
Noteringar vid trustmöte i Eslöv den 18 januari 2023 
 
Styrkortet följer med oss:  
 
 

 
 
De fem strategiska direktiven har sedan mål, det är definierat hur vi ska mäta dem, 
noteringar om hur vi ska nå dem och det finns en kolumn för vem som ansvarar. 
 
Trusten är ett av våra HUR, det landar under direktiv 2. Ambitionen med trusten är dels att 
cirkulera möten mellan föreningar för att lära känna varandra, att öka samarbeten och att 
vara fler som kan hjälpa till att komma från ord till handling. 
 
Mötet inledde med en genomgång av det som hänt runt motionsloppen efter vårt möte i 
Hässleholm: 
 

• Anställt Maria på 100% 
• Diskussion med Easyrecord & Spring i Skåne, hemsida/app 
• Tittar på en förening som ska täcka hela Skåne 

• Lopp som inte är sanktionerade 
• Löpare som inte är anslutna till förening 
• Friidrott i hela Skåne, även de kommunerna som inte har idag 

• Satt kalendern för 2023, blir en lösning där vi länkar till en central sida som 
uppdateras efter sanktioner. VIKTIGT – Alla måste se till att det landar på loppets 
startsida, idag är det inte så.  

• Tommy & Lars presenterade deras nuläge i konceptet Röresleglädje. 
 
Efter det fick vi en trevlig presentation av värdklubben. TACK! 
 
Dagens agenda med inriktning på att öka deltagarantalet på våra arenatävlingar: 
 
Historik/Nuläge/Trender 

• 30-40% tapp under de senaste åren, följer alltså motionsloppstrenden 

• Trenden vänt i slutet på 2022, ser bättre ut nu. 

• Tävlingar med över 1700 starter drar fler utövare, just nu har vi ingen sådan tävling i 
Skåne 

• Tävlingar med under 1700 starter lockar enbart deltagare från närområdet 

• Några grenar finns inte med i Skånes utbud under en hel säsong 



• Färre ungdomar tävlar, styrs mycket av föräldrar, tidsbrist/prioritering 

• Fler föräldrar är tränare, färre rena tränare 

• Färre klubbar väljer att resa med många till en tävling 

• Åldern där vi tappar barnen sjunker, nu 13/14 års ålder. 
 
Tre exempel och slutsatser på varför de lyckats lite bättre, Pannkasspelen, Peppakaksspelen, 
Julracet: 
 

• Kvalitet rakt igenom 

• Många flaggor 

• Bra mat, rejäl och hög kvalitet 

• Snabba prisutdelningar 

• Tight program, effektivt för föräldrar och barn 

• Lågt pris 

• Priser till alla, vattenflaska, pannkaka 

• Stafetter 

• Testa nya grenar för de mindre, lek med grenarna 

• Hjälp till på plats, ledare, funktionärer 
 
Efter detta fick vi tyvärr hoppa över ett steg i vår workshop, hur vi får barnen att vila tävla. 
Detta tar vi nästa gång. Lärdom – smörgåstårtan inmundigas innan mötestiden börjar ☺ 
 
Vi gick rakt på en åtgärdsdiskussion – Tävlingarnas Tävling! 
 

• Varför vallfärdar barn till Eskilscupen, Gothia cup, Partille cup, Gothia innebandy cup, 
etc? 

• Enkelt, arrangören har förberett med boende, etc 
• Det finns annat att göra runt om kring, upplevelser 
• Många deltagare ökar intresset 
• Häftig invigning 
• Tänkt till om aktiviteter för ledare 

• Finns det motsvarande inom friidrotten? 
• Världsungdomsspelen det närmsta man kan komma men inte i närheten 

egentligen 
• Bra idéer för att locka till tävlingarnas tävling! 

• Bra arena 
• Tight program, tydligt tidsprogram redan i inbjudan 
• Rätt tid på året/säsongen 
• Paketera arrangemanget, tänk större 
• Grenprogrammet 
• Kolla med ungdomarna vad de vill ha 

• Kan vi göra något 2023? Vilken tävling ska vi hissa? 
• Vi bestämde att Öresundsspelen blir vår fokustävling, målsättning att redan 

2023 öka rejält och att 2025 ha 5000 starter, dvs en ökning med nästan 200%! 
 
BESLUT & PROCESS FRAMÅT! 
NÄR: Den 6 februari har vi uppstartsmöte i projekt Tävlingarnas Tävling. 



PLATS: Helsingborg, Heden och IFK:s kansli kl.15:00. 
VEM: En representant per förening som vill vara med och jobba med detta, anmäl 
deltagande till kansli@skanefriidrott.org senast den 2 februari. 
STEG 1: Vi ska lista ner allt som vi vill göra för att utveckla tävlingen och öka deltagarantalet, 
tänk gärna till innan. Allt ska ner i ett styrkort, åtgärderna fördelas. 
Vi tittar även på en samarbetsmodell bland de inblandade föreningarna så att alla känner sig 
delaktiga och engagerade. BG driver mötet i steg 1, projektledare framåt beslutar vi på 
mötet. 
 
Trusten träffas nästa gång den 29 mars i Vellinge hos IK Finish, kl.17:45 med fika, möte 
mellan kl.18:00-20.00.  
 
Inriktningen på det mötet blir att vi fortsätter med arenaprojektet, dels avhandla det vi inte 
hann med denna gången, dels avrapportering från projektgruppen Tävlingarnas Tävling! 
Vi kommer även stämma av nuläget när det gäller motionsloppen och rörelseglädje och titta 
mer på framtida mästerskapsstrukturen som Annika informerade om i går. 
 
Vi tackar Eslövs AI för ett fantastiskt värdskap. 
 
Vid pennan/BGN 
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