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Utvecklingsplan Idrottslyftet
Syfte och mål
Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern
7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Foto: Bildbyrån i Hässleholm AB

Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin
verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s
anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med
andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.

2

Idrottslyftet 2016 -2019

Bakgrund
Utifrån den kartläggning ni gjort med stöd av arbetsboken, beskriv kortfattat:
1. Hur ni kommit fram till de områden som ni ser som mest prioriterade för att utveckla
er barn- och ungdomsidrott.
2. Vilka kopplingar finns det till annat utvecklingsarbete som pågår inom ert förbund.

Svenska Bågskytteförbundet har de senaste fem åren haft en tillväxt av medlemmar, runt 50
%, unga och gamla, tävlande och motionerande sådana. Bland tonåringar är de nya 50 %
tjejer, totalt ligger vi på ca 30-70, vilket ger signal till förändring i vårt sätt att jobba men
också att förändring redan sker på sina håll. Dock kan vi se att aktiviteten per medlem är
lägre än innan. Både i träning(mäts genom LOK som inte ökat i den utsträckning som
medlemsantalet ökat) samt i tävling där flera tävlar men färre tillfällen per bågskytt. Det
trots att tävlingsmöjligheterna ökat under samma tid i ungefär samma takt som antalet
medlemmar, +50 %.
Vi har de senaste åren jobbat med dessa frågor, vi har förändrat vår tävlingsstruktur, med
nya rutiner runt prisutdelning, upp till 12 år, nya tävlingsformer, snabbare(kortare tid i
anspråk) och enklare, för utövare, ex kortare rond för nya 16-åringar, och andra ex
motionärer, som alternativ till det normala och arrangör med kortare tävlingsformer, kräver
mindre ideell tid. Det för att möjliggöra vår Vision, Bågskytte för alla, överallt, alltid.
Bågskytte har nog alltid varit en rektangelsport, både på gott och ont. Tävlingarna har varit
utformade för elit men även motionärerna har skjutit dessa tyvärr tidsödande tävlingar. De
nya unga och motionärer tycks inte ha samma intresse att stå 6-8 timmar för att kolla hur
formen är. Det goda med att bågskyttet är blandat är att elit och motion får en gemenskap.
Tyvärr vill Elit ha det mer tillspetsat för att kunna hänga med omvärlden och våra motionärer
tycks vilja förenkla. Det har gett oss litet problem då arrangörerna trots allt måste få ihop
lönsamheten på sina arrangemang, så det blir hållbart i längden. Vi jobbar dock med frågan
kontinuerligt och tog på senaste stämman ytterligare förenklingsregler.
Vi ska med hänsyn till ovan beskrivning av verkligheten därför prioritera unga bågskyttars
glädje i bågskytte:
Vi behöver därför bibehålla och höja engagemanget inom vår idrott. Det sker genom att
skapa en högre transparens, med information om vår verksamhet. Vi ser vikten av detta
genom att följa de föreningar som lyckats, över tid, och har en bra struktur i sin förening,
både på medlemsmöten men också på hemsida och sociala medier. Det kräver utbildning i
demokrati och bl.a. IdrottOnline.
För att en förening skall lyckas på sikt kräver det att man förstår idrottens idé så till vida att
man tar till sig synen på ”från triangel till rektangel”. Vi vet att vi har flera elitorienterade
föreningar som kanske ger en felaktig bild av hur man ska bygga en framgångsrik verksamhet
då de ges stort medialt utrymme också internt. Vi ska därför arbeta med att få breda
föreningar med en verksamhet som spänner över alla bågtyper och grenar men också bredd
och elit i samverkar, det finns inget vi och dem. Det kräver utbildning i hur man tränar barn
och ungdomar, såväl bredd som elit. Alltså SISU:s Plattformen i kombination med vår
utbildning HTU bland våra verksamma tränare. Då vi idag tenderar att ha en tränarkår som
har en mentalitet som ger ett stort intresse för att jobba med ”talanger” och färre med
bredden. Det ger oss troligen också fler ledare på sikt för utveckling av både bredd och elit.
Det ger oss en inriktning i stöd för vår vision. Denna breddning av vår utbildningsplattform,
då få går Plattformen idag inom bågskyttesporten och få har fullföljt HTU, är en trolig
förutsättning för en fortsatt tillväxt. Det kräver utbildning av ledare, för ovan möts av mycket
motstånd av det ”gamla gardet” av ledare som oftast har sitt ursprung i eget elitutövande.
Vi måste också lyssna på de traditionella bågskyttetränarna då de annars istället väljer att ta
upp sitt eget utövande igen och då tappar vi viktig kunskap för de unga som vill ha

