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Inledning
Bakgrund
Under några dagar i april och maj 2019 träffades representanter från Hallands Skyttesportförbund och
Hallands Idrottsförbund/SISU-Idrottsutbildarna.
Vid dessa möten diskuterades möjligheten, och behovet, av att bjuda in skyttesportföreningarna i Halland
till att skapa samsyn och diskutera möjligheterna till att utveckla skytteporten i Halland.
Bestämdes att bjuda in till en föreningsträff som skulle ledas av representant från SISU-Idrottsutbildarna.
Föreningsträffen kom att äga rum den 29 september 2019 och leddes av:
•
•
•

Jan-Olof Johansson, Idrottskonsulent från Hallands Idrottsförbund/SISU-Idrottsutbildarna
Emelie Elfsberg, Idrottskonsulent från Hallands Idrottsförbund/SISU-Idrottsutbildarna
(del av dagen)
Alexander Carlsson, Föreningsutvecklare Svenska Skyttesportförbundet

Deltog gjorde 27 personer representerandes 13 av distriktets föreningar.

Sammanfattning
Via www.skyttesport.se publicerades denna nyhet som sammanfattade dagen:

Presentationer
Presentationerna bifogas.
• Jan-Olof Johansson, Hallands Idrottsförbund/SISU-Idrottsutbildarna
• Alexander Carlsson, Svenska Skyttesportförbundet presenterade information för och om förbundet
• Michael Norrman, SvSF:s SäkB-konsulent, genomförde ett uppskattat informationspass avseende
säkerhetsföreskrifter – Föreningar rekommenderas kontakta Michael då det gäller säkerhetsfrågor.

Utvecklingsarbetet
Ungdomarna
Ungdomarna arbetade med sin syn och vision mot Strategi2025. Redovisas nedan.

Processarbetet
Övriga arbetade enligt PMI-modellen (Plus, Minus, Intressant)
Efter skapad samsyn om nuläget (plus och minus)
kunde ett antal intressanta utvecklingsområden
för den Halländska Skyttesporten dokumenteras
och prioriteras.

Plus och minus
Det som dokumenterades som plus och minus (nuläget) för den Halländska skyttesporten var:
Dokumentera allt som upplevdes vara plus

Dokumentera allt som upplevs vara minus

idrott genom hela livet

Synen på skyttet

Gemensam verksamhet mellan klubbar (åka och ha aktivitet på andra
klubbar)

Ekonomi

Väletablerade organisationer, finns anläggningar, klubbar och
instruktörer

Tränarkunskap. Både ledare/skytt.

Bra utbud av tävlingar

När en person är både Ledare/skytt. Lätt att tappa

Sport för alla oavsett hinder. Kombinationssport. Struktur, ordning och tappar medlemmar efter viss ålder
reda som ger trygghet. Flexibla ledare
en sport för alla, oavsett livskvalité

Tillgänglighet.

Lätt att tävla

Information mellan förbund och föreningar

Många föreningar - finns alltid en nära

Individuellt.

Enkelt att börja oavsett ålder

bristande media upplysning, svårfunnen information

bli stödmedlem för visa sin positiva syn på skytte

Banorna ligger ibland lite otillgängligt

Koncentration hos barnen. Märkbart i skolan och hemma

Vi har inte alltid skyltat så bra

Förhållandevis billig sport

En del grenar har höga kostnader - ammunition

Vi har enkelt att ta emot människor oavsett förutsättningar

Dåliga på att marknadsföra oss

Det går väldigt enkelt att delta utan att tävla

Ledarengagemang. Rekrytering

Man kan vara aktiv hela livet

Kunskap om olika människor

För alla åldrar. Alla tävlar på lika villkor oavsett könstillhörighet.
Gemenskap över generationsgränserna.

Intressant
Efter plus och minus, samt med intryck efter de inledande presentationerna blev uppgiften att:
Lista det som du/ni uppfattat som speciellt intressant, och som bör tas med inför 2025!
Plus kan återanvändas, minus vidareutvecklas...
Eller om ni kommit på något nytt att utveckla/ta hänsyn till inför 2025

Intressant att gå vidare med är...

Kommentar

Veteranrekrytering

Veteranrekrytering för individens välmående och klubbens avlastning.

