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Det Nya Huset
Nyrekryteringen till frisbeesporten är liten. Under många år har
vi använt det mesta av vår samlade energi till att förbättra den
befintliga verksamheten med det underförstådda synsättet att
”bra tävlingsverksamhet drar folk”. Det står allt klarare att detta
inte fungerar i dagens Sverige. Strategin styrelsen arbetar med
är att bygga något helt nytt vid sidan av den befintliga
tävlingsinriktade verksamheten, och sakta överföra det gamla
till det nya. Vi kallar det som skulle kunna byggas upp för Det
nya huset.
Det nya huset är en direkt följd av varumärkesplattformen, men
inte nödvändigtvis något som vi sett förut, eller ens förväntar
oss. Det är en ny tid nu, jämfört med den tid då SFF bildades,
och en nystart bör rimligen se annorlunda ut.
Ambitionen är att förlänga projektanställningen av Peter
Fredriksson som koordinator för de lägre våningsplanen.
Förbundet saknar en struktur för ökad motions- och
rekreationsverksamhet, som bas för framtida rekrytering. Vår
triangel från motion till skola, tävling och elit saknar en bas. För
att skaffa oss det pågår en positioneringskampanj som vi kallar
En Disc för Alla. Målet är att sätta en disc i handen på så många
12 - 13-åringar som möjligt genom att skicka ut discar, stöttat
av en Think Tank bestående av äldre frisbeespelare aktiva inom marknadsföring. Kampanjen skall bygga
på att ungdomarna själva hittar på lekar och tävlingar, filmar och lägger upp filmerna på en kampanjsite. Vi
samarbetar inom denna kampanj med Malmöföretaget Nimshi, som leds av Mattias Ahlgren och Mattias
Gunnarsson.

Utskottsarbetet
Under året har många av våra ledare och aktiva inom främst ultimate haft synpunkter på hur
ansvarsfördelningen ser ut mellan utskott och förbundsstyrelse. Vi önskar förtydliga arbetsfördelningen
inom organisationen med syfte att:




effektivisera arbetet inom och mellan organisationens delar
öka utskottens självbestämmande och ägandeskap av grenspecifika frågor
inspirera till ökat engagemang hos spelare och ledare

Styrelsen vill därför att förbundet som helhet arbetar i stort och i smått för att öka utskottens förmåga att
agera autonomt i grenspecifika frågor. Ett exempel på detta är att utskottens budget numera i stort hanteras
av utskotten själva. För beslut i grenspecifika frågor svarar respektive utskott. För beslut i
grenöverskridande frågor svarar förbundsstyrelsen. Kan en fråga lämnas till ett enskilt utskott så skall
styrelsens ambition vara att göra det.
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Klubben Online
Svenska Frisbeesportförbundet, mottar varje år ett bidrag från Riksidrottsförbundet, RF. Från och med
2012 kommer en del av bidraget, det som kallas storleksbidrag, beräknas utifrån antalet klubbmedlemmar
som registrerats på Idrott Online i klubbar anslutna till SFF. Därför är det viktigt att denna siffra är så hög
och korrekt som möjligt. I samband med denna ändring vill SFF arbeta för att så många som möjligt av
våra aktiva finns i detta system, och också koppla detta till våra licenser i någon form.

Elitstöd
Svenska Frisbeesportförbundet har som medlem i RF möjligheten att delta i RFs Elitstödsprogram, vilket
ger våra aktiva på elitnivå en chans till bättre träningsmöjligheter, tillgång till utökad expertis inom olika
tränings- och tävlingsrelaterade områden (kost, psykologi, fysiologi, rehab etc.) samt även visst ekonomiskt
stöd för elitsatsningar. Som motprestation kräver RF att vissa utvecklingsverktyg finns och att resultat
kontinuerligt redovisas. Detta arbete vill vi fortsätta att utveckla för att kunna få bättre utväxling på vårt
medlemskap i RF.

Ekonomi
Under 2011 påbörjades ett arbete med att tydliggöra och kommunicera hur Svenska Frisbeesportförbundet
beroenden av sina inkomster från statliga bidrag, spelarlicenser och klubb medlemskapet. Beslutet att ge
utskotten mandat över sin egen budget har tagits väl emot. Styrelsen avser fortsätta arbeta på det viset.
Under 2013 skall arbetet också säkerställa att alla medlemmar (klubbar) använder Klubben Online för:
medlemsregister (licensierade spelare), registrering av utbildningstimmar, registrering av LOK-timmar. Det
är av oerhört stor vikt för vår ekonomi, eftersom RF mäter oss på Klubben Online.

