Höstkonferens med Närkes friidrottsförbund (NFIF)
lördagen den 11 november 2006 i Ånnaboda.
Medverkande: 26 personer fr ån medlemsföreningarna.
Matz Rysjö hälsar välkommen och gör en liten resumé över året hittills.
Vi är på väg uppåt när det gäller juniorer och ungdomar. Vi hade fler representanter till Finnkampen än på många år. Gymnasieutbildningen med friidrottsinriktning är inne på sin tredje säsong. Ny friidrottshall har varit ett hett ämne under
året men många diskussioner som ännu inte är avslutade. Vi har välkomnat en ny
förening till förbundet; Närkes Kil. Ytterligare en ny förening är på g ång in i förbundet i och med att Mosjö Friidrottsklubb bildas.

Förbundets uppgifter
Matz inbjöd till diskussion om vad som ska vara förbundet uppgifter. Matz påminner inledningsvis om att styrelsen som jobbar på ideell bas är den resurs som
finns.
Det här är i korthet de uppgifter som förbundet har i dag:
• Tävlingskommitté
• DM arrangörer
• Arrangör av Grabbhalvan
• Ungdomskommitté – Svealandsmästerskapen
• Veterankommitté
• Utbildningskommitté – FC Mellan har stor verksamhet - vår uppgift är där
att fånga upp idéer. Ny fart projektet gav möjligheter att stötta projekt. Där
har dock tiden g ått ut.
Örebro kommun vill nu att NFIF tar på sig ansvaret för Gymnasieutbildningen. Vi
får en ringa ersättning, men ska med denna betala hyra i hallen och hålla med material.
Kommunen har också antytt att man är intresserad av att NFIF tar drift- och administrationsansvar för den planerade nya friidrottshallen mot ersättning.
Frågor, synpunkter och funderingar!
Friidrottsutbildningen – ska vi anställa någon? Idag betalar förbundet Bo-Gunnar Bogges för tränaruppdraget. Vi får ca 24 000 kr fr ån kommunen – 14 000 kr
av dessa går tillbaka i form av hyra av hall.
Jobbar olika förbund på olika sätt? Finns riktlinjer eller direktiv för hur det ska
bedrivas? Det sker en översyn av skolor med riksintag – någon utökning är säkert
inte aktuellt. Troligen vill inte heller SFIF (Svensk Friidrott) ha fler gymnasieutbildningar än de redan etablerade.
Kommunen bör ta ansvar för utbildningen. Vi ska bidra med vår profession genom bra tränare men bör definitivt inte betala någon hyra. Skickar vi våra elever
på riksintag så kostar de kommunen.
Det är också en politisk fr åga – vill kommunen ha idrottsinriktning. Det här måste
vi diskutera med dem!
Att det är en bra utbildning måste vara prioriterat. Det är stor skillnad mellan
skolorna. Möjlighet att förlänga utbildningen för att läsa på 4 år finns, men detta
har kommunicerats olika. En idé är att initiera en träff med Rudbecksskolans

ledning. Träffa dessutom alla skolor med idrottsprofil. Se över vilka elever som
plockas ut. På vilka grunder rekommenderar vi dem?
Drift av hall – är det rimligt att NFIF sköter det?
Några röster fr ån mötet:
• Att driva friidrottshallen är en kommunal fr åga.
• Det kan vara en fr åga för oss men kanske inte NFIF.
• Delat ansvar; driften tillhör kommunen men tidfördelningen tillhör oss.
• För tidigt att avgöra nu, invänta vilka alternativ vi får.
• NFIF drivs av ideella krafter – var försiktiga!
Träningsläger i Portugal mars 2007 – administreras av NFIF?
Peter Virtanen, Mosjö FK har tagit fram ett förslag (koncept och ekonomi) till
gemensamt träningsläger för föreningarna inom NFIF.
NFIF har fått fr ågan om vi kan administrera lägret. I styrelsen har vi inte den
möjligheten – hur löser vi det? Ett förslag som kom upp är att tillfr åga Bo-Gunnar
Bogges. Ersättning till Bo-Gunnar kan finansieras via en avgift på varje deltagare.
KFUM Örebro Friidrott kan troligen stötta med administrativa resurser.
Mötet tycker att idén med gemensamt träningsläger är lovvärd och att detta kanske kan bli ett bra arbetssätt framöver.
Övrigt
Det är bra att FC Mellan tagit ansvar för utbildningar. Dessa ger mycket positiva
effekter för våra ungdomar.
Hur sköter vi opinionsbildningen mot våra politiker? Idag sker det spontant i enskilda fr ågor och genom personliga kontakter. Vi har ingen ”opinionsgrupp”. Bra
om vi funderar på denna fr åga.
Lobbying och kontakter med media behöver vi bli bättre på. NFIF skulle kunna
ordna en utbildning med träning i kontakt med media.

