19 december 2019

Nyhetsbrev från Dragkampförbundet
Plus och minus
Om vi försöker summera året som gått
är det både plus och minus. På plussidan
finns att vi nu är uppe i 40
medlemsföreningar! Se lite mer om
medlem nr 40 längre ner i Nyhetsbrevet.
De flesta av de nya medlemmarna
kommer den närmaste tiden troligen
inte att delta i SM eller
förbundstävlingar men bredden
kommer att stärka oss som förbund.

Förhoppningsvis kommer bland annat Skol DM att sprida sig till flera
årskurser och distrikt. Vi behöver dock flera ”vanliga” dragkampföreningar i
dessa distrikt så att de som provar på genom skolidrotten också har chansen
att träna regelbundet utanför skoltid.
Positivt var också resultatet vid EM (Irland) med två silver och två brons i
damklasserna och mixed trots en liten trupp.
På minussidan är det att vi som förbund inte får fördela projektstöd
föreningar (tidigare Idrottslyftet föreningsstöd) då vi inte hade 15 föreningar
som sökte statligt Lokalt Aktivitetsstöd med minst tio aktivitetstillfällen.
Information om detta gavs vid Tinget i Örebro. Distriktsidrottsförbunden
(DF) kommer att fördela stödet till dragkampföreningarna som har redovisat
Lokalt Aktivitetsstöd. Mer information kommer senare.
Vill som avslutning passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt
År!
Mats Hamberg, ordförande

Ny medlemsförening: Kyrkmons Skol-IF

Vi hälsar medlem nr 40 välkommen till Svenska Dragkampförbundet!
- Tack! För oss i Kyrkmons Skol IF är dragkamp en helt ny idrott, säger idrottslärare
Joakim Svedberg.
Berätta mer om er förening.
- Vi bildades 2011 och är en F-6 skola inklusive särskoleenheter. Tidigare har vi
deltagit i de vanliga idrotterna som basket, handboll, friidrott och fotboll. Vi har
också deltagit i skol DM och arrangerat skolmästerskap i olika idrotter.
Varför valde ni att bli medlemmar i Svenska Dragkampförbundet?
- Dragkamp passar bra in i skolans verksamhet. Det är enkelt, alla kan vara med och
det främjar samarbete. Vi har redan provat på vid några idrottslektioner och vi
hoppas kunna delta i skol DM nästa år.

Tävlingskommittén informerar
Tävlingsprogrammet börjar nu ta form och tävlingsprogrammet ser ut så här:


SM 4 april Hovmantorp, 4 juli i Brunnsberg och 22 augusti i Enköping



Elitserien 1 den 9 maj i Frillesås



Elitserien 2 den 23 maj (arrangör saknas)



Elitserien 3 den 1 augusti (arrangör saknas)

Föreningar som vill arrangera någon av tävlingarna (Elit 2 och/eller 3) kan höra av
sig till TK:s ordförande Peter Dahlman, peter.dahlman@live.se eller 070-232 00 36.

Utveckling-/utbildningskommittén informerar
Aktuella datum under 2020:


21-23 mars - Grundtränarutbildning och ungdomsläger, Löftadalen 21-22/3



4 april - Domar- och sekretariatskurs, Hovmantorp (samtidigt som individuella
SM)



April Elittränarutbildning, datum och plats inte bestämt



11-12 juli - Ungdomsläger och ungdomstävling, plats inte bestämt



28-30 augusti - GENSB, Nederländerna.

Intresserade arrangörer av de vakanta aktiviteterna kan höra av sig till UUK:s
ordförande Jonas Persson, jonkens99@gmail.com eller 070-440 32 90.

Valberedningen informerar
Valberedningen är i stort sett klar med sitt arbete inför förbundsstämman den
28 mars 2020. Däremot bör distrikt och föreningar fundera på valet av
valberedning. Ordförande i valberedningen, Inge Pettersson har tackat nej till
omval.

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020
Från och med 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Redan idag
står det i Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar att all idrott för barn ska utgå från
barnkonventionen.
För att vara säker på att leva upp till som står i barnkonventionen bör man som
förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:
RF:s stadgar
Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott
Idéprogrammet Idrotten Vill
Läs mer om vad den nya lagen innebär för idrottsrörelsen här.

Kom ihåg LOK-stöd och registerutdrag
LOK-stödsansökan för hösten 2019 ska vara inne senast den 25 februari men det går
bra att skicka den redan nu. Ansökan gör ni på er förenings IdrottOnline-sida.
Läs mer här
Nytt från den 1 januari 2020: Idrottsföreningar måste begära begränsat
registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i
föreningen, och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.
Läs mer här

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

