
                    

Föreningsledarträff på Harrys Uddevalla, den 27 oktober 2018. 

Deltagare: 
Lillemor Rönnbrant  BDFIF 
Jessica Olhsson Bokenäs IF 
Gunnar Olhsson Bokenäs IF 
Jan-Erik Quicklund Strömstads IF 
Lars-Erik Eriksson Brattås CK 
Hans Bagge  BDFIF 
Bertil Ljungkvist tränare 
Ewa Fagerlund BDFIF 
Eva Gerdén  Håfreströms IF 
Bobby Hermansson Uddevalla SK 
Jan Hagelbrand SISU 
Marita Ekström Nilsson IK Orient 
Alexander Rahm IK Orient 
Gustav Magnusson IK Orient 
Magnus Bergstrand Stenungsunds FI 
Anders Havdelin Svenska Friidrottsförbundet 
 

Öppnande 

Lillemor hälsar alla hjärtligt välkomna. 

Organisationsutredningen 

Anders Havdelin, SFIF och medlem i organisationsutredning redogjorde för det arbete som 

ligger till grund för årsmötesbeslut 2019. Man vill utarbeta en tydligare organisation var de 

olika ansvaren ligger mellan förbundet, SDF och föreningarna. Vi hade gruppdiskussioner 

kring tre frågeställningar som Anders tog med sig till sitt fortsatta arbete. 

Vad tycker ni: 

att den regionala strukturen inom friidrotten bör ha som huvuduppdrag 

att det behövs för typ av stöd på regional nivå 

det skulle finnas för fördelar/nackdelar med färre antal SDF 

SFIF 

Anders gick sedan vidare med att prata om olika idrotter som kan komma att ingå i 

friidrottsfamiljen, såsom trail, ultra etc. Gång är ytterligare en idrott som det diskuteras om 

det ska tillhöra friidrotten även i Sverige. Vi kämpar inte bara mot att aktiva väljer andra 

idrotter. Vi ser hur en stor mängd ungdomar väljer bort idrott och rörelse över huvudtaget. 



SFIF jobbar vidare med en ny verksamhetsplan, 2020-2026. Huvuddelarna i denna är 

finansiering, digitalisering, mångfald och inkludering, organisation samt internationella 

evenemang. Läs gärna mera om detta på Friidrott.se. 

Antidopingvaccinering 

Jan Hagelbrand, SISU, visade de sidor på RF:s hemsida som ger utbildning kring 

antidopingfrågorna. Vi uppmanar de föreningar som ännu inte registrerat sig att ge de aktiva 

utbildning i dessa frågor och vaccinera klubben. Idag finns endast 119 av nästan 1000 

friidrottsklubbar registrerade hos RF. 

Hoppgruppen 

Bertil Ljungkvist redogjorde för hur hans träningsgrupp, främst inriktad på hopp, utvecklas 

positivt. Idag med deltagare från 11 olika föreningar. Några väljer andra grenar men den 

främsta positiva delen är att ungdomarna väljer att fortsätta utöva friidrott. Inom en månad 

kommer Bertil att ge möjlighet för hemortstränare och föräldrar att lära sig mera om bättre 

coachning bredvid höjdhoppet.  Håll utkik efter inbjudan på hemsidan.  

SM 2020 

Alexander Rahm gav en bild av hur planeringen framskrider inför arena SM 2020. Bland 

annat den satsning som Uddevalla stad gör tillsammans med näringslivet. 

Distriktets tävlingar kommande år 

En lista finns på hemsidan BDFIF.se med de tävlingar som sanktionerats hittills. 

Fler arenatävlingar i B-D - Funktionärer 

Hur kan vi arrangera flera arenatävlingar i vårt distrikt? Kan vi få till ett erfarenhetsutbyte 

och samarbete mellan föreningarna för hur man utbildar en funktionärsgrupp? Många 

tankar framfördes och vi pratade om olika sätt att sammanställa en lista över ”säkra 

funktionärer”, som troget ställer upp. Dessa kunde utgöra en bas för att flera föreningar 

skulle kunna genomföra en hemmatävling.  

10 000m på bana 

Hur kan vi locka fler löpare att ”våga” springa 10 000m på bana? ”Icketävling”, ”Mina 25 

varv”, öppen klass på DM eller bara ta din egen tid med många tillsammans. Många tankar 

för att avdramatisera denna distans när det finns så många som gillar att långlöpa. 

Mästerskap i närheten 2019 

JSM går nästa år i Göteborg och USM i Trollhättan den 9-11 augusti. 

Nordic sport 

Vi påminner om Nordic Sport och den rabatt som finns avtalad. 

 

TACK till alla er som kom idag och gjorde vår föreningsledarträff till innehållsrik och kreativ 

samvaro. 

 

Lillemor Rönnbrant  Eva Gerdén 

Sammankallande  Antecknare 


