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Del 1: NULÄGESBESKRIVNING 2021 

Nuläge – Sammanfattning 

Hur ser nuläget ut i relation till idrottsrörelsens strategiska mål, Strategi 2025, som antagits?  

Beskriv kortfattat ert nuläge med särskilt fokus på ovan nämnda målgrupper: 

 

Det rör på sig i bangolfen! Trots att Covid-19 härjar i världen och trots inställda mästerskap, har 

Bangolfförbundet gjort stora positiva förändringar i både styrelsen och kansliet. Vi har bland annat en ny 

Ordförande med ett stort hjärta för sporten, samt att det finns nytt blod i styrelsen med fokus på 

parautvecklingen.  

Vi har även anställt en sportchef på 100% (med start 1 juni). Sportchefens roll är tydlig - utveckla sporten 

på alla nivåer. Sportchefen ska bland annat vara verksam inom utvecklingen för barn och ungdom, 

landslagen samt förbundet i helhet. 

Vi är stolta över att vara en sport som genomsyrar gemenskap, glädje, utveckling och rent spel. Bangolf 

är för alla - Hela livet, hela året. Varje år erbjuder vi Bangolf - Sporten som passar Alla - till miljontals 

människor, oavsett nivå eller funktion.  

I och med anställningen av en sportchef har nya processer påbörjats för att utveckla ovanstående 

målgrupper vilket vi ser mycket positivt till. Det ska även leda till att målgrupperna får större möjlighet 

att ta del av förbundets antagna strategi som når 2025. Vilket vi är på god väg att lyckas med. 

Vi är en idrott med stort ideellt engagemang med många starka föreningar runt om i Sverige. Vi erbjuder 

ett livslångt idrottande och med starka och positiva ledarskapsfilosofier erbjuder vi träning för klubbarna. 

En tränarutbildning ligger i startgroparna och vi har påbörjat diskussioner kring upplägg och innehåll. 

Enligt RFs strategi 2025 är anledningen till att barn och ungdomar idrottar - att det är roligt och att de ska 

må bra. Därför är vi stolta att presentera en sport som innehåller en bred möjlighet till att bara utöva den 

för roligt, eller för att bli så bra som möjligt - valet är upp till idrottaren.  

Vi tror att barn och ungdomar längtar efter roliga aktiviteter och att få spela bangolf igen även om det 

finns en liten risk att vissa har tappat intresse och motivationen då inga läger, tävlingar eller andra 

arrangemang har genomförts. Däremot så har våra kommittéer arbetat kontinuerligt med att planerar 

och lägga upp strategier för att kunna dra igenom med olika projekt. 

Vi har vårat "nya" underlag MOS som ökar i antal banor, tävlingar och spel från allmänheten. Det är 

otroligt positivt att antalet medlemmar ökar i föreningar och att vi är påväg mot en ljusare framtid.  

I och med omorganisationen så känns det som att svensk bangolf är på frammarsch och trots att Covid-

19 fortfarande är ett hinder bildas nya föreningar. Vi står i startgroparna för en positiv utveckling och ser 

framemot en nystart när Corona väl är över.  

 

Vi har en av stämman antagen strategi som omfattar åren: 2021-2025 
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Nuläge – Styrkor och utmaningar  

Utifrån de faktaunderlag och den kunskap ni har om er idrott/era idrotter, vilka är era styrkor och 

utmaningar kopplat till syfte och mål med verksamhetsstöden? Beskriv ert nuläge för 2021.  

 

Styrkor och Utmaningar (Ange de som har störst påverkan på målgruppen) 

Målgrupp Styrkor Utmaningar Data, statistik, fakta 

och underlag som ni 

grundar er bedömning 

på/stödjer era 

beskrivningar 

Barn och ungdomar   

7 – 25 år 

Det finns många i 

målgruppen, som testar, 

utövar och spelar bangolf på 

banor runt om i Sverige, 

speciellt sommartid, utan 

krav på medlemskap. 

De i målgruppen som valt 

att bli medlemmar, kan  

utöva sporten utan krav på 

tävling.  

Det är billigt att utöva 

sporten. 

Det är en bra familjesport.   

