Idrottslyftsinformation 2018
Tisdagen den 5 december 2017 i Ronneby

Bakgrund
Idrottslyftet
• Den största satsning som någonsin gjorts på barn- och
ungdomsidrott i Sverige
• 500 miljoner kronor årligen
• 2004 startade satsningen (som då hette Handslaget)

Bakgrund
Regering

RF
(Riksidrottsförbundet)
SF
(Specialidrottsförbund)
Svenska Fotbollförbundet
SDF
(Specialidrottsdistriktsförbund)
Blekinge Fotbollförbund
IF
(Idrottsföreningar)
Alla fotbollsföreningar i Blekinge

SISU
Idrottsutb.
Blekinge

DF
(Distriktsförbund)
Blekinge Idrottsförbund

IF
(Idrottsföreningar)
Alla idrottsföreningar i Blekinge

Vad händer med Idrottslyftet?
• Svensk idrott har enats om en gemensam vision: ”Strategi 2025”
• Strategiarbetet ledde fram till en prioritering av fyra strategiska områden
och fem övergripande mål för svensk idrotts framtid som RF-stämman
beslutade 2015.
1.

Livslångt idrottande
–
–

2.

Idrottens värdegrund är vår styrka
–

3.

Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening
–

4.

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre
väljer att idrotta i förening under hela livet.
Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda
möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
– Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Anläggningsstöd
• Huvudsyftet är att skapa nya aktivitetsytor och Blekinge Idrottsförbund har
ca 1 800 000kr att fördela under 2018
• Information om riktlinjer och regler finns på Blekinge Idrottsförbunds
hemsida www.rf.se/blekinge
• Ansvarig handläggare är Fredrik Olsson, 0733-917744
fredrik.olsson@blekingeidrott.k.se

Idrottslyftet 2017-2019
Så många som möjligt, så länge
som möjligt, så bra som möjligt!
• Syftet med Idrottslyftet 2017–2019 är att utveckla
verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer
att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt
idrottande i föreningsidrotten.
• 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.

Idrottslyftet 2017-2019
Så många som möjligt, så länge
som möjligt, så bra som möjligt!
• För att nå upp till syftet med Idrottslyftet finns det fyra
nyckelområden man under de kommande tre åren kommer
att kunna jobba med utvecklingsinsatser inom:
–
–
–
–

Moderna välmående föreningar
Spelarutbildning på barnens villkor
Välutbildade ledare
Fotboll för alla

Barn- och ungdomsfotboll – En helhet
Inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll
FN:s barnkonvention
Idrotten vill
Svensk fotbolls mål och visioner

Aktuell idrottsforskning
Beprövad erfarenhet

Fotbollens, spela lek och lär

Spelarutbildningsplanen

Spelformer
Tränarutbildning

Grassroots en helhet

Idrottslyftet 2018
Blekinge Fotbollförbund har
959 000 kronor
att fördela i Blekinge 2018!
Under 2017 har vi fördelat 792 750 kronor av totalt
800 975 kronor till fotbollsföreningarna i Blekinge!

Hur mycket av dessa medel har gått till din förening?

Idrottslyftet 2018
Förutsättningar för att söka Idrottslyftsmedel
• Det är en fördel att delta på denna informationsträff.
• Alla ansökningar/utbetalningar sker via IdrottOnline.
• Vi kan bevilja medel tidigast i januari/februari när vi fått vår
utvecklingsplan godkänd av RF.
• Vi behandlar inkomna ansökningar löpande utifrån den
information och de inbjudningar vi skickar ut.

Idrottslyftet 2018
Färdiga paket och egna satsningar
• Vi har skräddarsytt olika paket för att så många föreningar
som möjligt ska kunna ta del av de ekonomiska medel som
ska fördelas inom Idrottslyftet.
• Som det ser ut i dagsläget kommer det inte finnas möjlighet
att söka medel för egna satsningar.

Föreningskonferens
• Målgrupp:
– Organisations- och aktivitetsledare. Ta chansen att bjuda in både nuvarande
och framtida ledare!

