Stockholm 2014–12–18

Motion till RF-stämman gällande:
Idrottsrörelsen 2.0
– se över ekonomiska styrmedel för att gå från ord till handling
Bakgrund
Vi har under hösten deltagit i Svensk idrotts strategiarbete, 2.0, senast i Gävle under
Riksidrottsforum. Ett forum präglat av många kreativa diskussioner om Svensk idrotts framtid. I
arbetsunderlaget hittar vi mängder med vackra skrivningar om hur idrottsrörelsen ska möta
framtiden. Vi känner igen många av dessa sen förut, bland annat från idrottens värdegrund, Idrotten
Vill, som togs fram första gången 1995.
Vad är det som gör att vi inte redan är i den värld som till stor del beskrevs redan för 20 år sedan?
Vad är det som bromsar den utveckling som många ger uttryck för att vilja se?
För att skapa en idrott för alla tror vi att idrottens styrmodell och styrmedel behöver ses över. Vi
behöver sätta barnen och ungdomarna i centrum istället för att arbeta för att upprätthålla en
organisationsstruktur som främjar stuprörstänkande och konkurrens om resurser mellan
Specialidrottsförbunden.
Det är hög tid att gå från ord till handling.
Vill vi skapa en tillåtande miljö där barnen får möjlighet att prova flera olika idrotter från tidig ålder?
Vill vi att ungdomarna ska stanna kvar (och kunna komma in som nybörjare) i idrottsrörelsen efter
15 års ålder? Menar vi i Svensk idrott allvar med skrivningar och intentioner i Idrottsrörelsen 2.0?
Om ja, då yrkar Svenska Skolidrottsförbundet på:
att

RF-stämman uppdrar åt Riksidrottstyrelsen att utforma kriterier för högre LOK-stöd till
föreningar som bedriver flera idrotter och/eller samverkar med andra idrotter i mening
att behålla fler och skapa möjligheter att börja med en (ny) idrott även i tonåren.

att

samverkan mellan idrotter och föreningar som bedriver flera idrotter under samma
paraply blir ett prioriterat område i Idrottslyftet.

Så skapas förutsättningar för framtidens idrottsföreningar
Traditioner, specialisering och regler skapar inte framtidens idrottsrörelse. Om idrotten ska lyckas
fånga in och behålla barn- och ungdomar i högre utsträckning behöver vi möjliggöra förändringar i
den traditionella SF-strukturen inom föreningen, som framförallt främjar revirtänkande och fokus på
egennytta. På grund av denna utveckling har idrotten de senaste åren i många fall fått se sig
frånsprungen av kommersiella aktörer som erbjuder idrott på det vis som barnet, ungdomen och
föräldern vill ha det. Enligt skriften Framtidens Idrottsförening sägs kommersiella aktörer bland
annat:
 Ha ett uppriktigt intresse för ”de som inte platsar”
 Vara obundna av traditioner, specialisering och regler
 Utveckla nya motionsformer som inte kräver stora förkunskaper

Ett exempel bland de kommersiella aktörerna är Knatteskutt, där barn 3–7 år erbjuds att prova olika
aktiviteter tio gånger under 10 veckor för 600–975 kr. Många av ledarna rekryteras givetvis från
idrottsrörelsen.
I dagsläget är det med hänsyn till RF:s stadgar (2§ 4 p) inte möjligt att bedriva/administrera idrott
som är nära besläktad med verksamhet som redan bedrivs av annat SF inom RF. Men för den
enskilda föreningen är det fullt möjligt att bedriva flera idrotter om det står i stadgarna. Ett gott
exempel på detta lyftes på Riksidrottsforum i Gävle med IK Sätra Bollsport (Gävle) där det tränas
handboll, fotboll, innebandy, basket och volleyboll i ett och samma lag. Men det skulle lika gärna
kunna vara kampsport och racketsport, eller varför inte olika idrotter som utövas på is? Redan idag är
detta naturligt i fleridrottsförbunden. Men detta är inte tillräckligt, denna verksamhetsidé behöver
spridas och stimuleras i hela idrottsrörelsen, om vi vill uppfylla de fina ord som beskrivs i
idrottsrörelsen 2.0.
Ha ett uppriktigt intresse för de som inte platsar. Alltför ofta ser vi fortfarande rubriker om barn
som på olika sätt behandlas illa inom idrotten. Att hamna i B-laget vid 10 års ålder skapar inte
framtidens idrotts- och samhällsmedborgare. Tror vi fortfarande på att allsidighet, lekfullhet och
tålamod är vägen till att bli en framtida idrottsstjärna? Då kan vi inte längre fortsätta som vi gör, där
de olika idrotterna slåss om barnen. Vi måste i första hand se till barn och ungas bästa och i andra
hand till hela idrottsrörelsens bästa. I tredje hand kommer det egna Specialidrottsförbundets bästa.
Det finns många exempel på att den som blir bäst både har sysslat med flera idrotter upp i ålder och
kanske inte var bäst från början. Ett axplock från forskningsrapporterna:
 Knappt var femte elitidrottare koncenterar sig direkt på sin specialidrott. Hälften
håller på med 2-3 olika sporter.
 En fjärdedel av landslagsidrottarna har lyckats ta sig till toppen trots att de bara var
en medelmåtta eller kanske var bland de sämre från början1.
 Det är svårt att se vilka utövare som har förutsättningar att bli bra och ännu svårare
att veta vilka som faktiskt kommer att ha den långsiktiga uthålligheten att träna så
mycket som krävs2.
Idrott hela livet tror vi skapas genom att se över befintliga ekonomiska styrmedel till våra
föreningar. Föreningar som bedriver flera idrotter ska premieras. Ekonomi är ett starkt styrmedel och
vi tror att det är nödvändigt att stärka förutsättningarna för föreningar att kunna bedriva flera olika
idrotter. Detta kan till exempel göras genom att ge ett högre LOK-stöd till dessa föreningar och
genom att sådana satsningar prioriteras inom idrottslyftet. Exakt hur de ekonomiska styrmedlen ska
omformas och utformas överlåter vi till RS att utreda.
Svenska Skolidrottsförbundet yrkar:
att
RF-stämman uppdrar åt Riksidrottstyrelsen att utforma kriterier för högre LOK-stöd till
föreningar som bedriver flera idrotter och/eller samverkar med andra idrotter i mening
att behålla fler och skapa möjligheter att börja med en (ny) idrott även i tonåren.
att

1
2

samverkan mellan idrotter och föreningar som bedriver flera idrotter under samma
paraply blir ett prioriterat område i Idrottslyftet.

Ur ”Vägen till landslaget” (Sten Eriksson m fl, 2001)
Ur ”Att finna och utveckla talang” (FoU-rapport från RF 2011, PG Fahlström)
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