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Viktiga händelser under året

Ny webbplats lanserad

•

Dokumentet ”Därför!” framtaget som förklarar varför Stiftelsen stöttar föreningar

•

Dunrossdagen

•

Ny logotype

•

Konsolidering/kvalitetssäkring

Fotboll

86 lag

Bandy

2 lag

Basket

7 lag

Handboll

21 lag

Innebandy

23 lag

Antal föreningar Stiftelsen stöder Antal barn och ungdomar

Antal lag per sport

30 362    

35 801    

51 163    
55 407    

60 117    

69 848    

2012 2013 2014 2015 2016 2017

50
61

88
95

113

139

2012 2013 2014 2015 2016 2017

I vissa föreningar ingår flera sporter

3,66  

4,27  4,30  4,32  

5,11  

6,28  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utbetalt stöd
mkr
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Nödinge SK, pojkar 09 vann priset för Fair Play i Förbo-cupen. Grattis!

Sammanfattning 2017
Under 2017 lanserade vi en ny webbsida och även en ny logotyp. 

Förhoppningen med vår nya webbplats är att den skall vara mer lätt¬-

navigerad och att besökare enkelt skall kunna hitta det de söker. 

Baserat på en undersökning under Gothia Cup fattade vi beslut om att 

uppdatera Stiftelsens logotyp och lägga till ”Fair Play” ovanför den 

tidigare logotypen. Detta för att den som helhet lättare skall kopplas 

till ett uttryck som de flesta människor har en tydlig förståelse för.

Under året har vi, trots ett stort och ökande antal klubbar, fått rela¬-

tivt få incidenter inrapporterade sett till antal föreningar, matcher och 

träningar. Det är lätt att glömma bort att huvuddelen av de aktiviteter 

som idrottsföreningar genomför är mycket positiva och fungerar väl, 

men självklart kan saker alltid bli än bättre.

Det är också väldigt kul att kunna konstatera att IFK Viksjö utsetts 

till Årets Barn- och Ungdomsförening i Stockholm. Några månader 

före utmärkelsen hade vi beslutat att IFK Viksjö passade perfekt i 

Dunrossfamiljen.

Inför 2018
Under 2017 har vi, trots mycket positivt, noterat ett visst mått av 

slent¬rian bland klubbar. Av den anledningen kommer vi under 2018  

jobba mer med att kvalitetssäkra de föreningar vi stöttar, detta för att 

få en tydligare bild av var föreningarna befinner sig och var de största 

utmaningarna finns.

Under året kommer att vi att träffa alla föreningar för att gå igenom 

föreningarnas situation just nu. Historiskt har vi kunnat följa utveck-

lingen i föreningen med hjälp nyckeltal om ju berör antal aktiva samt 

ekonomin i föreningen. De mjuka värdena och hur föreningen arbetar 

med dessa är ju dock minst lika viktiga och genom dessa möten med 

föreningar är det vår förhoppning att vi skall få bättre insyn i hur fören-

ingarna arbetar med att implementera och efterleva sina policys, och 

även se så att de är i samklang med våra värderingar och riktlinjer.

Förhoppningen är att vi skall få ett bra underlag att jobba vidare med 

och ge föreningarna bra input på var de ytterligare behöver förstärka i 

sina fina verksamheter
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Ordförande har ordet
Det är med en utomordentlig stolthet som vi återigen kan lägga ett 

bra ungdomsidrottsår bakom oss. Vi känner verkligen av hela våra 

hjärtan att vi återigen varit del i något betydligt större än oss själva. 

Känslan beskrev jag i förra årets krönika och varför inte citera några 

rader från den inledningsvis:

”…viktigaste av allt, nämligen den glädje det skänker oss i Stiftelsen 

att se glada barn och därmed lyckliga föräldrar i föreningar som 

blomstrar. På så sätt blir idrottsrörelsen också en god samhällelig 

kraft, där barnen får god självkänsla och vettiga värderingar samti-

digt som de fostras till goda samhällsmedborgare…”

STIFTELSEN SOM EN EKONOMISK RESURS & VERKTYG

På den vägen fortsätter vi vårt enträgna strukturerade arbete för 

barn och ungdomars välbefinnande. Här är det viktigt att återigen 

betona vår tanke med Stiftelsen och hur vi ser att den skall fungera 

ute i föreningarna:

• Som en katalysator, där vi ställer krav på Ansvar.

