
RF-SISU Gävleborg

… är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
regionalt i Gävleborg – ett av 19 RF-SISU distrikt i landet.

… stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen i distriktet. 

… erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 
kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja 
att utvecklas.



I distrikt Gävleborg

… finns 63 specialdistriktsförbund (idrotter) 
representerade. 

… finns cirka 900 idrottsföreningar – cirka 670 av dessa 
utgör huvudföreningar som omfattar flera idrottspecifika 
sektioner. 

… finns omkring 30 000 ideella ledare som bidrar med 
cirka 110 000 ledartimmar per vecka. 



Folkbildning Idrottsutveckling





Idrottsrörelsens mål

• Livslångt idrottande

• Idrottens värdegrund är vår styrka

• Idrott i förening

• Idrotten gör Sverige starkare



Verksamhetsidé

• Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, 

må bra och utvecklas under hela livet. 

Denna kompletteras av verksamhetsidén för folkbildningsverksamheten: 

• Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att 

ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och 

vilja att utvecklas.



Idrottsrörelsens värdegrund



Statens syften med att 
stödja folkbildningen

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin.

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 

människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 

bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

• Bidra till att bredda intresset för och öka 

delaktigheten i kulturlivet.





Elvaårspuckeln





Idrott hela livet – så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt!

Rörelsesatsning 

i skolan

Idrott för äldre

Unga leder unga
#skippaattityden

Folkbildning ● Idrottens värdegrund ● Stärkt ledarskap ● Jämställd och inkluderande idrott ● Ny syn på träning och tävling ● Modern förening 

Anläggningar och idrottsmiljöer Anpassade lagar och regler Långsiktigt stöd Bred samverkan

Föräldra-

utbildning

”Hälsa för alla”

vuxna nyanlända

Satsningar i 

idrottssvaga 

områden

Styrelse/organisa-

tionsutvecklingBygga broar: 

skola–familj –

förening

Förenings-

utveckling

Mötesplatser 

och nätverk

(även digitalt)

Samsyn – unga 

”slipper välja” 

idrott

Barnens 

Spelregler

High Five för en 

trygg idrott

Antidoping

och rent spel

Tillgänglig 

paraidrott

Idrottens nya 

ledarutbildningar

Evenemangs-

utveckling
Sakkunniga

(barn- och unga, 

juridik, IdrottOnline)





Plats för idrott



Hälsingland
Idrottspolitisk plan

• Bollnäs 2014 – rev 2019

• Hudiksvall 2010 - rev 2020 sista året

• Söderhamn På gång

• Ovanåker På gång

• Nordanstig osäkert

• Ljusdal inget svar



Fler röstar i 

allmänna val

Arbetstillfällen/

årsarbeten

Känsla av 

sammanhang

Förbättrade 

skolresultat

Platsanknuten 

stolthet, legacy

+ 39 000 000 kr/år

+ 90 000 000 kr/år

+ 178 000 000 kr/år

+ 50 000 000 kr/år

+ 1 230 000 000 kr/år

Fler i ledarskap

Stärkt 

självkänsla

Social & moralisk 

fostran/värdegrund

Effekter på 

samhällsbyggnad
Höjd motivation 

till utbildning

Social & moralisk 

fostran/värdegrund

Stärkt 

besöksnäring



Kontaktuppgifter

Thomas Nylund, Ordförande
Mobil 070 – 312 00 77
E-post thonyl@live.se 

Ann-Gerd Bergdahl, Distriktsidrottschef
Mobil 070-672 51 31
E-post anngerd.bergdahl@rfsisu.se


