
Seminarier vid Förbundsårsmötet 2011 i Gävle 
 
Elitidrott och Utbildning 
Under det här seminariet informerar vi om de förändringar som nu sker f o m hösten 
2011 inom gymnasieskolan (GY-11) och möjligheten att kombinera elitfriidrott och 
studier i ett RIG (riks-friidrottsgymnasium) eller ett NIU (Nationellt godkänd 
idrottsutbildning) samt hur förbundet arbetar med fortsättningen på den 
postgymnasiala nivån i samarbete med universitet/högskola och kommun. 
Vi presenterar även en ny tränarutbildning i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö 
som ger möjlighet att validera redan befintlig kunskap till akademiska poäng. 
 
 
Presentation Projekt SkadeFri  
Jenny Jacobsson presenterar bakgrund samt tillgängliga resultat från de studier som 
under ett år följt dels topp 10 män och kvinnor i 19 grenar dels topp 10 pojkar och 
flickor 17 år i 18 grenar i Sverige. Studierna är ett samarbete mellan Linköpings 
Universitet och Svenska Friidrottsförbundet och dess huvudsyfte är att få en aktuell bild 
av förekomsten och typen av skador inom svensk friidrott. Resultat från studierna 
kommer att användas till att planera och utföra åtgärder som kan förebygga 
förekomsten av skador relaterade till friidrott.  
 
 
Friidrott för barn: Lansering av ny bok och DVD 
Under seminariet presenteras dels den nya boken/dvd:n ”Friidrott för barn”, dels den 
nya utbildningsstruktur för barn-/ungdomstränare i Svensk Friidrott som stegvis kommer 
att sättas i verket med början 2011. 
 
 
Miljö- och energifrågor – små steg med stor påverkan 
Anneli Kouthoofd, sponsor- och eventchef på Fortum, berättar om hur medlemmar, 
föreningar och förbund genom energibesparande åtgärder och relativt enkla åtgärder 
kan driva anläggningar mer energieffektivt. Fortum är en aktiv part och inspiratör till 
Svensk Friidrott i arbetet med klimat- och hållbarhetssamarbete. Under seminariet får ni 
höra om energikartläggningarna i landets friidrottshallar och få exempel på åtgärder 
som enligt Fortums beräkningar kan ge en generell 20%-ig besparing . Vid seminariet 
kommer det att tydliggöras att ett miljöansvar är positivt både för miljön och 
verksamhetens ekonomi! 
 
 
Inför RF-stämman – Svensk Friidrotts svar på fyra centrala utredningar 
Under året har RF arbetat med fyra större utredningar vilka kommer att få betydelse för 
idrottsrörelsen. Friskis & Svettis (61 föreningar) hade motionerat likalydande till 
Riksidrottsmötet 2009 om att de önskar bli ett fristående förbund. Dessa motioner ingår 
i en av utredningarnas uppdrag, ”Anslutningsutredningen”.  Idag är de flesta Friskis 
och Svettisföreningarna medlemmar hos Svensk Friidrott. De tre övriga är ”SF-
stödsutredningen”, ”Organisationsutredningen” samt ”Utredning om IdrottsAB. Beslut 
fattas på Riksidrottsmötet i maj 2011 kring de fyra utredningarna. Under detta 
årsmötesseminarium presenterar Svensk Friidrotts styrelse sina remissvar. 
 



 
 
 
 
 
 