3

Idrottslyftet 2016 -2019

utveckling. En bågskytt som inte utvecklas tenderar att avvecklas då hjärnan jobbar med
förenklingar som till slut blir obotligt slarv(guldskräck) som gör att de lämnar bågskyttet
oavsett vad vi gör.
Idrottens idé, såväl som bågskyttets, är också tävling, dock finns det som nämns ovan en
utveckling som ger vid handen att de som tävlar gör det i mindre utsträckning men också att
tävling inte tilltalar alla. Därför behöver tävlingsformerna fortsatt utvecklas.
För att fortsätta växa, kanske främst i våra större städer, krävs fler anläggningar och
föreningar. Vi har under året mist tre anläggningar/lokaler inom 08-området, berör 10% av
medlemmarna i regionen. Vi behöver därför under programperioden på allvar arbeta med
anläggningsfrågan i storstäderna, främst Stockholm, Göteborg och Malmö, för att få fram
flera anläggningar men också nya former, ex Pay&play(jfr Bowling och Golf). Tillväxten
kommer inte av sig själv, för evigt, vi ska satsa på att bli fler på fler orter. Vi har sedan
årsskiftet 2015-16 Beridet bågskytte hos oss, med i dagsläget ca fem nya föreningar, kanske
runt 10 innan årets slut, vilket ger oss högre lokal närvaro på nya orter. Till anläggningar
krävs föreningar, ibland nya men också omstart av gamla. Det krävs ledare för att skapa en
förening men de är oftast nöjda där de är och saknar i viss mån ambition att förnya sig. Tar
hellre fram den egna bågen än startar nytt. Vi har för lite kunskap om orsakerna och vi
behöver gå vidare med det

Vi ska lägga Idrottslyft(IL) på
1 Utbildning(kurser), egen regi och i samarbete med SISU, av tränare och ledare men också
funktionärer
2 Konferenser(utbildning) i samarbete med SISU, främst tränare och ledare men också den
under året etablerade ungdomskonferensen för unga aktiva och ledare
3 Läger och liknande för unga utövare både för kunskap, glädje och sammanhållning
4 Nya föreningar, eller omstart av gamla, främst material
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Utvecklingsplan
Syftet med utvecklingsplanen är att på ett överskådligt sätt visa vilka områden ni valt att
prioritera, vilken strategi ni tänker välja för att nå de effekter ni önskar samt på vilket sätt ni
planerar att följa upp ert arbete så att det rör sig i rätt riktning. Planen blir därmed också ett
viktigt stöd i ert fortsätta arbete. Det är viktigt att utvecklingsplanen har en tydlig koppling mot
det kartläggningsarbete ni gjort och att det ni tänker göra leder mot de gemensamma målen
för svensk idrott.
För att göra kopplingen mot arbetsboken tydlig utgår vi från den modell som sätter en attraktiv
verksamhet för utövaren i centrum. Med andra ord att fokus ska ligga på att utforma en
verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för varje
enskild individ.

