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Coronaenkäter ger svar: 

Återstarten viktig för hårt drabbade idrottsföreningar 

RF-SISU Norrbotten har under våren 2021 genomfört en öppen 
enkätundersökning för att söka svaret på varför 
ungdomsidrottandet i Norrbotten minskade mest i hela landet 
under 2020. Undersökningen tar också sikte på vad 
idrottsföreningarna behöver för stöd i samband med återstarten 
när coronapandemin klingar av. I den här rapporten redovisas 
även resultat från Riksidrottsförbundets enkät ”Ett år med 
corona” - om idrottsföreningarnas situation och verklighet med 
corona. 

Allt sedan coronakrisen slog till med full kraft mot Sverige i mars 
2020 har idrottsrörelsen i Norrbotten kämpat. Idrottsföreningarna 
och dess ideella ledare har tvingats ställa in, ställa om, anpassat verksamheten efter rådande 
restriktioner och också tagit ett stort ansvar för att inte bidra till smittspridning.  

Jag hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den här rapporten. Den ger värdefulla insikter om hur 
hårt idrottsföreningarnas tränings-, tävlings-, utvecklings-, utbildnings- och folkbildningsverksamhet 
påverkats och vilket stöd som behövs framåt för en bra återstart av idrottsrörelsen. Coronaåret har 
inneburit många tvära kast, och jag har förståelse för att länets ideella ledare har pendlat mellan hopp 
och förtvivlan.  

Coronakrisen har resulterat i att föreningarnas idrottsverksamhet minskat rejält. Föreningarna har 
tappat medlemmar. Att utebliven träning leder till sämre fysisk- och psykisk hälsa och bristande 
motivation är lätt att förstå. Men coronaåret har också lett till att människor inte haft samma 
möjligheter att mötas, samverka, utbilda sig och utveckla verksamheten tillsammans. Det är allvarligt. 
Det är i mötet över sociala och etniska gränser som det goda samtalet sker, där människor känner sig 
sedda och delaktiga i den demokratiska grund som idrottsföreningen vilar på. Det är så 
sammanhållning, engagemang och en trygg idrott för alla skapas.  

När återstarten efter coronakrisen kan börja startar de flesta idrottsföreningar i en rejäl uppförsbacke. 
Merparten av föreningarna upplever att de tappat medlemmar i alla åldrar och att det blivit svårare att 
engagera ledare, funktionärer och andra eldsjälar. Många har också drabbats ekonomiskt.  

För att detta inte ska bli det nya normala är det viktigt att vi tar idrottsföreningarnas oro för framtiden 
på allvar. Här önskar vi att Region Norrbotten, kommunerna, Länsstyrelsen och idrottsrörelsen 
samverkar för att tillsammans hitta vägar att ge idrottsföreningarna extra stöd och kraft att läka. Vi 
behöver lyssna på och vara lyhörda för vad den lokala idrottsrörelsen behöver och skicka signaler till 
idrottsföreningarna om att de är viktiga och att de gör en stor samhällsinsats. Vi tror på att möta varje 
förening just där de befinner sig, eftersom coronakrisen slagit så olika beroende på idrott, storlek på 
föreningen, vilka åldersgrupper föreningen riktar sig till och om föreningen drabbats av stängda 
anläggningar eller inte. 

Vi vädjar därför till politiker och övriga samhällsaktörer att prioritera stödet till idrottsrörelsen. För 
våra barn och ungas skull. För folkhälsan. För samhällsengagemangets skull och för att den ideella 
kraften ska fortsätta blomstra. Norrbotten behöver det.  

RF-SISU Norrbotten tar första steget genom att lansera ett återstartsstöd som föreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund kan söka för att locka tillbaka barn, unga, vuxna, funktionärer och andra 
eldsjälar till idrottsföreningen. På sidan 10 i den här rapporten kan du läsa vad vi önskar att politiken 
och andra samhällsaktörer hjälper till med. Tillsammans kan vi jobba för att idrottsföreningarna får 
kraften att komma på fötter igen.  

