18 februari 2019

Nyhetsbrev från Dragkampförbundet
Äntligen!
Är första Nyhetsbrevet ute! Ambitionen är att det ska komma ut cirka fyra
gånger per år (en gång per kvartal). Gå in på hemsidan och prenumerera på
Nyhetsbrevet. Bra om alla ledare, kommittéansvariga, styrelsen med flera gör
detta!
En stor del av arbetet både för styrelsen och föreningarna är den
genomlysning som initierades av Riksidrottsförbundet. Det är ett bra initiativ
även om det svider att i första läget tappa cirka 300 000 kronor i stöd. Nu är
det som det är och jag är övertygad om att vi kommer att gå stärkta ur detta
och när vi summerar Dragkamp 2025 kommer vi att ligga på minst 50
föreningar!
Dragkamp 2025 är svensk dragkamps bidrag till svensk idrotts strategiarbete
och här har föreningarna bra möjligheter att få stöd för sitt utvecklingsarbete.
Om hälften av våra föreningar i sitt arbete skulle hjälpa till att bilda/få med en
befintlig förening som blir medlemmar är vi plötsligt 50 föreningar!
Även om vi nu har ett Nyhetsbrev kommer hemsidan och Facebook
fortfarande vara viktiga informationskanaler. Om du har förslag på innehåll i
Nyhetsbrevet får du gärna höra av dig till kansliet.
Alla andra synpunkter och tips är naturligtvis också välkomna!
Mats Hamberg, ordförande

Prova på i samband med SM-veckan

Svensk Dragkamp tillsammans med ett antal andra idrotter bjöd in till prova på
fredagen den 1 februari innan SM-tävlingarna i Sundsvall.
Intresset var stort från både ung och gammal. Uppskattningsvis var det 150-200
personer som provade på. Det fanns möjlighet att prova att dra i en ställning,
dragklocka eller i lag. Dragställningen var nog populärast och efter SM kommer
ställningen att finnas kvar i Sundsvall.
Ett särskilt tack till Daniel Fornstedt, Oskar Hed och Anton Sålderfrån Brunnsbergs
IF som ställde upp som funktionärer!

Resultat från SM i individuell dragkamp
Den andra februari avgjordes SM i individuell dragkamp under SM-Veckan i
Sundsvall.
39 aktiva deltog, vilket är fler än på länge. Arenan var bra och det var publik hela
dagen. Ett SM med flera tävlingar i samma hall är både roligt och intressant.
Samtliga resultat hittar ni här.
Se SVT Sport:s inslag om Anette Klinthäll från Hovmantorp som drog hem SMsegern här.

Boka in ett möte med Mats Atterheim
Föreningar och distrikt - nu har ni möjlighet att boka
in Mats Atterheim för att få hjälp med skolbesök,
prova på, utbildningar eller annat som ni har behov av.
Kontakta Mats direkt för att komma överens om
lämplig tid. Viktigt är dock att den lokala föreningen
också deltar i aktiviteterna!
mats.atterheim@svenskdragkamp.se

Nu är det möjligt att söka idrottslyft!

Svensk Dragkamp prioriterar precis som tidigare Starkare föreningar
(föreningsutveckling och utbildning av organisations- och aktivitetsledare) samt
Prova på/rekrytera. Logga in på er IdrottOnline-sida, klicka på idrottsmedel. Om ni
är en fleridrottsförening måste ni se till att det är dragkamp som visas (längst upp
på sidan).
Frågor? Kontakta Anders Andersson, anders.andersson@svenskdragkamp.se
eller Mats Hamberg, mats.hamberg@svenskdragkamp.se

Rapport från styrelsen
Vi har fått en del frågor om offentliggörande av styrelseprotokollen och styrelsen
beslutade vid sitt sammanträde den 10 februari att lägga ut dessa på hemsidan när
de är justerade.
Frågor har också kommit om ”nyheten” att förbundet har sina ”årsmöten” vartannat
år (jämna år 2020, 2022 o s v). Beslutet som årsmötet tog i mars 2018 innebär att
förbundet fortfarande gör en årsredovisning för varje år. När den är klar läggs den
ut på hemsidan inkl revisionsberättelse och övriga handlingar. Vid
förbundsstämman 2020 beslutar man om två verksamhetsår (2018 och 2019).
Samma förfaringssätt har t ex Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
samt en del av distriktsidrottsförbunden.
De år vi inte har förbundsstämma (udda år 2019 och 2021 o s v) arrangerar vi en
arbetsresa för distrikt och föreningar som vi gjorde 2017 för första gången. Detta
påverkar inte Tinget eller ungdomstinget!

På gång inom svensk dragkamp
Arbetsresa Spanien 28/3-1/4
SF-dialog Göteborg 10/4
Domar- och Funktionärsutbildning (plats ännu ej bestämd) 13/4
TWIF Congress Bilbao, Spanien 26-27/4
Elittränar utbildning (plats ännu ej bestämd) 27-28/4
Styrelsemöte Skype 12/5
Riksidrottsmötet Jönköping 24-26/5
Förbundstävling 1 Enköping 25/5
Förbundstävling 2 Hovmantorp 8/6
SM-veckan Malmö 29-30/6

Om nyhetsbrevet
Du som får det här nyhetsbrevet har tidigare uppgett din e-postadress till Svenska
Dragkampförbundet.
Svenska Dragkampförbundet värnar din personliga integritet. Ta del av vår
integritetspolicy på vår hemsida här.
Du kan när du vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Klicka då på länken
nedan.
Svensk Dragkamp i sociala medier

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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