• Som ett verktyg, där det ekonomiska stöd som ges kan 

an vändas för att sporra till ytterligare förbättringar av 

ekono min och verksamheten.

• Som en ekonomisk resurs förstås.

• Som ett nätverk, där loggan på dräkten ska fungera som ett 

tecken på kvalitet och efterlevnad av de värderingar som är 

kravet för vårt stöd.

• Som ett påtryckningsmedel för att internt lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt.

Till mångt och mycket är därför Stiftelsen både ett ekonomiskt stöd, 

men minst lika mycket ett verktyg för föreningarna att använda 

sig av; Ett ökat Ansvar och engagemang kan ge mer stöd, medan 

en brist på Ansvarstagande riskerar att innebära ett minskat eller 

uteblivet stöd. 

Återigen är det dock viktigt att påpeka föreningsvärldens viktigaste 

resurser, nämligen alla de som engagerar sig; föräldrar, tränare, barn 

& ungdomar och alla de som ser till att allt annat fungerar, på kansli 

etc. Tack alla ni, utan ert stöd faller idrottsrörelsen platt till marken.

FAIR PL AY PÅ LOGGAN

En viktig sak som vi beslutade oss för i år var att förtydliga Stiftelsens 

logga, för att man omedelbart skall förstå vad den står för, Fair Play. 

Även om Stiftelsens logga i och för sig står för kvalitet, och de flesta 

förstår det, anser vi att orden ”Fair Play”, gör det än tydligare för 

barn och ungdomar, föräldrar och tränare, vilka annars kanske inte 

gör en omedelbar koppling mellan loggan och vad den skall stå för 

på och utanför plan.

Leif Nilsson

DAGS FÖR KONSOLIDERING

2017 blev ett år där vi återigen ökade antalet föreningar kraftigt, med 

inte mindre än 23 %, till 139 stycken. Samtidigt ökade antalet aktiva 

spelande ungdomar från dessa föreningar med cirka 10 000. Främst 

har ökningen skett i Stockholm, där vi sett många exempel på både 

spännande dynamik och engagemang mellan flera av dessa föreningar. 

Oerhört inspirerande!

Allt detta är naturligtvis glädjande, men det innebär samtidigt att vi nu 

känner att tiden är inne för en konsolidering. För oss är kvaliteten av 

avgörande betydelse och därför kommer vi under året inte att ta emot 

fler föreningar. 2018 ska därför ses som ett år där vi säkrar kvaliteten 

mer än expanderar. 

Leif Nilsson

Ordförande
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Stödansvarig har ordet
Vi behöver vända trenden! I Riksidrottsförbundets rapport Strategi 

2025 kunde man läsa att den ålder då flest barn är aktiva inom 

idrotten är vid 11 års ålder. Därefter tappar vi aktiva barn- och ung-

domar. På 90-talet började vi tappa barn och ungdomar vid 13 års 

ålder. . Detta är en oroande trend som behöver vändas. Det finns 

mängder med orsaker till varför barn och ungdomar slutar idrotta, 

men en viktig faktor är, enligt samma rapport, att många slutar för 

att det blir för allvarligt. Många av de som slutar säger också att de 

skulle börja idrotta igen om det kunde få lov att idrotta bara för att 

ha skoj. Alla individer är olika men om idrotten för tidigt skapar en 

alldeles för allvarlig miljö, som tidigt skrämmer iväg barn, behöver vi 

se över den miljö barnen idrottar i.

Det finns en hel del trender inom olika idrotter där långsiktighet och 

att se till den enskilda individens successiva utveckling står i fokus. 

Ju fler specialidrottsförbund som hjälper till att minska resultathets 

och talangjakt för tidigt, desto bättre kommer den svenska idrotts-

rörelsen att må. Nu och på sikt. 

Från Stiftelsen trycker vi extra hårt på att skapa glädje i idrott. 