Katarina Halvardsson 
Distriktsidrottschef 
RF-SISU Norrbotten 
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https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/ett-ar-med-corona.pdf
https://www.rf.se/contentassets/998a1dae69d0439e8912cfb79afa4926/ungdomsbarometern-unga-och-idrott-2021---aret-som-gatt.pdf


4 
 

Fakta om enkäterna som rapporten utgår från: 

RF-SISU Norrbottens öppna enkätundersökning genomfördes under april 2020. Enkäten publicerades på RF-SISU 
Norrbottens webb, i vårt nyhetsbrev och på facebook. Enkäten besvarades av 120 personer i 14 kommuner. 52% av 
respondenterna svarade utifrån hela föreningens perspektiv, 43% utifrån sin roll som tränare/ledare i föreningen och 5% hade 
annan roll. 

Riksidrottsförbundets enkät ”Ett år med corona” skickades till idrottsföreningar i hela Sverige under april 2021 med frågor 
om idrottsföreningarnas situation och verklighet under tiden med corona och de restriktioner som följde. Enkäten besvarades av 
föreningsrepresentanter i 128 norrbottniska föreningar, 39 idrotter och 14 kommuner.  

Slutsatserna i de båda enkätundersökningarna är likstämmiga, i de fall där frågorna överlappar varandra. 

Fakta har även hämtats från Ungdomsbarometerns onlineenkät som besvarades av 18 000 ungdomar i åldersgruppen 
15-24 år, där 3 535 svar ingick i delen idrott och motion. 

 

 
Alarmerande minskning av idrott i förening 
Ungdomsidrotten i Norrbotten minskade mest i hela landet 
Under våren presenterade Riksidrottsförbundet färsk LOK-stödsstatistik som visade att 
ungdomsidrottandet i Norrbotten minskade kraftigt under 2020. Aktiviteterna för de som är i åldern 
7-20 år minskade med en kvarts miljon deltagartillfällen, motsvarande 15,4 %. För landet som helhet 
var nedgången 10,5 %. 

Den nedgång i LOK-stöd som syntes våren 2020 förstärktes under hösten. Under första halvåret 2020 
var minskningen 12 % i Norrbotten. Under hösten tappade idrottsrörelsen ytterligare. Minskningen 
var alarmerande 19 %. Statistik för våren 2021 finns ännu inte tillgänglig men det finns skäl att tro att 
minskningen fortsatt, kopplat till vinterns hårda restriktioner, hög smittspridning och stängda 
anläggningar. 

Minskning även i åldersgruppen 21 år och äldre 
Svaren i både RF-SISU Norrbottens och Riksidrottsförbundets föreningsenkät pekar på ett kraftigt 
tapp i verksamheten även för åldersgruppen 21 år och äldre. Dock finns inte statistik tillgänglig som 
kan bekräfta det upplevda läget. 
 
Idrottandet för personer med funktionsnedsättning har minskat kraftigt 
Under coronapandemin har idrottandet för personer med funktionsnedsättning i länet minskat med 
omkring 60% procent, baserat på redovisade LOK-stödsdeltagartillfällen. Statistiken bygger på 
redovisade aktiviteter för alla åldrar, från 7 år och uppåt. En förklaring är att många paraidrottare 
tillhör riskgrupper.   
 

Norrbottens föreningar har påverkats mest i hela landet – 
77 % uppger att verksamheten har påverkats negativt till stor del 
Riksidrottsförbundets enkät visar att coronakrisen och dess restriktioner har slagit olika hårt i olika 
delar av landet. Störst påverkan upplever den norrbottniska idrottsrörelsen.  77% av Norrbottens 
idrottsföreningar upplever att verksamheten påverkats negativt ”till stor del”, att jämföra med 
riksgenomsnittet 60%. Den upplevda påverkan stämmer väl överens med LOK-stödsstatistiken som 
visar att ungdomsidrotten i länet minskat mest i hela landet. 

 
Har verksamheten 
påverkats negativt? 

 
Norrbotten 

 
Stockholm 

 
Snitt i övriga landet 

Ja, till stor del 77 % (högst i landet) 49 % (lägst i landet) 60% 
Ja, till viss del 20% 48% 39% 

 

  

https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/
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Vilka åtgärder har föreningen gjort kopplat till corona och 
restriktioner? 

I Riksidrottsförbundets enkät efterfrågas vilka åtgärder föreningarna i Norrbotten har gjort på grund 
av corona och restriktionerna. Svaren tyder på att det funnits behov av omfattande åtgärder. 

