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Inledning
Skridsko har en lång tradition i Sverige, och vi har en historia som stark
skridskonation. Tidigare var vi representerade av fler svenskar på internationella
poster inom skridsko och vi arrangerade internationella mästerskap och världscuper.
Nu är det ett antal år sedan vi fanns representerade på den internationella arenan och
det senaste mästerskapet arrangerade vi
2013 (Shorttrack-EM i Malmö).
Det är åter dags för Svenska
Skridskoförbundet att engagera oss
internationellt, dels för att påverka beslut
som har effekter på skridskoidrotten såväl
internationellt som nationellt och dels för
att återigen bli en evenemangsarrangör att
räkna med. I och med detta har vi nu
ambitionen att arbeta strategiskt för att
kliva in på den internationella arenan med
representanter och som arrangör av
tävlingar och möten av olika slag på
hemmaplan.
Genom en uttalad internationell strategi
underlättar vi ett proaktivt förhållningssätt
till vår omvärld. Syftet med vår strategi är
att den ska bidra till en ökad delaktighet i internationellt beslutsfattande avseende
såväl tävlingsfrågor som utbildning, evenemang och andra för oss viktiga områden.
Denna strategi ska utgöra vägledning för styrelsen avseende detta internationella
arbete.
Vårt internationella arbete delas upp i två olika delar: representation och evenemang.
Den internationella strategin löper parallellt med vår strategi 2025, Making a Better
Skating Nation.
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Övergripande mål
Svenska Skridskoförbundet vill, inom ramen för de medel och resurser vi har, utveckla
vårt deltagande i internationella styrelser och kommittéer samt vårt deltagande på
internationella mötesplatser. Vidare vill vi bli ett land att räkna med som arrangör för
internationella mästerskap, tävlingar och möten. Vi vill på detta sätt stärka vår
position internationellt vilket på sikt kommer att gynna svensk skridsko på nationell
nivå.
Vi vill medverka i ett internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som stimulerar
till en positiv utveckling av verksamheten i Sverige och internationellt.
Vi vill också att den värdegrund som svensk idrott vilar på ska genomsyra våra svenska
representanters internationella arbete.
Våra konkreta syften är att:
 Marknadsföra och synliggöra svensk skridsko och svensk idrott
 Vinna hem evenemang till Sverige
 Vara representerade på internationella poster
 Bedriva lobbyverksamhet inom våra intresseområden
 Utbilda, utveckla och bidra med kunskap i idrotternas utveckling såväl
nationellt som internationellt, med utgångspunkt i svensk idrotts värdegrund
 Bidra till att internationellt styrelse- och kommittéarbete bedrivs på ett
demokratiskt sätt med ett tydligt fokus på jämställdhet
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Identifiering av fördelar och effekter per idrott
Hastighet
Fördelar








Svensk skridsko kommer tillbaka på den internationella kartan – vi vill ha
svenskar i internationella styrelser, kommittéer och grupper
Svensk skridsko kommer att synas, höras och påverka
Idrottspolitiskt intressant att påverka arbetet runt arenor internationellt i syfte
att få fler arenor i Sverige
Erfarenhetsutbyte, att kunna dra nytta av andra länders lyckosamma arbeten
Vinna hem evenemang/möten/projekt till Sverige
Att nätverka – få kontakter, påverka, få kunskaper, visa upp sig/synas

Effekter





Internationella mästerskap ger inte bara en möjlighet till ekonomisk vinst utan
stärker också skridskons image och ökar intresset för idrotten i Sverige
Kan skapa bättre förutsättningar för skridskoidrotten nationellt
Marknadsföring, synlighet och medvetandegrad leder till lättare och bättre
rekrytering av såväl aktiva som ledare och funktionärer

Shorttrack
Fördelar
 Möjlighet att visa upp och bredda engagemanget
 Fler blir involverade
Effekter
 Synliggör idrotten för rekrytering
 Ökar kännedomen om sporten

Långfärd
Fördelar
 Marknadsförs som motionsidrott
 Etablera kontakter
 Påverka ISU
 Skapa nätverk och mötesplatser för utveckling, Sverige kan ta initiativ till detta
eftersom vi är världsledande.
Effekter







Sverige får ett erkännande som internationellt kompetens- och
arrangemangscentrum för långfärdsskridsko
Rekryteringsbas för övriga isidrotter
Bidrar till strategin – Idrott hela livet
Säljargument för svensk skridsko
Kan eventuellt ge andra intressenter som kan vara med och investera i våra
idrotter
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Roller derby



Etablera kontakter
Ta reda på och lära om hur den internationella organisationen fungerar, vad
står de för, vilken transparens finns.

