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Anslutet till RF

Rapport omvärldsbevakning 2019
(Resa till Goldscheuers tävling i Tyskland, med intervjuer och samvaro med
Engelberg under tävlingen)
Vi ansökte om 40 000 kr i specialbidrag för omvärldsbevakning Elit för 2019
och blev tilldelade 25 000 kr utav RF för detta.
Från ansökan till RF:
Bakgrund: Eftersom sporten utvecklas hela tiden behöver vi se över vår
verksamhet för att befästa och utveckla vår verksamhet och organisation på
landslagsnivå inom svensk dragkamp.
Mål och syfte: Målet är att återigen försöka ta täten i världsdragkampen som en
ledande nation. Efter några års tapp behöver vi nu ta tag i och utveckla oss.
Syftet är att vara världsledande inom sporten.
Planerade aktiviteter: Studiebesök i en av världens just nu bästa
dragkampklubb. Engelberg från Schweiz.
Detta studiebesök gjordes under Goldscheuers jubileumstävling den 15-16 juni
2019.
Rapport från diskussioner med Engelberg
När Engelberg för ett antal år sedan bara var 10 personer i regelbunden träning,
så kom föreningen till den gemensamma slutsatsen att de måste rekrytera annars
dör vi! (Här kan vi enkelt dra en parallell med flertalet svenska klubbar).
Hur gör Engelberg då?
Att de har ett av världens bästa klubblag hjälper ju till, men det är långt ifrån
hela sanningen. Det var de redan när de bara var 10 dragare!
Receptet för Engelberg är aktiv rekrytering i skolor, men även att aktivt försöka
fånga upp de som av olika anledningar slutar med andra idrotter. Alltså ha en
regelbunden dialog med närliggande idrotts föreningar.
De bestämde tidigt, när det gäller ungdomar, att lägga krutet på 15 år och uppåt.
Engelberg ansåg att för exempelvis en 12-13 åring tar det för lång tid innan de
når seniornivå, och med tanke på att många idrottares aktiva period i en sport är
8-10 år, så skulle många dragare hinna sluta innan de var redo att ta sig in i
seniorlaget.
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Man gjorde en presentations/rekryteringsvideo, och arbetade fram en mall för
hur ska vi göra när vi kommer till en skola. Vad ska vi ha med? Vilka gör
presentationerna? Hur gör vi presentationerna?
Deras erfarenhet är att de som gör presentationen i exempelvis en skola är
ungdomsledare i klubben, tillsammans med en aktiv seniordragare och en aktiv
ungdom/junior. Viktigt att de man gör presentationen för, ska få möta ”kända”
ansikten när de kommer till sin första träning i klubben.
Mottot är att hellre göra färre riktigt bra, väl förberedda presentationer än fler
sämre förberedda, som verkligen kan få den potentielle nya dragaren att vilja
komma och testa. De försöker vara noga med att knyta kontakt (ex.
telefonnummer) med de som verkar vara mest intresserade.
Viktigt att man kanske erbjuder att hämta de intresserade till träning så de
verkligen kommer dit.
Engelberg är idag också mer aktiva med att synas på bild i ”byn”, på gym,
Facebook, övriga sociala medier mm.
Engelberg har idag 21 dragare i regelbunden träning!
Anders Andersson
Det som är kvar i projektet är att vi skall skicka två tränare till Engelberg (en
dam och en herr) för vidare insyn i en av världens bästa klubbar nu med
ungdomslag också. Tyvärr har de inget eget damlag, men några damer från
Engelberg är med i Stans-Obersdorf. (grannklubben)
Pga corona pandemin så har vi dock inte haft möjlighet att skicka några ännu
och vi kan väl bara hoppas att det går att göra snart.
Slutrapport till RF bör vi försöka få skjuta fram pga rådande situation.

