genomföra en satsning via sitt specialförbund. Dessa idrottsföreningar representerar 61 olika specialförbund. Totalt har över 85 miljoner
kronor fördelats till föreningarna under dessa år.
Genomslaget i Småland är mycket bra med både ett stort antal föreningar och mycket medel som har
kunnat användas av föreningarna för att genomföra bra projekt.
Vi vill i den här foldern visa på några få, av många, goda exempel på det utvecklingsarbete som genomförts i Småland. Vill du veta mer – gå in på vår hemsida www.smalandsidrotten.se
Per Edén, projektledare

LIVSLÅNG RÖRELSEGLÄDJE
PÅ IDROTTSKOLAN I HOVMANTORP
På Kvarndamsskolan i Hovmantorp har man inom ramen för idrottslyftet satsat på att aktivera elever i årskurs 5 och 6 i en idrottskola på
skoltid. Eleverna får testa tennis, segling, kanot, bowling och boule.
- Idrottskolan fungerar jättebra. Elever, lärare och föreningsaktiva är
otroligt positiva till satsningen, säger Gun Ståhl, idrottslärare.
Tanken med samverkansprojektet
som har pågått i många år är att erbjuda
eleverna på skolan lustfyllda och varierande
aktiviteter. Just nu är det Hovmantorps TK,
Hovmantorps Segelsällskap, Glasrikets Kägelklubb och Glasrikets bouleclub som samverkar
med Kvarndamsskolan. Men genom åren har
även idrotter som dragkamp, pingis, gymnastik, orientering och bridge varit involverade.
Gun Ståhl kan inte nog understryka hur positiv
denna satsning är. Hon pekar på hur bra kontakt skolan får med föreningarna och att eleverna får ett ansikte på idrottsledarna vilket gör
att det blir lättare att söka sig till föreningen.
- Eleverna har verkligen fått upp ögonen
för fler idrotter och det som är bra med en
idrottskola på skoltid är att vi kommer åt
inaktiva barn, konstaterar Gun och fortsätter:
- Det är även värdefullt att de mindre idrotterna presenteras för barnen. När vi kör boule
är pensionärerna med och det är trevligt att
umgås över generationsgränserna.

Målet med satsningen är att låta eleverna
uppleva rörelseglädje som inspirerar och lägger grunden för en positiv och aktiv livsstil.
Tanken är också att eleverna ska komma i
kontakt med föreningslivet och förhoppningsvis hitta någon aktivitet som de vill fortsätta
med på fritiden.

”Eleverna har
fått upp ögonen
för fler idrotter”
Hur är upplägget på idrottsskolan?
- Vi kör en dag i veckan under en timme på
skoltid, vilket leder till att eleverna i dessa årskurser får 60 minuters extra rörelse i veckan.
De har fått testa fem idrotter och varje idrott

provar de tre gånger, berättar Gun.
Det var skolan som först tog initiativet
till att dra igång idrottsskolan för några
år sedan och sedan har det bara rullat på.
Gun berättar att skolan bjöd in föreningarna till ett möte och de föreningar
som nappade började samarbetet med.
- Nu har vi hittat formerna för satsningen. 3-4 gånger per år har vi möten
där vi planerar och ställer oss frågan om
vi ska ändra något. Det svåra är att hitta
ledare som kan komma ifrån på dagtid.
- För ett tag sedan gjorde vi en utvärdering
med eleverna och vi fick bara positiv respons.
Eleverna har mycket roligt på sina extra
idrottspass, avslutar Gun.
text: Therese Karlsson
foto: Anders Karlsson

Mitt på isen glider de fram - två pensionärer med Vimmerby Hockey djupt
inristat i hjärtat. Runt dem virvlar en massa glada ungar. Ett blivande hockeyproffs svischar fram med kraftfulla tag samtidigt som två små sexåringar tar sina
första vingliga skridskoglid med två stolar som stöd. Välkomna till idrottslyftet i
Vimmerby Hockey.