Smart marknadsföring.
Långsiktighet

Hur man ska behålla gamla och värna om de nya

Skyttet är en idrott

Vad är synen på skyttet? Hobbyverksamhet eller idrott?

Samordnade prova på olika discipliner.,

Behålla skyttar genom att erbjuda olika discipliner/utmaningar

Samverkan mellan föreningar/grenar för att hjälpa skyttar
att känna på andra verksamheter

Tror det kan bygga ett bredare och mer långvarigt intresse för skyttet

Få föräldrar intresserade

Engagerade föräldrar är nyckeln till en välmående förening

Kommunikation mellan förbund och förening

Kommunikatör? Ansvar från alla håll. Hemsidan ska vara mera aktiv.

Mediabevakning av skyttesport

Hur skall vi få media att rapportera om skytte?

Kvalitetssäkrad träning

Vi har inte så mycket organiserad träning, kan behövas samordning mellan
föreningar för att få till.

Arbeta mer med lärgrupper

I första hand få till insikten att vi genomför utbildningar och att de kan rapporteras.

Utveckla samarbete mellan grenarna.

Rubriceringar
De definierade intresseområden grupperades och genom urval fastställdes vad deltagarna
upplevde som det mest prioriterade för den halländska idrotten.
Behålla
Skyttet en idrott
Samsyn inom skyttet
Föräldraengagemang
SF vs. SDF
Marknadsföring/Media
Ny syn på träning
Bildning
Veteranrekrytering

Intervjurundor
Fyra frågeställningar definierades utifrån de mest prioriterade intresseområden.
A – Vad skall vi göra för att förändra synen på skyttet?
B – Vad skall vi göra för att öka marknadsföring och mediabevakning?
C – Vad skall vi göra för att skapa samsyn inom skyttesporten?
D – Vad skall vi göra för att behålla aktiva inom skyttet?

Redovisning
Efter genomförda grupparbeten där samtliga deltagare fått möjlighet att ge sina synpunkter/svar till varje
frågeställning redovisades den samlade uppfattningen:
Vad skall vi göra för att förändra synen på
skyttet?
Skytte är en sport
o Vapen är ett idrottsredskap
Sprida kunskap
o Nå ut genom media
Visa upp skytte
o Mässor
o Olympic day
o Skyttesimulator
o Lovaktiviteter
Koncentrationsfrämjande verksamhet
Vad skall vi göra för att skapa samsyn inom
skyttesporten?
Prova på varandras grenar
Se inte varandra som konkurrenter
Ta hjälp av varandra
Utbyta erfarenheter

Vad skall vi göra för att öka marknadsföring och
mediabevakning?
Engagera influenser för att marknadsföra
skyttet
Hemsida, FB, Insta
Live-visning ökar förståelse för skyttet
Bjuda in tidningen till tävling
Intresserad reporter
Reklam

Vad skall vi göra för att behålla aktiva inom
skyttet?
Det måste vara roligt
Fler tävlingar
Engagerade ledare som ser individen
Gemenskap i klubben
Skapa nätverk mellan skyttegrenarna
Vid studieflytt förmedla kontat med
föreningen på studieorten

Ungdomsrådet
”Vad kan vi tillsammans göra för att utveckla barn och ungdomsskyttet i Halland?”
Arbetet genomfördes i två moment
1) Skapa en artikel/reportage (vision) om hur den ser ut om fem år, 2025.
2) BLU – Dokumentera önskemål inför framtiden

Redovisningar
Två grupper arbetade med vision mot 2025 och önskemål om hur skyttesporten skall uppfattas i en
framtida artikel om fem år. (Se bilder nedan)

Artikel 1 – Om fem år
RUBRIK: Staten skjuter in mer pengar - Lämnar över stafettpinnen till hela familjen
BESKRIVANDE NYCKELORD OCH MENINGAR: Kunskap – Ekonomi – Engagemang
Så här formulerades framtidsbilden och förhoppningarna för fem år sedan
-

Synas mer
Lättare få fram information
Utveckla hemsidan
Höja medelåldern
Få bort falska påståenden om vapen

Betydelsefulla förändringar i jämförelse med för fem år sedan: Föräldrar mer engagerade –
Utbildning – Mer kunskap om sporten
”SÅ HÄR FICK VI ALLA ATT DRA ÅT SAMMA HÅLL”: Ny rapport Skjutning innebär stora
möjligheter – Positiv mediabevakning.

