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Fokus på skånsk friidrott 
av Sven Trönne 
 
Det blir inte alltid som den gode Sven Mattsson tänkt sig och därför är jag nu tillbaka med en 
krönika som får täcka in två månader för att vi ska behålla kontinuiteten i dessa.  
 
För att det ska nås friidrottsframgångar behövs det goda organisationer och arbetsinsatser i 
olika led där så klart föreningsarbetet är kärnan och tyngdpunkten men det behövs också väl 
genomtänkta planer och strukturer på såväl centralt håll (Svenska Friidrottsförbundet) och på 
specialdistriktsnivå (Skånes Friidrottsförbund).  I denna krönika tänkte jag fokusera till en del 
på det sistnämnda och lite av det som sker just nu i ett utvecklingsprojekt.  
 
Med anledning av att Skånes Friidrottsförbund firar 70 jubileum år 2006 har en speciell 
kommitté tillsatts – från början hade den namnet jubileumskommitté men efterhand som det 
tillkommit olika projekt har det ändrat namn till projektgruppen för utveckling av skånsk 
friidrott år 2006. Gruppen som består av fyra personer har på ett eller annat sätt haft eller har 
knytning till EAI och en del har dessutom under årens lopp haft centrala uppdrag på 
betydande poster. 
 
 K.G Holmgren har som bekant varit ordförande i vår förening och representerar EAI i 
veterantävlingar samt är ordförande i distriktet. Roland Ekström var under en kort period för 
drygt 25 år sedan ordförande inom EAI friidrott och var i den vevan också aktiv. Sedermera 
har Roland bland annat varit ledamot av Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Ann-Katrin 
Olsson var under ett antal år ledamot i idrottens högsta organ Riksidrottsstyrelsen och är nu 
vice ordförande i dess dopingkommission. Hennes knytning till föreningen är att hon är 
medlem. Den fjärde personen har inte lika kraftfulla meriter och det kan jag skriva utan att 
riskera något eftersom det råkar vara jag själv men å andra sidan har jag varit med mest och 
längst i EAI med olika uppdrag. I projektet har dessutom en person visstidsanställts under fem 
månader. 
    
Innan jag fortsätter att skriva lite kring projektarbetet vill jag i korthet nämna vad 
specialdistriktsförbundet allmänt har för huvuduppgifter och utan rangordning.  
* erbjuda föreningar olika utbildningar i form av bland annat ledarkurser och    
   föreningsutveckling  
* svara för ungdomsuppföljning via läger och utvecklingsträffar  
* initiera till konferenser/föreläsningar  
* samordna tävlingsutbudet i Skåne med bland annat DM (distriktsmästerskapstävlingar) . 
* anordna eller delta i distriktsmatcher   
* stötta föreningar i dialog med kommuner när det gäller anläggande av ny idrottsplats eller  
   ny beläggning på befintlig  
 
Skånes Friidrottsförbund har också en hemsida. www.skanefriidrott.org där det framgår ännu 
mer.    
 
För att återgå till projekten – som i första hand berör ledarinsatser - har det möjliggjorts 
genom medel från tre olika instanser; Riksidrottsförbundets projekt ”Handslaget”, 
Sparbanksstiftelsen och Skånes Friidrottsförbunds egna budgetmedel.   
 



Det som kanske blir mest påtaligt för ungdomar och ledare i föreningar är möjligheten för ett 
antal att kunna bevista EM i Göteborg år 2006. 30 ungdomar med tillhörande 7-8 
föreningsledare har den chansen. Följande gäller:  
* Det avser ungdomar som är 15 år nu under 2005         
* Lika många flickor som pojkar ska medfölja; det vill säga 15+15. 
* 3-4 ungdomar totalt från varje grengrupp 
* Uttagningen baserar sig på resultat uppnådda utomhussäsongen 2005 samt  
   inomhussäsongen 2006    
* Strävan är att få med ungdomar från så många föreningar som möjligt  
* För att få medfölja ska hänsyn tas till prestation, framsteg och engagemang.  
 
