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Välmående och sund barn- och ungdomsverksamhet
Ansvariga
Johan Eriksson, Malin Träff samt barn- och ungdomskommittén
Genomförande
Spåret hade cirka 40 deltagare med representanter från förening, distrikt, svensk elitbandy och
svenska bandyförbundet. Spåret utgick utifrån följande frågeställningar:
•
•
•

Vart är vi på väg?
Vart vill vi åka?
Hur skall vi komma dit?

Under 3 väldigt givande processtider fick deltagarna exempelvis ta del av information, nulägesanalys
och utvecklingsplaner. En stor del av tiden vigdes även åt erfarenhetsutbyte och diskussion som
kännetecknades av ett stort engagemang, goda exempel och kontaktskapande.
Processtid 1
Under den första delen presenterades idrottens Strategi 2025 och hur den påverkar samt är en del av
svensk bandys framtida barn- och ungdomsverksamhet. Vi är en del av en stor idrottsrörelse och för
att nå en positiv utveckling är det viktigt att vi har en samsyn med bland annat idrottens
strategiarbete. Under denna del presenterades även svenska bandyförbundets utvecklingsarbete där
det numera finns 2 personer anställda centralt som arbetar med utvecklingsfrågor inom barn- och
ungdomsbandyn. Utifrån ovanstående frågeställningar presenterades bakgrund, nuläge och framtid
med följande rubriker.
•
•
•

Nulägesanalys av svensk barn- och ungdomsbandy
Omvärldsanalys, hur gör andra idrotter?
Aktuell vetenskaplig forskning

Svensk bandys målsättning kan sammanfattas i ”så många som möjligt, så länge som möjligt”. Vi ska
vara en välkomnande, attraktiv och modern idrott. Vi berörde därför frågor så som framtida träningsoch tävlingskoncept, inkludering och jämställdhet, utbildningar samt mötesplatser som blir en central
del i att inkludera alla delar av svensk bandy i utvecklingsarbetet.

Processtid 2
Lördagen inleddes med 3 goda exempel från Tjust Bandy, Öjaby IS och IFK Motala. Deltagarna
delades sedan in i mindre grupper och genomförde 2 stycken diskussionspass. Grupperna skickade
löpande in svar utifrån sina diskussioner till insamlingsverktyget Menti. Nedan följer exempel på
utfall från diskussionerna.
Hur jobbar ni med rekrytering av barn och ungdomar till era föreningar?
➢ Rekryteringen inleds med Skridskokul. Marknadsförs via sociala medier och direktutskick.
Sponsrade bussar, arvoderade ledare och utdelning av material i skolklasser.
➢ Låga avgifter för deltagande, möjlighet till att låna utrustning.
➢ Samarbete med skolor. Skridskofritids/Bandyfritids.
Hur jobbar ni för att behålla barn och ungdomar i föreningen?
➢ Hålla verksamheten rolig och inkluderande. Alla får vara med och det toppas aldrig.
➢ Olika nivåer på träningarna, olika övningar med varierande svårighetsgrader. Alla skall kunna
vara med på samma ispass.
➢ Bra och utbildade ledare. Läxhjälp med pedagoger och mellanmål innan träningar.
➢ Nära kommunikation med föräldrar, skapa mötesplatser för föräldrar med fika och dylikt.
Vad är ni nyfikna att veta kring hur andra föreningar/distrikt bedriver sin barn- och
ungdomsverksamhet?
➢ Vi vill veta allt, dela erfarenheter så att man kan jobba effektivare och rätt på en gång.
➢ Steget mellan Skridskokul -> Bandykul -> Bandyspel. Hur rekrytera och behålla spelare?
➢ Hur kan man finansiera en tjänst som är riktad att arbeta med barn- och ungdomsfrågor
samt avlasta ideella ledare.
➢ Forum likt bandyriksdag på regelbunden basis för att sprida erfarenheter och ge input till
den egna verksamheten. Man blir lätt hemmablind.
Hur ser ert samarbete ut med SISU gällande utbildningar?
➢ Ovärderliga för vår förening i utvecklingsarbetet. Kunniga och möjligheterna är stora!
➢ De är bra om man tar egna initiativ. Inom föreningen borde det finnas en expert på SISU.
➢ Inom vår grupp finns det exempel på föreningar som har goda och täta kontakter men också
föreningar som har få eller ingen kontakt alls.