Glädjefyllda miljöer skapar lusten att leka och lära och att älska att 

gå till träningen, oavsett sport. Om vi bygger våra verksamheter på 

glädje kommer barnen tillbaka till träningen och om de kommer till-

baka kommer de på sikt att prestera bättre. Om barnen tränar med 

glädje och förbättrar sin prestation kommer vi även att nå resultat 

och förbättrade resultat skapar ännu mera glädje. All idrott skall 

bygga på glädje. Den dagen man slutar att ha roligt inom sin idrott, 

det är den dagen då motivation börjar tryta och det självklara i att 

komma iväg och röra på sig tillsammans med sina kamrater, förbyts 

till tvivel. Stiftelsen värnar om att våra föreningar skall skapa en så 

bra miljö som möjligt för alla barn och ungdomar.

Självfallet är alla barn unika. Det finns de som älskar att vinna, det 

finns de som inte bryr sig ett skvatt och de finns de som bryr sig 

om att vinna men som tycker att idrotten med vännerna i sig är det 

väsentliga. ”Våra” föreningar skall vara föreningar som rymmer alla 

dessa barns viljor, drömmar och strävanden. Det är en stimulerande 

utmaning att jobba med och vi är övertygade om att våra föreningar 

har förmågan och ambitionen att lösa uppgiften.

Det är utifrån detta perspektiv kul att se att de allra flesta klubbar 

vi stöttar ökar i medlemsantal i åldrarna upp till 12 år. Detta tyder på 

att föreningar vi samverkar med lyckas väl med att skapa positiva, 

utvecklande miljöer. Det finns självfallet mycket kvar att arbeta med 

men tillsammans kan vi få fler barn och ungdomar att idrotta med 

glädjen i fokus och få en livslång kärlek till idrotten, något som på 

sikt stärker folkhälsan i Sverige.

Jan Juhlin

Stödansvarig

Jan Juhlin

“ TILLSAMMANS KAN VI FÅ FLER BARN 

OCH UNGDOMAR ATT IDROTTA MED

GL ÄDJEN I FOKUS OCH FÅ EN LIVSL ÅNG 

KÄRLEK TILL IDROTTEN, NÅGOT SOM PÅ

SIKT STÄRKER FOLKHÄLSAN I SVERIGE.”
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Dunrossdagen
Dunrossdagen har kommit att bli en mycket viktig del av det arbete vi 

gör tillsammans med föreningarna. Under de år som vi har genomfört 

Dunrossdagen har synpunkter från föreningarna hjälpt oss att skapa 

ett format som vi med glädje kan konstatera är mycket uppskattat. 

Tidigt på året diskuterar vi vilket fokusämne vi skall bestämma oss för, 

varefter vi jobbar med att få fram intressanta föreläsare som kan driva 

ämnet framåt, men som även har möjlighet och kunskap att fungera 

som moderatorer under den workshop som vi under senare år arrang-

erat efter lunch.

Med hjälp av en teknisk plattform från CCG skapas möjlighet för 

föreningarna att dela med sig av sina idéer, kunskaper och tankar kring 

dagens fokusområde. Sett till det uppföljningsarbete vi gjort efter 

Dunrossdagen kan vi konstatera att just workshopdelen, möjligheten 

att prata med andra föreningar som brottats med liknande problem, 

är en av de mest uppskattade på Dunrossdagen. Från Stiftelsens sida 

är eftermiddagen fantastisk att följa. Den vilja föreningarna har att 

hjälpa varandra och knyta nya kontakter är något som vi är övertygade 

driver föreningslivet framåt i Sverige.

Under 2017 hölls Dunrossdagen för första gången på Arken Spa i 

Göteborg, en anläggning som visade sig vara mycket populär bland 

deltagarna. Fokus under dagen var på hur man kan jobba för att 

skapa en effektivare förening. Förutom föreläsning av Klas Östberg, 

rörande den tuffa miljön som en del barn utsätts för, pratade eldsjälar 

från Grytgöls IK om vilka möjligheter som en idrottsförening rymmer. 

Michael Alphov talade sedan om processer för att nå en effektiv 

förening vilket innebar att de 200 medverkande samverkade och 

kunde gå hem med nya aktiviteter som de direkt kunde genomföra 

i sina föreningar. Några av deltagarna ger här bredvid sin syn på 

Dunrossdagen 2017.