Inline


Deltar för närvarande inte på den internationella arenan och därmed prioriteras
inte denna idrott just nu, men detta omprövas över tid.

Strategi och plan för internationellt arbete
Målet är att nå internationella poster under perioden fram till 2025, såväl inom Roller
Derby som inom isidrotterna.
Internationella representanter kan vara med och bidra till att vi får fler internationella
evenemang, vilket medför större uppmärksamhet och fler förebilder som i sin tur
stimulerar fler att börja med våra idrotter. Omvänt så kan flera väl genomförda
arrangemang på hemmaplan leda till internationell representation.
Alla våra idrotter utom långfärd har idag internationell organisation och vissa även
europeiska organisationer. Typen av organisation är lite olika beroende på idrott.
Shorttrack och hastighet tillhör samma internationella förbund, ISU, och det
gemensamt med konståkningen. Med anledning av att vi har flera olika idrotter inom
förbundet så är det extra viktigt att vi ser över vilka effekter ett internationellt
engagemang skulle innebära för oss samt hur det skulle påverka svensk skridskos olika
idrotter. Viktigt att se på effekterna såväl kortsiktigt som långsiktigt.
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Internationell representation

Arbetssätt
För att nå de övergripande målen måste vi representera vid internationella mötesplatser
samt arbeta för att få in svenskar i olika internationella organisationer, styrelser och
kommittéer. Detta ska ske genom:
 Ett planerat och väl genomtänkt lobbyarbete i samband med internationella
mästerskap, kongresser och konferenser
 Personliga kontakter med utvalda personer
 Ta kontakt med andra SF för att ta del av deras erfarenheter på området
 Ansöka om internationellt stimulansstöd hos RF
 Delta vid europeiska mötesplatser för att visa upp sig och göra sig känd hos
andra
 Delta vid ISU-kongressen för att visa upp sig och för att göra sig känd,
eftersom vi ser detta som den kanske viktigaste rekryteringsvägen
 En ordförande behöver arbeta på att stärka sina internationella relationer,
viktigt att nya personer introduceras på rätt sätt och till rätt personer.
 Kontinuerlig nominering av kandidater till internationella och europeiska organ
 Prioritera frågan genom att kontinuerlig uppföljning vid styrelsemöten i SSF

Särskild satsning internationella funktionärer
Internationella funktionärer är en statusposition inom ISU och är en rekryteringsväg
till ISU:s kommittéer.
 Utbilda fler nationella domare för att på sikt kunna rekrytera någon som har
förutsättningar att gå vidare som skiljedomare eller starter, sträva efter att få en
så jämn könsfördelning som möjligt i rekryteringen.
 Marknadsföra funktionärsrollen som en internationell karriärmöjlighet för
ungdomar nationellt
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Internationella evenemang
Att vinna hem internationella evenemang till Sverige såsom ISU- mästerskap är synnerligen
viktigt då just detta bl a innebär möjligheter till ekonomisk vinst som i sin tur skapar
förutsättningar för verksamhet på hemmaplan. Att få hem evenemang stärker image och ökar
intresset för alla våra idrotter och sätter åter svensk skridsko på den internationella
arrangörskartan. Internationella mästerskap leder till en större medial exponering och detta kan
utnyttjas i förbundets rekryteringsarbete för att få fler att åka skridsko.