Verksamheten har ställts in, stängt ned och anpassats 
Merparten av de svarande föreningarna har tvingats ställa in tävlingar, evenemang och träningar samt 
anpassa träningar, exempelvis genom att minska träningsgrupperna. Två tredjedelar uppger att de 
tvingats träna på annan plats, till exempel utomhus. Det finns föreningar som tvingats stänga ned hela 
verksamheten. 
 

 
 
Få har kunnat fortsätta träna som vanligt 
I RF-SISU Norrbottens enkät uppger bara en liten andel av respondenterna (ca 12% av svaren) att 
föreningen/träningsgruppen har kunnat fortsätta sin verksamhet som vanligt. Några har svarat att de 
fortsatt som vanligt, men med färre träningstillfällen. 

 
Idrottsföreningarna har tappat medlemmar 

Riksidrottsförbundets enkät visar att en stor andel av de svarande föreningarna i Norrbotten ser en 
minskning i antalet aktiva och det gäller i samtliga åldersgrupper, från yngre till äldre. 

Tapp av aktiva utövare: 
Fyra av tio föreningar uppger att de har ett minskat antal barn i verksamheten. Allra störst tapp ses i 
gruppen ungdomar och vuxna där sex av tio föreningar upplever att medlemmarna blivit färre.  
Därutöver finns en stor oro för tapp framåt. 

 



6 
 

 
Svårt att behålla ledare och andra viktiga roller i föreningen: 
Många föreningar upplever att det har varit ett problem att behålla sina engagerade. Drygt en tredjedel 
av föreningarna svarar att de tappat tränare för både unga och vuxna samt funktionärer. Vad gäller 
anställda verkar påverkan vara låg, vilket kan förklaras av att få föreningar har anställda och de som 
har anställda har fått hjälp via statens permitteringsstöd.  

 

 

Vad tror du är anledningen till att din förening tappat medlemmar? 

RF-SISU Norrbotten efterfrågar i en flervalsfråga vad respondenten tror är anledningen till att 
föreningen har tappat medlemmar.  

Stängda anläggningar 
Stängda eller delvis stängda idrottsanläggningar anges som den enskilt största orsaken till att 
föreningen tappat medlemmar. Cirka 25% av respondenterna uppger att det har varit svårt att ställa 
om till utomhusträning på grund av snö och kyla. Närkontaktsidrotter, särskilt de som bedrivs 
inomhus, har haft det extra besvärligt. 

Minskad motivation hos aktiva och ledare 
Som näst vanligaste orsak anges minskad motivation hos de aktiva. Under coronaåret har få eller inga 
tävlingar/matcher genomförts, medlemmarna har hittat andra intressen och en del har slutat för att 
kompisarna inte är med längre. Distansundervisning har också påverkat fritiden. 

Bristande ork och motivation hos ledare har i vissa fall lett till inställda träningar. 

Svårt anpassa och planera verksamheten utifrån restriktioner 
Föreningarna upplever att det varit svårt att anpassa och planera verksamheten utifrån rådande 
nationella, regionala och lokala restriktioner. Allting har varit osäkert och restriktionerna har 
förändrats med kort varsel. Respektive idrotts tolkning av restriktionerna har också påverkat 
föreningarnas möjlighet till träning och tävling. Dessutom har restriktionerna skiljt sig åt mellan olika 
åldersgrupper, något som föreningarna upplevt svårhanterligt och ibland också splittrande. 

Rädsla att bli smittad och bidra till smittspridning 
Andra orsaker som respondenterna anger är rädslan för att bli smittad och risken att sprida smitta. 
Personer i riskgrupp finns i många familjer.  
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Var tredje ungdom har pausat eller tillfälligt slutat med en idrottsaktivitet 
I Ungdomsbarometerns undersökning som genomfördes i slutet av 2020 framgår att nära var tredje 
ungdom pausat eller tillfälligt slutat med en idrottsaktivitet. Inställda träningar och oro för att bli sjuk 
har gjort sitt, men även tidsbrist eller prioritering av skola/jobb har påverkat. Flera ungdomar pekar 
på att deras rörelse en typisk dag har minskat generellt, inte bara med den planerade träningen, utan 
även vardagsmotion i form av promenad/cykling till skola eller jobb. Många märker hur minskad 
rörelse påverkar dem både fysiskt och mentalt. En stor del av de unga som tidigare tränat i 
föreningsregi anger att de saknar gemenskapen som kommer av att tillhöra en förening. Kompisar och 
rutiner är det som unga saknar mest från sitt vanliga idrottsutövande, där det förstnämnda spelar en 
generellt viktig roll i ungas liv. Det andra hjälper till att få träningen att bli av och möjliggör utveckling 
– också det en betydande faktor i ungas träning.  