Sporten passar alla och det 

är ingen utslagning i 

sporten. 

Social sport, där prestation 

och delta i tävling inte är en 

förutsättning för att få delta 

i föreningsverksamhet. 

Ny sportchef som ska arbeta 

med att utveckla bangoflen. 

Möjlighet att välja att träna 

när och hur ofta man vill, 

vilket gör det lätt att 

kombinera med andra 

aktiviteter/skolarbete. 

Utvecklar den sociala 

individen då fler och fler 

aktiviteter sker tillsammans 

med äldre målgrupper. Man 

umgås mycket över 

åldersgräsnerna. 

Motivationstapp efter corona. 

Många spelare kan känna att de 

kommit ifrån sporten och därav 

tappat motivationen. Det är viktigt 

att fånga upp dessa signalerna och 

jobba med de grupper och individer 

som känner så.  

Tävlingar, läger eller evenemang 

har inte genomförts i samma 

utsträckning som tidigare innan 

corona.  

Vi behöver bli bättre på att fånga 

upp de som är på våra anläggningar 

och erbjuda andra typer av 

tävlingsformer , som sedan kan leda 

till medlemskap och få de in i vår 

verksamhet. 

Vi behöver stödja föreningarna och 

distrikten och de som även satsar 

på ungdomsverksamhet och orkar 

ta hand om de ungdomar vi redan 

har.  

Vi behöver få fler utbildade 

aktivitets- och organisationsledare. 

Vi behöver satsa ännu mer på att 

behålla de vi har, så de stannar i 

sporten. 

Vi behöver bli bättre på att 

involvera hela familjen i sporten 

och skapa fler aktiviteter som 

passar hela familjen.  

Ca. 35 % av våra 

besökare på våra 

anläggningar är i 

målgruppen 7-25 år  

 

Vi kan konstatera att 

när vi även fått 

föräldrar att bli 

intresserade, dröjer 

det inte länge förrän 

de blir en resurs i 

föreningarna, 

distrikten och i 

förbundet. Ofta börjar 

de även tävla själva. 

Deltagare på våra 

större arrangemangen 

anger att det är 

mycket viktigt. 
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Arrangemang riktad mot 

målgruppen är en styrka. 

Det utvecklar, 

sammansvetsar och bygger 

förutsättningar för all 

verksamhet i klubbarna och 

för landslagen på sikt, där 

fokus är på bredd, som sen 

ger topp. 

Vi har en tillgänglig introkurs 

på nybörjarnivå.   

Vi behöver bli bättre på att lyfta 

fram bangolfens fördelar och sprida 

info om sporten i olika kanaler. 

Vi behöver bli bättre på att lyfta 

fram att man kan träna bangolf 

utan att tävla och om man tävlar, 

kan man tävla på sin egen nivå. 

Vi behöver satsa än mer på de som 

inte kommer med i landslaget/ 

bredden och motivera de att stanna 

kvar, 

Vi behöver satsa mer på rekrytering 

i denna målgrupp då det finns 

många, som inte hittat en sport 

ännu i denna ålder 

 Vi behöver bli bättre att växla in 

äldra ungdomar som hjälpledare 

och ledare 

Vi behöver utveckla träningsformer 

och tävlingsformer för målgruppen, 

när de går från att vara ungdom till 

junior, där den mentala biten är en 

av de viktigaste. 

Vi behöver jobba för att möjliggöra 

så att alla får spela på alla de fyra 

olika underlagen, då det är viktig 

om man ska bli aktuell för 

landslagsspel. 

Utmaning att få klubbarna att aktivt 

använda introkursen i sitt 

rekryteringsarbete.  

Vuxna och äldre 

motionärer 

över 25 år 

Ny hemsida för allmänheten 

att hitta banor att spela på i 

Sverige.  

Precis som beskrivet ovan är 

det väldigt många  

människor som, främst 

under sommaren, besöker 

de anläggningar som finns 

runt om i landet. 

Många har provat bangolf 

och det spelas ofta av hela 

familjen. 

Eftersom sporten är 

tillgänglig  för målgruppen 

Motivationstapp efter corona. 