Idrotten lyfter i
Vimmerby ishall

Vilma Nilsson busar med sina
kompisar på isen!
Hanna & Sten trivs i varandras sällskap!
Ett av Idrottslyftets mål är att öppna
dörrarna för fler, och få fler att upptäcka tjusningen med idrottande i en idrottsförening.
Det var just därför som Vimmerby Hockey för
fyra år sedan startade sitt Idrottslyftsprojekt i
samverkan med skolan.
- Vi märkte att det var färre som började
spela hockey hos oss, och då tyckte vi att det
här kunde vara ett bra sätt att få ungarna att
testa skridskor och hockey, berättar eldsjälen
och initiativtagaren Sten Karlsson.
Två dagar i veckan tar Sten tillsammans
med Evert Hallberg emot elever från någon
av de nio skolor i kommunen som är med
i projektet. Barnen och lärarna hämtas med
buss och sedan får de två timmar i ishallen.
På isen bildas två grupper - en för de som
vill spela hockey och en för de som vill träna
skridskoåkning och bara åka runt och leka.
Evert, som under många år varit framgångsrik
tränare i klubben, tar hand om de som vill
använda klubba.
- Vi ställer bara upp två mål och så kör vi.
Full fart hela tiden, säger han nöjt.
Sten har länge varit den som lär ungarna i
Vimmerby åka skridskor i klubbens skridskoskola, och även på Idrottslyftsaktiviteterna är
han den som lär barnen rätt skridskoteknik.

Idag är det Storebroskolans F-3 som
är på plats och här finns både rutinerade
skridskoåkare och rena nybörjare. Ute på isen
glider sexåringarna Tina Adelsson och Natea
Arnemyr med varsin stol i händerna.
- Nu går det jättebra, konstaterar de nöjt.
En med betydligt mer fart i skridskorna är
Rasmus Rasin, 9 år. Han älskar hockey och
spelar förstås i Vimmerby Hockey.
- Jag tränar fyra gånger i veckan både med
mitt lag och de som är ett år äldre. Jag vill
bli hockeyproffs och allra helst vill jag spela i
Detroit. Som Zetterberg , konstaterar han.
Att få lite extra skridskotid på skoltid tycker
han förstås är toppen. Och med sin fina skridskoteknik hjälper han också de andra genom
att visa hur det ska gå till i teknikbanan.
Även Ellinor Ohlander susar fram med en
hockeyklubba i näven.
- Jag tycker det är jättekul att åka skridskor.
Hockey är också kul, men jag vill inte börja
spela med killarnas lag. För det är pinsamt,
konstaterar hon.
Matilda Hemmingsson och Wilma Nilsson
tycker det är väldigt roligt att få komma till
ishallen.
- Det är så skönt att det är tak, och varmt,
säger Wilma och Matilda Hemmingsson läg-

ger till:
- Jag skulle vilja komma hit mer. Kanske två
gånger i månaden i alla fall.
För Sten och Evert är andemeningen med
projektet glasklar- att ungarna ska få motion
och ha roligt.
- Alla gillar inte att åka skridskor och då
skickar vi ut dem i elljusspåret med någon
lärare, säger Sten.
Har Idrottslyftet hjälpt klubben att få fler
ungdomar till verksamheten?
- Javisst. När de är här och testar så ser vi ju
vilka som är intresserade och då uppmanar vi
dem att komma tillbaka och träna med våra
lag, säger Stern och Evert fyller i:
- Men i sista änden är det förstås ändå upp
till föräldrarna. Hockey kostar ju mer än
till exempel innebandy, och det är tyvärr en
nackdel för hockeyn.
Vimmerby Hockey hoppas nu att det nya
Idrottslyftsförslaget även i framtiden kommer ge föreningen möjlighet att driva sin
verksamhet.
- För det är här är ju jättebra, både för oss,
skolorna och barnen, avslutar Sten.
Text & foto: Anna Ross

Tina Adelsson och Natea Arnemyr tar stolar till hjälp.

Djungelbana och korthålsbana
till Växjö GK via Idrottslyftet
I naturskön miljö mitt i ett naturreservat
hittar vi Växjö Golfklubb. Klubben, som
fyller 50 år i år, slår ett slag för juniorverksamheten och det har resulterat i både en
korthålsbana och en djungelbana.
- Vi vill skapa en sluss ut till den ”stora
banan”. Vi vill att knattar ska lära sig spelets
idé och golfregler genom att spela sig runt
djungelbanan, säger Per G Nyman som är
instruktör och även ligger bakom designen
till djungelbanan och fortsätter:
- Nästa steg är att ta sig ut på korthålsbanan,
här ser hålen ut som riktiga hål men de är
betydligt kortare, allt från 52-110 meter.

