Välkommen till Göteborg Friidrott!
Så här är Göteborgs Friidrottsförbund organiserad!
Svenska Friidrottsförbundet organiserar sitt regionala stöd mot föreningarna genom 9
specialdistriktsförbund. Göteborgs Friidrottsförbund är en av dem.
Göteborgs Friidrottsförbund är en ideell förening vars högsta beslutande organ är distriktsårsmötet.
Under distriktsårsmötet utses Göteborgs Friidrottsförbunds styrelse, vilken ansvarar för förbundets
verksamhet.
Tillsammans med Friskis & Svettis samlar Göteborgs Friidrottsförbund totalt 50 000 medlemmar i 53
föreningar runt om i Göteborg, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun.
12 000 av dem är engagerade i det som kallas för arenafriidrott.
De idag 16 arenaföreningarna samarbetar tätt med Göteborgs Friidrottsförbund för att möjliggöra
friidrott hela livet genom att arbeta mot en bredd, internationell spets, och mot att varje aktiv, ledare,
förälder och anställd ska känna glädje till det just dem kan bidra med.

Gemensam verksamhetsinriktning med alla föreningar
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 anslutna
föreningarna varje år på distriktsårsmötet 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.

Vision och syfte – Vart är Göteborg på väg?
Sedan 2013 har Göteborgs Friidrottsförbund arbetat tillsammans med Arenaföreningar utifrån den
framtagna visionen Göteborg Friidrott 2021, som med viss revidering, fortskrider fram till 2023.

Vision
Sveriges mest attraktiva friidrottsmiljö med bredd, spets och glädje.

Syfte
Göteborg Friidrott skall skapa optimala förutsättningar för samtliga som bedriver friidrott utifrån var
och ens förmåga och ambition, samt utveckla sunda vanor, höja livskvalitén och stärka
gemenskapen.
* Arenaföreningar Göteborg Friidrott 2022: Angereds Atletiska, Angereds IS, Bohus IF, Göteborgs Kvinnliga IK, Hönö
IS, IF Kville, IK Vikingen, IFK Göteborg Friidrott, Kongahälla AIK, Lerum Friidrott, Majornas IK, Mölndals AIK, Sävedalens
AIK, Ullevi/Vikingen, Utby IK, Solvikingarna, Örgryte IS Friidrott.

Göteborg Friidrott verksamhetsområden
och aktiviteter
Göteborg Friidrottsförbunds styrelse och friidrottskansli 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

•

Evenemang

Aktiviteterna är antingen en del av ett basuppdrag eller utvecklingsuppdrag. Till basuppdraget hör
årligt återkommande uppgifter som att underhålla och utveckla kommunikationskanaler, hantera
sanktionsansökningar, tävlingskalender, statistik, rekord, årsmöte och andra årliga möten, leda UCVäst genom en styrgrupp och regional representation inom RF SISU. Utvecklingsuppdrag är de
aktiviteter som beskrivs under varje verksamhetsområde.

Verksamhetsområde: Friidrottskansliet
Beskrivning
Friidrottskansliet skall hantera basservice som förbundet utför som utbildning, träningsbokningar,
tävlingssanktioner, elitutveckling och samarbeta med SFIF, andra SDF och RF-SISU. Vidare skall
kansliet vara ett stöd till förbundets styrelse under distriktets års-hjul.
Friidrottskansliet skall stötta all friidrottslig verksamhet och vara inkluderande, jämlik och jämställd.
Med friidrottslig verksamhet menar vi alla friidrottsgrenar i alla åldrar och nivåer.

Övergripande mål
Tillsammans med välutbildade och engagerade tränare ska Göteborg Friidrott bedriva Sveriges
bästa friidrottsliga verksamhet för friidrottare, utifrån var och ens egna förutsättningar och mål.

Detaljerade mål 2023
Samtliga grengrupper ska vara representerade, och med en jämn könsfördelning minst
40/60 i målen som följer
•

5 000 ungdomar, 7–25 år, som tränar friidrott regelbundet

•

X aktiva 14–15 år som tävlar på arena utomhus

•

500 ungdomar, 15–17 år, som tävlar på arena utomhus

•

250 ungdomar, 18–19 år, som tävlar på arena utomhus

•

X aktiva 20–25 år, som tävlar på arena utomhus

•

200 tränare som utbildas årligen

•

25 % placering 1–6 på samtliga senior-SM

•

25 % representation i seniorlandskamper/mästerskap

Aktivitet
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.
Stödja och utvärdera arbetet i förbundets 7 kommittéer (hopp, sprint, kast, medel-lång,
ungdom, para och veteran) utifrån innehållet i respektive verksamhetsplan.
Öka servicen till föreningarna genom att stötta med tydliga, enkla och praktiska verktyg.
Stärka dialogen mellan förbund och föreningarna i gemensamma forum för att utveckla
föreningarna i linje med de gemensamma målen.
Integrera och inkludera veteranfriidrott och parafriidrott i vår ordinarie verksamhet.
Förbereda integrering av gång i ordinarie verksamhet.
Omarbeta verksamhetsplanen från grunden med hänsyn tagen till styrelsens och
höstdialogens synpunkter. Ett första förslag skall presenteras på Vårdialogen 2023.

