För att värna om barns och ungdomars
möjligheter att utöva flera idrotter har vi,
Småland Blekinge Handbollsförbund,
Bandydistrikt Småland, Småland-Blekinge
Basketdistriktsförbund, Smålands Fotbollförbund,
Smålands Ishockeyförbund, Smålands
Innebandyförbund och Smålandsidrotten enats
om att arbeta och ta gemensamt ansvar för att
barn och ungdomar (upp till och med 15 år) ska
kunna hålla på med flera idrotter samtidigt.
Varje specialdistriktsförbund har tagit fram en
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handlingsplan för arbetet med ”Samsyn Småland”.
Gemensamt arbetar vi med spridningen av
informationen till våra medlemsföreningar.
Vi ska i största möjligaste mån organisera våra
aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla
på med flera idrotter högre upp i åldrarna. Vi
uppmanar alla våra medlemsföreningar att göra
detsamma på lokal nivå för att våra barn och
ungdomar inte ska behöva välja mellan våra
idrotter. Vi utgår ifrån att barnen och ungdomarna
ska vara i centrum.

”Tillsammans arbetar vi för att barn och ungdomar
ska kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt”
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Barn- och ungdomsidrott ska
bedrivas utifrån barns och
ungdomars perspektiv.

o

Gemensamma riktlinjer
1.
2.

3.

4.

5.

Idrotten som har högsäsong spelas klart.
Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott.
Träningarna som ligger utanför idrottens högsäsong är
främst för barn och ungdomar väljer att utöva en idrott.
Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och
ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på
träningarna för den idrott som har lågsäsong.
Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och
krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:
•
Cuper – Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn
till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och
kommunicera planeringen med de andra idrotternas
ledare
•
Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har
annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna
högsäsongsidrotten när det krockar.
•
Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup.
Detta gäller berörda åldrar.
Respektive specialdistriktsförbund (SDF fortsättningsvis)
ska ta upp Samsyn Smålands riktlinjer på ledarträffar och se
till att ungdomsansvariga och ordförande i föreningarna har
god kännedom om Samsyn Småland.
God kommunikation mellan distriktsförbund, föreningar och
ledare är viktigt för att möjliggöra för barn och ungdomar
ska kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.

Genomförande

Handboll, Bandy, Basket, Fotboll, Ishockey och
Innebandyförbunden i Småland arbetar och tar gemensamt
ansvar för att barn och ungdomar upp till och med 15 år ska
kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största
möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att barn
och ungdomar tvingas att välja aktivitet. Det gör vi genom
nedan beskrivna verktyg.

Dialogmöten

En till två gånger (vid två gånger, vår och höst) om året träffas
samtliga medverkande SDF för en
dialog och uppföljning av Samsyn Småland. Smålandsidrotten är
sammankallande till dialogmötena.

Förälder och ledare

Vi anser att det är viktigt att förälder och ledare har kunskap om
Samsyn Småland. Vår önskan och förhoppning är att föräldrar
och ledare skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att
individen (barnet/ungdomen) kan utöva flera idrotter samtidigt.
Föräldrar och ledares förhållningssätt och
attityd gör skillnad i barns och ungdomars idrottande.

Kollisioner

Kollisioner kan inte helt undvikas eftersom det exempelvis finns
tävlingar och turneringar som ägs,
planeras och genomförs från centralt eller regionalt håll. Men
det vi kan förändra, där vi kan påverka,
framförallt på lokal nivå (distriktsverksamhet) så gör deltagande
förbund sitt yttersta för att undvika
kollisioner.

Riktlinjer vid kollision (distriktsnivå och högre)

Samtliga deltagande SDF:s styrelser har beslutat om
gemensamma riktlinjer. Syftet är att rangordna eventuella
aktiviteter som kolliderar. Beslutet är till för att underlätta för
ledare om vilka aktiviteter som prioriteras utifrån samarbetet
mellan deltagande förbund. Ledaren ska således uppmuntra
individen att delta utifrån nedan prioritering och inte utifrån
ledarens eget intresse/den egna idrotten. Styrelserna har
beslutat att följande rangordning ska gälla och att den ska vara
gällande över idrottsgränserna mellan de deltagande SDF:en
(handboll, bandy, basket, fotboll, Ishockey och
innebandy).
Vid en eventuell kollision ska i första hand barnet/ungdomen
själv få välja utan att ledare försöker påverka individens val. I
andra hand gäller följande:
Vid en eventuell kollision mellan de olika idrotterna ska enligt
beslut från respektive förbunds styrelse följande prioritering/
rangordning gälla:
1. Aktiviteter på internationell och nationell nivå.
2. Aktiviteter på regional nivå (det vill säga arrangerade
av flera SDF i samverkan över distriktsgränserna).
3. Aktiviteter på distriktsnivå (det vill säga arrangerade av
det egna SDF:et).
Vid en eventuell kollision på samma nivå (internationell/
nationell, regional, distrikt) mellan olika idrotter ska enligt
beslut från respektive förbunds styrelse följande prioritering/
rangordning gälla:
1. Slutspel
2. Match
3. Uttagning/läger
4. Cuper
5. Träning