Var bedriver föreningarna sin idrott? 

Under coronapandemin har det haft avgörande betydelse var föreningarna bedriver sin verksamhet. 
Av de som besvarat RF-SISU Norrbottens enkät uppger: 

• 60 % att de tränar och tävlar inomhus 
Av dessa bedriver 77 % idrotten i huvudsak under vintern. Övriga är inomhus året runt eller 
bara under sommaren. 
 

• 40 % att de tränar och tävlar utomhus 
Av dessa bedriver 68 % idrotten i huvudsak under sommaren. Övriga tränar och tävlar 
utomhus året runt eller bara under vintern. 
 

• De flesta tränar i kommunala anläggningar 
RF-SISU Norrbottens enkät visar att det är absolut vanligast att träna i kommunala 
anläggningar. Respondenterna har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ, eftersom det 
är möjligt att träningen genomförs i flera typer av anläggningar. Svaren fördelar sig enligt 
nedan: 
 
Kommunala anläggningar (98 svar), föreningsägda anläggningar (32), skog, väg och vatten 
utomhus (11), privat anläggning (8). 
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Stängda kommunala anläggningar har försvårat träning 
Var och hur föreningen bedriver sin idrott har haft stor betydelse under pandemin. Kommunala 
idrottsanläggningar har belagts med skarpare restriktioner än föreningsägda och privata anläggningar 
och har varit stängda under långa perioder.  
 
Idrotter som tränar inomhus har drabbats hårdare, särskilt de som har hög grad av närkontakt i 
utövandet. I Norrbotten har troligtvis snö och kyla försvårat föreningarnas möjlighet och ork att träna 
utomhus under perioder av stängda anläggningar. För de lite äldre ungdomarna har det dessutom 
under lång tid funnits krav på att träningen ska ske i mindre grupper, vilket försvårat ytterligare. 

 
Tävlingar och matcher har påverkats starkt 
En stor del av idrottsföreningarnas utövare, oavsett ålder, drivs av möjligheten att tävla och spela 
matcher. Under långa perioder har restriktionerna omöjliggjort annat än träning och många vittnar 
om svårighet att behålla lusten till träning. Idrotter där tävlingar anordnas på väg, i skog och utomhus 
på vatten har trots att de bedrivits utomhus drabbats hårt då ordningslagen och trubbigt regelverk 
slagit hårt mot möjligheten att genomföra tävlingar, även för barn och ungdomar. Under perioder när 
lagidrotter kunnat spela matcher har väg-, skog- och utomhusvattensporter inte kunnat tävla då de 
inte genomförs på tydligt avgränsade arenor likt en inhägnad fotbollsplan eller arena. 
 
Sju av tio föreningar har fått en försämrad ekonomisk situation 

I Riksidrottsförbundets föreningsenkät vittnar många föreningar om en förändrad ekonomisk 
situation. Fyra av tio föreningar i Norrbotten upplever att de fått mycket sämre resultat och för drygt 
tre av tio är resultatet lite sämre. Två av tio har inte påverkats eller fått bättre resultat. 

Omkring häften av föreningarna uppger att de har minskat på löpande utgifter och avstått från 
gemensamma aktiviteter för att spara pengar. Föreningarna har varit restriktiva till att öka intäkterna 
genom lån och höjda medlemsavgifter. Bara en av tio föreningar har tvingats gå den vägen. 

Minskad folkbildning i föreningen hotar utveckling och delaktighet 

I Riksidrottsförbundets enkät uppger många föreningar att planerad utbildnings- och 
utvecklingsverksamhet ställts in, särskilt den folkbildningsverksamhet som normalt brukar 
genomföras internt i föreningen. Föreningarna har inte haft möjlighet eller kraft att ställa om till 
digitala forum och har därför ställt in i större utsträckning. 

Folkbildning och utbildning är grunden till utveckling. Minskad folkbildning i föreningarna innebär att 
värdefull utveckling, bildning och kompetenshöjning av ledare, föräldrar och aktiva har gått förlorad. 
Kunskap som är viktig för en väl funderande förening där verksamheten bedrivs på ett tryggt och 
säkert sätt. Folkbildningen bidrar också till ökad mångfald, minskade utbildningsklyftor och att 
demokratin och delaktigheten stärks.  