Verksamhetsområde: Förenings- och
förbundsutveckling
Beskrivning
Med Förenings- och Förbundsutveckling menar vi rekrytering, samverkan och utbildning i
föreningar som driver friidrottslig verksamhet samt utvecklingsprocesser inom Göteborgs
Friidrottsförbund. Utvecklingsinsatser i enlighet med Svenskt Friidrotts
verksamhetsinriktning skall initieras, centrala beslut och koncept skall implementeras.
Alla aktiviteter genomförs för att utveckla distriktets förbund och föreningar och därför
skall samverkan ske där det är lämpligt. Förbundet skall även stödja föreningarna i deras
arbete med inkluderings-, värdegrunds- och, jämställdhetsfrågor.

Övergripande mål
Bidra till att skapa moderna och konkurrenskraftiga föreningar (SFIF:s mål 1 i Strategi 2025)
vilket skall bidra till att vi ska kunna bedriva Sveriges bästa friidrottsliga verksamhet för
friidrottare, utifrån var och ens egna förutsättningar och mål.

Detaljerade mål 2023
•

Totalt 7 000 medlemmar inom föreningarna i Göteborgsdistriktet (friidrottssektion)

•

Öka antalet genomförda utbildningstimmar i föreningarna och GFIF, via SISU

Aktivitet
På uppdrag från SFIF utbilda föreningsledare, tränare, aktiva och funktionärer.
Stärka funktionärernas, föräldrarna, tränares och de aktivas roll, så att människor är
stolta över sin förening och att vara en del av friidrotten.
Samverka med övriga distrikt utifrån SFIF:s nya distriktsorganisation.
Genomföra workshops kring Trygg Friidrott och Friidrottens spelregler för att
förkroppsliga värdegrunden över föreningsgränserna och säkerställa att alla
människomöten vilar mot friidrottens värdegrund.

Verksamhetsområde: Anläggningar
Beskrivning
Med anläggningar menar vi samtliga platser där friidrottslig verksamhet bedrivs, samt att
säkerställa utrustning till dessa anläggningar.

Övergripande mål
Vi ska medverka till att skapa nya, förvalta egna befintliga anläggningar, och verka för att
andra anläggningar har hög tillgänglighet och rätt utrustning för friidrottslig verksamhet. Vi
ska driva anläggningsfrågor tillsammans med kranskommuner och trygga framtida
tillgång till ändamålsenliga anläggningar.

Detaljerade mål 2023
•

Alla föreningar ska vara nöjda med tillgången till fullgod inomhus- och
utomhusfriidrottsanläggning i sin närmiljö.

•

85% av alla tillgängliga tider över dygnet ska vara bokade av i första hand
föreningarnas aktiva. Övrig tid skall i andra hand prioriteras för intressenter som
inte tillhör föreningarna.

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 Slottsskogshallen återuppbyggnad i samverkan med Idrotts- och
Föreningsförvaltningen.

Verksamhetsområde: Evenemang
Beskrivning
Med evenemang 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.

Övergripande mål
Vi skall stödja utvecklingen av långlopp i distriktet. Vi ska bidra till att öka antalet
motionärer i Sverige. Vi ska ha starka och välkända varumärken som arbetar med fokus på
upplevelse, tävling och hållbarhet. Vi skall skapa lönsamhet i varje enskilt evenemang i
syfte att stärka förbundet och medlemsföreningar. Våra evenemang skall bidra till en
förbättrad folkhälsa i samhället.

Detaljerade mål 2023
•

Samverka med förbundets föreningar vid planering av evenemang under året.

•

Vi ska ha nöjda och välutbildade funktionärer.

•

Vi skall ha återkommande evenemangsdeltagare i alla åldrar.

•

Genomföra lönsamma och kvalitetssäkrade evenemang.

•

Arbeta för att stärka våra varumärken och tydliggöra att Göteborgs
Friidrottsförbund är arrangör av samtliga evenemang.

Aktivitet
Utveckla och genomföra Göteborgsvarvet och övriga dotterlopp i maj.
Genomföra Göteborgsvarvet Marathon i september.
Ta fram en strategi- och genomförandeplan för förbundets övriga motionslopp.
Kvalitetssäkra att vi har välutbildade och nöjda funktionärer i tillräcklig omfattning för
alla ändamål.
Genom LOC starta upp arbetet mot WMA2024 samt ta fram funktionärsutbildningsplan
och fortsätta driva projektet ihop med föreningarna mot genomförandet.

Ordlista
World Athletics
Internationella Friidrottsförbundet som tidigare gick under namnet International
Association of Athletics Federation (IAAF).
EAA
Europeiska Friidrottsförbundet (European Athletics Association).
RF & RF-SISU
Riksidrottsförbundet och dess regionala stödfunktion, RF-SISU, som även ansvarar för
idrottsövergripande utbildningar.
SF
Specialfriidrottsförbund, t.ex. Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).
Friidrottens utbildningar Väst
Svenska Friidrottsförbundets regionala utbildningsfunktion som ansvarar för
friidrottsspecifika utbildningar.
SDF
Specialdistriktförbun, 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.