Fyll i utvecklingsplanen utifrån de utvecklingsområden ni valt att prioritera. I planen utgår vi
från de fyra övergripande områdena i bilden ovan som alla bidrar till att skapa en attraktiv
verksamhet för utövaren, det vill säga förening, träning/tävling, tränare/ledare och
anläggning. Vi ser att ni som förbund bör prioritera totalt 3–5 områden att utveckla. Självklart
kan det vara flera saker ni vill utveckla inom samma område och andra som ni inte vill prioritera
i nuläget.
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Föreningsmiljö
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området föreningsmiljö?

Förbättrad
kommunikation

Förening- och
distriktsutveckling

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Får en synligare
verksamhet som
attraherar barn och
ungdomar

Implementera förbundets
Följa aktualitet och
kommunikationspolicy och utbilda i
information på
kommunikation och hemsida
hemsidor och FB genom
Utbildningar i Liveresultat
stickprov

Fler väl fungerande,
växande och moderna
föreningar

Följa
medlemsutvecklingen
kön, ålder, grenar

Ökad samverkan mellan
föreningar

Utbilda i föreningskunskap och demokrati

Hjälp till uppstart av nya
föreningar/återstarta ”inaktiva” föreningar
genom tex nybörjarmaterial och
nystartsbidrag

Enat bågskytte med en Statistik på de som
Samsyn kring idrottens strategiarbete och
förförståelse och arbete deltagit på strategiskt Bågskyttes strategiska arbete
med strategisk
viktiga
förflyttning
mötesplatser/konferens
Föreningarna ska ha en er
Skapa former för att samverka mellan
välkomnande miljö för
alla

föreningar så att verksamheten utvecklas
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Träning/tävling*
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området träning/tävling?

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Fler och mer frekvent
Tävlingar på ungdomars startande ungdomar
villkor

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Lokstöd
medlemsutveckling

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Utveckla nya tävlingsformer och ny
tekniska lösningar och skapa
arrangörsmanualer för dessa

Ungdomar som stannar
kvar längre i
verksamheten

Utbildningsinsatser för tränare och aktiva i
de nya tävlingsformerna och tekniska
lösningarna

Ökad gemenskap

Utveckla läger och tävlingsformer regionalt
där många ungdomar kan delta

Roligare träningar som Växande
Utveckla träningsformer ökar närvaron
medlemstal/LOK visar
om det är roligt att vara
på träningen
Enklare att skjuta
bågskytte
Bättre utbildade skyttar

Utveckla och implementera
utvecklingstrappan
Arrangera utbildningar av tränare och
aktiva i nya former att träna

Tydligare strukturer

*Med träning/tävling avses även annan typ av idrottslig verksamhet.
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Tränare/ledare
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området tränare/ledare?

Fler och mer
kompetenta tränare

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Bättre träning för olika Utbildningsstatistik från Se över och tydliggöra
målgrupper med olika IdrottOnline
utbildningsstrukturen
ambitionsnivåer

Utbildade ledare som
ser vikten av
verksamhet utifrån
ambitionsnivå

Subventionera generella utbildningar som
t ex ”nya” plattformen, steg 1-2 utbildning
och HTU
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Anläggning
Utvecklingsområde
Vad konkret ska utvecklas inom
området anläggning?

Effektmål
Vilka effekter vill vi uppnå?
Hur leder de till att
verksamheten blir mer
attraktiv för utövaren?

Uppföljning av effektmålen
Vad vill vi följa upp?
Vad signalerar att vi rör oss i
rätt riktning?
Hur stämmer vi av att vi är på
rätt väg?

Vägval/Strategi
Vilka är våra vägval?
Hur ser vår strategi ut för att nå
våra mål?