Djungelbanan består av sex hål som
snirklar sig genom skogen och hinder på vägen kan vara allt från diken till träd. Det gäller
att planera sina slag och vara taktisk. För att
det ska bli lättare att träffa bollen och få upp
den i luften använder man en innebandyboll.
I regelboken står också att det är max 10 slag
per hål som gäller.
- Barnen tycker banan är vansinnigt kul
men det har också visat sig att den är uppskattad bland vuxna. Vi har till exempel haft 30
stycken förskolepedagoger och olika företag

Lägg ihop ett dödskallehål, ett stockhål, ett spindelhål, ett
trädhål, ett ormhål och ett pirayahål och vips har du en
djungelbana. Med lite kreativitet kan man åstadkomma
mycket. Under 2009 kunde Växjö Golfklubb med hjälp av
pengar från Idrottslyftet bygga en djungelbana som bidrog
till att främja lekfullheten i golfen bland juniorerna.
här som har spelat. Har man bara barnasinnet
kvar så funkar det även för vuxna, säger Petter
Olofsson, även han instruktör på klubben.
De båda banorna har finansierats
dels av Svenska Golfförbundet (100 000 kr)
och Idrottslyftets anläggningsbidrag via Smålandsidrotten (100 000 kr).
- Vi tänkte inte att det skulle bli så stort i
början men så hade vi en representant från
Svenska Golfförbundet här och han tyckte
verkligen vi skulle satsa, så det gjorde vi, säger
Per.
Och i vintras började byggnationen, sedan
stod djungelbanan klar i april medan korthålsbanan blev klart i augusti.
- Korthålsbanan har verkligen blivit en
succé, det är folk här nästan hela tiden, säger

Per och Petter fyller i:
- Korthålsbanan är ett fullgott alternativ till
den stora banan även för vuxna. Det tar inte
så lång tid att gå runt och är ett bra sätt att
komma ut och spela. Det är också en fantastisk
lärobana när jag och Per jobbar, det blir lättare
att introducera golf genom korthålsbanan.
Det har varit en del diskussioner om vem
som har banrekordet juniorerna emellan. Så
därför är det i slutet av september dags för
tävlingen ”Banrekordet”. Då ska det göras
upp vem som får banrekordet en gång för alla.
- Det blir den första tävlingen på banorna
och mycket korvgrillning kan också utlovas,
säger Per.
text & foto: Therese Karlsson

Jönköpings Södra IF driver en
idrottslyftssatsning i samverkan med skolan. Tack vare
den så är det ungefär 100
barn på tre skolor i centrala
Jönköping som får spela fotboll på skoltid. Något som
barnen själva förstås tycker
är superkul!

J-SÖDRAVILL ÖKA INTRESSET
FÖR FOTBOLL I JÖNKÖPING
Den ursprungliga tanken med klubbens
projekt är att fler barn ska röra på sig och att
de ska öppna upp dörrarna till idrotten för fler.
- Vi hoppas att kunna väcka intresse för
fotboll i allmänhet och J-Södra i synnerhet,
berättar Gustaf Nilsson, ungdomsansvarig i
klubben och fortsätter:
- Tanken är inte att jaga talanger, och det här
är ingen värvningskampanj från vår sida för
att få nya spelare till vår ungdomsverksamhet.
Med i projektet är femte och sjätteklasser
från tre skolor i centrala Jönköping; Torpaskolan, Talavidskolan och Gräshagsskolan. Flera
av tjejerna och killarna spelar redan fotboll
i klubbar som Mariebo IK, Jönköpings BK
och J-Södra, men en del är inte aktiva i någon
fotbollsklubb alls.
- Vi hoppas att även de som inte vill syssla
aktivt med fotboll, fastnar för sporten till
exempel som åskådare, säger Gustaf.
Därför bjöds också elever och lärare från
skolorna tidigare i höstas till Stadsparksvallen
på en fotbollsmatch i Superettan där J-Södra
spelar med sitt A-lag.
Själva kärnan i projektet kretsar dock
kring fotbollsutövande på egen hand. Den
som håller i träningspassens är Stefan Jörgensen, som också är tränare för J-Södras P15-lag.