Artikel 2 – Om fem år
RUBRIK
Hallands Skyttesport har börjat konkurrera med storsporterna (Syns ej i bilden)
Ungdomarna har börjat ta sporten framåt.
Skyttesporten börjar bli accepterad i samhället
BESKRIVANDE NYCKELORD OCH MENINGAR:
-

Gemenskap
Inkludering

”Få bort gubbkulturen – Välkomna kvinnorna”
Så här formulerades framtidsbilden och förhoppningarna för fem år sedan:
Svårt behålla medlemmarna i klubben
Betydelsefulla förändringar i jämförelse med för fem år sedan:
-

Fler medlemmar än någonsin stannar kvar efter individanpassad träning.
Ledarskap

”SÅ HÄR FICK VI ALLA ATT DRA ÅT SAMMA HÅLL”:
Avdramatisering av Skyttesporten
Jämställt mellan män och kvinnor i både ledning och bland medlemmar 50 % 50
Betydelsefulla förändringar i jämförelse med för fem år sedan: Synas i samhället och i
skolan

BLU
•
•
•

Börja med – Vad gör vi inte i verksamheten idag som vi ska börja med?
Låt vara – vad i vår verksamhet ska vi fortsätta göra på samma sätt?
Underhålla – Vad i vår verksamhet ska vi underhålla och kanske utveckla

Börja med

Låt vara

Underhålla

Gemensamma aktiviteter i
både förening och i regionen
Studiebesök hos andra klubbar

Bistå med klubbvapen och
kläder
Samverkan med andra
föreningar

Informationen

Organiserade träningar
Individanpassad träning
Sportar över gränser
Utbildning för föräldrar
Hemsida, sociala media
Prova-på-dagar
Träningsmål – för att utvecklas
(Kalender)

Förmåner, belöning till ledare
Lekfull träning
Hemsida, sociala medier
Uppdateringar för att intressera

Sammanfattning
En föreningsträff med stort engagemang!
Vilja och önskan att få skyttesporten i en ”förflyttning” i linje med RF’s Strategi2025 finns både hos SF,
SDF och deltagande föreningar.
De dokumenterade målen och inriktningarna i detta dokument är vad deltagarna vid föreningsträffen kom
fram till var att prioritera.
Nu finns alla möjligheter för både distriktsförbund och de lokala föreningarna att enskilt och tillsammans
arbeta vidare utifrån utfallet och diskussionerna från denna träff.
Givetvis finns ingenting som hindrar att starta upp eller genomföra andra projekt inom föreningen eller i
samverkan med SISU-Idrottsutbildarna. Rekommendationen från både förbund och SISUIdrottsutbildarna är att utvecklingsprojekt och föreningsutveckling avser någon av de fem
utvecklingsresorna inom Strategi2025, d v s:
Den moderna föreningen engagerar
En ny syn på träning och tävling
Ett stärkt ledarskap
Inkluderande idrott för alla
Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Hur gå vidare
Närvarande var överens om gemensamt arbeta vidare utifrån vad som diskuterats under dagen. Både på
distriktsnivå och inom de lokala föreningarna.
Rekommenderas både från Riks och distrikt att samverka med SISU-Idrottsutbildarna.
Föreslagen handlingsplan
• Hösten 2019
o Påbörja diskussioner och sätt utvecklingen på agendan inom respektive styrelse – Både
SDF och inom den lokala föreningen.
o Lokala föreningen ser över sin kunskap och medlemshantering i IdrottOnline
o Enskilda föreningar utökar samverkan med SISU-Idrottsutbildarna
▪ Redovisa redan pågående bildningsverksamhet
▪ Stöd för att starta nya utvecklingsprojekt
▪ Stöd för LOK-redovisning (Aktivitetsstödet)
• Våren 2020
o Föreningssamverkan genom att bjuda in aktiva från närliggande föreningar
o ”Lokala”-föreningsträffar
• Hösten 2020
o Uppföljning och statusinventering om vad som sker i föreningarna.

/Jan-Olof Johansson, SISU-Idrottsutbildarna

