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Elitidrottsstöd
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Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten
så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet.

Från triangel till rektangel

•Svensk idrott ska nå
fler idrottsliga
framgångar
internationellt.
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Vem bär ansvaret för
utvecklingen?

En ny syn på träning
och tävling i förening

RIG eller NIU

• Ger förutsättningar för idrott hela livet
• Utvecklar individer till framgångsrika elitidrottare

Distriktslag

Seniorlag

• Det är inte farligt att träna mycket, det är farligt att
träna fel!

Juniorlag

• Tävlingen ska vara utvecklande – meaningful
competition!

Landslag

Fler intressenter:
RF, SOK, SPK,
Managers m .fl.

Finns individuella utvecklingsplaner?
Tänk helhet – idrott + studier / arbete.
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Samordnat Elitidrottsstöd
2020 -

Organisation och ledning
Enligt internationell forskning (SPLISS) anses detta som den näst
viktigaste faktorn, efter ekonomiska resurser, för framgångsrik
elitidrott.

Två mål:
• Starkare landslag
• Medaljer på mästerskap
(OS/Paralympics/VM/motsvarande)

Utmaning: att jobba på både kort och lång sikt.
• Stabilitet
• Långsiktighet

Utifrån fakta och analys, redogör för internationella position i
dagsläget (världsranking eller motsvarande).

• Tydliga roller

Beskriva position så att utveckling över tid går att mäta?

• Jämställt

Vad talar för, motivera, en bibehållen eller förbättrad position
över fyra respektive åtta år?

• Arbetsmiljö

Code of conduct!

Formell kompetens; management (ekonomi, ledarskap, juridik),
Ledarskapet – beteenden etc.
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Elitidrottsutveckling

Elitidrottsstöd

•

Verksamhetsplanering elit- och landslagsutveckling

- Ledande kompetens inom följande kompetensområden

•

Behov / Ambition / Potential

- Idrottsfysiologi och nutrition

•

Utveckling, 16 år och uppåt?

- Idrottsmedicin

•

RIG, Riksidrottsgymnasium / NIU, Nationellt godkänd
idrottsutbildning.

•

RIU, Riksidrottsuniversitet / EVL, Elitidrottsvänligt
lärosäte

•

Uppföljning föregående / innevarande års stöd.
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- Idrottspsykologi
- Resurser utifrån idrottens ambition, potential och
resultat
- Stöd till av SF’s utsedda individer och grupper
(aktiva och tränare/ledare)
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SF:s elit- och landslagsutveckling,
utvecklingsplan
Det hänger ihop!
Styrkor och svagheter?
Elitmiljö

Tränarutveckling

Utvecklingsområden?

Operativt stöd

Landslagsstöd projekt
RIG / NIU

Prestations
utveckling

Landslagsstöd
SF-stöd

Prestations
analys

Koppling till Landslagsstöd, Landslagsstöd
projekt samt uttryckta behov av operativt
stöd.

Forskning och utveckling

SF:s organisation och ledning
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Operativt stöd - RF,
Elitidrottsstöd

Idrottsfysiologiskt stöd på RF

På Bosön eller där ni är!

Idrottsfysiologi
Idrottsnutrition

Idrottsmedicin

Riddargatan1
Triangelmottagningen

SF:s
behov
Aktiva, tränare, ledare

Stärkt
internationell
konkurrenskraft

Idrottspsykologi
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Nutrition - Grupp och individuellt Innebandy
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SUP – hastighet, acceleration vid olika
starter och paddlar
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Nutrition - Grupp och individuellt Längdskidor
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Skridsko – VO2, & syremättnad
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Drakbåt
Hastighet,
acceleration vid
olika starter

Exempel från simning

Drakbåt
4 min all-out
Grenspecifik
paddling!
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Uppföljning Elitidrottsstöd 2016, topp 10

Exempel från ishockey

SF
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Antal aktiviteter

Orientering

16

Simning

17

Skidor

17

Kanot
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Ishockey

6

SVEMO

7

Friidrott

16

Badminton

10

Karate

7

Fotboll
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