Kommittén för arenaidrott svarar för uttagningen.  
 
Förutom att se tävlingarna kommer de medföljande också att ha ett specialprogram i 
Göteborg. 
 
En viktig del är som nämnts att stärka föreningarna och erbjuda besök för att karlägga 
eventuella behovsinsatser samt överhuvudtaget samarbeta med dessa. I skrivande stund har 
elva föreningar tecknat överenskommelser om ett sådant samarbete och däribland vår egen 
förening. Allt beroende på utfallet av projektet och insatser kan det möjligen bli aktuellt med 
att fler föreningar deltar.       
 
Även om kommittén tillsattes just med anledning av jubileumsåret är det så att 
utbildningsplanerna sträcker sig fram till OS-året år 2008. Ambitionen är att årligen utbilda 50 
föreningsledare och 75 ledare/tränare med förhoppning om att hälften av dessa ska vara 
nyrekryteringar och företrädesvis ungdomar där 20 av dessa ska erbjudas fortbildning årligen. 
För att denna rekrytering ska bli möjlig måste föräldrar i ännu högre grad delta i 
föreningsarbetet och äldre aktiva juniorer erbjudas möjlighet att successivt växla in på 
ledar/tränarkarriär. En annan viktig målgrupp som blivande föreningsledare är personer med 
annan etnisk bakgrund än svensk men det finns också behov av att öka antalet tjejer/kvinnor i 
ledarrollen.   
 
Det är inte svårt att se varför insatser nu behöver stärkas och kanske förändras. I många 
föreningar är ledarkadern till åren komna. Nya ledare är inte alltid villiga att ställa upp på 
samma sätt som tidigare. En del föreningar minskar i storlek och/eller har svårt att ta emot de 
ungdomar som vill delta i verksamheten på grund av ledarbrist. På en del orter finns inte 
friidrotten som tidigare heller och här är ett mål att få igång 2-3 föreningar som är vilande. 
Nämnas ska dock att totalt sett i Skåne är det dock ungefär samma antal ungdomsutövare nu 
som för ett antal år sedan. Resultatnivån håller också generellt samma nivå som tidigare – 
men så klart att det slår olika i grenar och åldrar samt för kvinnliga respektive manliga 
utövare.         
 
Det är också viktigt att ledarna blir fler, blir synliga, trivs och får utvecklas. Många behövs 
mer kontinuerligt för att driva en förening men också för att medverka i samband med bland 
annat egna tävlingar och enstaka projekt.             
 
En viktig del för friidrotten i stort är även att vidareutveckla de kontakter som redan finns 
med universitet, högskolor och andra utbildningsinstitut för att få tillgång till största möjliga 
kompetens och därigenom se till att ledarna får högsta möjliga kvalitet.  
 



Utifrån den aktives perspektiv behöver tävlingssystemet anpassas så att det passar alla åldrar.   
 
Det finns så klart många fler detaljer kring de olika projekten – men det går inte att benämna 
allt.   
 
En speciell jubileumshögtid kommer att äga rum lördagen den 18 mars 2006 i Höör då bland 
annat en del skånska friidrottsprofiler under årens lopp kommer att inbjudas.   
 
Jag avslutar denna krönika med att nämna vad skånsk friidrott de kommande åren ska ha som 
ledstjärnor i det kommande arbetet 
* Friidrott ska vara en av de mest attraktiva idrotterna. 
* Friidrotten ska ha en bred folklig förankring 
* Friidrotten ska vara en föregångare genom att erbjuda alla i verksamheten personlig  
   utveckling; fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.    
* Vi ska stå för en positiv livsstil 
* Vi ska bedriva verksamheten så att både elit och bredd trivs och därmed ökar vår  
    attraktionskraft  
* Vår verksamhet ska vara rolig, stimulerande och nutidsanpassad.   

 
 
 
 
 
  

 
 
   
 
 
     
 
    
 
     
  
 
 
 
 
                            


