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Sammanställning Ungdomstinget 2019 

 
Den 26/10, SISU Idrottsutbildarna Örebro, Karlsgatan 28 i Örebro. 

Närvarande: Karolina Ivarsson, Jesper Andersson, Lina Lindquist Olsson, Emil Andersson, 

Tim Ottosson, Christoffer Ek, Rebecca Granqvist, David Fors. 

 

1. Diskussionsunderlagen från Brunnsberg och Löftadalen 

Under säsongen 2020 finns önskemålet att en ren ungdomstävling arrangeras med 

både knattedrag och Ungdom/Junior. För att göra denna tävling attraktiv ska det finnas 

någon form av pris till de vinnande lagen, exempelvis en aktivitet eller upplevelse 

istället för att få pengar i handen. Arrangerande förening, alternativt föreningarna som 

deltar i tävlingen får i uppdrag att hitta sponsorer som kan bidra med pris till denna 

tävling. Ett förslag är också att köpa in t-shirts med tryck för ungdomstävlingen och 

dela ut till alla deltagare. För att finansiera detta bör man kunna ta ut en 

anmälningsavgift. 

 

Knattedrag ska finnas med på varje förbundstävling för att uppmärksamma även de 

allra yngsta. Exempelvis kan en eller gärna flera ungdomsledare från arrangerande 

förening vara ansvariga för detta. För att inte göra tävlingsdagen längre än nödvändigt 

kan knattedraget gå samtidigt som en seniorklass. Det bör vara enkla regler och 

blandade lag utan klubbtillhörighet. Om det finns utrymme för knattedrag under SM 

vore det säkerligen uppskattat även där. 

 

Det var snopet för många att det bara blev ett ungdomsläger under 2019 men det finns 

ändå förståelse för att det inte blev som förväntat. Vi önskar ett ökat engagemang från 

föreningarna att få ungdomarna intresserade av läger och tävlingar som arrangeras. 

Budgeten för ungdomsverksamheten bör effektiviseras och prioriteras framöver för att 

förbundet genom Utveckling- och ungdomskommittén ska kunna uppfylla 

ungdomarnas förväntningar. 

 

2. Kommunikation 
Karolina ställer frågan om Facebook-gruppen ”Ungdomsläger 2019” har varit 

användbar för ungdomarna. Den tycks ha varit bra och det har varit enkelt att hitta 

information. Vi kommer fortsätta använda denna grupp som informationsflöde mellan 

SDF:s Ungdomsrepresentanter och ungdomarna. 
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3. Frågeställningar: 
• Vad var bra/mindre bra med förra säsongen? 

BRA: Att det fanns en ungdomsklass varje förbundstävling och relativt många 

lag. Bra tävlingar efter förutsättningarna som fanns. Att ungdomsklassen fick 

vara med på SM-veckan. 

MINDRE BRA: För många block och ineffektivt upplägg som resulterade i 

onödigt långa tävlingsdagar. 

 

• Vilka viktklasser ska finnas? Hur ska viktklasserna fördelas på 

förbundstävling/SM? 

U/J600 samt knattedrag på varje förbundstävling. På SM ska det helst vara 

samma viktklasser som säsongen 2019 om det finns underlag för det. 

Alternativt att man kan stryka J450. Ett förslag är att stryka en herrklass till 

exempel Herrar 600 istället för J450. 

 

• Vad innebär att satsa på ungdomar? 

Att det arrangeras tävlingar och läger för ungdomar i Sverige och att 

möjligheten finns att åka på GENSB med hjälp av förbundets medel. 

 

4. Ungdomsläger/GENSB 

Två läger under nästa säsong. Det första lägret i mars och det andra i mitten på 

säsongen, juni-juli. Vi riktar in oss på åldersgruppen 10–25 år vilket ju är ett stort 

spann, men som det ser ut nu får vi alldeles för små grupper om vi skulle dela upp 

åldrarna. Vi bör satsa på GENSB om det finns underlag och intresse hos föreningarna. 

Ju fler som åker desto billigare och roligare resa. GENSB arrangeras i Nederländerna 

den 29/8 2020. Hovmantorp, Unnaryd, Brunnsberg och Löftadalen uppger att det finns 

intresse hos deras ungdomar för denna tävling. Stenungsund och Wallby har inte lyft 

frågan hos sina ungdomar men ser mycket positivt på att en sådan resa arrangeras. 

 

5. Framgångsfaktorer för rekrytering av ungdomar 
Vid förra årets ungdomsting kom vi gemensamt fram till olika framgångsfaktorer 

gällande rekrytering. Dessa är fortfarande högst aktuella då vi vill att fler ska utöva 

dragkamp. Bland annat är det viktigt att man visar ambassadörskap för sporten utåt, 

visar öppenhet för nya aktiva, är välkomnande, tar sig an nya medlemmar och har 

nivåanpassade träningar. Man bör även anordna fler gemensamma aktiviteter utöver 

dragkamp (till exempel fika, filmkväll, läger, annan träning). 

 

Slutsats: Självklart får vi kompromissa för att komma fram till en bra lösning när det gäller 

tävlingarna. Men våra ungdomar är framtiden och de måste prioriteras. 

 

Karolina Ivarsson 

2019-11-01 
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