Ordförande har ordet

Framtidsspaning
Post-pandemi i Göteborg Friidrott
Göteborgs friidrottsförbund är ett anrikt och starkt
förbund, ett förbund som engagerar. Engagemanget
finns där alltid, oavsett om vi genomför, eller ställer in,
Göteborgsvarvet och andra lopp som drivs av våra
föreningar.
Jag vill börja med att rikta ett stort tack för det enorma
stöd som jag och kansliet tillsammans med styrelsen har
mött under pandemin, utan det hade vi inte överlevt. Att
få axla förtroendet som ordförande för Göteborg Friidrott
är, och har varit, en stor ära. Under 2022 lämnas förändrings- och krisledningen över till nya krafter i vår rörelse.
Vi har under 2021 gått igenom hårda prövningar.
Ambitionen har hela tiden varit att skapa en trygghet
i kansliorganisationen och i vår verksamhet. Där har
förbundsdirektören och många andra på kansliet gjort
fantastiska insatser under 2021. Särskilt tack till er!
Göteborgs friidrottsförbund behöver vara väl rustade
för att klara av drastiska förändringar i omvärlden, vilket
vi tyvärr inte var till fullo under augusti 2021. Ett stort
ansvar för det faller på mig och styrelsen. Vi ska under
hösten 2021 analysera varför det blev som det blev och
vad vi kan göra bättre.
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Till sist. Det pågår ett arbete med att svetsa oss samman
för att ge bästa möjliga förutsättningar för att komma
tillbaka till ett normalläge. Men vi har bestämt vårt resmål
och alla som vill och kan, får vara med! Jag tror på det
tillitsbaserade ledarskapet som vår nye förbundsdirektör
kommit in i förbundet med, det ger utrymme för alla typer
av åsikter utifrån våra olika roller. Tillit är nyckeln i allt vi gör!
Varje dag behöver förbundet stärkas för att komma
tillbaka ännu starkare 2022. Jag hoppas att ni förstår
och kan acceptera situationen. Från och med nu är ert
oavkortade stöd viktigare än på många år. Ni som vill ha
förändring och förbättring kommer säkert att få det, men
jag vill att ni ska veta att ni inte behöver tveka en sekund
på att vi som fått ert förtroende vill förbundets bästa i allt
vi gör. Vi är Göteborg Friidrott. Du och jag. Vi.
Tillsammans.
JAHJA ZEQIR A J
ORDFÖR ANDE
Göteborgs Friidrottsförbund
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GÖTEBORG FRIIDROTT:

Så är vi organiserade
Begreppsförklaring
World Athletics
Internationella Friidrottsförbundet som
tidigare gick under namnet International
Association of Athletics Federations
(IAAF).
EAA
Europeiska Friidrottsförbundet
(European Athletic Association).
RF & RF-SISU
Riksidrottsförbundet och dess regionala
stödfunktion, RF-SISU, som även ansvarar
för idrottsövergripande utbildningar.
SF
Specialidrottsförbund, t.ex. Svenska
Friidrottsförbundet (SFIF).
UC Väst
Svenska Friidrottsförbundets regionala
utbildningsfunktion som ansvarar för
friidrottspecifika utbildningar.
SDF
Specialdistriktsförbund, t.ex. Göteborgs
Friidrottsförbund (GFIF).
ISO 20121
Ledningssystem för hållbarhet vid
evenemang. Via ledningssystemet och de
revisioner som ingår är Göteborgsvarvet
och dess dotterlopp, sedan 2016, ett
certifierat hållbart evenemang.
ISP
In Sports Promotion. Ett företag som
genom ett samarbetsavtal är konsulter
till GFIF och ansvarar för försäljning,
marknadsföring och kommunikation.
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Arenaföreningar Göteborg Friidrott

Angereds Atletiska
Angereds IS
Bohus IF

Göteborgs Kvinnliga IK
Hönö IS
IF Kville
IK Vikingen
IFK Göteborg Friidrott
Kongahälla AIK

(SDF). I Sverige finns ca 1 000
friidrottsföreningar varav 48 tillhör
Göteborg, och av dem är 15
klassade som Arenaföreningar.
Göteborgs Friidrottsförbund är
en ideell förening vars högsta
beslutande organ är årsmötet.
Under årsmötet utses Göteborgs
Friidrottsförbunds styrelse, vilken
ansvarar för förbundets verksamhet.

Göteborg Friidrott – gemensam verksamhetsinriktning
I Göteborgsdistriktet arbetar
Arenaföreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg
Friidrott utifrån den vision och det
syfte som presenteras nedan. De
gemensamma målen och visionen
är formulerade i denna verksamhetsplan, som medlemsförening-

arna varje år, på årsmötet, beslutar
om och som förbundets styrelse
och kansli sedan arbetar efter.
Varje förening upprättar i sin tur
egna verksamhetsplaner för att
arbeta mot de gemensamma
målen och visionen.