• Syfte:
– Dels att utbilda och fortbilda våra ledare i distriktet men även att skapa tid och plats
för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och att motivera och inspirera till ett fortsatt
bra arbete i föreningarna.

• Tidsplanering:
– Genomförs på Ronneby Brunn den 26-27 januari 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter genomförd konferens.

• Ekonomi:
– Kurskostnaden kommer faktureras föreningen efter genomförd kurs.

• Upplägg:
– Föreläsningar, fika, middag och övernattning i dubbelrum ingår. Vi erbjuder i
första hand sex platser per förening.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Tränarutbildning
• Målgrupp:
– Deltagare vid BFF:s tränarutbildning, enligt anmälningstider.

• Syfte:
– Att ge ekonomiskt stöd till föreningen för deltagare som genomgått
Tränarutbildning C, B ungdom, A ungdom och MV-tr.utbildning C, B samt
för barnfotboll 3-, 5- och 7-mannafotboll.

• Tidsplanering:
– Kurserna genomförs under hela året, se BFF hemsida.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening. Utbetalning sker efter genomförd kurs.

• Ekonomi:
– Kurskostnad kommer faktureras föreningen efter genomförd kurs.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Tekniktränarutbildning
• Målgrupp:
– Ungdomsledare för spelare i 10-13-årsåldern (indirekt även dessa spelare).

• Syfte:
– Vidareutveckla teknikträningen inom Blekingefotbollen med välutbildade
instruktörer och välutvecklade träningsmetoder.

• Tidsplanering:
– Genomförs under en vecka i början av sommaren 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker under hösten.

• Ekonomi:
– Kurskostnaden kommer faktureras föreningen efter genomförd kurs.

• Upplägg:
– Vi erbjuder två-fyra utb.tillfälle under aktuell vecka (samma innehåll varje
kväll) samt en uppföljningsträff under hösten.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Landslagets Fotbollsskola
• Målgrupp:
– Föreningar som arrangerar Landslagets Fotbollsskola.

• Syfte:
– Att erbjuda en kvalitativ spelarutbildning.

• Tidsplanering:
– Ansökan avser 2018 års verksamhet.

• Ekonomiskt upplägg:
– 3000 kronor för deltagande på handledarutbildning som BFF arrangerar
och 500 kronor per utbildad ledare på hemmaplan vid utbildning som
respektive föreningen arrangerar. Utbetalning sker under hösten.

• Ansökningsförfarande:
– BFF sköter ansökan åt förening. Föreningen ska delta på
handledarutbildning på våren samt på utvärderingsträff under hösten.

• Sista dagen för anmälan:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Spelarutbildningsplan
• Målgrupp:
– Ungdomsledare och organisationsledare.

• Syfte:
– Att föreningens ledare får ta del av SvFF:s spelarutbildningsplan.

• Tidsplanering:
– Genomförs under 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter avslutad satsning.

• Ekonomi:
– Föreningen erhåller 7 000 kronor, BFF fakturerar 1 000 kronor per tillfälle.

• Upplägg:
– Två träffar (Träff 1 – Två timmar, Träff 2 – Fyra timmar)

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Nationella spelformer
• Målgrupp:
– Föreningar med ungdomslag i 8-9-årsåldern.

• Syfte:
– Barn och ungdomar får använda sig av spelformer som är anpassade för sin
egen utvecklingsnivå så att vi får fler att spela längre.

• Tidsplanering:
– Fotbollens Dag genomförs lördagen den 19 maj i Brunnsparken.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter avslutad satsning.

• Ekonomi:
– Materialkostnaden kommer faktureras föreningen efter genomförd kurs.

• Upplägg:
– Samtliga anmälda föreningar till Fotbollens Dag erhåller mål och bollar
kopplat till de nya nationella spelformerna.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Fotbollens spela, lek och lär
• Målgrupp:
– Organisations- och aktivitetsledare, föräldrar, barn och ungdomar.