Enkäter har visat att Dunrossdagen som helhet har fått betyg enligt 
nedan (av 5 möjliga):

2017:  4,56

2016:  4,57

2015:  4,51

2014-2012: Ingen enkät genomfördes

Tidigare Dunrossdagar

2016 - First Hotell Billingehus i Skövde. Fokus för dagen var på 

”Föräldrasamverkan” och hur man som förening kan jobba för att på 

ett positivt sätt inkludera föräldrar i verksamheten. Arbetet under 

dagen leddes av Johan Fallby, och de cirka 180 närvarande representan-

terna samverkade under workshopliknande former.

2015 - Stenungsbaden med tema talangbegreppet där Jesper Fundberg 

föreläste om ”Talangutveckling eller talangavveckling” samt att Kenth 

Hultström höll ett föredrag kring hans erfarenhet inom bredd- och 

elitidrott. 

2014 - Öckerö med tema “Idrottsföreningar och sociala medier” och  

Enskede berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.

2013 - Stenungsbaden med tema ”Toppning och Nivåanpassning”. 

Marie Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.

2012 - Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen Våga va 

dig själv. Per Lifvergren berättade också om sitt arbete kring miss-

bruks frågor och Hasse Carlsson föreläste om det positiva ledarskapet.

Röster om Dunrossdagen

”Dunrossdagen överträffade alla förväntningar. Att få träffa en 

sån blandning av föreningar, byta erfarenheter och bolla ideér gav 

en bra vitamininjektion! Bra föreläsningar och inspiration!”

Victor Sundquist, KFUM CENTRAL BASKET

”Dunrossdagarna var en energipåfyllnad som alla som arbetar 

inom en ideell förening behöver! Jag kommer gärna tillbaka :)”

Linda Lord, IBK Bergum

”Vi upplevde att Dunrossdagen 2017 var välarrangerad. Hotellet, 

maten och programmet var minnesvärt och vi tog framför allt 

med oss en stor dos inspiration från Grytgöls IK. Ett nertramp i en 

verklighet man gillar inom idrotten!”

Anna Högren och Emily Mock, Ingarö IF

”Vi från Sävehof uppskattar Dunrossdagen, vi tycker det är bra 

och viktigt med utbyten mellan olika sporter och föreningar. Det 

var bra föreläsningar och användbara diskussioner. Vi hoppas på 

liknande upplägg framöver.”

Marie Ahlm, IK Sävehof

“En inspirerande, lärorik dag med likasinnade idrotssälskare med 

ett fokus....barnutveckling!!

Gavin Nott, Knarrbacken FC

”Min upplevelse av Dunrossdagen var mycket positiv och givande! 

Senast i går reflekterade jag över och berättade om landsorts-

föreningen som lyckades attrahera så många människor och få 

så mycket att hända! Imponerande men samtidigt väldigt svårt 

att man som förening i en storstadsregion skulle kunna göra 

detsamma.

Höjdaren under en sådan här dag är annars att träffa andra före-

ningar och se och höra hur dom löser sina utmaningar.

Att knyta kontakter för samarbeten och överföring av kunskap och 

erfarenheter.

Särskilt intressant är det att lyssna av hur andra stora föreningar 

hittar rollbeskrivningar för sina anställda.”

Johan Gometz, Onsala BK
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Ibland får Stiftelsen Dunross & Co frågan varför vi gör detta? Och varför 

är det viktigt att satsa på just ungdomar? Svaret är att Stiftelsen vill 

att barn och ungdomar skall uppleva idrott som något roligt och som 

stärker dem som individer, men som också hjälper dem att bli goda 

lagkamrater. Vi tror också att följdeffekten av detta (bara det faktum 

att man rör sig mer), kan leda till dellösningar på viktiga samhälleliga 

problem.

För det första skall nämnas att Stiftelsen är helt oberoende politiskt 

och det finns därför inget ideologiskt bakom vår satsning på lag. För 

oss handlar det om både ett individualistiskt och kollektivistiskt tänk. 

Lagidrott kan nämligen få ungdomar att som individer röra sig mer, 

samtidigt som de som del i ett lag kan lära sig att bättre interagera 

och samarbeta.