Motionslöpning i distriktet
Hur får vi upp intresset för motionslöpning i distriktet? Intresserade föreningar
skulle kunna arrangera små tävlingar på hösten respektive våren som i princip är
träning med tidtagning. Det skulle vara ett komplement till de etablerade loppen.
Det påg år en hel del av den här formen av tävlingar redan idag men många har
inte vetskap om dem. Vi kan börja med att göra gemensam marknadsföring av
dessa. Skicka information till NFIF så lägger vi upp en rubrik ”Motionstävling”
på hemsidan. Viktigt att vi noterar att veteraner är välkomna.

Serietävling 2007
Diskussion om upplägg av serietävlingarna inför kommande säsong. Är det för
hög ambition att ha 4 tävlingar. (2006 genomfördes bara 3 av 4 planerade)? Finns
möjlighet att lägga in serietävlingarna i befintliga tävlingar? Risken finns då att
syftet försvinner. Tanken är att man ska kunna delta i grenar man normalt inte
deltar i. Laget är viktigt.
Vi arrangerar 3 serietävlingar 2007 och lägger dem tätare i tid. En förening blir
huvudansvarig och får sedan utse ansvariga föreningar för de olika grenarna.

Svealandsmästerskapen
Med vilka ambitioner ska vi ta oss an Svealandsmästerskapen? Ska det vara ett
mästerskap med nomineringar och där förbundet gör uttagning eller ska det vara

ett socialt arrangemang där alla som vill får delta? Hur jobbar man i andra
distrikt? Den fr ågan tar vi med oss till regionkonferensen i Västerås.
Synpunkter:
Detta bör vara en klart prioriterad tävling. Det är 13-14-åringarnas viktigaste tävling. Det ska vara ungdomarnas mål att nå Svealandsmästerskapen. Har tränarna
verkligen marknadsfört det som deras viktigaste träning.
Ungdomssektionen inom NFIF bör följa ungdomarna under hela säsongen och
även ha ett samspel med tränare. Det bör ligga ett ansvar på hemmatränare att
tidigt meddela vilka ungdomar som kan vara aktuella.
Utse ansvarig för respektive grengrupp. Dessa får till uppgift att hålla specifik koll
inom sin gren. De ska följa med på tävlingen och alla föreningar ska veta vilka
dessa grenansvariga är. Varje förening ska också ha en ledare med till Svealandsmästerskapen.
Kalla till sammankomster av olika slag!
• Tränarträffar.
• Träffar för de som är uttagna till mästerskapet. Kan vara flera tillfällen;
kvällsträffar eller en sammandragning med övernattning. Poängtera att det
är deras träff – de är speciellt uttagna! De uttagna är ”ett landslag i distriktet”. Dessa sammankomster ska prioriteras.
• Kanske en träff för 12-åringar inför deras möjlighet att nå Svealandsmästerskapen. Här kan man presentera ledarna för olika grengrupper.

Jämställdhetsprojekt
SISU har ställt fr ågan till oss om vi vill delta i ett jämställdhetsprojekt inom distriktet. Syftet med inventeringen är att kunna använda kunskapen till förbättrande
åtgärder. P åverkar det t ex. vår rekrytering av tränare och aktiva. Första etappen
innebär en inventering av förhållanden i vårt distrikt. Hur ser representationen ut
bland aktiva, i kommittéer och styrelser och bland våra tränare m.m. Vi samlar
fakta under vintern.
En fundering kring att lägga till ett mångfaldsperspektiv också framfördes. Vi
bedömde det som att greppa över för mycket.

Tider i hallen
Tiderna i hallen har delats upp för att undvika krockar mellan äldre och yngre
aktiva. Aktiva upp till 11 år tränar fram till kl 18.30 därefter är hallen vikt för de
äldre. Detta fungerar inte alltid.
Det är upp till oss att hitta formerna för fördelning av tiderna i hallen. Kommunen
lägger sig inte i.
Här följer några fr ågor och funderingar!
• Varför nyttjar vi inte tiderna ända fram till kl 22.
• Kan någon träningsgrupp börja tidigare?
• Tränare som har grupper samtidigt måste prata ihop sig om fördelning av
material och möjlighet till grenträning.
• Kan vi hitta andra lokaler för de yngre? En viktig fr åga att ta med i diskussionerna med kommunen inför ny hall.

