FRÅN MOTIONSKOMMITTÉN

SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET

SDF och föreningar
Sverigevandring – Ett kommande arrangemang

Sv. Gång – och Vandrarförbundet har för avsikt att skapa ett rikstäckande arrangemang med start 2010.
Det är inte en ny idé, under årens lopp har det genomförts Riksmarscher i olika former, och som mest
med ca.1 miljon deltagare i ett enskilt arrangemang.
Projektet kommer att ha en mjukstart under 2010 men om några år ska vi ha täckt upp större delen av
vårt land. Den uppbyggnaden ska göras tillsammans med ett antal samarbetspartners.
Föreningar som deltar i 2010 års arrangemang kommer att få ett bidrag av förbundet på 2000 kr.
Vandringssträckan ska vara 7-10km, men föreningarna kan även ha en ytterligare sträcka som
komplement om det är önskvärt.
Arrangemanget ska genomföras den 12 september 2010 och den sammanfaller då med European
Walking Day.
Det är av stor vikt att föreningarna ställer upp i detta arrangemang, eftersom resultatet kommer att bli
avgörande för den kommande strategin.
Vi vill ha ett svar från de föreningar som kommer att delta i arrangemanget senast den 1 mars 2010.
Föreningarna kan i samband med detta, framföra önskemål om broschyrer och informationsmaterial om
arrangemanget, samt vilket antal man vill ha.
Ersättningen kommer att betalas ut i efterhand, då föreningarna har lämnat in en slutrapport enligt det
formulär som finns på hemsidan www.vandring.se. Det kan även rekvireras ifrån SGVF:s kansli.
Frågor om förslag och önskemål besvaras av Gunnar Wall E-post : gunnar.vall@telia.com
Tel. 0431-15435

Försäkring hos Folksam
Hur ser försäkringssidan ut i våra föreningar? Att våra landslagsgångare är försäkrade vid
landslagsuppdrag är ombesörjt. Det är dock tveksamt om alla föreningar har de försäkringar för sina
aktiva som är nödvändigt. Via RF:s grundförsäkring är alla ideellt arbetande i en förening försäkrade i
sitt föreningsuppdrag. Detta gäller inte aktiva idrottsutövare. Gå gärna in på RF:s hemsida och kolla
vad grundförsäkringen omfattar.
För att förenkla för föreningarna har SGVF fr.o.m. 09.12.01 ett avtal med Folksam som innebär att alla
ungdomar under 16 år är försäkrade. För övriga aktiva, 16 år och äldre, åligger det resp. förening att
teckna egen försäkring. Har ni inte redan en sådan försäkring kan ni via Folksams idrottsförsäkring
klara även den äldre gruppen.

3–Dagarsvandringen 2010

Rättviks Turistförening arrangerar 3-Dagarsvandringen Vandra i Rättvik den 24-26 september 2010
tillsammans med Svenska Gång- och Vandrarförbundet.
Mer information om vandringarna kommer att finnas på SGVF:s hemsida, eller beställ utskrivbara pdf
från festivalen@trapperservice.se.
Se bilder från tidigare vandringsfestivaler och följ uppdateringar på www.vandrat.se.
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Vandrarguiden 2010
Vandrarguiden 2010 distribueras i ett exemplar till SDF och klubbar. Fler kan beställas från kansliet för
10kr/st plus porto.

Tidningen Gångsport med Vandring
Skriv artiklar om era vandringar och sänd in dem till SGVF:s kansli. Det ger en bra marknadsföring av er
klubb och dess verksamhet. Dessutom bidrar det till att göra vår förbundstidning ännu bättre.

Aktivitetstävlingen
Datum för insändande av Aktivitetsrapporten:
För att få delta i slutresultatet, skall klubbarnas redovisning vara insänd till SGVF:s kansli eller till
undertecknad senast den 28 januari 2010.
Gunnar Wall
Mörtgränd 31, 262 41 Ängelholm
Tel. 0431-154 35 E-post: gunnar.vall@telia.com

Hemsida www.vandring.se

SGVF:s hemsida är ansluten till Riksidrottsförbundets: IdrottOnline/förbund.
För klubbar gäller följande:
• RF kommer att lägga ner Klubben Online under 2009.
• I stället så erbjuds IdrottOnline för klubbar.
• Det är gratis att sätta igång denna sida.
• Från och med 2009 måste klubbarna ansöka om LOK-stöd via föreningens hemsida
som är knuten till IdrottOnline.
• SGVF vill därför rekommendera våra föreningar att bygga upp sin hemsida i
IdrottOnline/klubb.
• Mer information hittar man på: www.idrottonline.se/klubb

Nyhetsbrevet

Klubbar och distrikt har möjlighet att använda Nyhetsbrevet
som informationskanal. Välkomna med era bidrag!

Förbundsmötet 2010

Svenska Gång- och Vandrarförbundets årsmöte
är lördag den 10 april 2010 kl. 13.30 på
Hotell Scandic Plaza Borås (Allégatan 3)
Motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 10 februari 2010

Kansliet har stängt fr.o.m.
23/12 - 2009 t.o.m. 6/1- 2010

E-postadress

E-postadressen till kansliet är nu svenskgang@vsif.se
Även Anne Forsbergs adress är ändrad:
anne.forsberg@vsif.se
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Vi önskar alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År

Postgiro:
5 16 05-4
Hemsida:

Org.nummer:
802001-3051
www.gang.se