Många spelare kan känna att de 

kommit ifrån sporten och därav 

tappat motivationen. Det är viktigt 

att fånga upp dessa signalerna och 

jobba med de grupper och individer 

som känner så.  

Tävlingar, läger eller evenemang 

har inte genomförts i samma 

utsträckning som tidigare innan 

corona. 

Vi behöver satsa mer på rekrytering 

i denna målgrupp då det finns 

Nya banor av typen 

MOS (äventyrsgolf) har 

gett fler medlemmar. 

Flera föreningar har 

särskilda tider för 

målgruppen på sina 

anläggningar. 

Några föreningar har 

även trivselaktiviteter 

där denna målgrupp 

utgör en stor del av 

deltagarna. 
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kan den utövas utan krav på 

tävling. 

 Bangolf kan spelas livslångt! 

Den rörelse som spelet ger 

är bra för åldersgruppen. 

många, som inte hittat en sport 

ännu i denna ålder. 

 Vi behöver bli bättre att växla in 

äldra ungdomar som hjälpledare 

och ledare. 

Para Ny styrelsemedlem som 

påbörjat processen för att 

utveckla området. 

Många kan utöva sporten. 

Det finns tävlingar separat 

för döva, men döva spelar 

även vanliga tävlingar på 

samma villkor som övriga. 

Vi har många med rullstol 

som spelar på våra 

anläggningar, som är 

tillgänglighetsanpassade. 

Det finns stor förståelse och 

vilja att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning.   

Fler helt tillgängliga anläggningar 

behövs. 

På förbundsnivå finns det inget 

etablerat samarbete med 

paraförbund. 

I vårt utbildningsmaterial finn 

generellt sätt inga anpassningar för 

personer med 

funktionsnedsättningar 

De döva önskade vara 

kvar i dövförbundet 

vid förfrågan. 
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Nuläge – Bakomliggande orsaker 

Vilka är de bakomliggande orsakerna som bidrar till att era styrkor och utmaningar inom målgrupperna 

ser ut som de gör?  

 
 

Barn/ungdom 7-25 år 

Barn- och ungdomsverksamheten i Svenska Bangolfförbundet (SBGF), på distrikts- och föreningsnivå bedrivs till stor 

del på ideell basis. Under slutet av 2019 och hela 2020 hade SBGF en anställd Barn- och Ungdomskonsulent på 25%, 

men fick inte den önskad effekt som vi hoppats på. SBGF har fr.o.m. 1 juni 2021 två heltidsanställda som hjälper  

ungdomskommittén administrativt. Ungdomskommitténs medlemmar och kunskap har förstärkts till år 2021. 

Kommittén har dubblerats och består nu av sex personer, två kvinnor och fyra män.  

I målgruppen är det tydligt att de samlingar av olika slag som SBGF genomför är viktiga och har visat sig vara en 

förutsättning för många att fortsätta med sporten. Utan dessa samlingar är bedömningen att framgångarna i 

juniorlandslaget inte skulle vara på den nivån som upprätthållits. Vid de samlingarna SBGF genomför får ungdomarna 

tillfälle att träffa andra likasinnande från hela landet. I den egna föreningen kan det vara få ungdomar, vilket kan leda 

till att intresset svalnar därför att det inte finns en kompis intill. Av det skälet ser SBGF det som otroligt viktigt att 

kunna fortsätta med gemensamma arrangemang med lärandet i fokus, som samlar barnen/ungdomarna. Flera av 

våra landslagsspelare i seniorlandslaget  samt våra allra bästa ledare har flera gånger varit behjälpliga med att 

instruera barnen/ungdomarna vid dessa samlingar. Det är en ynnest då dessa tjejer & killar är förebilder för våra barn 

& ungdomar. Här ges också tillfälle för ungdomar att testa ledarroller. Utbildning är i fokus vid dessa 

sammankomster. 