Kastprojekt
En projektidé fr ån Peter Virtanen delades ut. Peter menar att de föreningar som
inte satsar på grenen kast generellt tappar antalet aktiva.

Stipendier för föreningsledare
P åminnelse om att man nu kan söka stipendier för föreningsledare. Ansökan ska
lämnas in till Föreningsr ådet inom den närmaste månaden. 3-4 stipendier delas ut
per år.

Skolidrott – hur kan vi påverka?
Hur kan vi engagera oss i skolidrotten? Skolmästerskap för yngrebarnen existerar
det överhuvudtaget? Hur aktivt är förbundet? Vi kan propagera för friidrotten mot
idrottslärare. Ett förslag kan vara att låta skolungdomar i gymnasiets åk 3 göra
specialarbeten kring detta ämne. Vi bör även lära oss av hur andra idrotter gör.

Veteranidrott
Friidrotten kan användas som friskvård i alla åldrar. Kom ihåg veteranerna p å
tävlingar. Komplettera med veteranklasser på kommande tävlingar. Gärna även
klasser för äldre aktiva som inte vill/kan tävla på elitnivå.

DM-tävling
Diskussion om vad som gäller vid distriktsmästerskap. En gren med en deltagare
bör inte klassas som tävling. Är det OK att ställa in lopp om det p.g.a återbud bara
återst år en deltagare? Kan större åldersklasser lösa problemet? Vad säger regelboken? Fr ågan tas också med till Regionmötet i Väster ås.

Den nya friidrottshallen
Matz redogjorde för vad som hänt hittills i hanteringen kring ny hall för friidrotten. Den nya majoriteten i kommunen har gett besked om att de inte vill acceptera
det hittills föreslagna läget på grusplanen vid skolan i Vivalla. De har tagit kontakt
och är öppna för att lyssna på vad vi vill. Ett möte kommer att hållas under november. ÖBO har meddelat att de inte längre är intresserade av att vara byggherre.
En oro finns för vad som händer om det drar ut på tiden s å vi blir utan hall. Diskussion kommer att föras med nuvarande hyresvärden för att kunna förlänga avtalet. Matz är optimistisk och tror på en bra lösning. Arbetsgruppen best år av
Anders Tollstern, Mats Eriksson, Peter Virtanen, Lars Allbertsson och Matz
Rysjö, samt några av kommunens tjänstemän.
Vad vill vi?
• Placering med sammanhållen anläggning för utom- och inomhusarena. Läget kan anpassas. Boglundsängen och Universitetet har diskuterats. Båda
lägena har bra kvaliteter. Den nya hallen/arenan kan ge mereffekter för
kringliggande verksamheter som hotell, affärer m.m.
• Viktigt att vi går in med öppna sinnen. Vi ska vara ödmjuka men tydliga.
• Det måste finnas tillräckliga kringutrymmen s å att logistiken fungerar
kring tävlingar. Café- och annan kringverksamhet får inte sparas bort.
• Vad vill vi om 10 år? Tänker vi visionärt? Vi pratar i första hand en
träningsarena som på rimliga nivåer ska kunna hantera en tävling. Perspektivet ska vara en levnadslängd på 50-60 år för arenan.

Tävlingsprogrammet 2007
Tävlingsprogrammet för 2007 gicks igenom. Justeringar gjordes och det reviderade programmet kommer att anslås på hemsidan.
• Svealandsmästerskapen vår och höst är ännu inte datumsatta. Tas med till
Regionmötet!
• Prisutdelning för årets seriematch sker på Vinterspelen den 2 december.
• Seriematcher arrangeras den 3 mars, 31 mars (inomhus) samt 23 maj
(utomhus). KFUM kontrollerar tillg ång till hallen. Svensk stafett tas med!
• Lucialoppet arrangeras troligen inte 2007. Finns utrymme för någon ersättare?
• Stadium Games byter namn till Örebro Indoor Games.
• När arrangeras FC-mästerskapen?

Funktionärsutbildningar
Finns behov av och önskemål om gemensamma funktionärsutbildningar i NFIF:s
regi? Mötet svarade att så var fallet. Här är några förslag och önskemål.
• Allmän funktionärsutbildning i de olika grenarna men även steg 2 d.v.s utbildning för grenledare och domare vid tävlingar.
• Starter
• Halkkörning för tränare. Matz tar med sig fr ågan till NTF, men uppmanar
till att undvika minibuss. Kör egna bilar eller hyr en stor buss.
• Tjejer och träning – vad händer i tjejers utveckling. Utbildning för tränare
och föräldrar.
• Mediaträning (fr ån tidigare punkt)
Annette Bjurström

