
Hur kan vi tillsammans bidra till en attraktiv och hållbar idrottsverksamhet som 
når många och som medverkar till att göra Blekinge starkare på flera sätt? 
Välkommen till en viktig idrottseftermiddag i möjlighetens tecken!
En välfungerande idrottsverksamhet för många människor i alla åldrar är ett viktigt nav i ett välfungerande 
samhälle. I den bästa av världar kan ett starkt föreningsliv bidra till en meningsfull fritid, främja inkludering och 
social gemenskap samt vara värdefullt för fysisk aktivitet i synnerhet och vår folkhälsa i allmänhet. Särskilt 
angeläget är att våra idrottsföreningar erbjuder en bra verksamhet för barn och unga. Samtidigt vet vi att 
ungdomar slutar med idrottslig föreningsverksamhet allt tidigare, dessutom finns det påtagliga 
socioekonomiska och könsmässiga skillnader när det gäller vilka barn och unga som medverkar i de 
aktiviteter som erbjuds. Till det kommer pandemin som har slagit hårt mot såväl barns och ungdomars som 
äldres idrottande. 

Från idrottens sida är vi medvetna om problematiken och arbetar med att stimulera föreningarna att sänka 
trösklarna för deltagande i syfte att nå fler och även för att man ska kunna komma in senare i verksamheten. 
En sådan utveckling kan också gå hand i hand med att få fram duktiga idrottare. Det är också angeläget att 
föreningslivet erbjuder verksamhet över hela åldersspannet, inte minst för våra äldre. 

Så det finns onekligen utmaningar där vi behöver hjälpas åt från olika samhällsintressenter. I syfte att både ge 
en god bild av den rådande situationen och ventilera vad vi kan göra bjuder vi in till en idrottseftermiddag i 
möjlighetens tecken. Det kommer att bli inspel av bland annat Carolina Klüft, numera ansvarig för Generation 
Pep, forskare inom området och goda föreningsexempel. Men en viktig del blir våra diskussioner kring hur vi 
kan samverka för att föreningsidrotten ska kunna bidra med så mycket samhällsnytta som möjligt.

Vi hoppas att du som beslutsfattare, anställd inom idrott/fritid, näringslivsrepresentant, föreningsperson eller 
allmänt intresserad vill bidra vid denna viktiga mötesplats. 

Medverkande: Carolina Klüft, Mats Glemne, PG Fahlström och lokala föreningsexempel. 

Mer information om innehållet, de medverkande och anmälan hittar du på nästa sida. 
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Medverkande
Carolina Klüft är verksamhetschef vid Generation Pep, 
en organisation initierad av Kronprinsparet som arbetar för 
att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. 
Generation Pep står även bakom den årliga 
Pep-rapporten, som vill öka kunskapen om hur hälsoläget 
ser ut för barn och unga i landet. Carolina är också en av 
Sveriges främsta friidrottare genom tiderna, och tidigare 
bosatt i Blekinge. Carolina kommer att medverka digitalt. 

PG Fahlström är universitetslektor vid Linnéuniversitetet. 
Han har tillsammans med kollegor under många år bedrivit 
forskning kring coaching/ledarskap och talangutveckling. 
Dessutom har PG under många år anlitats som utbildare 
av idrottsledare på alla nivåer. Han har också varit 
verksam som landslagscoach i badminton på ungdoms-
och seniornivå både i Sverige och utomlands.

Mats Glemne är universitetslektor vid Linnéuniversitet och 
hans forskningsintresse är huvudsakligen kopplat till 
hälsofrågor i olika sammanhang, inte minst inom idrottslig 
verksamhet. Mats har också verkat inom idrotten i olika 
positioner, framför allt på organisationsnivå. För 
närvarande har han ansvar för Centrum för 
idrottsutveckling, en plattform för att på olika sätt sprida, 
men också utveckla, idrottslig kunskap.

Samt lokala föreningsexempel som delar av sig av hur 
de jobbar med idrott för alla, hela livet, i deras föreningar. 

► Anmälan
Mötesplatsen är kostnadsfri. Ange i anmälan om du önskar delta i den inledande lunchen, 
som serveras från 11.30. 

Anmälan via www.rfsisu.se/blekinge senast fredagen den 20 januari. 90 platser. 

Dela gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade och vill bidra in i 
mötesplatsen!

► Kontakt
Vid frågor eller funderingar hör av er till Carina Turesson, carina.turesson@rfsisu.se
Tel 0732-550173

► Idrottsveckan i Blekinge
Under Idrottsveckan i Blekinge arrangeras även en inspirationsfrukost kring ”Modern och 
hållbar sponsring” samt den avslutande Stjärnfesten. Mer information om, och anmälan till, 
dessa aktiviteter hittar du på www.rfsisu.se/blekinge. 
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