RF – STRATEGI 2025

HÅLLBAR HÄLSA

Från triangel till rektangel
•
•

Livslångt idrottande genom engagemang,
träning och tävling.
Ny syn på träning och tävling.

INKLUDERING

Alla kan vara med/alla är curlare
•
•

Öka mångfald och bygga gemenskap.
Integrering av nyanlända.

JÄMSTÄLLDHET
På alla nivåer
•
•

Framgångsrik idrottsuveckling.
Kvinnor och män har lika stort inflytande.
i beslutande och rådgivande organ.

DIGITALA TIDEN

Utvecklingsmöjligheter men
också ökat stillasittande
•
•

En ny verklighet
Alltid uppkopplad

SVENSK CURLING

KLUBBAR
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BEHÅLLA OCH REKRYTERA
Idrott hela livet
•
•
•

Föreningsutveckling
Engagemang i förening
Modernt medlemsskap

TILLGÄNGLIGHET
Anläggningar
•
•

Samtliga curlare kan använda
våra anläggningar.
Sprida curlingen till fler platser.

LEDARUTVECKLING

Svensk Curlings utvecklingsprogram
•
•

Ett ledarskap för att förändra kultur
och värderingar.
Föreningsledare och coacher.

MINSKA OCH EFFEKTIVSERA
ADMINISTRATIONEN
Målstyrt arbete
•

Ett starkare administrativt stöd.

SVENSK CURLING

KLUBBAR
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SVENSK CURLING

KLUBBAR

VÅR VÄRDEGRUND
Genom hela livet
•
•
•

Föreningsledare
Medlemmar
Aktiv elit

VÅR KOMMUNIKATION
Alla ska vara med och
känna delaktighet
•
•
•

Kommunikation
Bildning
Utbildning

Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet.
Vår värdegrund innebär att hjälpa varandra. Det är en grundpelare i att utvecklas och ha kul inom curling. Eftersom
vi vill att omvärlden ska tycka på ett visst sätt om oss måste vi uppträda så. Curlingen välkomnar alla oavsett ålder,
kön, religion eller hudfärg. Ett framgångsrikt exempel av vår värdegrund är att man önskar varandra god Curling,
berömmer bra stenar och visar aldrig att man blir glad om motståndaren missar. Samt att vi är våra egna domare.
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HÅLLBAR HÄLSA

JÄMSTÄLLDHET

• Livslångt idrottande genom engagemang, träning och tävling
• Ny syn på träning och tävling

• Framgångsrik idrottsutveckling
• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande
och rådgivande organ.

Från triangel till rektangel

Ny syn på tävling kan innefatta ett flertal saker. Kidscurling innebär en ny
struktur för de yngsta, mer baserat på roligt och lärande. För Yngre Juniorer vill vi gärna sätta ner foten och minska lagbildandet i den ordinarie
klubbverksamheten. Mer deltagande för alla.
Samtidigt utvecklas elitcurlingen och det får också påverkan på vår egen
tävlingsverksamhet. Det blir mindre och mindre givande för de bästa lagen att tävla nationellt och även inom WCF:s mästerskap.
Ny syn på träning: När vi jobbar mer rektangel än triangel, ser vi behovet
och önskemålet hos våra motionsaktiva curlare, att få träningstips och
utveckling.

INKLUDERING

Alla kan vara med/alla är curlare
• Öka mångfald och bygga gemenskap
• Integrering av nyanlända.
Främst lyckas vi med inkludering av rullare i befintliga tävlingar (Sweden
Tour tillsammans med gående tävlingar, SM och Figur-SM).
Integrering av nyanlända finns främst sporadiskt i olika klubbinitiativ.
Hur kan vi jobba mer centralt för detta?

På alla nivåer

På central nivå är jämställdheten bra. På deltagarnivå har vi 81%-19% och
det är svårt att säga vilken kultur detta bidrar till i klubbmiljöerna. Ungdomssidan jämnar ut sig mer. Ju yngre vi tittar, desto mer 50-50 har vi i
deltagare. Ska vi sätta något mål här kanske?

