Idrottens dag Almedalen 2012
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Idrottens dag är onsdagen den 4 juli och består, liksom tidigare, av två huvuddelar: aktiviteter i själva
Almedalsparken och seminarier i den intilliggande trädgården
I trädgården kör SHIF ett frukostseminarium med början kl 8. Därefter, kl 10, följer RF:s seminarium
på temat internationella evenemang i Sverige. Kl 13 har Ridsport bokat plats. Eventuellt kör
tillsammans med andra SF ett seminarium kring allemansrättens betydelse. Kl 16 har SISU ett
seminarium om idrotten som ledarskola, vilket övergår i ett mingel kl 17.
Vi brukar samlas vid 8-tiden på morgonen för att börja rigga aktiviteter i parken. De pågår till ca 15.
De närvarande förbunden rapporterade följande tankar kring sina aktivteter:
Bilsport: Virtuell bilsport med simulatorer. Eventuellt radiostyrd bilsport som då behöver en köryta.
Provsitta bil. Tält och behov att ställa uppe en skåpbil. El-behov.
Fäktning: Uppvisning och prova på-fäktning. El till tekniken. Eventuellt en eller två
juniormästarinnor. Sätta upp en till tre pister.
Gymnastik: Gör försök att även i år få med Gymix. Trampetten som kräver en lång ansatsbana, och
en yta att ställa tjockmattor på. Tjejer och killar som tävlar i SM. Bamsegympa. Eventuellt E-fit där
Korpen kanske går in och arrangerar. El om det blir luftgolv.
Flygsport: Ska ha styrelsemöte i helgen och kommer att sätta ner foten om och vad vi ska göra i
parken. Pratat om att ställa dit ett segelflygplan (med eller minus vingar). Finns det utrymme för en
ballonguppstigning. Modellflygaktiviteter. Eventuellt tält. Seminarium med Ridsport och Cykel.
Skolidrott: Olika idrotter, pratat lite löst med bordtennis om att ha bord. Skoljoggen firar 30 år och
det kommer vi uppmärksamma i Almedalen. Samma utrymme som förra året.
SVEMO: Idrottspolitiskt seminarium om hållbar utveckling. Inget i parken.
Bågskytte (inte närvarande): Prova-på i likhet med tidigare år
Gång & Vandring (inte närvarande): Morgonvandring + prova på tävlingsgång och stavgång
Ridsport, Varpa, Korpen och Fotboll har också anmält intresse av att ha aktiviteter i parken.
RF kommer att ta fram ett formulär för att precisera tankarna kring och de tekniska behoven för
aktiviteterna. Detta kommer att ske inom kort och ska vara tillbaka ifyllt senast den 15 mars.
Alla uppmanades också att fundera på möjligheter att ha mobila aktiviteter innanför murarna som kan
fungera som marknadsföring/inkastare till parkaktiviteterna.
Tidsplan framöver:
1 mars - Veckans kalendarium öppnar
15 mars – spec för aktiviteter
16 april – nästa projektmöte
30 april - Planering klar/texter till marknadsföringsmaterial in
1 maj – Kalendariet börjar kosta
1 juni – Webbsida (rf.se/almedalen) släpps
25 juni – allt mf-material klart

