
 

 
 

Bakgrund 

Vi ser att allt fler barn och unga inom föreningsidrotten och idrottsrörelsen slutar att idrotta allt 

tidigare i livet (11 årspucklen). Samtidigt som barn och unga blir allt mer hemma-och stillasittande, 

den psykiska ohälsan tillsammans med de sociala klyftorna inom idrotten och i samhället ökar. Idag 

saknas det goda exempel på moderna idrottsföreningar som aktivt arbetar med sociala aktiviteter för 

att välkomna och inkludera alla barn och ungdomar att kunna uppleva, utöva och delta i olika former 

av sociala aktiviteter i en idrottsförening. Föreningen vill sänka trösklarna för att öka antalet barn, 

unga, vuxna och äldres möjligheter att kombinera idrott, ledarskap och gemenskap. Idrottsmodellen 

innebär en unik satsning på att utveckla så stor bredd och mångfald av sociala aktiviteter. Det innebär 

att människor med enkelhet och stolthet skapa nya engagemansformer för sociala aktiviteter i en 

idrottsförening för att sedan börja idrotta i en förening. 

 

Föreningen vill aktivt arbeta mot att skapa en föreningsdriven verksamhet som är öppen, välkomnande 

och inkluderande för fler barn och unga, som väljer och kan idrotta i en och samma idrottsförening 

under hela livet. Föreningen vill därav skapa en ny idrottsmodell med ett idrottsfritids med lokaler för 

samvaro, sociala aktiviteter efter skoltid och under kvällstid för ungdomar i Sotenäs kommun. 

 

Syfte 

Syftet är att utveckla en idrottsmodell och mötesplats med nya arenor för föreningsutveckling som 

välkomnar och inkluderar alla människors möjlighet att kunna uppleva, utöva och delta i olika former 

av sociala-och/eller idrottsaktiviteter. 

 

Mål 
Målsättningen är att skapa en inkluderande social mötes-och samlingsplats som är öppen, 

välkommande och tillgänglig för alla uppleva, utöva och delta sociala- och idrottsaktiviteter. 

 

Målgrupp/deltagare  

Projektet riktar sig primärt till presumtiva barn och ungdomar (8–13 år) i Sotenäs med omnejd samt 

vuxna och äldre i Sotenäs som aktivt vill bidra till att skapa en inkluderande mötes-och samlingsplats i 

Kungshamn. Sekundärt riktar sig projektet till andra idrottsföreningar, idrottsförbund och kommuner 

som vill ta del av projektet och idrottsmodellen. 

 

Genomförande och tidplan 

Syftet är att utveckla en idrottsmodell och mötesplats med nya arenor för föreningsutveckling som 

välkomnar och inkluderar alla människors möjlighet att kunna uppleva, utöva och delta i olika former 

av sociala och/eller idrotts aktiviteter Modellen i sin helhet är något som ska utvecklas genom ett tätt 

samarbete med VSIF/SISU och Sotenäs kultur- och fritidsverksamhet. Den kommer att växa fram 

genom olika nyskapande aktiviteterna tillsammans med projektet samarbetspartners som sedan 

kommer utmynna i en helt ny verksamhetsstyrningsmodell för föreningsidrott som ska spridas vidare 

till andra idrottsföreningar och säkerställa projektets överlevnad.  

 

Projektorganisation 

Kungshamns Idrottsförening är projektägare och projektet kommer organiseras genom att tillsätta en 

referensgrupp som består av olika intressenter och avnämare kopplat till projektets målgrupper. 

Referensgruppen (beslutande organ) ansvarar för att bistå med kunskap och kontakter så att projektet 

genomförs i riktning mot den beviljade projektansökan. 

 



De ideella insatserna i projektet omfattar av styrelsens, sektionsstyrelser, tränare/ledare, föräldrar osv 

vilket på årlig basis i dagsläget motsvarar cirka 5000 ideella timmar per år. Därutöver kommer 

samtliga projektaktiviteter att genomföras genom ideella insatser (exkluderat kultur och 

fritidspersonal) som omfattar idrottsfritids, utbildningar, föreningsaktiviteter att till större delar utgöras 

av ideella insatser. 

 

Fortsättning efter projektet/insatsens slut 

Kungshamns idrottsförening kommer att fortsätta tillsammans med SISU/VSIF för att utveckla sin 

idrottsmodell för att sprida den till andra idrottsföreningar, kommuner och special-och 

distriktsidrottsförbund. Inom ramen för styrgruppen så kommer föreningen att fördjupa sin dialog med 

Sotenäs kommun och VSIF/SISU för att gemensamt kunna starta, driva och utveckla både 

idrottsmodellen och föreningens befintliga och nya verksamhetsinriktningar riktat mot projektets 

målgrupper. Föreningen kommer att kunna utgöra en resurs för andra idrottsföreningar som vill 

utveckla sin föreningsverksamhet som vill driva olika pilotprojekt för att testa modellen i sin 

verksamhet. 

 

Projektet kommer att spridas via föreningens egen och kommunens hemsida samt deras 

informationskanaler så som sociala medier, nyhetsbrev, politiska organ, kultur- och föreningslivet etc. 

Vidare kommer projektet att spridas via SISU/VSIF samt våra regionala special/distriktsidrotts-

förbunds informations- och kommunikationskanaler. Föreningen kommer att ta emot studiebesök, 

delta vid lokala och regionala nätverksträffar och ingå i referensgrupper för likande projekt. En 

informationsfilm om idrottsföreningens idrottsmodell kommer att spridas via internetbaserade medier 

samt att projektet kommer att spridas via lokala och regionala massmedier som på olika sätt vill 

uppmärksamma projektet. 

 

Finansiering: Medfinansiering sker från Sotenäs kommun, Leader Bohuskust och Gränsbygd via 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 