Detta leder till tre positiva effekter, som är viktiga ur ett samhälleligt 

perspektiv:

1. Inkludering

Genom att lära sig samarbeta, vilket man måste i alla lagidrotter, 

kan vi se att man skolas till att bli mer förstående och samar-

betsvillig som person, vilket har stor betydelse för demokratin och 

ett inkluderande samhälle. Dunrossmodellens begäran om imple-

mentering av våra värderingar, i kombination med att vi ställer 

krav på ansvar gentemot föreningarna, skapar verktyg som gör 

att man på ett mer kostnadseffektivt sätt kan göra mer nytta.

2. Välmående

Genom att röra sig ökar fokus, kreativitet och välmående hos en 

individ något alldeles oerhört. De olika hormonsystem vi har och 

vår hjärncellsproduktion stimuleras av att vi rör oss, vilket medför 

bättre skolresultat och ett på sikt fylligare och meningsfullare liv. 

På detta sätt kan man alltså som individ få ut mer av sitt liv, vilket 

vi tycker är viktigt.

3. Hjärnstark

Träning och rörelse minskar också några av våra viktigaste sjuk-

domsutmaningar, nämligen både fysisk och psykisk ohälsa. Det 

gäller särskilt för barn och ungdomar. Här är forskningen entydig; 

genom träning och rörelse motverkas psykisk och fysisk ohälsa 

som till exempel depression och övervikt.

Det är alltså detta som driver oss i Stiftelsen Dunross & Co. Vi vet 

att de krafter som gör jobbet finns hos de som engagerar sig inom 

idrottssverige, till exempel lagledare, funktionärer och föräldrar. Dessa 

personer är för oss de stora hjältarna.

Vi tror att vi kan göra nytta, inte bara genom ekonomiska tillskott, 

utan också genom att vi ställer krav på föreningarna, och sam tidigt 

som vi ger verktyg för att kunna utveck  la sin verksamhet. Detta skapar 

extra mervärde för barn- och ungdomsverksamhet

Därför stöttar Stiftelsen barn- och ungdomsidrott!
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Kvalitetssäkring
För Stiftelsen är samarbete och samverkan med våra föreningar 

mycket viktigt. Vi har redan idag regelbundna uppföljningsmöten med 

våra föreningar, något som gör att vi skapat en bra relation och ett 

ömsesidigt förtroende. 

Under 2018 och troligtvis även 2019 ligger fokus för Stiftelsen på att få 

en djupare och tydligare bild av hur våra föreningar verkar, vilka utma-

ningar de står inför och hur de bedriver sina verksamheter. 

Genom att vi under året kommer att träffa alla de föreningar vi 

samverkar med kommer vi också att kunna identifiera centrala frågor 

som föreningar har gemensamt, något som ger oss bra uppslag kring 

framtida ämnen för Dunrossdagar. Våra möten med föreningar ger oss 

också möjlighet att få kännedom om hur föreningar löst olika problem. 

Dessa lösningar kan komma till stor nytta i andra föreningar som 

brottas med liknande problem. Genom att knyta samman föreningar 

skapar vi möjligheter till samverkan; något som många gånger kan 

vara svårt att hinna med i den dagliga verksamheten.

Samtidigt skapar våra möten med föreningar en djupare relation och 

tilltro, vilket gör att föreningar har lättare att kontakta oss när det 

uppstår oönskade situationer. Vår förhoppning är att föreningar alltid 

löser problemen internt, men samtidigt är vi alltid intresserade av att 

följa upp hur föreningar har agerat i olika typer av konflikter.

Målsättning för 2018 är att vi skall få en tydligare bild av den övergri-

pande kvalitén i våra föreningar.

Inlämning av nyckeltal!
För att Stiftelsen skall kunna hålla nere sina administrativa kost-

nader och på så sätt sträva efter den avbräcksobefintliga ansatsen 

(se förklaring sidan 12) ställer vi krav på 

våra föreningar. I samband med att en 

förening ansöker om stöd hos Stiftelsen 

lämnar föreningen in nyckeltal omfattandes 

ekonomiska detaljer, samt information om 

antalet aktiva medlemmar med mera. Dessa 

faktorer är avgörande när det gäller eventu-

ellt godkännande av stöd. När en förening 

har beviljats stöd ställer Stiftelsen krav på 

föreningarna att en gång per år lämna in 

såväl uppdaterade nyckeltal som balansrapport för det gångna verk-

samhetsåret. Dessa måste sålunda levereras för utbetalning av stöd 

mot faktura skall kunna ske.

