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Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) 
Verksamhetsplan 2019 

 
SDFA kommer att arbeta vidare utifrån den beslutade utvecklingsplanen på 3 år. Till den planen kommer 
även organisationsutveckling och tävlingsverksamhet att adderas under 2019. 
För att lyckas med att genomföra nedanstående projekt kommer en projektledare att tillsättas för att driva 
arbetet framåt. 
 

Projekt (SDFA:s 3 årliga utvecklingsplan) 
● Föreningsutveckling inkl. filmen (det är viktigt att vi lägger krut på att lansera filmen under 2019) 
● En bred barn- och ungdomsverksamhet 
● Fler och välutbildade tränare 

 
 

Föreningsutveckling 
 
SDFA är ett relativt nytt grenförbund, bildades 2017, under Svenska Frisbeesportförbundet. SDFA mål är 
att skapa stabila föreningar med väl fungerande styrelser, stark ekonomi, långsiktiga strategier och 
moderna arbetssätt som engagerar medlemmar och bedriver en växande barn- och ungdomsverksamhet. 
 
SDFA påbörjade under 2018 ett arbete genom att skapa samverkansprojekt med SISU IU med syfte att 
genomföra utbildnings- och utvecklingsstöd för föreningarna och kommer under 2019 att fortsätta det 
påbörjade arbetet.  
Då det har varit svårt att få klubbarna till att vilja deltaga i arbetet kommer SDFA att ta nästa steg genom 
att titta vidare på vad en framtida förening kan se ut och innebära för SDFA, klubbarna och 
spelare/utövare. 
 
SDFA kommer att se över och skapa mötesplatser för att möjliggöra ökat nätverkande och samarbete 
mellan föreningar. 
Dels genom nätverkande mellan olika föreningar inom SDFA, ett nätverksarbete som kan ha flera syften. 
Dels kan det vara en grund för erfarenhetsutbyten men också för kvalitativa jämförelser så att föreningar 
inom SDFA har en ungdomsverksamhet som är likvärdig över hela landet.  
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En bred barn- och ungdomsverksamhet 
 
Effektmål 
Föreningarna bedriver en bred barn- och ungdomsverksamhet för både tjejer och killar över hela landet 
och vi har en konstant tillväxt av nya utövare. 
 
Vägval/strategi 
Tillsätta en projektledare för att driva ett samverkansprojekt mellan SDFA, klubbar och skolor för 
rekrytering av ungdomar i högstadieåldern. 
 
Verka för att föreningarna skall bedriva året-runt-träning så frisbee blir en sport där man kan träna 
organiserat när helst under året. 
 
Föreningarna 
Allroundfrisbee i Sverige har få verksamma ungdomar och nyrekryteringen, enligt nulägesbeskrivningen, 
är låg även om det finns föreningar som kan beskrivas som relativt framgångsrika undantag. Det är därför 
viktigt för SDFA, och allround i stort, att vi gör insatser för nyrekrytering. Det är i samverkan med skola 
och föreningarna som detta rekryteringsarbete kommer att ske. Det är därför viktigt att det finns 
föreningar som är villiga och engagerade att bidra i detta arbete. Föreningarna är med andra ord centrala 
aktörer, mer konkret, i samverkansarbetet med de olika skolorna men också i att en rekryteringssatsning 
ger långsiktiga effekter och att ungdomar förblir aktiva inom frisbeesporten. 
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Fler och välutbildade tränare 
 
Effektmål 
Vi har en bra spridning av kompetenta tränare som erbjuder en kvalitativ träningsverksamhet i 
föreningarna och gör att ungdomar som rekryteras väljer att stanna kvar 
 
Vägval/strategi 
Tillsätta en projektledare för att ta nästa steg och genomföra utbildningsinsatser med kurser för barn- och 
ungdomstränare 
 
Bekosta ledarutbildning för barn- och ungdomsledare 
Samverka med SISU IU för att stödja IF att ta fram handlingsplaner för att rekrytera, utveckla och behålla 
ledare och skapa en föreningskultur där det är naturligt att ta på sig en ledarroll 
 
Föreningarna 
Det finns idag väldigt lite organiserad träningsverksamhet ute i klubbarna. Från SDFA:s sida är det viktigt 
att detta arbete utvecklas så att de ungdomar som rekryteras till sporten möter ett strukturerat och 
välgenomtänkt träningsupplägg ute i föreningarna. Vi tycker det är centralt att det finns en geografisk 
spridning av utbildade tränare ute i föreningarna som kan bedriva en kvalitativ träning för barn och 
ungdomar. Mycket av den träning som sker idag ute i föreningarna har en låg grand av struktur och sker 
ofta i form av informella träffar eller andra former av erfarenhetsutbyten så som tävlingar etc. Varje 
tränare skall ha möjlighet att genomgå en utbildning i flera steg, denna utbildning kan ske i samverkan 
med andra grenförbund under SFF. Vidare kommer SDFA bidra med ekonomiska stöttning för 
tränarutbildning. Dessutom kommer detta arbete att ske i samverkan med SISU IU. 
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FN:s Barnkonventionen 
 
Under 2019 ska SDFA ta reda vad det skulle innebära att ansluta sig till FN:s Barnkonvention. 
Vad skulle det få för konsekvens och till årsmötet 2020 lämna ett konkret förslag till handlingsplan.  
 
SDFA Organisationsutveckling/Organisationsstruktur 
SDFA saknar ett strukturerat och kommunicerat arbetssätt. Under 2019 kommer därför SDFA att arbeta 
fram en organisationsstruktur, ex utskott, arbetsgrupper med ansvar och mandat osv. 
 

Tävlingsverksamhet 
 
Svenska Discsportförbundet Allround kommer att arrangera allround-SM i samband med SM-veckan i 
Malmö 26/6–2/7 2019, samt representera Sverige under VM i USA 8–13 juli 2019. 
 
SDFA kommer även via DDC-utskottet säkerställa att Svenska DDC-touren genomförs samt verka för att 
DM arrangeras lokalt på några orter. 
 
 
 