- Det viktigaste för oss är att eleverna har kul
på träningen, säger Stefan och berättar vidare:
- Vi brukar alltid börja med någon bollek,
och avslutar med match, som alla tycker är kul.
Dessutom har vi alltid ett tema på träningen,
till exempel mottagning eller passningsspel.
Eftersom alla är på olika kunskapsnivå gäller
det för Stefan att kunna anpassa övningarna
så att alla får ut något.

”Det viktigaste för
oss är att eleverna
har kul”
- Mitt mål är alla ska ha lärt sig något under
träningen. Om det är någon som inte har spelat fotboll tidigare kan det vara att slå en riktig
bredsida, gäller det någon av de mer erfarna
kan det vara någon detalj i passningspelet som
vi tittat på.
I J-Södras projekt skiljer man inte på tjejerna
och killarna utan alla tränar tillsammans på
lika villkor.
- Det är ingen risk att tjejerna får stå tillbaka
för killarna. De här tjejerna är jätteduktiga,
och tar verkligen för sig, säger Stefan och får

sitt påstående bekräftat av Nora Tegnér, elev
i årskurs sex på Torpaskolan, och spelare i
Mariebo IK:
- Det är bara kul att träna med killarna, säger
hon och tillägger med ett leende:
- Och så får vi visa killarna vad vi går för…
Adam Lindström-Leisner spelar i vanliga
fall i J-Södra. Han är glad att han fått möjligheten att träna fotboll på skoltid och är mycket
nöjd med höstens träningar.
- Det är speciellt roligt att man får spela med
andra än dem som man tränar med i vanliga
fall, konstaterar han.
Under januari och februari när det blir kallare
kommer de gå inomhus och ha teori istället
för att vara ute på fotbollsplanen. Träffarna
kommer att handla om bland annat kost,
hälsa, kompisskap mm.
- Jag tror att vi inom idrotten kan påverka
ungdomarna på ett positivt sätt, och kan
fungera som ett stöd för skolorna, inte minst
när det gäller etikfrågorna, säger Gustaf och
Stefan fyller i:
- På planen kör vi stenhårt med ett vårdat
språk, och ser till att alla får komma till tals.
Vi accepterar inte att man beter sig ojuste.
text & foto: Anna Ross

Målilla OK har förstått Idrottslyftets alla fantastiska möjligheter. Redan 2004
när satsningen startade (då under namnet ”Handslaget”) var föreningen
på bettet. Sedan har de blivit beviljade medel genom skolsamverkan,
ledarförsörjning och anläggning. Nu samarbetar klubben med totalt fyra
skolor i sitt arbete att göra skolorienteringen lite roligare och modernare.
Förhoppningen att locka nya nyfikna orienterare till klubben har redan
infriats.

Fantasifull skolorientering
i Järnforsen
Vi stannar till i Järnforsen, ett litet samhälle i Hultsfreds
kommun. Idag är det nämligen dags för skolans elever i årskurs 1-6 att prova på orientering i skolans gymnastiksal. Projektet är en del i Idrottslyftet - samverkan skola som Målilla
OK har sökt medel genom. Gympasalen har förvandlats till
en skog skulle man kunna säga. Redskap och hinder får symbolisera träd och stenar och de blå madrasserna som ligger
tvärs över salen ska likna den porlande bäcken. Elever i årskurs 2-3 springer runt och försöker hitta de rätta stationerna
med kartan till hjälp. På fingret har de en elektronisk pinne
som de sätter i läsaren vid rätt station, så kallad sportident
som är det elektroniska tidtagnings- och stämplingssystemet
inom orientering.
- Jag har redan provat detta innan, men det var roligt ändå,
berättar en av tjejerna glatt.
Anne-Marie Robertsson som är ungdomsledare i Målilla OK
och även förskolelärare på skolan berättar att de strävar efter
att förnya skolorienteringen.
- Vi har märkt under åren att den traditionella skolorienteringen är lite gammal, det behövs läras ut roligare. säger
Anne-Marie och fortsätter:
- Genom idrottslyftet har vi fått möjlighet att komma in
i skolan och påverka barnen och eleverna på ett bättre sätt.
Och satsningen har också gett resultat. Fler barn och ungdomar har anslutit till klubben för att de tycker orientering
verkar spännande och roligt.
Den kalla vintern gjorde dessutom ”skridskoorientering”
möjlig.
- Den hade vi i februari och barnen tyckte det var väldigt
roligt. Vi hade gjort en karta över isbanan och sedan var det
olika stationer på den. Då blev ju skridskoåkningen ett extra
moment för barnen att tänka på, berättar Anne-Marie.
Det verkar inte finnas några begränsningar över hur mycket
olika varianter av orientering som klubben har funderat ut.
Foto-orientering och linjeorientering är några varianter och
Anne-Marie menar att det skulle vara kul att prova på orientering i simhallen i framtiden.
- Det ger så mycket tillbaka när man ser att detta ger dem
något. De träffar nya kompisar och får komma ut i naturen,
det handlar ju inte bara om att tävla, menar Anne-Marie.
text och foto: Therese Karlsson

