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Årets Komet är ett stipendium instiftat av Sportjournalisternas
Klubb, Småland, i samarbete med Smålands Idrottsförbund och
Swedbank. Priset går till en idrottsman/idrottskvinna/lag som
utmärkt sig särskilt under året. Stipendiet är på 5 000 kronor.
Förra året gick priset till IFK Värnamos herrfotbollslag. Tidigare har stipendiet tilldelats bland andra friidrottaren Nicklas
Wiberg, fotbollsspelaren Rasmus Elm, speedwayföraren Tomas
H Jonasson, friidrottaren Carolina Klüft, tennisspelaren Jonas
Björkman och handbollsspelarna i Sävsjö HK:s damlag.
Nominera din kandidat senast den 6 november till:
Sportjournalisternas klubb, Småland.
Adress:
Sven Elofsson
Smålandsposten, sportredaktionen
351 70 Växjö
E-post: sven.elofsson@smp.se
Har du frågor? Kontakta Eva Persson, Smålandsidrotten,
tel. 036-34 54 00

Elitidrottsstipendier till några
smålänningar

Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar varje år ut elitidrottsstipendier. Stipendiet som är på 40 000 kronor delas ut
till elitidrottare på landslagsnivå som studerar på minst halvfart
på universitet, högskola eller annan postgymnasial utbildning.
Vi har noterat att några smålänningar är med:
- Lena Eliasson, orientering (moderklubb Nässjö OK)
- Peter Arnesson, skidorientering.
- Lina Lindqvist, bandy.
- Rebecka Larsen, bowling (på bilden).
- Johanna Bergdahl, fäktning.
Läs mer om Rebecka Larsen på vår hemsida.
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Nominera din egen
kandidat till Årets Komet

IDROTTEN

Louise blir proffs
n
i tyska rullstolsliga
Växjö Lakers - hett
m
varumärke i ny kosty

Tävlingsplanering
- baggis för IK SISU

Ett tytt nummer av Smålandsidrottens
tidning är nu ute. Vi har bland annat
träffat Louise Forell som blir proffs i
tyska rullstolsligan. Du kan också läsa
om Emmaboda SS som genomförde
ett spännande förändringsarbete i sin
förening.
Läs tidningen här.

Ny ordförande i Smålands
Skidförbund

Smålands Skidförbund har hållit årsmöte och en ny ordförande
valdes. Göran Nilsson, Eksjö, lämnade över stafettpinnen till
Håkan Svensson, Huskvarna. Från och med 21 september är det
också personalförändringar vid Smålands Skidförbunds kansli.
Tomas Pettersson Hjelmkvist kommer att vara föräldraledig fram
till 31 mars 2012. Vikarie blir Carl-Axel ”Charlie” Pettersson,
tidigare anställd kanslist 1988-2008.

Oförändrat statsstöd till
svensk idrott

Statens stöd till idrottsrörelsen blir oförändrat nästa år. I den
budgetproposition Anders Borg presenterade nyligen anslås,
precis som för 2011, drygt 1,7 miljarder till svensk idrotts föreningar och förbund.
Under de senaste åren har regeringen successivt gett Riksidrottsförbundet, som hanterar statsanslaget, allt större frihet att fördela
pengarna efter idrottsrörelsens egna prioriteringar. Samtidigt har
också den tidigare kopplingen till Svenska Spels överskott tagits
bort. Från och med 2011 kommer alla pengar direkt via statsbudgeten. Efter det att öronmärkningen av det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet
togs bort i förra årets budget är 500 miljoner kronor till Idrottslyftet den enda större pott som pekas ut av regeringen. Och den
blir kvar även 2012.
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SDF-konferens
Smålandsidrotten

