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SAXAT FRÅN CURLING.SE
VÅR VERKSAMHETSIDÉ
För den sociala tävlingsmänniskan är curling lagsporten som utmanar, ger dig motion och hjärngymnastik
tillsammans med andra, där din prestation alltid är betydelsefull.
VÅR VÄRDEGRUND
Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet
VÅR VISION
Svensk curling är världsbäst, ett föredöme i ledarskap och Sveriges mest efterfrågade idrott.

Vad är en vision – och var börjar drömmarna?
En vision måste vara flexibel men realistisk – annars är det en dröm.
Har vi levt upp till vår vision – med aktiviteter och konkreta resultat se senaste åren?
Sportsligt
Vi har en extremt smal topp, utan särskilt bred återväxt.
Peja Lindholm är att gratulera till enorma framgångar på högsta svenska idrottsnivå under sin tid
som ansvarig. Fantastiskt. Drivet och engagemanget har varit extremt att driva upp vinnare.
Peja har under sina 9 år som förbundskapten och även sportchef haft huvudansvaret på Förbundet
för att skapa en bra topp, byggd på en bred elit som även lägger grund förekommande generationer.
Har det blivit så? Vi är i världstopp med ett lag på herr- resp damsidan. I båda fallen har vi splittrat
de lag som ligger närmast för att nå OS- och VM-medaljer. Konsekvensen är att vi tar död på
intresse och motivation straxt under de bästa.
De ekonomiska resurserna för att åka ut och spela är kraftigt begränsade. När dessutom ramverket
sätts på ett sätt som gör det omöjligt utan egna extremt starka sponsorer att komma vidare faller det
långsiktiga tänket.
VAD HÄNDER EFTER NÄSTA OS-CYKEL? Och vad händer när SOK drar in/begränsar
bidragen på permanent basis för att vi inte längre levererar?
Just nu är det ett stort frågetecken!
Hur ska framtidens elitorganisation se ut? Har den frågan ställts utanför Förbundets innersta
krets?

Förbundets transparens och öppenhet. Finns den?
Många med mig har en känsla av att ledningen för Svenska Curlingförbundet lever i sin egen värld.
Och gärna vill ha det så. En relativt begränsad förankring i myllan inom svensk curling.
Bidragande till det är bristen eller oförmågan till transparens. Det blir lätt att om man inte tycker
som styrelsen eller utskotten är man besvärlig och bara kritiserar.
Men det kanske är på sin plats att ifrågasätta var och hur kanalerna ser ut för klubbar och oss
vanliga medlemmar.
Noggrannhet med administration.

Vi har en liten organisation med ett extremt ansatt kansli. Där är det svårt att plocka ut mer tid och
engagemang. De gör ett storartat jobb i det tysta där man sitter i korselden mellan de som
bestämmer och de som har åsikter.
Mig veterligt finns det inget större intresse att knyta till sig kompetens och engagemang utanför
funktionärerna i Förbundet idag. Det gör att reaktionen blir i försvarsställning när det egentligen
inte finns någon anledning.
Utbildningssidan är uppbyggd på ett fantastiskt sätt och jag vill påstå att den fungerar klanderfritt.
Bra jobbat! Men varför är intresset bland klubbar och medlemmar att nyttja den uppbyggda
organisationen så svag?
Borde vi kommunicera ännu starkare och tydligare om den verksamhet som bedrivs utanför
mästerskapsarenorna?
Exempel: Utvecklingsutskottet. Vad händer med det? En priolista och underlag skulle presenteras
till styrelsemötet den 19 februari. Gjordes det? Jag vet inte. Det protokollet finns inte tillgängligt på
curling.se ännu. Det utskottet blir en framtida vikitg input till styrelsen. Men det fråntar inte
styrelsen huvudansvaret för famtida utveckling.
Pågående medlemsutredning. Hur går det, vad händer? Resultat? Tidplan? Frågan kring en
tävlingslicens? Var är informationen/inbjudan till oss vanliga curlare som kanske har intresset att
delta?
Nationalarenor i Sverige. Jönköping på G har vi förstått. Men vad innebär det? Var finns
informationen till oss utanför den innersta kretsen?
RIG i Härnösand fortsätter perioden 1920-23. Har vi inte heller sett eller hört något om. Bra eller
dålig placering?

Distriktens framtid. Ska de finnas eller inte i nuvarande form?
Fungerar verkligen Distrikten som det är tänkt? Just nu mest administration av seriespel och DM.
Kanske det är läge, utifrån RF:s regler och rekommendationer, att se över organisationen. Varför
inte tre regioner med en speglad organisation som Svenska Curlingförbundet för att få en bredare
förankring i det centrala arbetet och avgöra regionala frågor där de hör hemma.
Det påverkar självklart det stora spelet kring seriespelet i framtiden såväl på distrikts- som riksnivå.
Här ser jag gärna en öppen diskussion i ett bredare forum som en viktig framtidsfråga.

Rekryteringen. Hur gör vi?
Vem eller vilka är ansvariga för hur curlingen ska utvecklas i Sverige i framtiden? När det gäller
antalet utövare är det förmodligen ett delat ansvar mellan Förbund och klubbar. Här skulle en ny
regionsorganisation kunna vara en stark pådrivare.
Visset är det upp till klubbarna att ragga medlemmar och hitta lämpliga – kanske nyskapande –
metoder för det.
Men det är Förbundets ansvar att skapa plattformen och ambitionen. Hur många medlemmar bör vi
ha i curlingsporten om 5 år för att överleva som eget förbund? Vad kan vi centralt stödja
föreningarna med för att underlätta?
Vår ålderspyramid har en negativ spiral. Vi är ett åldrande sällskap där verksamheten i klubbarna
för de äldre blir en klubb i klubben. Och där flest deltar i de sociala aktiviteterna! Kanske självklart.
Men den utvecklande delen av klubben är på väg att försvinna. Och vad gör vi – gud förbjude – när
de äldre lämnar sporten på naturlig eller onaturlig väg?

VI KAN INTE LÄGGA OSS NER OCH DÖ.

Curlingförbundets roll i framtiden
Därför handlar framtiden om prioriteringar på central nivå. Överlevnaden handlar om en bred
medlemsbas. Där måste vi tänka till och skapa medel ut befintlig budget.
Prioriterat för kommande styrelse är också det tryck RF sätter på små medlemsförbund dit curlingen
snart räknas. Jag ser det som oerhört negativt att ev. i framtiden kanske tvingas dela administration
och förbundspolitiska frågor med andra små is- eller vinteridrotter för att få finnas kvar i RF:s
gemenskap.
Det är därför oerhört viktigt att vi jobbar på med rekryteringsfrågorna. Kan vi skapa fler hallar ökar
intresset. Kan vi utbilda klubbarna i rekryteringsfrågor får vi in en ny generation curlare som också
kan ta plats i styrelserummen. I dag sitter väldigt många ledamöter i klubbstyrelserna på övertid och
med en kopia på föregående års verksamhetsberättelse som ledstjärna. Där måste vi centralt hjälpa
klubbarna till förnyelse.
Det finns vägar framåt såväl sportsligt som administrativt. Låt oss samarbeta på alla nivåer för att
lyckas med det. Jag personligen är beredd att kliva på tåget om intresse finns!
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