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Sammanställning gruppdiskussioner UUK verksamhet vid ting 2022-10-30 
 
Kommunikation och framförhållning 
 En aktivitetskalender för året önskas för att ha möjlighet att planera. Alltså att UUK sätter 

datum för läger och utbildningar inför 2023. 
 Teams är ett bra sätt att kommunicera, eventuellt göra utbildningar digitalt. 

Utbildningsmaterial bör skickas ut till deltagare i förväg (vilket vi ju brukar göra). 
 UUK gör en handlingsplan eller ett urval av sådant som hittills fungerat i syfte att rekrytera 

ungdomar. Att UUK sprider goda idéer och strategier till alla klubbar. 
 Idag är Facebook inte lika populärt bland de yngre, mer aktivitet på TikTok  
 Alla former av sociala medier kräver täta uppdateringar för att vara intressant 

 
Rekrytering ungdomar 
 Knatteträningar finns hos några föreningar, som lägger grunden i verksamheten. 
 Motionsdragkamp har startats upp hos Löftadalen som ett sätt att behålla de dragare som inte 

vill träna på högre nivå, utan mest för att det är roligt. Både föräldrar till knattar och ungdomar 
är med i den gruppen. 

 Skolturneringar är ett bra sätt att synas och rekrytera ungdomar. Viktigt att ungdomar i 
föreningen är frontfigurer vid prova-på aktiviteter och liknande. 

 Var beredd på mycket förarbete och arbete under genomförande. 
 Genomför gärna läger och andra aktiviteter tillsammans med andra (gärna små) idrotter 
 Försök samarbeta med "klassiska vintersportsklubbar"; barnen/ ungdomarna kan tex spela 

hockey under vinterhalvåret och köra dragkamp under sommarhalvåret. Att "dela" på 
ungdomarna så de får bra, varierad träning året om. 

 Hovmantorp hade ett spännande samarbete med SISU, där SISU tagit fram en utbildning i 
ämnet rekrytering av ungdomar. Vi alla hoppas på återkoppling, kanske är detta något för fler 
föreningar att testa? 

 Försök kontakta lokala gymnastikföreningar, där det ofta är många tjejer i 13-årsåldern som 
slutar; kan vi fånga upp dem? 

 Engagera icke längre aktiva dragare till att vara tränare för de yngre förmågorna. Att ha separat 
dag för dessa grupper. 

 Sportsommar – läger med flera idrotter 
 Det måste finnas yngre aktiva ledare på plats för att locka deltagarna 

 
Skol-IF 
 I många områden finns inte fungerande Skol-IF 
 Kontakta kansliet för att få tips eller kanske hjälp med ledare för en aktivitet 
 Det behövs flera personer för att genomföra an aktivitet, inte ett enmansjobb 
 Skicka komplett inbjudan till skolan som kan distribuera till föräldrarna, inga juridiska problem 

med ett sådant upplägg 
 Diskussion kring vilka åldrar som torde lämpa sig bäst för skoldragkamp; kanske högstadiet? 
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 En förening hade haft turnering mellan olika 6:or där första pris var 3000 kr till klasskassan. 
Detta gjordes i samarbete med kommunen och sponsorer och var mycket uppskattat. Ett 
vandringspris kanske kan öka intresset? 

 På sikt hade det varit fantastiskt om skolklasser tävlar mot andra skolor i våra respektive 
närområden för att sedan skicka de främsta till distriktsskoltävling som sedan mynnar ut i en 
nationell final. 
 

Förväntningar 
 Fånga upp idéer som fanns hos föreningarna innan Coronapandemin. Många har haft det tufft 

under och efter den perioden och föreningarna behöver hjälp att komma igång igen. 
 Uppmärksamma och promota GENSB mer! Ungdomar får något att sikta mot och kan bli 

motiverade att träna. 
 

Distrikt 
 Distrikten ska ha en samordnande funktion och stötta föreningarna.  
 Ska kunna hjälpa till med kontakter mellan föreningar 
 Södra DDF är ett distrikt som har en fungerande verksamhet, övriga verkar mest finnas på 

pappret. Samverkansträningar där flera föreningar träffas och tränar tillsammans är exempel 
på något som fungerar bra i Södra DDF. 
 

Utbildning 
 SISU kommer i samband med Riksidrottsforum att informera om framtagna tekniker för att skapa 

digitala utbildningar, vi avvaktar besked 
 Bra med digital utbildnings som kan genomföras vid valfri tid, men fysisk närvaro vid slutprov 
 Digitalt är praktiskt, men fysiskt blir lättare att direkt ha en dialog om en fråga, mer inspirerande 

att delta 
 Tränare 

Delta i RF-SISU distriktens utbildningar för att hjälpa till att få fler som kan delta i nästa 
nivåer av tränarutbildning 

 Domare 
Det finns många domare som är grundutbildade men sedan inte är intresserade av att 
praktisera ute på tävlingar 

 Sekretariat 
5 personer deltog vid senaste utbildningstillfälle, bra 

 
Allmänt 
 Delta i arrangemang som ordnas av RF-SISU-distrikt för att visa upp att vi finns, kan i vissa fall 

även påverka bidragsnivån. 