Idrotten vill ha en sammanhållen Smålandsregion

Just nu är framtidens nya regioner en het potatis. Smålandsidrottens styrelse har i en debattartikel gått ut och markerat att idrotten vill ha en sammanhållen Smålandsregion:
Inom Smålandsidrotten har vi med intresse följt diskussionerna
om framtidens nya regioner. I Smålands tre län spretar uppfattningarna om den framtida regionindelningen påtagligt, såväl
bland politiker, näringsliv som andra företrädare för samhällsintressena.
Inom Smålandsidrotten vill vi behålla en sammanhållen Smålandsregion. Allt sedan starten 1902 arbetar vi som en sammanhållen idrottsregion med Jönköpings, Kalmar och Kronobergs
län, både avseende verksamheten och dess finansiering. Detta är
unikt inom svensk idrott! Vi verkar såväl på landsorten som i
våra medelstora städer i Småland. Vi verkar för och arbetar med
alltifrån de minsta föreningarna till de större föreningarna och
elitföreningar som till exempel HV71, Kalmar FF, Växjö Lakers
och Elit Vetlanda Speedway. Inom Smålandsidrottens verksamhet når vi cirka 50 000 ledare, närmare 2 000 föreningar samt
ett antal korpföreningar. Våra främsta satsningar sker inom barnoch ungdomsidrotten och folkhälsan. Smålandsidrotten svarar
för cirka 10% av svensk idrotts verksamhet, så vi kan på goda
grunder anse oss som en av de största folkrörelserna i landet.
Småland bildades av ”små länder”. Vårt landskap är jämte Dalarna, Lappland och Stockholm de starkaste geografiska varumärkena i landet. Varumärket Småland spänner över såväl kultur, turism, näringsliv som idrotten. Hur ofta förekommer inte
Småland som ett samlande begrepp när våra företag ställer ut på
internationella mässor? För ett antal år sedan startade dessutom
Smålandslänen tillsammans med Blekinge ett gemensamt kontor
i Bryssel. Inom turismen planeras nu en gemensam varumärkesoch kommunikationsplattform ”Destination Småland” med en
satsning på 24 miljoner kronor!! En satsning som skall stärka
besöksnäringen i Småland, både den nationella och internationella. Vikten av satsningar på besöksnäringen känner vi väl till
inom idrotten där ett stort projekt särskilt riktats på utveckling
av idrott och turism. Här är idrotten ett bra exempel på regional
näringslivsutveckling.
På utbildningssidan är samgåendet mellan Högskolan i i Kalmar
och Växjö Universitet till Linnéuniversitetet ett exempel på regionalisering som är av betydelse för regional utveckling.
Vår vision är således ett sammanhållet Småland eller ett sammanhållet Småland som en del i en ny större regionbildning. Vi lever
i ett distrikt som har Småland som utgångspunkt, och där redan
ett 30-tal av våra 65 specialidrottsförbund har en indelning som
är större än Småland. Disktriktsförbundet samverkar dessutom
i stor utsträckning redan med Blekinge och i viss utsträckning
även med Halland och Skåne.
Vi inom Smålandsidrotten är inte främmande för ett sammanhållet Småland i en större region med avseende på tillväxt och befolkningsutveckling. En splittring av Småland ser vi dock som en
stor risk att urholka ett starkt och inarbetat regionalt varumärke!
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Den 25-26 november hålls en SDF-konferens i Växjö där 2-3
personer från respektive specialidrott bjuds in. Vi vill ha din och
ditt förbund engagemang i frågor kring verksamhetsutvecklingen
när vi nu ska lägga en plan för verksamheten 2012-2013. Dessuom kommer en rad föreläsare:
- Helena Nordström, marknadschef på Destination Jönköping,
pratar om ungas attityder kring arbetsliv, föreningsliv och konsumtion.
- Susanne Swahn och Jonas Bommeskär, Indigo Management
AB, föreläser kring ”Den kreativa olikheten”.
- Johan Larsson, projektledare Rädda Barnen, berättar om barns
rättigheter, mobbning och barnkonventionen.
Anmälan senast 11/10 (se bifogad inbjudan). Välkomna!

Smålandsidrottens årsmöte

Smålandsidrotten har nu satt datum för nästa distriktsidrottsmöte. Det blir på måndagskvällen den 16 april i Jönköping på Stora
Hotellet. Vi återkommer med inbjudan.

Ölmstad IS varnar idrottsföreningar

Ölmstad IS hyrde i september ut sin klubblokal till en privatperson som uppgav att man skulle använda lokalen till att fira en
familjemedlem. I själva verket handlade det inte om en familjetillställning utan en fest med rasistiska förtecken. I ett brev vill
klubben informera om händelsen och varna andra idrottsklubbar
så de inte råkar ut för samma sak. Ölmstad IS har nu beslutat att
sluta att hyra ut sin klubblokal till personer som inte är medlemmar i föreningen. Smålandsidrotten vill samtidigt uppmana alla
före-ningar som hyr eller lånar ut sina lokaler att se över sina
rutiner. Läs Ölmstad IS brev här.

Omorganisering inom
bowlingen

Många SDF väljer att arbeta i större regioner, så även bowlingen.
Smålands Bowlingförbund har gått ihop med Blekinge och heter
nu ganska logiskt Småland Blekinge Bowlingförbund.
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Regionalt Elitidrottscentrum
under lupp

Sedan många år tillbaka finns ett etablerat och avtalsreglerat samarbete mellan Smålands Idrottsförbund och distriktets tre största
kommuner angående Regionalt Elitidrottscentrums verksamhet.
Förutsättningarna för att bedriva verksamheten har förändrats
under 2011, då det i nuläget ej längre finns ett uttalat centalt
uppdrag, och heller inga centralt avsatta resurser från Riksidrottsförbundet. Smålandsidrotten träffar den 19/10 representanter
från Växjö, Kalmar och Jönköpings kommun för att diskutera
framtida elitidrottsfrågor utifrån de nya förutsättningarna.