Vilka är era föreningars största utmaningar inom barn- och ungdomsverksamheten?
➢ Välutbildade ledare i de yngsta åldrarna.
➢ Rekrytering av ungdomar och kanske än mer ledare. Det är svårt att få folk att engagera sig.
Hur förmedlar man erfarenheter och ”know how” från de som kan till de som inte kan?
➢ Att få in barnen i verksamheten, att behålla dem i ungdomsåren och att få in ledare med rätt
utbildning.
➢ Tunna trupper, långa resor och dispenser i breddserier.
Vilket stöd önskar ni föreningar gällande barn- och ungdomsverksamheten från svenska
bandyförbundet?
➢ Klara direktiv kring utbildning av ledare. Utbildningar och utbildningsmaterial, bandyburken
mer välstrukturerad.
➢ Mindre krav i breddserier. Slopa elitrapport. Tillåt lån av spelare mellan lag.
➢ Hitta koncept för flickbandy gemensamt över landet.
➢ Stöd i uppföljande av riktlinjer i breddserier.
➢ Forum för att träffas och utbyta erfarenheter är värdefullt.
Processtid 3
Under denna relativt korta tid sammanfattade vi vårt spår, återigen med hjälp av insamlingsverktyget
Menti. Deltagarna fick individuellt skicka in 3 ord kring hur de uppfattade bandyriksdagen och vårt
spår. De ord som är störst i bilden var de ord som skickades in flest gånger.

Avslutningsvis fick deltagarna skicka in övriga medskick och önskemål inför framtiden. Här följer
några exempel.
➢ Utveckla webbutbildning och uppdatera hemsida. Hitta sätt att presentera allt gott arbete
som görs.
➢ Uppföljning, nätverk och återkommande aktiviteter. Mer frekventa träffar inom olika
fokusområden. Förtydliga roller, vem äger vilka frågor? Få fler enkla verktyg att vara
engagerad.
➢ Möjlighet att få ta del av material kring detta spår i framtiden. Så att man kan komma påläst
och således inleda diskussioner tidigare.
➢ Se över distriktslagsturneringens upplägg är ett måste.
➢ Det mest givande var lördagens samtal/diskussion och erfarenhetsutbyte. Föredragen var
intressanta men tidsdispositionen bör vara så att det ges mer tid för samtal och att lära av
varandra.
Tack!
Vi som har ansvarat för detta spår vill rikta ett stort tack till alla deltagare. Spåret genomsyrades av
ett stort engagemang och deltagande vilket var fantastiskt roligt. Nu ligger ett ansvar på oss anställda
inom svenska bandyförbundet som ansvarar för utveckling att tillsammans med barn- och
ungdomskommittén driva arbetet framåt, med stöd av innehållet och utfallet från Bandyriksdagen.
Som vi nämnde under processtiderna kommer våra föreningar och distrikt att vara starka medspelare
i utvecklingsarbetet och vi ser framemot att tillsammans skapa en inkluderande idrott där barn- och
ungdomar ges möjlighet att utvecklas och delta utifrån sina egna ambitionsnivåer, alla som vill ska få
plats inom svensk bandy. Vi ska ha bra utbildningar för ledare och skapa förutsättningar så att det ska
vara enkelt att engagera sig inom svensk bandy.
Våra föreningar och distrikt har också ett ansvar att fortsätta ta egna initiativ, våga testa nytt och
implementera det centrala utvecklingsarbetet i sin verksamhet. Vi ska vara lyhörda för varandra och
dela med oss av våra erfarenheter, vi vill alla åka åt samma håll - så många som möjligt, så länge som
möjligt!