Plats för fler bågskyttar i Medlemmar/föreningar Idrottspolitiskt arbete
tillväxtområden
/lokaler
Fler
anläggningar/föreningar
i storstadsregionen

Utveckla metoder och mallar till stöd för
föreningarna

Ökad
anläggningstillgänglighe
t för fler målgrupper
med olika ambitionsnivå

Stärka de demokratiska grunderna i
föreningarna i dessa regioner

Fler anläggningar som drivs med olika
driftsformer
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Föreningarna
Efter att ni fyllt i utvecklingsplanen, titta på varje utvecklingsområde och fundera på hur era föreningar
kan bidra till den önskade utvecklingen på bästa sätt.
För att underlätta och guida stödorganisationerna i deras arbete med era föreningar så vill vi att ni anger
vilket fokus ni önskar att föreningarna i huvudsak ska ha i sitt utvecklingsarbete.
Föreningsfokus

Motivera varför ni önskar att föreningarna ska ha just detta fokus

1

Utbildning

Bra utbildade tränare ger oftast ett stöd till deras
redan funna engagemang

2

Ge ungdomarna plats, social samvaro

Låt ungdomarna ta plats, det måste inte vara tyst
på träningen… Sök IL-projekt för utbildning och
samarbete med andra föreningar men utan att för
den skull förstöra ord. Verksamhet

3

Säkra era anläggningar

Vi har tappat anläggningar i 08 under 2016-18, det
måste upphöra

4

Bredda grenarna

En förening blir starkare av flera grenar, roligare
verksamhet helt enkelt. Utbilda era ledare i olika
grenar. Kanske bilda fler föreningar lokalt?

5

Information

Hemsidor mm måste visa var när hur och varför.
Facebook ett måste, framförallt en öppen. Kör
Ianseo, med appar, låt skyttarna synas på den
internationella resultatsidan.
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Ekonomi
Varje år ska ni som SF bestämma hur ni vill använda Idrottslyftsmedlen för att få ut maximal effekt av
dessa på föreningsnivå. För 2018 kan ni utgå ifrån att ni kommer att få ungefär lika mycket IL-medel
som året innan. Det finns möjlighet att förändra den inbördes relationen mellan dessa medel. Skriv i
procent hur ni vill fördela ert stöd mellan utvecklings- och föreningsstöd. Beskriv också vad ni
huvudsakligen tänker använda ert utvecklingsstöd till samt vad ni huvudsakligen kommer att bevilja
föreningsstöd till.

Utvecklingsstöd

2017

Föreningsstöd

%
Huvudsakliga
kostnadsposter:

%

60
Områden som beviljas stöd:

Konferenser(förenings- och distriktsutveckling)

Utbildning Plattformen,steg 1-2 samt HTU

Tränarkonferenser

Utbildning genom SISU på IO/FB mm

Ungdomskonferens( nytt 2016)

Nya tävlingsformer

Fysiska styrelsemöten

Läger

Nordiska Ungdomsmästerskapen(öppet) buss, tröjor och ledare
Ange de utvecklingsområden som ni kommer
arbeta med. Ange även i punktform vilka
vägval/strategier ni kommer fördela medel till
under respektive utvecklingsområde.
Admin IL, möten, ansökan och information, 100000 kr
Övrigt arbete med uppföljning av IL, 100000 kr

Kringarrangemang
Materialanskaffning, enklare typer, för nya klubbar eller återstarter

Ange de utvecklingsområden som ni kommer arbeta
med. Ange även i punktform vilka vägval/strategier
2.
50 ni kommer bevilja stöd för under respektive
Mater utvecklingsområde.

iallyft
et

%

40

Tränarutbildning

IL-arbeten och besök

2018

%
Områden
som beviljas stöd:

%

50

Utbildning bla nya Plattformen,steg 1-2 samt HTU
Utbildning genom SISU på IO/FB mm