Samtidigt har föreningarna erbjudits större tillgänglighet till ett varierat utbildningsutbud via de 
digitala utbildningar som RF-SISU Norrbotten samt respektive specialidrottsförbund erbjudit. Digitala 
mötesformer har också ökat närheten mellan föreningen och RF-SISU distrikten, 
specialidrottsdistriktsförbunden och specialförbunden. 
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Lärdomar under perioden 
Tiden med corona har gett lärdomar och lösningar som kan vara mer eller mindre permanenta. 
Knappt åtta av tio föreningar uppger i Riksidrottsförbundets enkät att de har hittat nya digitala 
mötesformer. Cirka tre av tio föreningar uppger att de hittat nya träningsformer och nya platser att 
träna på. Omkring en tredjedel av föreningarna säger sig ha kommit till insikt om att det finns ett 
behov att bygga upp ekonomisk säkerhet och att utveckla kunskapen kring krisberedskap. 

 

Planering inför återstarten efter coronakrisen 
Merparten av respondenterna i RF-SISU Norrbottens enkät tror att insatser för att få tillbaka tappade 
aktiva i första hand bör göras i samband med säsongsstarten (39,4%) eller i samband med 
restriktionslättnader (38,3%). 

Det kommer att finnas möjlighet att söka olika typer av återstartsstöd från respektive idrotts 
specialidrottsförbund och från RF-SISU Norrbotten. 

Insatser som föreningen kan göra för att locka tillbaka aktiva, ledare och andra 
stödpersoner 

Respondenternas svar kan grupperas i områdena: 

• Tävling 
Öppna upp och planera för tävling så fort det är möjligt. Formulera mål att sikta mot, det är 
viktigt för motivationen. 
 

• Ledare 
Satsa på ledarutveckling i form av utbildning, uppmärksamma ledare och stötta/underlätta för 
aktivitetsledare att bedriva verksamheten. 
 

• Sociala aktiviteter 
Jobba med träningsgruppens och föreningens sammanhållning genom; teambuilding, 
trivselaktiviteter, temakvällar, byggkvällar, klubbkvällar, uppstartsträffar, event, motiverande 
samtal, aktiviteter utanför ordinarie träningstid, utbildningar, spontanidrott. 
 

• Information, kommunikation och påverkansarbete 
Informera om idrottens och föreningens samhällsnytta, synliggöra att föreningen finns. Starta 
rekryteringskampanjer, annonsera, ordna möten, uppstartsträffar och prova-på-aktiviteter, 
uppsökande insatser på skolor och telefonsamtal. Påverka kommunen att öppna upp hallar för 
spontanidrott. 
 

• Annat 
Hålla nere kostnader och medlemsavgifter. 
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Vad vill föreningarna att RF-SISU Norrbotten ska hjälpa till med? 

Ledarutveckling/utbildning 

• Arrangera fysiska och digitala utbildningar som ger nycklar till kreativa träningsupplägg, 
inspirerande träningar, individanpassningar, träningsglädje och motiverande samtal. 

• Uppmuntra till att hitta nya ledare, rekrytering på bred front. 
• Utbilda och skapa förutsättningar för unga ledare. 
• Önskemål finns om att medarbetare från RF-SISU Norrbotten deltar i och planerar sociala 

aktiviteter och träningspass. 

Kommunikation 

• Uppmärksamma och sprida goda exempel på föreningar som gör lyckade insatser i 
återstarten. 

• Marknadsföra ledarutbildningar och göra dem lätta att ta del av. 
• Ta fram mallar och riktlinjer för en trygg verksamhet. 
• Genomföra kommunikationskampanjer för att locka tillbaka medlemmar och rekrytera nya till 

föreningsidrotten. 

Påverkansarbete 

• Lyfta idrottens samhällsnytta, visa att idrotten är viktig för folkhälsan och att coronapandemin 
har bäddat för en kommande hälsokris. 

• Ha dialog med kommunerna om tillgängliga hallar/idrottsytor. 
• Påverka kommunerna om att ge stöd till idrottsföreningar som är i behov av extra stöd i 

samband med återstarten, när pandemin klingar av. 
• Bidra till att samverkan mellan föreningar underlättas. 