Nu ska vi göra världens svåraste bollek, säger Ulf Öller, ledare i TK77 i Vetlanda och barnen i klass 2 på Tomaslundsskolan lyssnar andäktigt medan de tilldelas varsin tennisboll och racket.
- Om ni lyckas med detta, klarar ni något som ingen klass tidigare har klarat, fortsätter han.
- Och det ni ska göra är att hålla bollen stilla i era händer.
Två sekunder senare hörs ljudet av en boll som studsar och en liten röst som säger ”Oj då”. Och nu kan klassens
idrottslyftslektion i tennis börja.

TK 77: tennis kan
spelas överallt!
TK77 i Vetlanda var med redan från
start när Idrottslyftet föregångare, Handslaget
inleddes 2004.
- Då hade vi ett projekt som hette tennistrean, berättar Ulf Öller och fortsätter:
- Under det första året var det 401 elever
som fick testa tennis, antingen här i vår anläggning, eller på skolan,
Sedan dess har projektet utvecklas och nu
är det elever från förskoleklass till 6:an som
är med i projektet, och klubben har haft över
10 000 ”elevbesök” genom sin satsning.
TK77 erbjuder alla skolorna i kommunen
att testa tennis. Antingen kommer klassen till
klubbens egen anläggning eller också kommer
tennistränarna ut till dem på skolan.
- En av tankarna med våra projekt är att
visa att tennis kan bedrivas på nästan alla
ställen och vi vill visa hur man kan få igång
tennisspel på rasterna, säger Ulf.
Genom att tejpa upp mindre planer, eller
använda till exempel en rockring som tennis
plan så funkar tennis nästan överallt.
- Det är många lärare som blivit förvånade

när vi i ett vanligt klassrum kan få ihop till
flera tennisplaner så hela klassen har kunnat
spela, konstaterar Ulf och avslöjar samtidigt
att bollarna som används inomhus naturligtvis är mjuka, så att inga fönsterrutor kraschas…
Tomaslundsskolan i Vetlanda är en av
skolorna som uppskattar TK77:s skolsatsning.
Margareta Wikby, som är lärare i tvåan, har
varit med många klasser i tennishallen, och
vittnar om hur roligt barnen tycker det är.
- Barnen får lära sig grunderna av ledarna
här och sen får vi med oss utrustning, så de
kan spela på rasterna. Och det är väldigt
uppskattat, säger Margareta.
För två av tjejerna i klassen är tennis nånting helt nytt. Napatsara och Sofia håller i
vanliga fall på med handboll och fotboll, men
efter dagens tennisträning är de sugna på att
komma tillbaka i framtiden.
- Det var jättekul, särskilt med det lilla
nätet, säger de nöjt.
Huvudsyftet med TK77:s Idrottslyftspro-

jektet är inte att locka barnen till att börja
spela tennis nu, utan Ulf ser det hela mer som
en långsiktig satsning.
- Även om de inte börjar spela tennis när
de är 7 år, så ökar vi chansen att de kommer
tillbaka till tennisen när de är äldre och kanske
har slutat med ishockey eller fotboll. Tennis
är ju en individuell sport som man kan vara
aktiv i på många olika nivåer, säger han.
- Även för äldre ungdomar på högstadie och
gymnasiet har TK77 ett idrottslyft.
- Vi har drop-in verksamhet för den målgruppen mellan kl 15 och 17, säger Ulf
- Tennisrack och bollar får de låna hos oss,
och så har vi tränare på plats om man vill ha
lite tips, eller kanske inte har med nån som
man kan spela mot.
U lf Öller och hans kamrater i TK 77 är
mycket nöjda med sitt idrottslyft och rekommenderar varmt andra tennisklubbar att göra
liknande satsningar. Vi vill ni ha tips och råd
från Ulf är ni välkomna att höra av er till
honom via TK77:s hemsida: www.tk77.se
text och foto: Anna Ross

