
Västerbottens Friidrottsförbund Planeringskonferens 4 december 

Vid Västerbottens Friidrottsförbunds traditionsenliga Planeringskonferens i IFK Umeås 

klubblokaler på Hyggesvägen i Umeå första lördagen i december (4 december 2010), deltog 

13 friidrottsledare från 10 föreningar. Huvudteman för konferensen var ”friidrottens 

aktionsplan 2011-2013” och ”samordning av Västerbottens tävlingsprogram för 2011.” 

 

Friidrottens aktionsplan 

Konferensen inleddes under förmiddagen med information och diskussion om ”Friidrottens 

aktionsplan 2011-2013” utifrån de remissvar UC Norrland och Västerbottens Friidrottsför- 

 bund (VFIF) har lämnat in till Svenska Friidrottsförbundet. VFIF:s remissvar, som skickades 

 in i början av oktober, bygger i huvudsak på vad arena- och långloppsföreningarna framfört efter 

 avslutad säsong 2009 med vissa kompletteringar från 2010.  Inledare var Ivar Söderlind,  

ordförande i VFIF. Liksom tidigare år handlar det om fem fokusområden som VFIF och UC 

Norrland prioriterar i följande ordning:  

 

1)Föreningsutveckling 

   (samverkan med skolan, förening efter sin nivå osv) 

2) Barn- och ungdomsverksamhet  

    (läger, lagtävlingar, sociala aktiviteter, föreningssamarbete i träningsverksamheten osv)    

3) Tränar- och ledarutveckling   

    (ledarvård, bättre utbildningssamarbete mellan föreningar och med UC/RIG/FPC osv)  

4) Arrangemang  

    (fler stora och små välarrangerade tävlingar, fler lagtävlingar, samarrangemang mellan 

      föreningar osv) 

5) Elit och landslag  

    (fler elitaktiva och landslagsdeltagare) 

  

VFIF och UC Norrland har i sina remissvar påpekat att alla fokusområden är viktiga och 

 hänger ihop. Vi är medvetna om att elit och landslag självklart är en av SFIF:s viktigaste  

uppgifter men något som vi i distrikten och föreningar inte prioriterar högst. Vi efterfrågar i  

första hand stöd  i frågor där vi upplever att förbundet inte är så starkt. Förbundet måste 

 anpassa sina riktlinjer, regler, verksamheter och utbildningar så att det passar både stora och 

 små föreningar, inte minst långloppsföreningarna. Högst prioriterat i norra Sverige är  

föreningsutveckling med stödinsatser till vita/grå fläckar och att få stopp på ”föreningsdöden”. 

Allt fler föreningar lämnar Västerbottens Friidrottsförbund. Viktigt är att avdramatisera 

ledarrollen och tydliggöra att alla kan göra en insats i föreningen. En central punkt i stödinsatserna  

är att ge de små och medelstora föreningarna ekonomiska förutsättningar att överleva genom 

kraftigt sänkta årsavgifter till SFIF. Samtidigt kräver VFIF att få full ekonomisk kompensation 

från SFIF för förlorade sanktionsavgifter från centrala långlopp (ca 20 000 kronor under 

 2010). 

 
Norrlandsprojektet och UC Norrland                                                                                            

Nästa viktiga inslag var Anna Jonssons välstrukturerade presentation och deltagarnas synpunkter på  

hur vi med hjälp av Norrlandsprojektet och UC Norrland skall stärka och utveckla föreningarna i norra  

Sverige. Anna är anställd av SISU Västerbotten och Norrlandsprojektet (pågår till den 30 juni  

2011) med uppgift att stödja utbildningsaktiviteter och föreningsutveckling i Västerbottens  

och Norrbottens friidrottsklubbar. Anna berättade att hon under hösten haft föreningsträffar i  

18 föreningar i Norrbotten och Västerbotten. Just nu pågår tre utvecklingsarbeten i ett antal  

föreningar med hjälp av SISU (Örån, Umeåföreningarna, Gällivare SK) Flera föreningar  



kommer att inleda ett arbete i början av 2011 bl a organisationsutveckling i Skellefteå AIK  

och IKSU Löpning, samt arrangemangsutveckling i Vännäs SK. Det är viktigt att besöka alla  

andra föreningarna, även de som inte söker LOK-stöd. Fokus i Västerbotten under 2011 är  

bland annat Fredrika IK, Jalles TC och Storumans RC. Anna kommer även att ta en kontakt  

med alla föreningar som redovisat LOK-stöd och som bedriver friidrott/löpverksamhet.  

Målsättningen är även att få till föreningsträffar med dem.  

 

Lägesrapporter från föreningarna 

Efter en god lunch (som i vanlig ordning tillagats av kassören Gustaf Björklund) gav 

föreningsrepresentanterna lägesrapporter om sina föreningars friidrottsverksamhet, både 

 idag och visioner framåt. Detta obligatoriska och givande inslag vid VFIF:s Planeringskonfe- 

renser leddes som vanligt på ett bra sätt av sekreteraren Sven Hanell.      

 

Tävlingsprogrammet 2011 

Under eftermiddagen fastställdes sedan länets omfattande tävlingsprogram 2011 med 

utgångspunkt från de tävlingsansökningar som kommit in till Västerbottens Friidrottsförbund 

(endast tre ansökningar genom Frida, SFIF:s IT-system för ansökningar om tävlingssanktion).  
Ambitionen är att få en jämn spridning över tävlingssäsongen och att kollisioner mellan 

tävlingar i möjligaste mån undviks. Arrangörer som kommer in med tävlingsansökningar för 

sent får acceptera tävlingsfria dagar - i annat fall beviljas inte sanktion. Under 2010 

arrangerades totalt 102 tävlingar i Västerbotten utomhus och inomhus (80 långlopp och 42 

arenatävlingar) och under 2011 kommer det sannolikt att anordnas ytterligare ca 10 små och 

stora arenatävlingar genom att den nya friidrottsarenan uppe på Campus i Umeå blivit klar. 

De stora arenatävlingarna i länet under 2011 är Norrländska Mästerskapen i Umeå den 20-21 

augusti och Veteran-SM i Skellefteå den 5-7 augusti. I den senare tävlingen beräknas ca 400 

friidrottsveteraner i åldern 35 år och uppåt delta. Långloppsklassikern Umemaran (premiär 

1973) avgörs som Veteran-SM och Polis-SM den 8 oktober. I Grand Prix 2011 planeras att 17 

långlopp runt om i länet skall ingå med i princip samma regelverk som tidigare. Vi 

återkommer inom kort med utomhusprogrammet och det exakta GP-programmet när alla 

arrangörer lämnat klartecken för sina tävlingar. 

 

Deltagare vid Planeringskonferensen 

Ivar Söderlind, VFIF/UCNorrland/ÖrträskSK/JallesTC 

Sven Hanell, VFIF/Sandviks IK 

Gustaf Björklund, VFIF/IFK Umeå 

Anna Jonsson, UC Norrland/Ume Friidrott 

Staffan Gustafsson, Storumans RC 

Gunda Gustafsson, Storumans RC 

Kjell-Göran Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté 

Hans Nilsson, IFK Umeå 

Helena Karlsson, Umedalens IF  

Martin Lundberg, Fredrika IK 

Göran Kero, IKSU Löpning 

Jens Malmgren, IKSU Löpning 

Thomas Björklund, IFK Umeå  

 

Ivar Söderlind 


