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MBSN 2025
MBSN är benämningen för
Svensk Skridsko -Strategi 2025.
MBSN ger oss vägledning i den verksamhet som ska
utveckla vår organisation så att vi inom Svensk
Skridsko tillsammans når målen och bidrar till hela
Svensk Idrotts strategi
”Svensk Idrott – Världens bästa”

https://www.strategi2025.se/
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UTVECKLINGSRESA
Den moderna och inkluderande föreningen engagerar
Målbild: 2025 har Svensk Skridsko
•
•
•
•

vi har stärkt ledarskapet genom utökad utbildning
vi har en fungerande kommunikation i alla led
vi har utökat samarbete i och utanför organisationen
nya anpassade aktiviteter och tävlingsformer för alla har
implementerats
• öppenhet, demokrati – allas lika värde är självklart
• vi uppfyller jämställd idrott
• vi har ökat i medlemsantal och verksamhet
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STRATEGISKA OMRÅDEN
Stärkt ledarskap

Ny syn på träning och tävling
Inkluderande idrott
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
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VERKSAMHETSOMRÅDEN
Kärnverksamhet

Stödverksamhet

Arrangemang
Barn och ungdom
Bredd och motion
Elit och utveckling

Kommunikation
Administration
Marknad
Omvärld
Utbildning

Verksamheten som bedrivs ska främja
Svensk Skridskos intressen
såväl nationellt som internationellt.
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KÄRNVERKSAMHET
Barn och ungdom – att genom medlemmarna möjliggöra
verksamhet för barn och ungdomar
Bredd och motion – att genom medlemmarna möjliggöra
verksamhet för alla som önskar
Elit och utveckling – att tillsammans med medlemmarna
utveckla åkare/spelare och miljöer samt representera vid
internationella mästerskap
Arrangemang – att tillsammans med medlemmar söka,
utveckla och genomföra attraktiva arrangemang
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Barn och ungdom
Målbild 2025
Svensk Skridsko har genom samarbete och gemensamma insatser
•
•
•

1000 ”barn- och ungdomslicenser” registrerade
100 nya tränare och ledare är utbildat och registrerade
50 % av deltagare i skridskoskolor/prova på
verksamhet finns kvar i föreningsverksamheten
• alla föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet
rapporterar deltagartillfällen LOK*
* LOK= Lokalt aktivitetsstöd
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Barn och ungdom
Aktiviteter: Gemensam utvecklingsresa fram till 2025
Skridskoförbundet

Föreningar

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Inspirera, rekrytera och
erbjuda utbildning
Stödja föreningar och ledare
att starta och bedriva
anpassad verksamhet
Skapa idé- och materialbank
Genomföra nationella läger
Stödja regionala läger
Bjuda in till och informera
om utbildningar

•
•

Säkerställa att ledare och tränare är utbildade
Bedriva åldersanpassade aktiviteter
Rekrytera, uppmuntra och stödja ledare
Rekrytera och behålla utövare
Redovisa LOK*-stöd
Stimulera barn och ungdomar att prova på våra
idrotter i lekfulla former
Arrangera tävlingar och prova-på-tillfällen
Registrera alla barn och ungdomar i *IoL
*IoL= Idrottonline
*LOK=Lokalt aktivitetsstöd
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Bredd och motion
Målbild 2025
Svensk Skridsko har genom samarbete och gemensamma insatser
• Fler föreningar bedriver bredd och motionsaktiviteter för alla
åldersgrupper ”Idrott hela livet”
• 10 nya långfärdsskridskoföreningar är anslutna till förbundet och
bedriver verksamhet
• Fler aktiva väljer att stanna kvar i verksamheten
• Vi erbjuder nivå och åldersanpassade aktiviteter
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Bredd och motion
Aktiviteter: Gemensam utvecklingsresa fram till 2025
Skridskoförbundet

Föreningar

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Inspirera, rekrytera och
erbjuda utbildning
Stödja föreningar och
ledare att starta och bedriva
anpassad verksamhet
Genomföra nationella läger
Stödja regionala läger
Bjuda in till och informera
om utbildningar