VÄXJÖ LAKERS UTBILDADE SINA LEDARE
I FÖREBYGGANDE TRÄNING FÖR UNGA
Med hjälp av ledarförsörjningspengar från Idrottslyftet
kunde Växjö Lakers under 2009 satsa på förebyggande
och uppbyggande träning för sina yngre spelarna.
Ungdomsledarna gick en utbildning i funktionell prehab.
- Under utbildningarna testade vi på lite
- Vi vill kunna erbjuda barnen i vår
förening tillgång till förebyggande träning så olika övningar och fick reda på varför man gör
att de förhoppningsvis ska slippa förslitnings- dem, säger Mattias Nilsson, ungdomsledare
skador i framtiden, säger Mattias Nilsson inom Växjö Lakers och fortsätter:
som är hjälptränare för ett gäng 99:or i Växjö - Vi har också ett utbildningstillfälle inplanerat då vi ska prova övningarna
Lakers.
Under utbildningen ”Tränarna får med sig en med våra spelare. Vi hoppas att
fick ledarna övning- verktygslåda med övningar killarna och tjejerna tycker det
ar och instruktioner och tar med sig kompeten- är kul. Vår utmaning blir att
lägga ner roliga moment i träkring rätt hållning, sen ut i lagen”
ningen så att de fängslas av det.
goda positioner och
- Idén växte fram för ett
effektiva rörelser.
Grundövningar som de sedan kunde köra par år sedan. Vi kände att vi borde ha förebyggande träning på något vis, berättar Mattias.
med de yngre spelarna i åldrarna 10-15 år.

Bakom utbildningen står Thorbjörn Pettersson på Aktiv Rehab i Växjö.
Mattias och Thorbjörn berättar att detta
är ett långsiktigt arbete, en skola i att träna
rätt och att vara rustad så att man kan slippa
skador.
- Tränarna får med sig en verktygslåda med
övningar och tar med sig kompetensen ut i
lagen. Övningarna är egentligen anpassade
för all idrott, inte bara ishockey och därför
hoppas vi att vi kan sprida filosofin vidare
även till andra idrotter, säger Mattias.
Tanken är att köra konceptet med spelarna
även längre fram med andra inriktningar.
- Det är viktigt att komma ihåg att det ska
vara på lek, barnen ska tycka att detta är roligt,
avslutar Mattias.
text och foto: Therese Karlsson

Apladalens Konståkningsklubb har hittat ett vinnande koncept för att
behålla aktiva åkare som slutar. De erbjuds dels att bli ledare i konståkningsskolan och dessutom en plats i klubbens showgrupp. Genom
Idrottslyftets projekt ”unga ledare” har klubben fått finansiering för
att kunna skicka iväg de unga ledarna på utbildning.

Här blomstrar de unga ledarna
- mycket tack vare idrottslyftet
- Vi har ett antal tjejer som har slutat
att träna och tävla aktivt men som fortfarande tycker konståkning är jätteroligt.
Genom att erbjuda dem möjligheten att
utbilda sig till tränare kan de hitta sina nya
roller i föreningen och inom konståkningsvärlden, berättar Maria Lord-Johansson som
är ordförande.
Anna Jarl är en av de unga ledarna som har
slutat att träna och tävla i klubben men
som tycker det är synd att lägga ner konståkningen helt och hållet. Därför har hon
tillsammans med några andra ledare fått
möjligheten utbilda sig och bli ledare.
- Jag hjälper till i skridskoskolan för jag
tycker det är kul och för att jag vet att det
behövs folk. Vill man utbilda sig vidare får
man det, vilket är bra, berättar Anna och
fortsätter:
- Själv gick jag tränarutbildningen för
instruktörer som Östra Götalands Konståkningsklubb arrangerade. Vi hade både teori
och praktik och fick tips på olika metoder
hur man ska lära ut.
Klubben ser också att satsningen på de
unga ledarna gör att de får möjlighet att ta
in fler nya åkare.
- Vi ser ett ökat intresse för konståkning och
behöver därför fler ledare för att ta hand om

