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MOTION TILL
SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET:S FÖRBUNDSMÖTE 2010-04-10

Motion om att ateruppta utredningen om samgaende mellan Svenska Gang- och Vandrarförbundet och Svenska Friidrottsförbundet, med syfte att pa sikt na ett sadant samgaende
Sverige är ett av fa länder som har ett separat gangförbund. 1 de flesta länder betraktas gang som
en form av friidrott och finns inom respektive lands friidrottsförbund.
Rekryteringen är inom gangsporten i Sverige ett stort problem, medan friidrotten inte har
möjlighet att ta emot mer än en brakdel av de ungdomar som vill ägna sig at friidrott.
Vi tror att ett samgående med samverkan mellan gang och annan friidrott skulle ge helt andra
möjligheter till rekrytering och till en resultatförbättring. Inte minst kan vi fran de nordiska
ungdomsiandskampema, där gang och annan friidrott har gemensam poängräkning, lära oss hur
nära vi står varandra, och vilka möjligheter vi har att stötta varandra.
Vi kan ocksa på klubbnivå se att gang och annan friidrott befruktar varandra, vilket exempelvis
Eskilstuna är ett bra exempel pa.
Vi tror att det finns anledning att eftersträva sadan samverkan även pa andra håll när det gäller
klubbverksamheten.

Västsvenska Gang- och Vandrarförbundet föreslår därför förbundsmötet att besluta om
att en dialog aterupptas med Svenska friidrottsförbundet angaende möjligheten till ett samgaende
mellan Svenska Gang- och Vandrarförbundet och Svenska friidrottsförbundet.
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Motion till Svenska Gång- och Vandrarförbundets förbundsmöte 2010
Bakgrund
Evenemanget Tjejgåing är ett stort och viktigt arrangemang ft~r Svensk gångsport. Historiskt
har Tjejgåing i perioder givit goda och viktiga inkomster till förbundet och tZ~reningarna.
Arrangemanget har också varit viktigt f~r att profilera fl~rbundet och dess verksamhet.
Det är därf& med stor oro som vi ser att arrangemanget alltmer tappar mark. Arrangemanget
har kommit in i en negativ utvecklingsspiral med färre deltagare, t~rre arrangörer, färre
sponsorer. Detta har givit upphov till att ekonomin kraftigt fiksämrats och arrangemangets
framtid är allvarligt hotad.
Om man tittar på arrangemanget så har “produktutvecklingen av arrangemanget nästan
avstannat”. Kontakten med och stimulerandet av arrangörerna är relativt svagt.
Konkurrensen med andra liknande arrangemang är stor. Vi ser redan idag att “vår produkt”
håller på att tas över eller konkurreras ut av andra aktörer.
Vi anser att Tjejgåing i grunden är en mycket bra produkt men den måste vårdas och
utvecklas.
Projektet behöver en nystart där ny energi och ny kompetens f&s in i projektet. Detta kan
göras möjligt genom att Tjejgåingkansliet flyttas till Stockholmsområdet. Här finns en stor del
av de partners som kan vara aktuella i framtiden, här finns två av de största arrangemangen
som. behövs f~r att leda utvecklingen ut ur krisen. En ny lokalisering kan också ge en nystart i
en ny miljö.
Då det fortsatt finns stora synergier med GångftSrbundets kansli så anser vi att en gemensam
flytt av samma skäl skyndsamt skall utredas.
Förslag:
Vi föreslår att Tjejgåingkansliet från 2011 flyttas fråii nuvarande lokalisering till
Stockhohnsområdet samt att en utredning om flytt av förbundskansliet skyndsamnt
vidtas under perioden fram till dess.

Birger Fält, sekreterare
Stockhohns Gång- och Vandrarförbund

Motion till Svenska Gång- och Vandrarförbundets förbirndsinöte 2010
Vid alla distriktstävlingar och nationella tävlingar bör det finnas en nyböi~jar- eller “prova
på”-klass där anmälan kan göras på plats.
Detta f~3r att man lättare skall kunna fånga upp intresserade att prova på gångsporten.
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Motion till Svenska Gång- och Vandrarförbundets förbundsinöte 2010

Sverige skall ha enhetlig klildsel vid landslagsuppdrag f~Sr seniorer, juniorer och ungdomar.
Under 2008-2009 användes flera olika modeller och färger på dräkter och overaller.
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Motion om anställning som rekryteringsansvarig
När nu Siw Kariström tackat nej till anställning vari rekryteringsuppdrag skulle ingå, anser vi
att frågan skall utredas vidare med målet att tillskapa en anställning för detta ändamål.
De frågor man bör ta ställning till är:
a) Finns det ett behov av en anställd för rekryteringsfrågor
b) Hur stor tjänstgöringsgrad och hur skall den i så fall finansieras
c) Kartläggning av intresserade och lämpliga personer i gångar-Sverige.
Växjö den 9 februari 2010
Smålands GÅNG- och vandrarförbund
Thage Davidsson
ordförande