•
•

Säkerställa att ledare och tränare är utbildade
Bedriva nivå och åldersanpassade aktiviteter
Rekrytera, uppmuntra och stödja ledare
Rekrytera och behålla utövare
Redovisa LOK-stöd
Stimulera barn och ungdomar att prova på våra
idrotter i lekfulla former
Arrangera tävlingar och prova-på-tillfällen
Registrera alla barn och ungdomar i IoL
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Elit och utveckling
Målbild 2025
Svensk Skridsko har genom samarbete och gemensamma insatser
• Vi har etablerat minst en åkare topp 8 placering på
världscup/mästerskap för hastighet och short track.
• Vi har åkare som regelbundet kvalar in till Junior-VM i hastighet
och short track
• Vi har minst 50 aktiva som når nivån Level of decent skater
• Medaljplacering på världscup/mästerskap Roller derby
• Vi har deltagit vid OS 2022
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Elit och utveckling
Aktiviteter: Gemensam utvecklingsresa fram till 2025
Skridskoförbundet
• Skapa en tydlig struktur,
strategi och organisation
• Fokus på utveckling och
omvärldsbevakning
• Uppmuntra och skapa
förutsättningar för fler att
tävla internationellt
• Öka samarbetet med andra
länder, idrotter och
organisationer
• Utbilda tränare, ledare och
aktiva i föreningarna

Föreningar
• Erbjuda en relevant träningsmiljö
• Bedriva daglig träning
• Utforma utvecklingsplan i linje med
SSF:s utvecklingstrappa, kravanalys
och kriterier
• Rekrytera, uppmuntra och stötta tränare
• Samverka med SSF, andra föreningar, idrotter
och organisationer
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Arrangemang
Målbild 2025
Svensk Skridsko har genom samarbete och gemensamma insatser
• Vi har kvalitetssäkrade arenor, anläggningar, arrangemang och
tävlingar
• Föreningar arrangerar minst en aktivitet per år med inriktning
Idrott hela livet
• Vi arrangera SM i alla våra idrotter med ett ökat deltagarantal
• Vi har ökat förutsättningen för att vi ska ha möjlighet att ansöka
om och arrangera internationella arrangemang
• Vi arrangerar återkommande en gemensam Skridskons dag
• Vi etablerat ett event på sjöis
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Arrangemang
Aktiviteter: Gemensam utvecklingsresa fram till 2025
Skridskoförbundet
• Bedriver påverkansarbete för säkra arenor
• Skapar mallar och material som
underlättar för föreningarna i
nyrekrytering och Idrott hela livet
• Verkar för nya isytor och arenor
• Bedriver omvärldsbevakning
• Stödjer föreningar, ledare och funktionärer
i genomförandet av säkra arrangemang

Föreningar
• Skapar aktiviteter kopplat till Idrott
hela livet
• Rekrytera nya utövare och utbilda
funktionärer
• Skapar positiv dialog med
anläggningsansvarig
• Skapa positiv dialog med kommunen
• Genomfört utbildning ”att arrangera
en tävling”
• Arrangerar och genomför tävlingar,
läger osv
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Stödverksamhet
Aktiviteter: Gemensam utvecklingsresa fram till 2025
Administration: SSF verkar för en enklare vardag för medlemsföreningar
Kommunikation: SSF verkar för en tydlig kommunikationsplan och ser över
kommunikationsvägar för ett snabbare och tydligare informationsflöde
SSF skapar och verkar för fler mötesplatser inom Svensk Skridsko.
Utbildning: SSF tar fram en digitaliserad utbildningsplattform för att öka
tillgänglighet till utbildning och för att öka kunskapsnivån inom Svensk Skridsko

Marknad: SSF verkar aktivt för utökade finansieringslösningar tillsammans med
samarbetspartners och sponsorer för att bedriva och utveckla verksamhet
Omvärld: SSF bevarkar strömningar och händelser i vår omvärld som direkt
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eller indirekt kan påverka vår verksamhet