Ekonomiskt stöd 

Det finns önskemål om att RF-SISU Norrbotten ska ge bidrag till/bidra med: 
Utbildning och utveckling, läger, uppstartsträffar samt sociala aktiviteter, inköp av träningsredskap 
och digitala verktyg samt även fortsatt dela ut anläggningsbidrag. 

 

Vad behöver idrottsrörelsen i Norrbotten för stöd från omvärlden? 
RF-SISU Norrbotten gör bedömningen att effekterna av coronapandemin kommer att finnas kvar över 
lång tid och att det kommer att behövas förstärkt kommunalt och regionalt stöd till idrottsverksamhet 
och folkbildning. 

RF-SISU Norrbotten ser med oro på den norrbottniska idrottsrörelsens framtid. Vi måste gemensamt 
hjälpas åt för att idrottsföreningarna ska orka starta om efter pandemin. För att den vardagliga 
idrottsverksamheten ska kunna bedrivas kommer det att krävas insatser för att locka tillbaka aktiva, 
ledare och funktionärer. Att idrotta i förening är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa. 

Vi vill ha en idrott som är fortsatt trygg, demokratisk och jämlik. Folkbildnings- och 
utbildningsinsatser behöver därför prioriteras. Coronaåret har lett till att människor inte haft samma 
möjligheter att mötas, samverka, utbilda sig och utveckla verksamheten tillsammans. Det är i mötet 
över sociala och etniska gränser som det goda samtalet sker, där människor känner sig sedda och 
delaktiga i den demokratiska grund som idrottsföreningen vilar på. Det är så sammanhållning, 
engagemang och en trygg idrott för alla skapas. 
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Kommunalt stöd till idrottsrörelsen: 

RF-SISU Norrbotten uppmanar kommunerna att: 

• fortsätta att ge förstärkt kontantstöd, reducera hyror av kommunala lokaler för 
idrottsföreningar och är flexibla med avbokningskostnader. 
 

• se över och förstärka sitt stöd till föreningar som äger eller driftar idrottsanläggningar och 
idrottsmiljöer eller hyr plats av privata fastighetsägare. 
 

• behålla sitt aktivitetsstöd på minst samma nivå totalt 2021 och 2022 som det var budgeterat 
2020, samt använda en fördelningsmodell där de som varit tvungna att minska sin 
verksamhet på grund av pandemin får ett fullgott aktivitetsstöd. 
 

• skapa bra förutsättningar för idrottsrörelsen och folkhälsan genom att arbeta fram långsiktiga 
idrottspolitiska planer och strategier i kommunen samt ta fram underhållsplaner för befintliga 
anläggningar och idrottsytor. 
 

• underlätta för människor att mötas och bedriva folkbildning, till exempel genom att 
tillhandahålla möteslokaler och/eller digitala förutsättningar till låg eller ingen kostnad. 
 

• stödja parasporten och dess möjlighet till återstart efter pandemin för att ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till idrott i förening. 

  
Regionalt stöd till idrottsrörelsen: 
 
RF-SISU Norrbotten uppmanar Region Norrbotten att: 
 

• lyfta upp idrotten som en viktig punkt på agendan för att tydliggöra idrottsrörelsens 
samhällsnytta. 

 
• de regionala stöden till idrottsrörelsen bör förstärkas. De ska vara långsiktiga och ta sikte på 

att den norrbottniska idrottsrörelsen ska vara livskraftig och en stark samhällskraft även 
framöver.  
 
 

RF-SISU Norrbotten uppmanar Länsstyrelsen i Norrbotten att: 
 

• lyfta upp idrotten som en viktig punkt på agendan för att tydliggöra idrottsrörelsens 
samhällsnytta. 
 

• se idrottsrörelsen som en självklar part i olika nätverk och forum, exempelvis genom att bjuda 
in RF-SISU Norrbotten till Länspartnerskapet. Om Norrbotten ska få en stark återstart efter 
pandemin så krävs ett gott, långsiktigt och starkt samarbete mellan samhällets olika aktörer. 
 

• att vara ett gott stöd för att möjliggöra en god återstart av idrottsutbytet i Barentsregionen. 
 

Frågor: 

Besvaras av Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten, 070-686 80 90, 
katarina.halvardsson@rfsisu.se. 

 