Bangolf spelas på fyra olika underlag, Filt, MOS (s.k. äventyrsbanor), Betong och Europabana. De två sistnämnda 

underlagen är mest vanliga i övriga Europa. För att ungdomarna ska ha möjlighet för att kunna utvecklas behöver 

förutsättningar skapas för dem att spela på alla underlagen. Idagsläget finns det mest tävlingsklassade Filt- och MOS-

banor i landet, men färre av de övriga underlagen. Det finns även ett fåtal inomhusbanor där många bangolfspelare 

samlas under vinterhalvåret, men endast på ett begränsat geografiskt område. 

 

Vuxna och äldre motionärer över 25 år 

En stor styrka är att bangolfen är en spontanidrott. Många spelar bangolf vid ett eller flera tillfällen varje år eftersom 

det passar alla. Svensk bangolf erbjuder miljoner människor spel på drygt etthundra anläggningar varje år. Det spelar 

ingen roll om besökarna är själva eller i grupp. 

Bangolf kan utövas under hela livet. Den styrkan är även en svaghet för i många sporter är det naturligt att, när 

karriären är av slutad, att man som f.d. aktiv blir ledare i någon form. I bangolf är de flesta licensierade 

tävlingsspelare långt upp i åldrarna, vilket leder till att det kan vara problematiskt att rekrytera ledare till 

ungdomsverksamheten. 

Även den kvalitativa styrkan i landslagsverksamheten har bestått under många år. Det är oftast ett väl genomfört 

förberedelsearbete som legat till grund för framgångarna. Dessvärre har coronapandemin pausat alla internationella 

mästerskap under 2020-2021.  

Pandemin har inte bara varit en nackdel. SBGF har under pandemin haft mer tid med att arbeta efter våra 

styrdokument. Allt från SBGF visionsdokument mot 2025, Antidopingplan, Utvecklingsplan för landslagsverksamheten 

m.m. Här finns fortfarande mycket kvar att åstadskomma, men en bra grund har lagts. Föreningarna har istället för 

tradionell tävlingsverksamhet, fokuserat på sin hemmaplan där flera nya anläggningar har byggts och flera nya är 

under planeringsstadiet. Dessutom har föreningarna renoverat sina befintliga banor. De har även koncentrerat sig 

mer på rekrytering och värdskap på sina bangolfanläggningar.  
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Medialt har TV-sändningarna på SM-veckorna (senaste gången 2019 i Malmö) varit bra reklam för bangolfsporten. Vi 

tror att det ger oss stor effekt för allmänheten om vi syns mer i TV-sändingar, därav kommer vi att satsa på en egen 

TV-produktion på vårt SAGM (SM på MOS-banor) i Sundsvall, 3-4 sept 2021. Under 2020 påbörjades ett arbete om en 

ny hemsida som ska vara riktad mot allmänheten. Den beräknas komma i bruk under 2021 som förhoppningsvis ska 

leda till bättre informaton och förståelse för allmänheten.  

 

Para 

Svensk Bangolf har inget uttalat samarbete med parasporten. Bangolf ska vara till för alla och här har vi ett arbete 

framför oss att säkerställa att tillgängligheten ökas på bangolfbanorna. Majoriteten av alla nya anläggningar som 

byggs är handikappanpassade.  

Ungdomskommittén har påbörjat arbeta med att attrahera familjer med medlemmar med funktionsvariationer att 

delta genom att utbilda ledare och utveckla digitala verktyg.  

SBGF har föreningar som har samarbete med målgruppen. Där tekniska hjälpmedel har tagits fram för att möjliggöra 

aktiviteter på banorna. 
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Del 2: STRATEGISK INRIKTNING 2022–2023 

I denna del görs den kvalitativa bedömningen enligt gällande regelverk för Verksamhetsstöd Barn- och 

ungdomsidrott, Vuxenidrott och Paraidrott. SF:s elit- och landslagsidrott beskrivs i separat plan; 

Utvecklingsplan - mot världstoppen och medaljer.  

Barn/ungdom 7-25 år 
Syftet med Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och 

utveckla verksamhet så att barn och ungdomar vill och kan idrotta i förening under hela livet.  

Stödet får användas för ordinarie verksamhet likväl som för utvecklande verksamhet. SF:s arbete ska ligga 

i linje med idrottsrörelsens strategiska plan och innehålla arbete inom minst ett av de prioriterade 

områdena. 

