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Inledning (Reviderad 2018-03-08)
Svenska Dragkampförbundet skall till varje stämma föreslå en verksamhetsinriktning med
ekonomiska planer för kommande mandatperiod. Verksamhetsinriktningen ger styrelsen
ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för den kommande perioden.
Verksamhetsinriktningen utgår från verksamhetsidén Vi bedriver idrott i föreningar för att ha
roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Svensk idrott har vid Riksidrottsmötet 2015 beslutat om gemensamma mål för
idrottsrörelsen 2025. Svensk Dragkamp har i sin verksamhetsinriktning angett vad Svensk
Dragkamp kan bidra med för att målen skall uppnås. Utvecklingsplanen för Svensk Dragkamp
Idrottslyftet 2016-2019 anger mer i detalj vad som ingår när det gäller utbildning av
organisations- & aktivitetsledare, rekrytering och kommunikation/information. Elitplanen
som täcker tävlingsidrotten och landslagen är på samma sätt en detaljerad plan med
målsättningar som revideras årligen.
Starkare föreningar.
Detta är ett område som Svensk Dragkamp har lagt till ovanför de fyra som Svensk idrott har
beslutat. Starkare föreningar är en förutsättning för att vi skall uppnå vår del av Svensk
idrotts mål. Här ligger också tonvikten på prioriteringar inom bland annat Idrottslyftet.
Livslångt idrottande.
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i en förening under hela livet – Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
internationellt.
Svensk Dragkamp har en stor möjlighet att erbjuda en idrott för de som inte har ”hittat sin
idrott” då det inte är någon omöjlighet att börja senare i livet och fortsätta livet ut.
Idrottens värdegrund är vår styrka.
Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Svensk Dragkamp gör genom sin satsning, Svensk Dragkamp 2025, en satsning på utbildning
av organisations- och aktivitetsledare som skall bidra till målet Starkare föreningar.
Idrott i förening.
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att
idrotta i en förening.
Svensk Dragkamp avsätter merparten av sitt Idrottslyft till att stärka och stödja
föreningarnas arbete till föreningsutveckling, det är föreningarna som är grunden för en bra,
jämställd och inkluderande idrott!
Idrotten gör Sverige starkare.
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
Svensk Dragkamps arbete med ovanstående fyra områden bidrar till att göra Sverige
starkare!

Tävlingsverksamhet.
Svenska Dragkampförbundet tillser årligen att Elitserietävlingar arrangeras normalt 4 st. per
år. Dessutom arrangeras Individuella SM varje vinter/vår, under 2019 skall vi försöka vara
med på SM veckan vinter i Sundsvall. Vi är med i SM veckan sommar varje år, 2018 i
Helsingborg och 2019 i Malmö. Dessutom arrangeras ett andra SM med de viktklasser som
inte får plats på SM veckan. 2018 arrangeras SM 2 på Stånga IP på Gotland tillsammans med
SM i Varpa. Diskussioner förs också om samarbete under 2019.
Läger för landslaget hålls under vår och sommar för att slagkraftiga lag kan deltaga på VM
2018 Kapstaden, Sydafrika och EM 2019 i Castlebar Irland. Målsättningen är att Svensk
Dragkamp skall fortsatt vara topp tre i världen både på dam- och herrsidan.
Ekonomi.
Svenska Dragkampförbundet var ett av Specialidrottsförbunden som var föremål för en
”genomlysning” av Riksidrottsförbundet. Det var i grunden bra att vi själva var tvungna att se
över verksamheten men det innebar också att några föreningar inte uppfyllde kraven som
finns på en idrottsförening. Samtidigt med detta gjordes en satsning på nya grupper,
skolidrott och parasport, vilket gjorde att vi i dagsläget har fler föreningar än tidigare.
Ekonomisk innebar det dock att vi tappar ca 300.000 kr i stöd, statsbidraget och idrottslyftet,
vilket gör kommande år mycket tuffa. Detta tillsammans med att VM 2018 arrangeras i
Kapstaden, Sydafrika gör att förbundsstyrelsen föreslår att använda 600.000 kr av eget
kapital för att få en budget i balans. Under 2019 kan det i värsta fall bli 300.000 kr av eget
kapital.
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