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Inledning  

Svenska Dragkampförbundet skall till varje stämma föreslå en verksamhetsinriktning med 
ekonomiska planer för kommande mandatperiod. Verksamhetsinriktningen ger styrelsen 
ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för den kommande perioden. 
 
Verksamhetsinriktningen utgår från verksamhetsidén Vi bedriver idrott i föreningar för att ha 
roligt, må bra och utvecklas under hela livet.  
 
Svensk idrott har vid Riksidrottsmötet 2015 beslutat om gemensamma mål för 
idrottsrörelsen 2025. Svensk Dragkamp har i sin verksamhetsinriktning angett vad Svensk 
Dragkamp kan bidra med för att målen skall uppnås. Utvecklingsplanen för Svensk Dragkamp 
Idrottslyftet 2022-2023 anger mer i detalj vad som ingår när det gäller utbildning av 
organisations- & aktivitetsledare, rekrytering och kommunikation/information. Elitplanen 
som täcker tävlingsidrotten och landslagen är på samma sätt en detaljerad plan med 
målsättningar som revideras årligen. 
 
Starkare föreningar. 
Detta är ett område som Svensk Dragkamp har lagt till ovanför de fyra som Svensk idrott har 
beslutat. Starkare föreningar är en förutsättning för att vi skall uppnå vår del av Svensk 
idrotts mål. Här ligger också tonvikten på prioriteringar inom bland annat verksamhetsstöd 
barn och ungdom .  
 
Livslångt idrottande. 
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att 
idrotta i en förening under hela livet – Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt. 
Svensk Dragkamp har en stor möjlighet att erbjuda en idrott för de som inte har ”hittat sin 
idrott” då det inte är någon omöjlighet att börja senare i livet och fortsätta livet ut. 
Förbundet har dessutom som mål att under kommande mandatperiod att subventionera 
och samordna så Sverige kan skicka en trupp för att delta i GENSB, en ungdomstävling 2022 
(Belgien) och 2023 (Tyskland).  
Förbundet har under de senaste åren fått ett extra stöd för att utveckla idrott för 65+. Det 
handlar bland annat om att erbjuda fysisk aktivitet för målgruppen. Detta är en bra möjlighet 
för föreningarna att rekrytera både aktivitets- och organisationsledare. Stödet kan användas 
under 2022 och förhoppningsvis även under 2023. 
 
Idrottens värdegrund är vår styrka. 
Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. 
Svensk Dragkamp gör genom sin satsning, Svensk Dragkamp 2025, en satsning på utbildning 
av organisations- och aktivitetsledare som skall bidra till målet Starkare föreningar. 
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Idrott i förening. 
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att 
idrotta i en förening. 
Svensk Dragkamp avsätter merparten av sitt verksamhetsstöd barn och ungdom till att 
stärka och stödja föreningarnas arbete till föreningsutveckling, det är föreningarna som är 
grunden för en bra, jämställd och inkluderande idrott! 
I och med pandemin har förbundet fått stöd för återstart som föreningarna kan söka. Under 
de senaste åren har ungdomsverksamheten minskat med ca 40% och detta stöd ger 
föreningarna en chans att få igång verksamheten igen. Stödet kan användas till lokala och 
regionala utbildningar, läger och tävlingar. Det finns även möjligheten att få stöd för att 
introducera dragkamp inomhus. 
 
Idrotten gör Sverige starkare. 
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. 
Svensk Dragkamps arbete med ovanstående fyra områden bidrar till att göra Sverige 
starkare! 
 
Tävlingsverksamhet. 
Svenska Dragkampförbundet tillser årligen att Elitserietävlingar arrangeras, 3 st. per år. 
Dessutom arrangeras Individuella SM varje vinter/vår, 2022 i Hovmantorp. Under 
kommande år kommer vi inte att vara med på SM veckan utan vi har under 2022 ett SM i 
Brunnsberg och ett i Frillesås. 
 
Läger för landslaget hålls under vår och sommar för att slagkraftiga lag kan delta på World 
Games 2022 i USA och VM 2022 i Nederländerna. Målsättningen är att Svensk Dragkamp 
skall vara topp tre i världen både på dam- och herrsidan. 
 
Ekonomi. 
Riksidrottsförbundet genomförde en genomlysning av förbundets föreningar och det visade 
sig att några av våra föreningar inte uppfyllde kraven som ställs på en idrottsförening. I 
slutet av 2017 hade vi 17 föreningar som uppfyllde kraven och en satsning på att få med 
skolidrotts- och parasportföreningar började. En satsning på breddidrott som bland annat 
har resulterat i att medlemsföreningarna nu är uppe i 45 st. Vi har under de senaste åren 
också avslutat medlemskapet för 6 föreningar som inte uppfyllde kraven som finns från 
förbundet och Riksidrottsförbundet. Om vi skulle vara 50 föreningar och att 15 st av dessa 
redovisar LOK-stöd med minst 10 aktivitetstillfällen skulle ekonomin förändras dramatiskt till 
det bättre! Vi måste bli flera och starkare!  
Förbundet har också inlett ett samarbete med en extern part för att öka självfinansieringen. 
 
Ekonomisk är det fortsatt tufft vilket innebär att vi tappar ca 65% av det statliga stödet 
under 2022-2023.  
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Ekonomisk plan
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Verksamhet

Bidrag/sponsring

Eget kapital

Verksamhetsstöd. Innehåller även ej förbrukade medel från 2021, idrott 65+, återstartsstöd
Verksamhet. Deltagarintäkter, försäljning, avgifter
Bidrag/sponsring. RF-bidrag, sponsring, övriga bidrag
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Ekonomisk plan
Kostnader 2022

Omsättning 2,2 Mkr

Verksamhetsstöd

Övrig verksamhet

Landslag

Kansli/administration

Verksamhetsstöd. Tävlingar, GENSB, återstartsstöd, idrott 65+
Övrig verksamhet. Ting, läger, förenings-/distriktsträffar, kommittéer
Landslag. Läger, World Games, VM
Kansli/administration. Personalkostnaderna är fördelade på verksamhetsområdena
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