Lerum Friidrott
Majornas IK
Mölndals AIK
Sävedalens AIK
Utby IK
Örgryte IS

Foto: Glenn T Unger och Deca Text & Bild

Idrotten i Sverige är organiserad
genom Riksidrottsförbundet (RF).
Idrottsföreningarna är indelade i så
kallade specialidrottsförbund (SF),
organiserade utifrån de olika idrotterna. Svenska Friidrottsförbundet
(SFIF) är friidrottens specialidrottsförbund. Inom friidrotten är
verksamheten from 2022 i sin tur
indelad i 9 specialdistriktsförbund

23 48
I Sverige finns...

ca 1000 friidrottsföreningar varav:

specialdistriktsförbund varav
Göteborg är ett av dem

tillhör Göteborg

Göteborgs Friidrottsförbund

Göteborgs Friidrottsförbund
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vision

Sedan 2013 har Göteborgs Friidrottsförbund
arbetat tillsammans med Arenaföreningar utifrån
den framtagna visionen Göteborg Friidrott 2022.
Syfte
Göteborg Friidrott ska skapa optimala förutsättningar
för samtliga som bedriver friidrott utifrån var och ens
förmåga och ambition, samt utveckla sunda vanor, höja
livskvalitén och stärka gemenskapen.

15
ARENAFÖRENINGAR

Sveriges
mest attraktiva
friidrottsmiljö
med bredd,
spets och glädje.

Göteborgs Friidrottsförbund
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Vi vill på bästa
sätt bidra till
en framgångsrik
friidrottsverksamhet
i Göteborg.
Fokus på:
Stödja arbetet i förbundets sju kommittéer
hopp
sprint
kast
medel-lång
ungdom
para
veteran

VERKSAMHETSPLAN 2022
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GÖTEBORG FRIIDROTT:

Verksamhetsområden
och aktiviteter

Göteborg Friidrottsförbunds
styrelse och kansli vill på bästa sätt
bidra till en framgångsrik friidrottsverksamhet i Göteborg. Göteborgs
Friidrottsförbund ska genomföra

beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen och på så sätt tillsammans
med Arenaföreningarna bidra till att
uppnå Göteborg Friidrotts mål.

Göteborg Friidrott har strukturerat sin verksamhet i fyra olika
verksamhetsområden.
Friidrottskansliet
Förenings- och förbundsutveckling
Anläggningar
Arrangemang

Aktiviteterna är antingen en del av
ett basuppdrag eller utvecklingsuppdrag. Till basuppdraget hör
årligt återkommande uppgifter som
att upprätthålla kommunikationskanaler, hantera sanktionsansökningar, tävlingskalender, statistik,

GöteborgsFriidrottsförbund
Friidrottsförbund
Göteborgs

rekord, årsmöte och andra årliga
möten, leda UC-Väst genom en
styrgrupp och regional representation inom RF SISU. Utvecklingsuppdrag är de aktiviteter som
beskrivs under varje verksamhetsområde.

Göteborgs Friidrottsförbund
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VERKSAMHETSOMRÅDE:

Friidrottskansliet

Detaljerade mål 2022

Samtliga grengrupper ska vara
representerade samt ha en könsfördelning på
minst 40/60 i målen som följer:

+
+

Beskrivning
Med friidrottskansliet menar vi
friidrottslig verksamhet i form av
träning och tävling för friidrottare
och tränare. Med friidrottslig verksamhet menar vi alla friidrottsgrenar

inklusive långlöpning. Med friidrottare menar vi utövare av friidrottslig
verksamhet i alla åldrar och nivåer.
Med tränare menar vi de som
tränar friidrottare.

Aktivitet
Hantera basservice som förbundet utför som utbildning, träningsbokningar,
tävlingssanktioner, och samarbeta med SFIF, andra SDF och RF-SISU.
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+
+
+
+

5000

ungdomar,
7–25 år, som
tränar friidrott
regelbundet

500 ungdomar, 15–17 år,
som tävlar på arena utomhus
250 ungdomar, 18–19 år,
som tävlar på arena utomhus
200 tränare som utbildas årligen
25 % placering 1–6 på
samtliga senior-SM
25 % representation i
seniorlandskamper/mästerskap

Vara ett stöd till förbundets styrelse under distriktets års-hjul
Stödja och utvärdera arbetet i förbundets 7 kommittéer (hopp, sprint,
kast, medel-lång, ungdom, para och veteran) utifrån innehållet i respektive
verksamhetsplan.
Projektleda distriktsgemensamma tävlingar och resor för ungdomar,
juniorer och seniorer.
Samverka med SFIF, RF-SISU, och Universiteten kring Elitmiljön
Göteborg, samt skapa forum för kompetensutveckling genom
elittränarmöten och utvecklingsprojekt.

Övergripande mål

Med välutbildade och engagerade
tränare ska vi bedriva Sveriges
bästa friidrottsliga verksamhet för
friidrottare, utifrån var och ens
egna förutsättningar och mål.