Genom att ställa krav på att föreningen tar fram dessa siffror och redo-

visar dem är det vår övertygelse att vi förbättrar föreningens admini-

stration samtidigt som Stiftelsen löpande kan se hur en förening 

utvecklas, vilket ger föreningarna ett analysverktyg att internt arbeta 

med, samtidigt som Stiftelsen ges en möjlighet till en bättre förstå-

else för föreningen.

I det fall att en förening ej lämnar in nyckeltal och/eller balansrap-

port betalas ej stödet ut. Kravet på inlämning innebär att Stiftelsen 

ej behöver avsätta resurser för att jaga nyckeltal och/eller balans-

rapporter, vilket alltså innebär lägre omkostnader för Stiftelsen. 

I juni lanserades den nya webbplatsen för Stiftelsen. Tanken är att den 

skall vara mer lättnavigerad, att den mesta informationen skall finnas 

att hämta där. Där kan föreningarna också enkelt finna kontaktinfor-

mation till andra klubbar. Bidra gärna med fler bilder till galleriet.

Ny webbplats

NYCKELTALEN ÄR, 

TILLSAMMANS 

MED EN BAL ANS-

RAPPORT, EN 

FÖRUTSÄTTNING 

FÖR ATT ETT 

ÖVERENSKOMMET 

STÖD SKALL 

UTBETAL AS.

I samband med att GDPR införes har Stiftelsen Dunross & Co sett över 

hantering av uppgifter rörande ansökningar, men även rörande publice-

ring av fotografier i olika typer av informationsmaterial. Med avseende 

på hantering av kontaktuppgifter kommer varje förening i samband 

med att man lämnar in ansökan ange om man ej vill att kontaktupp-

gifter till föreningen publiceras på Stiftelsens hemsida. Med avseende 

på publicerade fotografier med personer kommer Stiftelsen ej att 

publicera bilder där föreningen inte först har hämtat in samtycke om 

publicering. Stiftelsen kommer före publicering att få bekräftat från 

föreningen att sådant samtycke finns.

Stiftelsen och GDPR
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Stiftelsen Dunross-familjen
Alingsås HK