• Syfte:
– Skapa ett bättre och mer utvecklande miljö i föreningen.

• Tidsplanering:
– Genomförs under 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter avslutad satsning.

• Ekonomi:
– Föreningen erhåller 1 000 kronor som ska täcka lokalkostnad mm och
avser i första hand en utbildning per förening.

• Upplägg:
– En träff på ca tre timmar som genomförs i samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Nolltolerans
• Målgrupp:
– Organisations- och aktivitetsledare, föräldrar, barn och ungdomar.

• Syfte:
– Skapa ett bättre och mer utvecklande miljö kring fotbollen i distriktet.

• Tidsplanering:
– Genomförs under 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter avslutad satsning.

• Ekonomi:
– Föreningen erhåller 1 000 kronor som ska täcka lokalkostnad mm och avser
i första hand en utbildning per förening.

• Upplägg:
– En träff på ca 45-60 minuter per kurs som genomförs i samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Grundkurs föreningsdomare
• Målgrupp:
– Ledare, aktiva, föräldrar m fl i föreningar med ungdomsfotboll.

• Syfte:
– Få fram fler domare samt få en större förståelse för domarens roll.

• Tidsplanering:
– Genomförs under 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter avslutad satsning.

• Ekonomi:
– Föreningen erhåller 250 kronor per deltagare. Kurskostnad på 200 kr per
deltagare kommer faktureras föreningen efter genomförd kurs.

• Upplägg:
– En träff på fyra timmar i respektive kommun. Åldersgräns 15 år.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

Domarutb 3-, 5-, 7-manna
• Målgrupp:
– Ledare, aktiva, föräldrar m fl i föreningar med ungdomsfotboll.

• Syfte:
– Få fram fler domare samt få en större förståelse för domarens roll.

• Tidsplanering:
– Genomförs under 2018.

• Ansökan:
– BFF sköter ansökan åt förening, utbetalning sker efter avslutad satsning.

• Ekonomi:
– Föreningen erhåller 750 kronor som ska täcka instruktörskostnaden.

• Upplägg:
– En träff på ca två timmar per förening.

• Ansökningsförfarande:
– Enligt inbjudan som skickas ut.

IdrottOnline
•
•
•
•
•
•

Från och med 2013 sker alla ansökningar via IdrottOnline.
Enkel hantering.
Lätt för föreningen (ansökan och redovisning).
Historik på tidigare ansökningar.
Allt samlas på ett ställe (er egen sida).
Ni måste registrera ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig
på era sidor. Det är enbart de som kan skicka in ansökan.
• Om ni är osäkra idag, kontrollera med styrelsen!

Sammanfattning
• Vi erbjuder 10 olika paket:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Föreningskonferens
Tränarutbildning
Tekniktränarutbildning
Landslagets Fotbollsskola
Spelarutbildningsplan
Nationella spelformer
Fotbollens spela, lek och lär
Nolltolerans
Grundkurs föreningsdomare
Domarutbildning 3-, 5- och 7-manna

Sammanfattning
• Ansökningar sker via Blekinge Fotbollförbund enligt de
inbjudningar/anvisningar vi skickar ut för respektive paket.
• Respektive förening ansvarar själv för redovisning av
genomförda satsningar.

OBS! Allt skall vara slutrapporterat senast
31 december 2018, helst tidigare!

Idrottslyftet 2017-2019
Så många som möjligt, så länge
som möjligt, så bra som möjligt!
• Syftet med Idrottslyftet 2017–2019 är att utveckla
verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer
att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt
idrottande i föreningsidrotten.
• 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.

Frågor eller funderingar?
Blekinge Fotbollförbund
E-post: magnus.karlsson@blekingefotboll.se

Blekinge Idrottsförbund
E-post: fredrik.olsson@blekingeidrott.k.se

SISU Idrottsutbildarna Blekinge
E-post: emelie.olsson@sisuidrottsutbildarna.se

Tack för ikväll
och
Lycka till!

