Sysslebäck 2009-08-31

Projektbeskrivning

Unga skidskyttar på Cuba

Projektidé
Finnskoga IF är en skidförening med gamla anor och med en och annan guldmedaljör
genom åren.
Intresset för längdskidåkning har varierat under tid som det så ofta gör. Skidskyttesektionen är
den del av föreningen som de senaste åren varit mest aktiv och framgångsrik. Skidskytte är en
publikvänlig sport och har en stark grund att stå på i Klarälvdalen.
Med framgångar för Sverige inom sporten föds ett ökat intresse och lust att själv prova på
bland ungdomarna, detta vill vi utveckla i vårt område.
Svenska skidskytteförbundet har en vision 2014 som lyder; ”År 2014 ska Sverige ha ett av de
bästa landslagen och vara en av de tre bästa arrangörerna”. Styrelsen har skissat på de
långsiktiga målen, och har spelat ut bollen till sportens alla delaktiga med uppdraget att på sitt
sätt bidra till resultatet.
Finnskoga IF vill utveckla ungdomsverksamheten för att få flera aktiva, idrott är en av
samhällets viktigaste resurser. Kortfattat kan man säga att idrottsrörelsen i högre grad än
övriga samhället fostrar mer fysiskt och psykiskt välmående individer
Ungdomar som idrottar:
• Mår fysiskt bättre
• Mår psykiskt bättre
• Ser mer positivt på livet och framtiden
• Stressar mindre
• Har bättre gemenskap med kamrater
• Mobbar mindre
• Röker och dricker mindre alkohol
Dessutom:
• Invandrare upplever att de blir bra bemötta inom idrotten
• Invandrarungdomar finns med i idrottsrörelsen i nästan lika stor utsträckning som
ungdomar i allmänhet
• Idrotten utför varje år motsvarande 70 000 heltidsarbeten på ideell basis.
Detta vill vi ta vara på och utveckla i vårt område. Vi avser att öka ungdomsverksamheten
väsentligt genom att erbjuda ett mångsidigt utbud av aktiviteter, som kan attrahera en bred
skara ungdomar.
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Vi vill erbjuda både sommar och vinteraktiviteter såsom rullskidor/rullskridsko åkning med
skytte, luftgevär alt 22 kalibers skytte, springskytte och skidskytte.
En liten klubb som Finnskoga måste också samarbeta med andra. Ett erfarenhetsutbyte med
Älvdalen är planerat. Älvdalen har en liknande struktur som oss och står inför liknande
utmaningar.
Vad behöver vi att göra?
Vad vill vi göra?

Vårt nuvarande område med skjutvall är alldeles för litet och utan de faciliteter som man kan
önska (så som wc, dusch och omklädningsrum), för att kunna utveckla verksamheten som vi
önskar.
Nöden är uppfinningens moder, för allt vi saknar i den norra delen av elljusbanan finns i den
södra delen. Där finns Sysslebäck IFs fina anläggning med servering och alla de faciliteter
som vi saknar samt även goda parkeringsmöjligheter och generösa publikplatser. Tyvärr är det
inte längre någon verksamhet i dom anrika hoppbackarna, som de flesta Klarälvdalingar har
många minnen ifrån, och för klubben är det en tung utgift att själva dra runt kostnaderna för
de byggnader som finns där. Sysslebäck IF är positiva till att det blir aktiviteter området och
att vi kan samutnyttja de lokaler som finns. Förhoppningen är ju också att ett ökat besöksantal
på Cuba även skapar en nyfikenhet på backhoppning igen.
Det vi behöver göra, för att kunna erbjuda fler möjligheten, är att utöka antalet skjutmål samt
anlägga ett område för en rullskidbana. Den ”gamla” skjutbanan kommer att användas av våra
allra yngsta för luftgevärsskytte.
Dagens skjutvall har sju fallmål och måste utvecklas för att rymma fler ungdomar. Önskan är
att kunna bygga en skjutvall i den södra delen med tjugo fallmål.

Kontakt med berörda markägare är knutna och positivt bemötta, de kommer att själva grov
avverka den skog som kan vara aktuell att ta ner.

I föreningen finns idag ett tiotal aktiva familjer som är villiga att förverkliga vår dröm genom
ideellt arbete.
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Projektorganisation: Vilka ska genomföra projektet
Styrgrupp:

Projektledare:

Sonny Andersson (47)
Ann-Charlotte Andersson (45)
Mikael Carlsson (45)
Ann-Marie Berglund (42)
Ronnie Adolfsson (53)
Janeth Styffe ( 51)
Jessica Engström (44)

Sonny Andersson (47)

Representanter för de aktiva

Administration

Kim Adolfsson (21)
Johannes Gustavsson (14)

Ann-Charlotte Andersson (45)

Administration

Kvalitetsansvarig

Ann-Charlotte Andersson (45)

Mikael Carlsson (45)

Skjutbanechef

Gruppansvarig/arbetsledare

Ronnie Adolfsson (53)

Roland Gustavsson (44)

Ansvarig grävning/schaktning

Ansvarig röjning

Arne Styffe (50)/Affe Olsson (43)

Janeth Styffe (51)