” ”

alla som vill börja träna hos oss, berättar Maria.
Dessutom betonar hon att det är viktigt
att ge de unga ledarna en god utbildning
så att de kan känna sig trygga i sina roller
som ledare och vara goda förebilder för de
yngre åkarna.
- Vi ser ledarutbildningen som en viktig
investering i föreningen, men också för
ledarna själva.
Maria berättar att när klubben var med i Smålandsidrotten projekt ”Träningsläger för styrelsen” fick de upp ögonen för ledarrekrytering,
hur viktigt det är att fylla på med nya ledare.
- Vi tar oss tid att söka bidrag nu för det
ger oss möjlighet att utveckla ledare, vilket
är väldigt värdefullt.
Hon menar också att det är viktigt att ge
ledarna rätta förutsättningarna. Samtidigt
som man inte får glömma att man inte kan
ställa samma krav på unga ledare som vuxna
ledare.
- De mer erfarna ledarna är mentorer för
de unga ledarna. berättar Maria.
- Det bästa med att vara ledare är att se
barnens glädje och hur de utvecklas. När
jag ser att barnen gör hyfsade piruetter 5:e
gången vi tränar eller ser föräldrarnas glädje
på läktaren då blir jag glad i hjärtat, berättar
Anna.
text och foto: Therese Karlsson

”Det bästa med att
vara ledare är att se
barnens glädje och
hur de utvecklas”

Alice Widerquist instruerar piruetter med grupp 5.

Alvesta GIF utbildade sina
15-åriga spelare till ledare
Alvesta GIF bestämde sig för att göra en satsning på unga ledare i sin
förening. Genom projektet ”Idrottslyftet – unga ledare” ansökte de om
pengar via Smålandsidrotten till att genomföra en domarutbildning
och en kombinerad förenings- och ledarutbildning för ungdomarna.
Resultatet blev jättelyckat!

Hela P15-laget i Alvesta GIF, 20 ungdomar och 4 ledare, genomförde våren 2009
en domarutbildning och en förenings- och
ledarutbildning efter att ha fått 25 000 kr
beviljade för projektet.
- Projektet har mottagits jättepositivt av
killarna och det har varit oerhört nyttigt för
dem att lära sig om föreningskunskap då ungdomarna inte visste hur en förening fungerar,
berättar Lisbeth Johansson på Smålandsidrotten som stöttat föreningen längs vägen.
Målet efter utbildningarna var att
ungdomarna sedan skulle praktisera sina kunskaper i de yngre flick- och pojklagen i Alvesta
GIF samt döma en fotbollsmatch i 7-manna.
Jorge, är en av ungdomarna som varit med
och utbildat sig:
- Jag tycker projektet har varit bra, roligt
och lärorikt. Det som har varit bra är att man
har fått lära sig mer detaljerat kring vissa saker.
Man märker hur det är att vara tränare.

Hur kändes det att döma första gången?
- Precis när jag gick in på plan var jag nervös, sen släppte det. Det var lugnt! Martin
min ledare var med hela matchen, och vi
pratade efteråt. Det kändes bra att han var
med.
Vad har gjort projektet så lyckat?
- Vi har varit ett team som jobbat ihop
länge! Vi har kul tillsammans. Vi träffas och
planerar och det har blivit en ”social grej”,
berättar Lars, en av ledarna och fortsätter:
- Vi har haft mycket teambuilding för att
få ihop gänget och det behöver inte bara vara
fotboll, tvärtom är det bra om det inte är
fotboll jämt. Att få praktisera som tränare och
domare har varit nyttigt, killarna har fått en
annan förståelse både för domare och tränare.
Har ni någon uppmaning till andra ungdomar?
- Våga ta steget att bli tränare! Man lär sig
så mycket och får mycket tillbaka. Testa!
text: Lisbeth Johansson
foto: privat

”Målet efter utbildningarna
var att ungdomarna sedan
skulle praktisera sina kunskaper i de yngre flick- och
pojklagen i Alvesta GIF,
samt döma en fotbollsmatch i 7-manna”.

Läs mer
För mer information om Idrottslyftet se Riksidrottsförbundets eller
Smålandsidrottens hemsida:
www.rf.se
www.smalandsidrotten.se

Kontakta oss
Kontakta gärna någon av Smålandsidrottens utvecklingskonsulenter
för mer information om Idrottslyftets möjligheter.
Smålandsidrotten, tel. 036-34 54 00.