DIGITALA TIDEN

Utvecklingsmöjligheter men också ökat stillasittande
• En ny verklighet
• Alltid uppkopplad
S-Cup.se finns med träningsmaterial, öppna utbildningar inom
administration, antidoping, föräldrakurs och mer kommer. V
ia s-cup.se kommer också majoriteten av alla våra utbildningar att gå.
• Hur anpassar klubbarna sin verksamhet?
• Är alla redo/villiga att bli en del av digitaliseringen?
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BEHÅLLA OCH REKRYTERA

LEDARUTVECKLING

• Föreningsutveckling
• Engagemang i förening
• Modernt medlemsskap

• Ett ledarskap för att förändra kultur och värderingar
• Föreningsledare och coacher

Idrott hela livet

Hur involveras medlemmarna i föreningsutveckling och hur får
medlemmarna de tränings- och tävlingsutbyten som de vill ha?
Vi har idrottslyftsmedel för att stötta föreningarna med utvecklingen
av ungdomsverksamheten. Annars är föreningarna ansvariga för sin
egen utveckling. Vilket behov finns? Hur vill de utvecklas?
Hur ser medlemsskapet ut?

TILLGÄNGLIGHET
Anläggningar

• Samtliga curlare kan använda våra anläggningar.
• Sprida curlingen till fler platser.
Floorcurling för en mer rörlig curling.
Möjligheter att söka medel från Märta-fonden för att utveckla
klubben och anpassa den för rullstolscurling.

Svensk Curlings utvecklingsprogram

Rekordstort antal ungdomsledare utbildas under våren 2017
(39st på kursen). Nya incitament med Idrottslyftspaket för att utbilda
ungdomsledare finns att söka.
Syftet är att öka kvaliteten på grundverksamheten och skapa f
örutsättningar för att både behålla och rekrytera.
Utvecklingen går åt att vi behöver arvodera ledarna.
Förhoppningsvis ökar det deras engagemang och ansvarskänsla.
Vi vill gärna skapa dialog för att öka föräldraengagemanget och
erbjuda föräldrar en riktigt bra idrott, som de vill vara i.
Hur påverkar det verksamheten när vi lyckas med det?

MINSKA OCH EFFEKTIVSERA
ADMINISTRATIONEN
Målstyrt arbete

• Ett starkare administrativt stöd
Vi har fått ett bättre administrativt stöd på förbundet och hoppas att
det ska ge oss bättre möjligheter att jobba med curlingverksamheten.
Hur önskar klubbarna hantera sin administration? De behöver kanske
också effektivisera, men förbundet kan ju inte administrera åt dem.
Förra konventet önskade klubbarna en enklare handbok för adminstration och det ligger uppe på webben just nu. S-Cup.se – administration –
handbok för idrottens stödfunktioner.
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VÅR VÄRDEGRUND

VÅR KOMMUNIKATION

• Föreningsledare
• Medlemmar
• Aktiv elit

• Kommunikation
• Bildning
• Utbildning

Om vi kan få alla föreningsledare att utbilda sig, borde vi få en bra grund
för gemensamma diskussioner kring förverkligandet av värdegrunden i
samtliga föreningar.
Hur kan vi ge incitament till eliten att engagera sig i lokala
klubbverksamheten? Vilka definierar vi som elit?
Är det landslag, elitseriespelare, eller division 1?

Det mesta av vår kommunikation sker nu via digitala nyhetsbrev
och sociala medier, samt hemsidan. Hur upplever klubbarna det?
Uppdatera kontaktlistor i IdrottOnline.
Vi behöver få klubbarna att registrera sina kontakter för att vi ska
skicka information till rätt personer.
Bildning/utbildning: Ledarens utvecklingstrappa kommer finnas
mycket snart på S-Cup.se för den som vill se mer om utvecklingsprogrammet och utbildningar.
Nationell tävlingsledning för alla arrangörer på S-Cup.se

Genom hela livet

Alla ska vara med och känna delaktighet