1 Anpassade tränings- och tävlingsstrukturer  
2 Trygga idrottsmiljöer  
3 Barn och ungdomars inflytande 
4 Jämställda och inkluderande idrottsmiljöer 

 
Beskriv den effekt ni önskar nå samt vad som ska åstadkommas inom er/a idrott/er inom den kommande 

2-årsperioden. I rutan ”Prioriterade områden (Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott)” ska ni 

kryssa den/de områden som respektive effektmål är kopplad till. 

Vad planerar ni göra perioden 2022-23? 

 

Effektmål 1.  Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Prioriterade Områden 
(Verksamhetsstöd SF  

Barn- och ungdomsidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Att öka antalet utbildare och få utbildade 

ledare att stanna kvar som ledare i klubbarna. 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

Vidareutveckla vår BUL-utbildning 

Fortsätta med digitala möte m.h.a 

redan framtagna utbildningar som t 

ex Trygga möten, NFP etc. 

marknadsföra mer intensivt mot 

bangolfare för att bli ledare. 
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Effektmål 2.  Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Barn- och ungdomsidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Få fler familjer att börja med bangolf och fastna 

för sporten. 
1   

2   

3   

4   

Vidarutveckla vår hemsida för 

allmänheten, nybörjare och 

föräldrar. 

Informera föräldrar om SBGF 

värdegrund & policy.  

Introducera nya tävlingsformer. 

Öka jämställdheten i styrelser & 

kommittéer. 

 

Effektmål 3.  Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 

(Max 200 tecken) 

Mål 

(Verksamhetsstöd SF  

Barn- och ungdomsidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 

(Max 200 tecken) 

Fler föreningar som satsar på 

ungdomsverksamheten plus att befintliga 

ungdomsverksamheter kvarlever och 

vidarutvecklas. 

1   

2   

3   

4   

Certifiering av ungdomsverksamhet.  

Utveckla samt öka de digitala 

verktygen. 

Sökbara idrottsmedel som främjar 

effektmålet. 

PEPP-möten 

 

Effektmål 4.  Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 

(Max 200 tecken) 

Mål 

(Verksamhetsstöd SF  

Barn- och ungdomsidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 

(Max 200 tecken) 
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Få fler i målgruppen att börja spela bangolf. 

Öka antalet medlemmar.  

 

1   

2   

3   

4   

Ta fram individanpassade 

träningsformer. 

Göra sporten mer attraktiv för 

målgruppen 

Mer marknadsföring på sociala 

medier. 

 

 

 

Effektmål 5.  Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Barn- och ungdomsidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Att bibehålla målgruppen som medlemmar 

inom bangolfen även när de kommit upp i 

tonåren och äldre. 

1   

2   

3   

4   

Att få de äldre i målgruppen känna 

sig uppskattade i föreningen. Att bli 

mer engagerade, ex ta en ledarroll. 

Arbeta tillsammans med 

föreningarna att de yngres röst ska 

bli hörd och inte negligeras. 

 

 

Vuxna och äldre motionärer över 25 år 
Syftet med Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla 

verksamheten så att fler vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening. 

Mål:  

1 Fler vuxna och äldre motionärer idrottar i förening. 

2 Större andel av underrepresenterat kön bland vuxna och äldre motionärer. 

3 SF genomfört strukturella åtgärder kring tävlings- och träningsverksamheten för att behålla och 

attrahera fler vuxna och äldre motionärer att idrotta i förening. 

Beskriv den effekt ni önskar nå samt vad som ska åstadkommas inom er/a idrott/er inom den kommande 

2-årsperioden. Med vuxna och äldre motionärer menas vuxna över 25 år som deltar i idrottsverksamhet 

med främsta syfte att utöva motion. Avser ej elit eller elitförberedande verksamhet såsom 

landslagsverksamhet. I rutan ”Mål (Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott)” ska ni kryssa den/de mål som 

respektive effektmål är kopplad till. 

Vad planerar ni göra perioden 2022-23? 
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Effektmål 1.  Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Vuxenidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Öka antalet klubbar i landet samt medlemmar i 

föreningarna. 
1   

2   

3   

Utbilda föreningarna i Värdskap. 

