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Svensk	  idro5	  idag	  

•  3,2	  miljoner	  medlemmar	  
•  650	  000	  ledare	  
•  20	  000	  föreningar	  
•  250	  idro5sgrenar	  
•  71	  specialidro5sförbund	  
•  90	  %	  av	  alla	  ungdomar	  har	  någon	  gång	  varit	  med	  i	  en	  

idro5sförening	  
•  52	  %	  av	  13-‐20-‐åringar	  tränar	  och	  tävlar	  i	  en	  idro5sförening	  



       

Samhällstrender	  som	  påverkar	  idro5srörelsen	  
E5	  mer	  heterogent	  samhälle	  med	  större	  skillnader	  
•  Globalisering	  
fly5ar	  mer,	  reser	  mer,	  ökade	  flyk,ngströmmar,	  nya	  
influenser	  
	  

•  Digitalisering	  
nya	  kommunika,onssä5	  skapar	  möjligheter,	  men	  ökar	  också	  
s,llasi5andet.	  
	  

•  Urbanisering	  
hög	  urbaniseringstakt	  utmaning	  för	  landsbygdsföreningen	  
	  	  

För	  a5	  inkludera	  människor	  oavse5	  bakgrund	  och	  ekonomiska	  
förutsä5ningar	  krävs	  a5	  idro5srörelsen	  utvecklas.	  



10 miljoner 
2025 

 



       

Utmaningar	  för	  föreningsidro4en	  
	  
•  A5	  behålla	  tonåringar	  	  
•  Hålla	  nere	  kostnader	  
•  Nå	  nya	  grupper	  t	  ex	  nyanlända	  och	  tjejer	  med	  utländsk	  

bakgrund	  
•  Kö	  ,ll	  anläggningar	  i	  storstäder	  /	  renoveringsbehov	  i	  

glesbyggden	  



       

…Och	  möjligheter	  

•  Hälsotrenden	  i	  samhället	  
•  Människor	  söker	  sammanhang	  och	  ,llhörighet	  
•  De	  ”nya”	  pensionärerna	  
•  Flexiblare	  former	  och	  föreningar	  



       

Strategi	  för	  Svensk	  idro5	  mot	  2025	  

•  Livslång	  idro-:	  
Svensk	  idro,	  ska	  vidareutveckla	  verksamheten	  så	  a,	  barn,	  
unga,	  vuxna	  och	  äldre	  väljer	  a,	  idro,a	  i	  förening	  under	  hela	  
livet	  
Svensk	  idro,	  ska	  nå	  fler	  idro,sliga	  framgångar	  
interna>onellt	  

•  Idro-ens	  värdegrund	  är	  vår	  styrka:	  
Alla	  lever	  och	  leder	  enligt	  Svensk	  idro,s	  värdegrund.	  

•  Idro-	  i	  förening:	  
Svensk	  idro,	  ska	  vidareutvecklas,	  samverka	  med	  andra	  
aktörer	  och	  ge	  goda	  möjligheter	  a,	  idro,a	  i	  förening	  

•  Idro-en	  gör	  Sverige	  starkare:	  
Idro,srörelsen	  är	  en	  ännu	  starkare	  samhällsaktör	  

	  



       

	  Tidigare	  synsä4:	  Bredd	  för	  a4	  få	  elit	   Fram<dens	  synsä4:	  Bredd	  och	  elit 

Livslångt	  idro5ande	  -‐	  triangel	  blir	  rektangel	  
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•  En	  mångfald	  av	  anläggningar	  och	  
idro5smiljöer	  spridda	  över	  landet	  
som	  ger	  alla	  rä5	  och	  möjlighet	  a5	  
vara	  en	  del	  av	  svensk	  idro5	  och	  
sam,digt	  bidrar	  ,ll	  e5	  nytänkande	  
och	  en	  hållbar	  samhällsutveckling.	  

Anläggnings-‐	  och	  idro5miljöpoli,skt	  program	  för	  
Svensk	  idro5	  gällande	  perioden	  2015-‐2025	  	  



       

•  Närhet	  –	  samhällsplanering	  
•  Samverkan	  –	  kommuner/

idro5srörelsen	  
•  Fram,dsanläggningar?	  
•  Hållbarhet	  –	  kunskapsspridning	  
•  Mark,	  lu[	  och	  va5en	  
•  Allemansrä5en	  
•  Anläggningsbidrag	  

Anläggnings-‐	  och	  idro5miljöpoli,skt	  program	  för	  
Svensk	  idro5	  gällande	  perioden	  2015-‐2025	  	  



       

	  
12	  OKTOBER	  
12.30	  Föreläsningar	  fram	  ,ll	  18.00	  
19.30	  Mingelmiddag	  på	  Örebro	  slo5	  

13	  OKTOBER	  
09.00	  Föreläsningar	  fram	  ,ll	  17.30	  
19.00	  Middag	  med	  underhållning	  

14	  OKTOBER	  
09.00	  Föreläsningar	  fram	  ,ll	  13.	  

	  
	  MER	  OM	  FORUM	  IDROTT	  HELA	  LIVET	  FINNS	  ATT	  LÄSA	  PÅ	  WWW.SVENSKIDROTT.SE/IHL	  