Arbetssätt
För att nå de övergripande målen måste vi
 Påverka kommuner att rusta upp befintliga arenor som gör det möjligt att
genomföra evenemang
 Driva frågan om behovet av en inomhusbana (400 m) i Sverige – även för den
händelse Stockholm inte söker eller får vinter-OS 2026
 Utbilda och skapa välfungerande organisationer för genomförande av
evenemang
 Ett planerat och väl genomtänkt lobbyarbete i samband med internationella
mästerskap och tävlingar, kongresser och konferenser
 Personliga kontakter med utvalda personer
 Kontinuerligt ansöka om mästerskap, särskilt de som ger förbundet ekonomisk
vinning
 Ansöka om andra evenemang även om de inte säkert ger vinst
 Ansöka om att stå som arrangör för ISU-kongressen
 Delta vid europeiska mötesplatser för att visa upp oss och göra oss kända hos
andra
 Delta vid ISU-kongressen för att visa upp oss och för att göra oss kända,
eftersom vi ser detta som en bra rekryteringsväg
 Prioritera frågan genom att kontinuerligt lyfta frågan vid styrelsemöten
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Uppföljning
Strategin sträcker sig över en längre tid men är skriven utifrån de förutsättningar som
gäller just nu. Vi ska årligen gå igenom planen med tillhörande handlingsplan för att
utvärdera effekterna av det vi planerat för och genomfört. Revideringar kommer även
att göras när det sker förändringar i omvärlden som kräver detta.
// 20 april 2018
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Bilaga 1: Handlingsplan 2017 - 2020
Representation
Vi ska vara representerade för att synas, påverka och lära. Vi ska bedriva lobbyverksamhet för att få in
Karl Skoog och/eller Daniel Cabelduc på någon position inom ISU 2020-2025.
Vi ska under dessa år ta reda på mer om den internationella organisationen som hanterar Roller Derby
för att skapa handlingsplan för mer inflytande och eventuellt få in en svensk representant i någon
position 2019-2025.

2017
september

representera vid ISU:s 125 årsfirande i Lausanne

2018
april
maj
juni

representera vid europeisk konferens shorttrack
representera vid europeisk konferens hastighet
representera vid ISU-kongressen

2019
april
maj
2020
april
maj
juni

representera vid europeisk konferens shorttrack
representera vid europeisk konferens hastighet
representera internationellt inom Roller Derby
representera vid europeisk konferens Short track
representera vid europeisk konferens hastighet
representera vid ISU-kongressen
representera internationellt inom Roller Derby

Evenemang
För de olympiska idrotterna kommer Skridskoförbundet att verka för att få evenemang till
Stockholmsområdet. Detta för att bidra till en positiv bild av våra idrotter och för att främja en
eventuell kandidatur för vinter-OS i Stockholm 2026. För hastighetsåkningen pågår nu en
trend där man vill gå tillbaka till att ha fler evenemang på utomhusbanor och då är Östermalms
IP en ideal anläggning för internationella tävlingar. Detta gör att vi kommer att fortsätta att
verka för internationella tävlingar i hastighetsåkning i Stockholm även om en kandidatur för
vinter-OS i Stockholm inte blir aktuell. Shorttrack-tävlingar genomförs på ishockeyrinkar och
det medger en större flexibilitet i val av anläggning för internationella evenemang.
För roller derby så ska vi genomföra en dialog nationellt, med föreningar och kommuner, och
söka kontakter internationellt för att kunna ta hem internationella evenemang på sikt.

2018






Skapa förutsättningar för att genomföra internationella
hastighetstävlingar på Östermalms IP i Stockholm
Kontakt och möten med Idrottsförvaltningen i Stockholms stad
för att informera om våra behov och för att i första hand söka
bidrag till eller inköp av skyddskuddar och tidtagningssystem.
Fortsätta kontakterna med Göteborgs kommun om vilken roll
Ruddalen kan spela i den internationella verksamheten
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Fortsätta arbetet för en Roller Derby hall i Hagsätra,
Stockholm.
Inleda dialog nationellt om intresset för att arrangera
internationella Roller derby-tävlingar i Sverige
Undersöka möjligheter och regelverk för att arrangera någon
internationell tävling
Förbereda en organisation för att arrangera en juniorvärldscup i
Stockholm under 2019
I mån av behov bistå SOK i arbetet med att ta fram planer för
OS-arena för skridsko