Smålandsidrotten utvecklar
nätbaserat lärande

Smålandsidrotten arbetar just nu med ett projekt inom nätbaserat lärande där vi beviljats pengar från SISU Idrottsubildarna
Riks. Inom projektet arbetar vi med att utveckla det nätbaserande lärandet och interaktivitet på vår hemsida. I höst kommer vi
bland annat att erbjuda en nätbaserad kurs i IdrottOnline Klubb
som kommer ske via videokonferens. En del i projektet handlar
också om att utrusta våra lokaler i Kalmar, Jönköping och Växjö
med videokonferensutrustning.

Smålandsidrotten + Rädda
barnen = sant

En av de allra viktigaste uppgifterna som idrottsrörelsen har är
att sprida goda och sunda värderingar till aktiva, ledare och föräldrar. Det är grundpelaren i den svenska idrottens Värdegrund
– Idrotten vill. Smålandsidrotten arbetar aktivt ute i föreningslivet med etik- och moralfrågor och man jobbar handgripligen
med att förebygga mobbning och kränkande beteende genom
att skapa och förnya policydokument samt utbilda ledare, aktiva
och föräldrar.
Smålandsidrotten har nu i höst inlett ett samarbete med Rädda
Barnen och ett första steg i det har varit att fortbilda utvecklingskonsulenterna kring barnkonventionen och kränkande behandling. Samarbetet med Rädda Barnen innebär att idrottsrörelsen
nu får ett omfattande stöd i det praktiska arbete som måste ske
i en förening, om det trots förebyggande arbete förekommer
mobbning eller kränkning i en förening. Rädda Barnens terapeuter har nämligen i sin tur fått utbildning i idrottsrelaterade frågor
och därför är man nu redo att arbeta kliniskt ute i föreningslivet.

			

På gång i Smålandsidro

tten

18/10 IFL-fördjupning-ordförande,
Vetlanda
18/10 IFL-fördjupning-kassör, Vetl
anda
18/10 IFL-fördjupning-sekreterare,
Vetlanda
19/10 Kommunbesök, Växjö
19/10 HLR, Gnosjö
24/10 IFL-fördjupning-ordförande,
Ljungby
24/10 IFL-fördjupning-kassör, Ljun
gby
24/10 IFL-fördjupning-sekreterare,
Ljungby
26/10 Kommunbesök, Lessebo
29/10 FaR-ledarutbildning steg 1,
Växjö
29-30/10 Plattformen, Värnamo
22/10 IFL-fördjupning - Databokförin
g 2, Hultsfred
22-23/10 GTU - grundtränarutbildning
, Växjö
24/10 IFL - Praktisk föreningsekonom
i, Jönköping
27/10 IFL-fortsättning - Allt kommun
icerar, Kalmar
27/10 IFL-fortsättning - Offensivt
styrelsearbete, Kalmar
27/10 IFL-fortsättning - Vår förening
, Kalmar
27/10 IdrottOnline Klubb - hemsida
, Vetlanda
29/10 Idrottsskador/tejpning, Växjö
31/10-1/11 Tjejer på arenan, Växjö
7/11
IdrottOnline Klubb - fördjupning, Mar
karyd
7/11
Idrottens föreningslära - grund, Jönköpin
g
8/11
Föreläsning Katarina Hultling, Nässjö
10/11 IFL-fördjupning - Ordförandek
urs, Kalmar
10/11 IFL-fördjupning - Sekreterarkur
s, Kalmar
10/11 IFL-fördjupning - Kassörskurs,
Kalmar
12/11 FaR-ledarutbildning steg 2,
Oskarshamn
12/11 IFL-fördjupning - Databokförin
g 2, Växjö
15/11 Styrelseledamot och arbetsgiv
are, Eksjö
16/11 IFL - Vår förening, om dem
okrati och
föreningskunskap, Växjö
19-20/11 Massage steg 3, Alvesta
21/11 Idrottens föreningslära - Vår
förening , Jönköping
26/11 IFL-fördjupning - Databokförin
g 2, Kalmar
Mer info på www.smalandsidrotten.se

Bilaga: Till SDF, SDF-ordförande, SDF-utbildningsledare:
Inbjudan till SDF-konferens.
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