Regional tränarutbildning, 60000 kr

Utbildning IT och liknande

Regionala konferenser(förenings- och distriktsutveckling) 3.
60000
kr
Sama

Nya tävlingsformer
Regionala och liknande ungdomsträffar för utbildning

Nationell tränarkonferens, förberedelser mm 50000 kr

rbete Materialanskaffning, enklare typer, för nya klubbar eller återstarter
Ungdomskonferens 20000 kr
med Förenings- distriktsutvecklingskonferens, nationella och regionala
Besök föreningar och distrikt 150000 kr
andra Tränarkonf, nationella och regionala
Nordiska Ungdomsmästerskapen(öppet) buss, tröjor och ledare
organ
Förbättrad kommunikation
100000 kr
isatio
Utbildningar i Liveresultat
Framtagande av utbildningsmatrl, Utv-trappan, 50000 kr
Implementera förbundets kommunikationspolicy och utbilda i
ner
Implementering av densamma 50000 kr

kommunikation och hemsida

Framtagande av utb.mtrl manualer IT-relaterat, 100000 kr

4.

Idrottspolitik i syfte fler föreningar/anläggningar, 30000 kr
Vision
________________________________________
slyftet
Förbättrad kommunikation
Admin
Utbilda i vikten av information för
5.
föreningskunskap/demokrati
Regionala konferenser
Tjejlyf
Utb i IO och FB odylikt

tet

Förening- och distriktsutveckling
Ungdomskonf sep-18
Regionala förenings- distrikts.konf
Besöka föreningar/ditrikt
Admin
Tävlingar på ungdomars villkor
Nordiska Ungdomsmästerskapet(öppet)
Live-resultat-utbildning(appar finns men de måste
användas…)
Archery Tag?
Admin

Förening- och distriktsutveckling
Utbilda i föreningskunskap och demokrati
Hjälp till uppstart av nya föreningar/återstarta ”inaktiva”
föreningar genom tex nybörjarmaterial och nystartsbidrag
Samsyn kring idrottens strategiarbete och Bågskyttes
strategiska arbete
Skapa former för att samverka mellan föreningar så att
verksamheten utvecklas
Tävlingar på ungdomars villkor
Utveckla nya tävlingsformer och ny tekniska lösningar och
skapa arrangörsmanualer för dessa
Utbildningsinsatser för tränare och aktiva i de nya
tävlingsformerna och tekniska lösningarna
Utveckla läger och tävlingsformer regionalt där många
ungdomar kan delta
Subventionera delar av Nordiska mästerskapet under 2018
som en utfasning från Idrottslyftet.
Utveckla träningsformer
Arrangera utbildningar av tränare och aktiva i nya former att
träna
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Utveckla träningsformer
Träningskonf sep-18
Regionala tränarkonferenser
Framtagande av utb mtrl "Utv.trappan"
Admin

-

Fler och mer kompetenta tränare
Subventionera generella utbildningar som t ex ”nya”
plattformen, steg 1-2 utbildning och HTU
Se över och tydliggöra utbildningsstrukturen

Fler och mer kompetenta tränare
Tränarutb på regional nivå
Steg1-2 utb
Plattformen
HTU
Admin

Fler anläggningar/föreningar i storstadsregionen
Idrottspolitiskt arbete
Utveckla metoder och mallar till stöd för föreningarna
Stärka de demokratiska grunderna i föreningarna i dessa
regioner

Fler anläggningar/föreningar i storstadsregionen
Besöka kommuner ihop med föreningar i storstäder
Nya idéer ex ihop m golf
Företagssamverkan?
Admin

2019

Ange de utvecklingsområden som ni kommer
arbeta med. Ange även i punktform vilka
insatser ni kommer fördela medel till under
respektive utvecklingsområde.

Utveckla och implementera utvecklingstrappan

%
50

-

Fler anläggningar som drivs med olika driftsformer

Ange de utvecklingsområden som ni kommer arbeta
%
med. Ange även i punktform vilka insatser ni
50
kommer bevilja stöd för under respektive
utvecklingsområde.