2019




Arrangera en juniorvärldscup i hastighetsåkning i januari på
Östermalms IP, Stockholm
I januari påbörja en dialog med ISU om arrangemang för 2020
I april insända ansökan till ISU om att arrangera mästerskap
2022

2020




Arrangera juniorvärldscup eller världscup i hastighetsåkning
I januari påbörja en dialog med ISU om arrangemang för 2021
I april insända ansökan till ISU om att arrangera mästerskap
2023



Arrangera juniorvärldscup eller världscup i hastighetsåkning



Arrangera junior-VM eller EM i hastighetsåkning



Arrangera EM eller VM i hastighetsåkning

2021

2022
2023
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Bilaga 2: Riksidrottsförbundets strategi för internationellt
arbete
I RF:s strategi för internationella arbete dokumenteras ett antal punkter där man
förväntar sig att samtliga förbund tar sitt ansvar. Nedan listas dessa punkter. RF:s
strategi för internationellt arbete 2018-2025 hittar ni här:
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/internationellt-arbete/rf_internationell-strategi_2018-2025.pdf

I arbete med vår internationella strategi ska vi ta hänsyn till nedanstående.

Livslångt idrottande
Värdefrågor
Förbundets ansvar:
 Den svenska idrottsrörelsen ska i internationella forum driva värdefrågor som
bidrar till det livslånga idrottandet, i syfte att utveckla dessa områden
internationellt. Det gäller bland annat barn- och ungdomsfrågor
Internationell representation och utbyten
Förbundets ansvar:
 Idrotten i Sverige ska sträva efter en stark svensk representation i beslutande
församlingar inom sina internationella förbund i syfte att öka det svenska
inflytandet och det internationella utbytet. SF ansvarar även för att den
värdegrund som svensk idrottsrörelse vilar på ska genomsyra de svenska
representanternas internationella arbete.
 Driva de för idrotten i Sverige prioriterade idrottspolitiska frågorna i sina
internationella forum
 Utifrån RF:s strategi för internationellt arbete utarbeta egna strategier och
handlingsplaner för det internationella arbetet.
 Den svenska idrottsrörelsen ska bidra till att framför allt ungdomar får
möjlighet till internationellt samarbete, utbyte, kunskap och erfarenhet.

Idrottens värdegrund är vår styrka
Good Governance
Förbundets ansvar:
 Idrotten i Sverige ska alltid stå för Good Governance och de internationella
representanterna ska på internationell nivå verka för och stödja utvecklingen av
en transparent och demokratiskt uppbyggd idrottsrörelse utan korruption.
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Jämställdhet
Förbundets ansvar:
 Idrottens i Sverige ska vara en förebild på jämställdhetsområdet och verka för
att flera kvinnor ges plats i internationella församlingar.

Mänskliga rättigheter
Förbundets ansvar:
 Den svenska idrottsrörelsen ska sprida kunskap såväl nationellt som globalt om
hur idrotten kan bidra till att främja de mänskliga rättigheterna. Svenska
representanter ska agera utifrån principen om människors lika värde. Även vid
val av arrangörsländer för internationella evenemang ska svenska
representanter vara uppmärksamma på de mänskliga rättigheterna.
 Succesivt verka för att de internationella specialidrottsförbunden på sikt inför i
sina stadgar att de ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s
konvention om barns rättigheter och FN:s internationella konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Idrott i förening
Förbundets ansvar:
 Idrotten i Sverige ska lära av hur andra länder valt att organisera sig för att
skapa en öppen och attraktiv verksamhet där alla känner sig välkomna och
även var lyhörda för hur ett modernt ledarskap ser ut internationellt.

Idrotten gör Sverige starkare
Idrottens självständighet
Förbundets ansvar:
 I möjligaste mån påverka och stärka de internationella specialidrottsförbunden
i arbete med att påtala och stärka arbetet med idrottens särart.
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