Göteborgs Friidrottsförbund
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VERKSAMHETSOMRÅDE:

Förenings- och
förbundsutveckling

VERKSAMHETSPLAN 2022
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Detaljerade mål 2022

7000
Totalt

medlemmar inom föreningarna i
Göteborgsdistriktet (friidrottssektion)
Beskrivning
Med förenings- och förbundsutveckling menar vi rekrytering, samverkan och utbildning i föreningar
som driver friidrottslig verksamhet
samt utvecklingsprocesser inom

Göteborgs Friidrottsförbund. Alla
aktiviteter genomförs för att utveckla distriktets förbund och föreningar
och därför ska samverkan ske med
dessa där det är lämpligt.

Aktivitet

Öka antalet
genomförda
utbildningstimmar
i föreningarna och
GFIF, via SISU

På uppdrag från SFIF utbilda föreningsledare, tränare, aktiva och
funktionärer.
Formulera nya mål för förbundets verksamhet utifrån nuvarande mål
och Strategi 2025 från SFIF.
Stödja föreningarna i deras arbete med inkluderings-, värdegrundsoch, jämställdhetsfrågor.
Initiera utvecklingsinsatser i enlighet med Svenskt Friidrotts verksamhetsinriktning och föra ut/informera om centrala beslut och koncept.

Övergripande mål

Med välutbildade och engagerade
tränare ska vi bedriva Sveriges
bästa friidrottsliga verksamhet för
friidrottare, utifrån var och ens
egna förutsättningar och mål.

Göteborgs Friidrottsförbund
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VERKSAMHETSOMRÅDE:

Detaljerade mål 2022

Anläggningar

95% nöjda besökare i Friidrottens Hus

Beskrivning
Med anläggningar menar vi samtliga
platser där friidrottslig verksamhet bedrivs,
samt utrustning till dessa anläggningar.
Aktivitet
Daglig drift av Friidrottens Hus samt genomföra underhållsåtgärder enligt
fastställd plan.
Utnyttja anläggningens möjligheter för idrottsöverskridande samarbeten
och skapa nya intäkter.
Stötta distriktets föreningar i anläggningsfrågor och verka för bibehållande
av Ullevi som friidrottsarena.
Verka för att Slottsskogshallen återuppbyggs och samverka med
byggprojekten i Friidrottens Hus närområde.

15

Alla föreningar
ska vara nöjda
med tillgången till
fullgod inomhusoch utomhusfriidrottsanläggning
i sin närmiljö.

85%

av alla tillgängliga tider över dygnet
ska vara bokade av i första hand
föreningarnas aktiva och i andra
hand intressenter som inte tillhör
föreningarna.

Övergripande mål

Vi ska medverka till att skapa nya, förvalta
egna befintliga anläggningar samt verka
för att andra anläggningar har hög tillgänglighet och rätt utrustning för friidrottslig

Göteborgs Friidrottsförbund

verksamhet. Vi ska leda utvecklingen av
området kring Slottsskogsvallen och
Friidrottens Hus för att skapa nya rum
för idrott och övriga intäktskällor.

Göteborgs Friidrottsförbund
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VERKSAMHETSOMRÅDE:

Arrangemang
Beskrivning
Med arrangemang menar vi såväl
befintliga som nya tävlingar för
friidrottare och samtliga evenemang
som arrangeras av Göteborgs

Friidrottsförbund, inklusive
Göteborgsvarvet med dotterlopp
och Folksam Grand Prix.

Aktivitet
Utveckla och genomföra Göteborgsvarvet och övriga dotterlopp i maj.
Ta fram en strategi- och genomförandeplan för förbundets övriga
motionslopp.
Arrangera Folksam Grand Prix-galan (World Athletics Bronze level)
på Slottsskogsvallen i augusti.
Genom LOC starta upp arbetet mot WMA2024. Ta fram funktionärsutbildningsplan och genomföra platsbesök vid WMA2022 i Finland.
Tillsammans med SFIF och Göteborg&Co formulera en långsiktig
arrangemangsstrategi för internationella tävlingar, samt att tillsammans
med Örgryte IS arbeta vidare med ansökan om JVM2026.
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Detaljerade mål 2022

+
+

+
+

+

Åtta
sanktionerade
arenatävlingar,
utomhus, för
juniorer och
seniorer årligen

Två sanktionerade
tävlingar, inomhus, för
juniorer och seniorer årligen
20 sanktionerade
arenatävlingar för ungdomar
årligen, inomhus och utomhus
Vi ska ha nöjda och stolta
funktionärer och återkommande deltagare i alla åldrar
Nå full potential i
samarbetet med ISP
med en årlig partnertillväxt
om 25% 2022–2025

Övergripande mål

Vi ska skapa friidrottsevenemang över
hela året som alla vill uppleva eller
medverka i. Det innefattar även att stödja
utvecklingen av långlopp i distriktet. Vi
ska bidra till att öka antalet motionärer
i Sverige samt de som deltar i våra lopp i
alla åldrar. Göteborgsvarvet ska erbjuda

Göteborgs Friidrottsförbund

evenemang till motionerande och genom
samarbetet med ISP stärka lojaliteten hos
våra kunder genom än starkare paketering och aktivering. Vi ska ha ett starkt
och välkänt varumärke som arbetar med
fokus på upplevelse, tävling och hållbarhet.

Göteborgs Friidrottsförbund
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