UPPDATERAD VERKSAMHETSPLAN 2021 (KOMPLETTERING/UPPDATERING):
Uppdaterad apr-aug 2021

TÄVLING (KOMPLETTERING)
Vi stöttar Perseus med det vi kan inför OS. Han har bra stöd från SOK.
Tävlingsprogram med SM med mera fylls på efterhand utifrån gällande restriktioner.
En serie för virtuella gångtävlingar planeras under 2021 med namnet Sommartrippeln. Pingstgången,
Midsommarmarschen och En gång i juli ingår. Det finns både distanser för seniorer/veteraner och
ungdomar/nybörjare. För att få resultat skall man delta i alla tre tävlingarna. Anders Björkman som
gjorde en poängsammanställning efter alla virtuella tävlingar förra året kommer att göra samma nu.
Resultaten åldersjusteras så att alla resultat på samma distans kan jämföras. Poäng delas ut från 30 för
segraren och nedåt. Alla får minst en poäng. Gångsupporters kommer att lotta ut presentkort bland
deltagare i resp tävling samt bland de som deltagit i alla tre tävlingar. För alla presentkort gäller att de
bara delas ut till svenska gångare.
Inför OS kommer en inventering att göras under året bland före detta gångare och ledare för att stå
redo för att ta emot ett ökat intresse för gångsporten vid en eventuell OS-medalj.

VANDRARKOMMITTÉN (UPPDATERING)
Fortsätta samarbetet med Svenska Folksportförbundet i syfte att få fler föreningar, fler
vandringsarrangemang och fler vandrare på olika arrangemangen.
Samarbeta med och ge stöd till Skånes Gång- och Vandrarförbund i genomförandet av EVG:s årsmöte
(hösten 2021) och den efterföljande Pingstvandringen 2022.
Få fler föreningar att genomföra Sverigevandringen.
Få fler föreningar att redovisa sin vandrarverksamhet i Aktivitetstävlingen som då ger fem
(vandrar)föreningar rösträtt på årsmötet.
Genomföra ett stormöte i Dalarna med "nyckelpersoner" som då kan vara med och arbeta fram goda
idéer inom vandringsområdet för framtiden i syfte att få fler föreningar, fler vandringsarrangemang
och fler vandrare på dessa.
6. Spela in en film om vandring att lägga upp på hemsidan.
7) Vara behjälplig och delaktig i genomförande av någon form av ungdomsläger.
8) Initiera nya former av gång- och vandringsaktiviteter som t ex terränggång, stavgång och ev.
arrangera Riksmästerskap i dessa.
9) Göra fler föreningsbesök och ta kontakt med föreningar som kan tänkas att starta upp
vandrarverksamhet och erbjuda dessa att bli medlemmar i förbundet.

FÖRENINGSUTVECKLING MED UNGDOMS OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET (UPPDATERING)
Föreningsutveckling
Svenska Gång- och Vandrarförbundet har nu bra möjligheter att stötta våra medlemsföreningar med
kunskap om hemsida och marknadsföring, ekonomiska resurser och nätverksträffar. Detta genom att vi
under 2020 anställde en Förenings-/förbundsutvecklare på 50%. 2021 arbetar han 80% Vi vill att våra
föreningar utnyttjar dessa möjligheter under 2021. SGVF får under 2021, utöver organisationsstöd,
följande stöd från RF:
* Verksamhetsstöd Barn och Ungdomsidrott
* Verksamhetsstöd Vuxenidrott.
Vi uppmanar våra föreningar att starta projekt och söka stöd hos SGVF. Både tävlingsföreningar och
vandrarföreningar passar bra in och har möjlighet att söka pengar till bra projekt.
Styrelsen planerar att under hösten anställa en person som aktivt ska besöka föreningar, speciellt
friidrottsföreningar, och där informera och instruera om gång. Även föreningar som idag inte är
medlemmar hos oss ska besökas.
Pandemin är förstås helt avgörande för om vi överhuvudtaget kan göra någonting.
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Utbildning
Under verksamhetsåret kommer nuvarande utbildningsmaterial att gås igenom och uppdatering
påbörjas.
Dokumentation kommer att inledningsvis vara inriktad på tävlingsgång och organiseras i enlighet med
Svenska Friidrottsförbundets indelning. Framför allt tränarinstruktioner och övningar speciella för
gångsporten kommer att behandlas.
Utbildningskommittén har även som mål att ta fram instruktionsvideor där regler och teknikövningar
redovisas.

Barn och Ungdom
Anställning av gånginstruktör (beskrivs under Föreningsutveckling). Uppstart kommer ske under
hösten, fokus är på rekrytering av barn och ungdomar.
"Ambassadörs-stöd" för ideella tränare. För att uppmuntra aktiva gångare runt om i landet att på egen
and bedriva uppsökande verksamhet/hålla i gångträningar i sitt närområde.
Framtagande av nytt utbildningsmaterial samt marknadsföringsfilm (beskrivs under Utbildning)
Möjlighet för föreningar att söka pengar för bra projekt, ex. aktiviteter i samband med hållna
träningar, med syfte att locka barn och unga.
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