Attraktivare anläggningar 

Utveckla träning- & tävlingsformer 

Uppsökande verksamhet. Minimera 

de "vita" fläckarna i landet. 

Ha rekryteringsfokus på våra 

seminarier.  

 

 
Effektmål 2.  Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år 

 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 

(Max 200 tecken) 

Mål 

(Verksamhetsstöd SF  

Vuxenidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 

(Max 200 tecken) 

Tävlingsformer som attraherar flera att faktiskt 

tävla. 
1   

2   

3   

Utveckla och etablering av andra 

tävlingsformer än nuvarande. 

Marknadsföra "Tjejfemman" och våra 

mixedtävlingar för att få fler kvinnor 

till sporten. 

 

Effektmål 3.  Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 

(Max 200 tecken) 

Mål 

(Verksamhetsstöd SF  

Vuxenidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 

(Max 200 tecken) 

Arrangerar fler tävlingsmöjligheter för 

spontanindrottare. 
1   

2   

3   

Attrahera med bra priser, i form av 

utrustning och visst fritt spel. 

Samarbete med övriga länder i det 

internationella förbundet WMF. 

 

Effektmål 4.  Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år 
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Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Vuxenidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Bangolfens enkelhet attraherar fler äldre 

motionärer. 
1   

2   

3   

Engagemang från föreningarna 

hjälper till att skapa möjlighet till 

rörelse för de äldre motionärerna. 

Ledarutbildning och utveckling av 

tränings- & tävlingsformer 

understödjer effektmålet. 

 

 

 

 

 

Effektmål 5.  Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Vuxenidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Möjliggör livslångt idrottande. 1   

2   

3   

Översyn av hur klassindelning vid 

tävling kan utvecklas. 

Samarbete med de lokala PRO-

föreningarna. 

 
 

 

Para  
Syftet med Verksamhetsstöd SF Paraidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla 

idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Mål:  

1 75 procent av de föreningar som har idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning har 

tagit del av förbundets riktade aktiviteter inom området.   

2 SF har genomfört strukturella åtgärder för att behålla och attrahera fler aktiva utövare respektive 

aktivitets- och organisationsledare med funktionsnedsättning till idrotten. 

Beskriv den effekt ni önskar nå samt vad som ska åstadkommas inom er/a idrott/er inom den kommande 

2-årsperioden. I rutan ”Mål (Verksamhetsinriktning SF Paraidrott)” ska ni kryssa den/de mål som 

respektive effektmål är kopplad till. 

Vad planerar ni göra perioden 2022-23? 
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Effektmål 1.  Målgrupp – Para 

 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Paraidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Attrahera fler att bli medlemmar 1   

2   

Ta fram tekniska hjälpmedel 

Följa upp hur föreningar, som har nya 

anläggningar, jobbar med målgruppen 

Tillgängligheten på våra anläggningar 

ska säkerställas. 

 

 
 
 
 
 
Effektmål 2.  Målgrupp – Para 

 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Paraidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Bra samarbete med Parasportförbundet 1   

2   

Dialoger med parasportförbundet 

Anpassa verksamheten så att alla ska 

ha möjlighet att utöva bangolf. 

 

Effektmål 3.  Målgrupp – Para 

 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Paraidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Att alla ska ha möjlighet att delta på våra 

förbundsarrangemang och projekt. 
1   

2   

Att säkerställa att vi har alla resurser 

som krävs på plats vid dessa 

arrangemang. 

Att utbilda våra ledare 

 

Effektmål 4.  Målgrupp – Para 
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Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Paraidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

Glädje, förståelse och empati 1   

2   

Att blanda alla målgrupper i 

gemsamma aktiviteter. Samhörigheten 

blir aldrig större än så, när man ser, 

upplever när individer hjälps åt, 

samarbetar. 

 
Effektmål 5.  Målgrupp – Para 

 

Vilket effektmål ska era insatser leda till? 
(Max 200 tecken) 

Mål 
(Verksamhetsstöd SF  

Paraidrott) 

Vilka insatser ska genomföras? 
(Max 200 tecken) 

      1   

2   

      

 


