Projekt ”Håll frisbeen flytande”
Svenska Frisbeesportförbundet och KFUM Jönköping Ultimate i samarbete med skolor i Jönköping
Bakgrund
Jönköpings frisbeehistoria tar sin början 1978 då Peter Lundmark, idag
generalsekreterare på Svenska Frisbeesportförbundet (SFF), tog initiativ till att starta
Wettern Frisbee disc Club. Wettern var en framgångsrik klubb framförallt åren 19892000, de tog hem ett flertal SM-guld, ett EM-guld och hade ett flertal spelare med i
landslaget, bland annat på VM 1996 i Jönköping. Klubbens verksamhet dog ut 2001.
År 2005 gjorde Josef Carlsson en storsatsning i Jönköping som resulterade i en helt ny
verksamhet för juniorer. Klubben har successivt växt, spelare har engagerat sig för
administrativa frågor, idrottsligt presterat bättre och bättre och kunde 2010 kamma hem
guld i Riksmästerskapen 2010 i openklassen. Damspelarna i KFUM Jönköping har även
de presterat, priset till årets ungdomsspelare, som delas ut av SFF varje år, har två år i rad
gått till Jönköpingsdamer.
Idag har ett par spelare från Wettern hittat tillbaka till frisbeen och engagerat sig som
spelare och tränare, ett tiotal killar och tjejer mellan 16 och 20 år tränar aktivt och vi har
ett miniorlag med spelare födda 96-97. ”Fler Ger Mer” är ett ettårigt projekt där vi
samarbetar med SISU och detta ska hjälpa oss att få ännu mer struktur i klubben, samt
förhoppningsvis hjälpa oss att kunna ha ännu fler medlemmar kommande år.
Verksamheten inom ultimate frisbee, eller ultimate som vi själva säger, är idag
oförtjänt liten i Sverige. Det finns för få klubbar, för få utövare i klubbarna samt för få
ambitionsnivåer att välja mellan. Skulle vi inte göra en satsning av detta slag skulle
klubben med största sannolikhet dö ut på ett par år. Projekt ”Håll frisbeen flytande”
Syftet med projektet är att få fler barn att aktivera sig genom att spela ultimate, få fler
barn att känna till sporten samt få dem att delta i en skolturnering. Vi vill uppnå detta
genom att:
1. Ha instruktioner för elever i årskurs 4-6 på redan kontaktade mellanstadieskolor. På
dessa instruktioner kommer vi att förevisa grundläggande kasttekniker, spelidé samt
schysst spel som är något av sportens signum då några domare inte existerar.
2. Ge ut information om klubben och vår verksamhet till elever. Tanken är att denna
information skall kunna läsas och nyttjas av så väl barn som föräldrar.
3. Lämna fem discar (frisbees) till varje skola för att skolorna själva ska kunna ha
ultimate på sina ordinarie lektioner med riktigt material.
4. Arrangera ett Skol-DM strax efter att instruktionerna ha genomförts där varje skola får
chansen att ställa upp med lag. Lärarna kommer att få information om detta redan
innan instruktioner genomförs. Eleverna kommer återigen få tillgångar till den
information som tidigare delats ut i samband med instruktioner.
Tanken är att vi ska ha liknande projekt varje år i framtiden. I till exempel Stockholm har
man arrangerat Skol-DM ett par år vilket resulterat i större kunskap om ultimate, tradition
och prestige i turneringen, dessutom har de som deltagit i Skol-DM på eget initiativ
börjat engagera sig i klubbar samt nyrekrytera. Vi tror att projekt liknande detta kan ha
stora chanser att lyckas, både kortsiktigt och långsiktigt.
Budget med reservation för ändringar
Ledarersättning för ca 65 instruktioner 13 000
Skol-DM (heldagsaktivitet) 800
Eventuell reseersättning, hjälpinstruktör 900
5 discar till varje skola (15 st) 7 500
Summa 22 200
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