Alltiallogruppen ansvarig

Utbildning/Ungdomsansvarig

Maria Andersson (22)

Jonas Andersson (20)
Linn Adolfsson (23)
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Förankring;
I samband med föreningens årsmöte bjöds intresserade och grannar in till samråd och
information om det planerade projektet.
Kommunens tjänstemän har besökt den tänkta platsen för banan, i samband med inlämnande
av bygglovsansökan samt miljöprövning.
Statens Skytteombud är kontaktad och ansökan till polisen skall lämnas för prövning.
Medfinansiering av projektet kommer att sökas från Torsby kommun och Fonderade
Bygdemedel.
Erfarenheter från tidigare projekt
Föreningen inte bedrivit några EU- finansierade projekt tidigare, enbart nationellt finansierade
projekt. Vi är dock medvetna om att kraven på redovisning är relativt omfattande och vi
kommer att avsätta gott om tid för att sätta oss in i reglerna.

Syfte och målgrupp
Överordnat syfte är att förbättra livskvalitén och främja utvecklingen i en glesbygd som
Klarälvdalen, byggt på ett stort engagemang och ideellt arbete, gamla och unga tillsammans.
Vi vill ge möjligheter för våra intresserade ungdomar att utöva skidskytte i
Sysslebäck/Klarälvdalen. Närmaste skidskyttebana finns i Torsby och Ekshärad, 90 respektive
80 km enkel resa från Sysslebäck.
Målgruppen är i första hand ungdomar i åldern 10-16 år, med jämn könsfördelning såklart och
oavsett nationalitet är alla varmt välkomna att delta i våra aktiviteter.
Projektets mål
Målet är att få fler ungdomar intresserade av fysisk aktivitet och naturligtvis även få fler
medlemmar och aktiva i vår förening.
Vid SM i Östersund 08/09 hade Finnskoga 5 deltagare med, vårt mål är att till SM år 10/11 ha
10 deltagare med från vår klubb. Vid JVM i Canmore, Alberta, Canada 2009 hade vi en
deltagare med, JVM 2011 har vi som mål att representeras av två åkare.
Dessutom har vi som mål att få minst 25 nya intresserade av springskytte/skidskytte.
Detta tror vi är möjligt tack vare en utveckling av Cuba området som en plats för en modern
skidskyttearena med minst 20 fallmål/skjutmål (mot dagens sju) där vi kan erbjuda en
standard som gör att vi kan arrangera tex SWE cup för ungdomar och juniorer. Arenan
kommer att kunna erbjuda servering-dusch-omklädningsrum, bra publikplatser och
parkeringsmöjligheter.
Dessutom kommer vi att, för de minsta barnen, ha en separat skjutbana för luftgevärsskytte på
”gamla skjutvallen”.
Vi kommer att arrangera ”prova på dagar” och informationsdagar där vi kommer att informera
om projektet och ta in intresseanmälan för att kunna följa upp intresset. Ett annat sätt att mäta
och rapportera konkreta resultat är antalet medlemmar i föreningen som stäms av i uppstarten
av projektet samt i samband med invigningen.
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Geografiskt verksamhetsområde
Banans placering är tänkt på västra sidan av Klarälven på Sundhult, i folkmun kallat Cuba.
Upptagningsområdet för verksamheten sträcker sig från Stöllet i söder och till Höljes i norr
samt Bograngen/Bjurberget i nordväst.

Genomförande med tidsplan
Tidsperiod
Augusti-september 2009
September-november 2009
Oktober-december 2009
Oktober-december 2009
November 2009 – april 2010
November 2009 - april 2010
Mars-maj 2010
Mars- augusti 2010

Maj-september 2010
Oktober- november 2010
September-december 2010

Aktivitet
Planering
arbetsfördelning/röjning/schaktning
markberedning - bullervall
skjutvall – kulfång
montering fallmål justering
Studieresa erfarenhetsutbyte
Inspirationsarrangemang/föreläsare
markplanering rullskidbana
Iordningställande och invigning av
Luftgevärs- skyttebanan (inkl annonsering
och information om nya skidskyttebanan)
Markjobb, planering verksamhet
Invigning och marknadsföring. (Locka nya
ungdomar till skidskyttet)
projektavslut – redovisning

Resultatspridning
Information om projektet och dess finansiärer kommer att spridas genom nyhetsbrev och
hemsidan, där man för övrigt kommer att kunna följa projektet dag för dag genom vår blogg
som ungdomarna kommer att ansvara för. Kontakter med regionala medier för
nyhetsspridning.
Övergång ordinarie verksamhet
Förhoppning är att efter avslutat projekt ha en välfungerande ungdomsverksamhet med
engagerade ledare från alla åldrar och ett gott och utvecklat samarbete med flera klubbar inom
närområdet, där vi tillsammans kan erbjuda högklassig kvalitet på aktiviteter såsom träningar
och tävlingar.
Vi räknar med att efter färdigställandet, besiktning samt avslut på projektet kunna genomföra
vår första skidskyttetävling i januari 2011.
Banan kommer att drivas av föreningen.

Ronnie Adolfsson, Finnskoga IF
_______________________________
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