Alingsås KIK

Alvik Basket

Askims IK

Azalea BK

Backa Handbollsklubb

Backatorp IF

Bergums IF

BK Heid

BK Häcken

Bollebygds AFF Handboll

Dalen-KFF

Duvbo Idrottsklubb

Ekerö IK

Enskede IK

Eriksbergs IF

FBC Lerum

FBI Tullinge Innebandy

Finlandia Pallo IF

Floda BoIF

Frölunda IBK

Fässbergs IF

GF Kroppskultur

Grohed/Ljungskile

GT Söder Handboll

Guldhedens IK

Gunnilse IS

Hammarkullens Basketklubb

Hanvikens SK 

Hemsjö IF

Hindås IBK

Hisingsbacka FC

Hjuviks AIK

HK Aranäs

Hovås Billdals IF

HP Warta

Huddinge Handboll

Husqvarna fotbollsförening

Härryda HK

Hässelby SK FF

Högsbo Basketklubb

Hönö IS

IBF Backadalen

IBF Älvstranden

IF Mölndal Fotboll

IF Warta

IF Väster

IFK Björkö

IFK Fjärås 

IFK Örby

IK Baltichov

IK Kongahälla

IK Nord

IK Sävehof

IK Zenith

Ingarö IF

Jitex Mölndal BK

Jonsereds IF

Järla IF FK

KFUM Borås Basket

KFUM Central Basket

KFUM Tyresö Basketbollklubb

Kinna IF

Kista Sports Club KFUM

Kullavik IF

Kungsladugårds BK

Kungälvs HK

Kvarnby Basket Breddförening

Kållered SK

Kärra HF

Kärra IBK

Kärra KIF

Landvetter Idrottssällskap

Landvetter Wings

Lerums IS

Lindome GIF

Lindome IBK

Lindås Waves IBK

Lundby IF

Lunden ÖBK

Marstrands IBK

Mossens BK

Mölndal Bandy

Mölndals IBF

Mölnlycke IF 

Nacka Wallenstam IBK

Nol IK

Norsborgs Idrottsförening

Näsets SK

Nödinge SK

Onsala BK

Onsala IBK

Partille IBS

Qviding FIF

Reymersholms IK

Romelanda UF

Rågsveds IF

Sickla IF

SK Höjden

Slottsskogen/Godhem IF

Solberga BK

Spånga IS

STC Kungälv IBK

Stenkullen GoIK

Stenungsunds HK

Stenungsunds IBK

Stenungsunds IF

Stuvsta IF

Sundbybergs IK Fotboll

Surte IS IBK

Särö IK

Särö Seahawks

Sävedalens IF

Torslanda HK

Torslanda IK

Tullinge Triangelpojkar

Tungelsta IF

Tyresö FF

Tyresö Handbollklubb

Utbynäs SK

Vallens IF

Vallentuna Handbollklubb

Warberg Innebandyförening 

WIBF

Varla Innebandyklubb

Västerhaninge IF

Västra Frölunda IF

Ytterby IS

Åkersberga BK

Årsta AIK Handbollsförening

Åsa IF

Älta IF

Älvsborg FF

Älvängens IK

Ängby IF

Öckerö IBK

Öckerö IF

Öjersjö IF

Önnereds HK

Örgryte IS FF

Internationellt:

Chiparamba

Övrigt stöd:

BTK Linné

Våga va’ dig själv!!!

SNPF

Lifvergren & Andersson
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Övrigt stöd
Förutom stödet till idrottsföreningar lämnar Stiftelsen stöd till ett 

flertal andra organisationer, som har barn och ungdomar i fokus.

Chiparamba Breakthrough Sports Academy

Chiparamba är en fotbollsorganisation vars grundläggande mål 

inte bara är att spela fotboll utan också att sprida kunskap om HIV/

Aids och därmed bidra till att utrota denna förskräckliga sjukdom. 

Dunross & Co har stöttat Chiparamba sedan 2003. De svenska initia-

tivtagarna och eldsjälarna är Dan Allbäck och Lennart Bäckman som 

runt år 1996 startade ett projekt i Zambia för att hjälpa hemlösa och 

fattiga barn. Projektet går ut på att med fotbollens hjälp locka till sig 

ungdomar för att därmed slussa in dem i en skolverksamhet så att 

deras utbildning kan återupptas eller påbörjas. En viktig ingrediens 

i denna verksamhet är att ställa krav på spelaren att både sköta sin 

skola och sin fotbollsträning/tävling. Chiparamba har haft med lag i 

Gothia Cup under flera år. 

Lifvergren & Andersson

Genom ett samarbete med Per Lifvergren och Jonas Andersson 

möjlig gör Stiftelsen att skolor och idrottsföreningar får höra på Jonas 

och Pers gripande livsöden. Föreläsningarna är enormt uppskattade 

och ungdomar berörs och tar till sig av budskapet. 

Lifvergren & Andersson utför föreläsningar och utbildningar i 

alkohol/drog och mobbingfrågor. Vi är alla väl medvetna om att 

alkohol och drogproblem slår hårt mot individ, skola, företag & 

familj. Att höja kunskapen om alkohol och droger är ett ovärder-

ligt instrument för arbetsgivare, ungdomsledare, lärare & förälder. 

Utbildningarna bygger på personliga och yrkesmässiga erfarenheter 

av alkohol- och drogproblematik.

Svenska Narkotikapolisföreningen

Våld och narkotika är dessvärre inget som minskar i vårt samhälle, 

snarare tvärtom. Tillgängligheten av olika typer av narkotikaklassade 

preparat via Internet gör frågan om att utbilda barn och ungdomar 

kring narkotikans faror viktigare än någonsin. 

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen 

är ideell – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. SNPF stödjer 

enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag 

för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens 

stadgar. Regelbundna utbildningskonferenser och seminarier med 

kvali ficerade föreläsare och instruktörer arrangeras. Föreningen 

håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkoti-

kaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet. 

Våga va’ dig själv!!!

Stiftelsen Våga va´ dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar 

genom goda exempel och positiva aktiviteter. Ambitionen är att 

arbeta proaktivt och förebyggande, med regelbundna aktiviteter. 

Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck den 1 juni 2005, till minne 

av dottern Linda. Exempel på aktiviteter är läger, skolprojekt, tema-

dagar, stipendie, alumni/återträffar, ”Dagen” och ledarutbildningar.

BTK Linné

BTK Linné har en särskild historia för oss, då klubben ända sedan 

70-talets början legat företrädare för Dunross & Co, varmt om 

hjärtat. Därför finns BTK Linné med i Stiftelsens stödarbete, trots 

att bordtennis som bekant inte är en lagsport, om man nu inte med 

det menar dubbelspel.

Dessa omständigheter ändrar dock inte det faktum att man i 

Dunrosshallen ute i Kviberg bedriver en mycket fin ungdomsverk-

samhet. Göteborg var en gång mycket stora inom ungdomspingisen 

och det är vår förhoppning att många fler ungdomar skall finna 

vägen tillbaka till denna mycket spännande och utvecklande sport. 
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Styrelsen i Stiftelsen Dunross & Co

Dunrossmodellen 
För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen 

som symboliseras med nedanstående pil och spridningstavla: 

Pilens skaft utgör de medel som Stiftelsen bidrar med. Av de medel 

som kommer in i Stiftelsen ska så nära 100 procent som möjligt 

komma ut till de projekt som vi satsar på. Här vill vi vara bäst i 

klassen och har därför skapat ett uttryck som vid en första anblick 

kan verka invecklat men egentligen är ganska enkelt. Målsättningen 

har vi benämnt Den avbräcksobefintliga ansatsen. Det betyder att 

målet är att alla medel som Stiftelsen får in oavkortat – utan att 

kosta något på vägen – ska gå till det verkliga syftet: en menings-

fylld tillvaro för barn och ungdomar. 

Pilens spets symboliserar projekten som vi satsar på. De tillskjutna 

medlen ska ge så mycket effekt som möjligt. Det ska ske genom 

att projekten är fokuserade, effektiva och framförallt tydliga, eller 

”mitt i prick” om du så vill. De ska också vara dynamiska, så att 

medlens mervärde kan “multipliceras” genom de goda och ideella 

krafterna i föreningar och organisationer. Det är det vi kallar Den 

dynamiska faktorn. För att få tillgång till dessa medel ställer vi krav 

på föreningen eller organisationen och att de skriftligen återkopplar 

till Stiftelsen med bland annat nyckeltal. 

Spridningstavlan symboliserar de organisationer och föreningar vi 

söker. Deras verksamheter ska vara sådana att stöden kan likformas 

och dupliceras. På så sätt kan uppföljning också ske på ett så effek-

tivt sätt som möjligt i enlighet med ovan. På det sättet tror vi att de 

satsade medlen kan ge ett bra genomslag och spridning. Vi kallar det 

Den duplicerbara modellen.

Vill du veta mer?
På Stiftelsens webbsida, www.stiftelsendunross.se, kan du läsa mer 

om vårt arbete, våra värderingar & stödkriterier och mycket annat. 

Där kan du också finna vår stödpolicy i sin helhet.

Styrelsen
Ordförande Leif Nilsson (sittande till höger), Sven Norfeldt (sittande 

till vänster), Jörgen Persson (stående till vänster) och Tove Norfeldt 

(stående till höger).
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Föreningar som bär Stiftelsen Dunross & Co’s logotype 
har gett sitt löfte att följa nedan angivna kriterier.

Ingen form av så kallad toppning ska ske inom barnidrott till och med tolv år.  

Med toppning avses i detta fall uppdelning av spelare under match och träning  

baserat på kunnande och/eller mognad. 

•

I äldre åldersklasser kan uppdelning under match och träning baserat på träningsflit och  

kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.

•

Föreningen ska aktivt arbeta för att ge barn och ungdomar förutsättningar och  

möjligheter att utvecklas utifrån den egna kompetensen.

•

Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge barn- och ungdomar en positiv  

relation till idrotten

•

Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme under aktiviteter i 

föreningens regi.

•

Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.

•

Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.

•

Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp. 

•

Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska  

förekomma inom föreningens lag.

•

Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens  

ledare och som ledarna följer i sitt arbete med barn- och ungdomar.
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