Admin IL, möten, ansökan och information, 100000 kr

Utbildning bla nya Plattformen,steg 1-2 samt HTU

Övrigt arbete med uppföljning av IL, 100000 kr

Utbildning genom SISU på IO/FB mm

Regional tränarutbildning, 60000 kr

Utbildning IT och liknande

Regionala konferenser(förenings- och distriktsutveckling) 60000
kr

Nya tävlingsformer

Nationell utbildningskonferens, förberedelser mm 50000 kr

Materialanskaffning, enklare typer, för nya klubbar eller återstarter

Besök föreningar och distrikt 150000 kr

Förenings- distriktsutvecklingskonferens, nationella och regionala
Tränarkonf, nationella och regionala

Framtagande av utbildningsmatrl, Utv-trappan, 10000 kr

Regionala och liknande ungdomsträffar för utbildning

Implementering av densamma 90000 kr
Framtagande av utb.mtrl manualer IT-relaterat, 100000 kr
Idrottspolitik i syfte fler föreningar/anläggningar, 30000 kr
________________________________________
Förbättrad kommunikation
Admin
Utbilda i vikten av information för
föreningskunskap/demokrati
Regionala konferenser
Utb i IO och FB odylikt
Förening- och distriktsutveckling
Regionala förenings- distrikts.konf
Besöka föreningar/ditrikt
Admin
Tävlingar på ungdomars villkor
Live-resultat-utbildning(appar finns men de måste
användas…)
Archery Tag?
Admin
Utveckla träningsformer
Utbildningskonf sep-19
Regionala tränarkonferenser
Framtagande av utb mtrl "Utv.trappan"
Admin
Fler och mer kompetenta tränare
Tränarutb på regional nivå
Steg1-2 utb
Plattformen
HTU
Admin
Fler anläggningar/föreningar i storstadsregionen
Besöka kommuner ihop med föreningar i storstäder
Nya idéer ex ihop m golf
Företagssamverkan?
Admin

Förbättrad kommunikation
Utbildningar i Liveresultat
Implementera förbundets kommunikationspolicy och utbilda i
kommunikation och hemsida
Förening- och distriktsutveckling
Utbilda i föreningskunskap och demokrati
Hjälp till uppstart av nya föreningar/återstarta ”inaktiva”
föreningar genom tex nybörjarmaterial och nystartsbidrag
Samsyn kring idrottens strategiarbete och Bågskyttes
strategiska arbete
Skapa former för att samverka mellan föreningar så att
verksamheten utvecklas
Tävlingar på ungdomars villkor
Utveckla nya tävlingsformer och ny tekniska lösningar och
skapa arrangörsmanualer för dessa
Utbildningsinsatser för tränare och aktiva i de nya
tävlingsformerna och tekniska lösningarna
Utveckla läger och tävlingsformer regionalt där många
ungdomar kan delta
Utveckla träningsformer
Arrangera utbildningar av tränare och aktiva i nya former att
träna
Utveckla och implementera utvecklingstrappan
Fler och mer kompetenta tränare
Subventionera generella utbildningar som t ex ”nya”
plattformen, steg 1-2 utbildning och HTU
Se över och tydliggöra utbildningsstrukturen
Fler anläggningar/föreningar i storstadsregionen
Idrottspolitiskt arbete
Utveckla metoder och mallar till stöd för föreningarna
Stärka de demokratiska grunderna i föreningarna i dessa
regioner
Fler anläggningar som drivs med olika driftsformer
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Kommunikation
Fundera avslutningsvis på hur detta ska kommuniceras.
o

Vilka är era målgrupper?

o

Vad behöver de veta för att förstå och på bästa sätt vara med och arbeta för att utveckla er barnoch ungdomsidrott?

o

Hur ska ni kommunicera detta för att få bästa effekt?

o

Vilka är era målgrupper? Ledare och tränare samt ungdomar

o

Vad behöver de veta för att förstå och på bästa sätt vara med och arbeta för att utveckla er barnoch ungdomsidrott? Att vi ska ha en modern idrotts alla egenskaper i en traditionell historisk idrott

o

Hur ska ni kommunicera detta för att få bästa effekt? Möten, utbildningar, mail, hemsida och
Facebook
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