Kommunikation
Det finns flera skäl att se över förbundets kommunikation med medlemmarna. Ett av dessa är det svala
intresse och den klena uppslutning som råder vid årsmötet. Ett annat är de svårigheter vi har att få fram
intresserade och drivna personer till uppdrag. Ett tredje är att bättre visa upp för våra medlemmar att
frisbeesport är en stor familj. En effektivare tvåvägskommunikation mellan styrelsen och klubbarna är ett
första steg att se över detta. Klubbarna behöver få en bättre insikt i styrelsens arbete. Styrelsen behöver
synliggöra vad vi arbetar med, och vilka resultat vi uppnår.

Discgolf
Discgolfen i Sverige har haft en gynnsam utveckling vad gäller organisation och struktur. Ex. lokala och
regionala tävlingar, fler banor och ökad kvalitet på dessa banor. Förutsatt att organisation, struktur och
information fortsätter att utvecklas är övertygelsen att sporten har goda möjligheter att väcka intresse hos
de som ännu inte upptäckt sporten.
För sportens utveckling på sikt behöver vi attrahera alla åldersgrupper, idag är det mest vuxna män som
spelar. T.ex. behövs det många yngre spelare för att möjliggöra framtida världsspelare. För att få in
ungdomar i en sport krävs att ett antal saker faller på plats eller kanske bara tur. Ett antagande är att de
personer som har förutsättningar att bli riktigt bra på någon sport väljer en sport där organisation, struktur,
konkurens, … är väl fungerande. T.ex. det måste finnas en verksamhet och andra duktiga spelare i samma
ålder/klass, det skall vara nästintill en utopi att vara bäst i världen, det skall finnas förebilder som är
ouppnåeligt bra för en normalbegåvad person.
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Ultimate
Svensk ultimate står sedan ett par år på gränsen till en kris. Mest oroande är det minskande antalet utövare
vilket bland annat syns tydligt på tävlingssidan. Under överskådlig tid kommer det övergripande målet för
styrelsens ultimatearbete vara att skapa förutsättningar för att öka antalet aktiva på både kort och lång sikt,
både inom och utom klubbverksamhet. Detta arbete förutsätter mycket kunskap som styrelsen och den
samladeorganisationen saknar. Ett delmål är därför att inhämta information och skapa en bild över våra
förutsättningar för att därefter kunna utforma strategier. Ett annat viktigt delmål är att snabbt stärka våra
operativa grupper, Ultimateutskottet och landslagskommittén. Organisationsmässigt är UU i behov av
ytterligare personer med specifika ansvarsområden t.ex. en ungdomsansvarig.
Ett positivt exempel på aktiviteter som skall stöttas är en satsning som började planeras för 4 år sedan
kallad Ultimate Frisbee City League, UFCL visat sig vara ett mycket lyckat koncept. Grundidén var att
starta upp en utomhusliga i behändigt format med fokus på umgänge, spel utan prestationskrav samt att i
övrigt minimera de hinder som vanligtvis utgör de största utmaningarna för rekrytering. UFCL hade
premiär i Stockholm för tre år sedan och körs nu utan större inblandning från klubbar eller UU för tredje
året i rad, man tar endast emot ett mindre ekonomiskt stöd för att subventionera deltagandet något. I år
arrangerar även Uppsala sin första UFCL.

Allround
All round har ingen nyrekrytering och vi står inför valet att denna underbara sport dör ut i takt med att
befintliga spelare pensionerar sig eller att vi förändrar den för att bli mer modern och kan ta fart. Det ligger
dock utanför styrelens förmåga att skapa gräsrotsaktivitet inom en enskild disciplin. Det Nya Huset och En
Disc Till Alla är tänkta att underlätta detta, även om ansvaret i hög grad ligger på klubbarna att arbeta med
rekrytering. Vi kan få draghjälp av ett större samarbete mellan disciplinerna som ett gemensamt SM 2013
och av vår inlämnade ansökan om WFDFs Overall-VM till Norrköping 2013.
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