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Viktiga händelser under året
Uppdatering av de nyckeltal som efterfrågas
•
Inställd Dunrossdag
•
Beslut om att ta fram broschyren Stiftelsen - Vår stödmodell
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Sammanfattning 2020

Inför 2021

Föregående år blev för många föreningar ett mycket utmanande år.

I skrivande stund håller pandemin fortfarande idrotten i ett fast

Pandemin satte käppar i hjulet för föreningarnas verksamheter och

grepp och inga matcher är tillåtna för barn, ungdomar eller vuxna

styrelserna hade fullt upp med att hantera de olika direktiv som kom

som ej har idrotten som yrke. Föreningarna arbetar enträget vidare

från myndigheter. Generellt sett har våra föreningar löst situationen

och många av våra föreningar står i startgroparna för att få en positiv

mycket väl och rent ekonomiskt har inte pandemin påverkat våra

skjuts när restriktioner släpper. Från Stiftelsens sida kommer vi även

klubbar i någon större utsträckning, med undantag för de av våra

under 2021 att ha en tät dialog med föreningarna och ambitionen är

föreningar som arrangerar större cupevenemang eller har arrange-

att träffa alla föreningar en gång per år.

mang som normalt genererar stora intäkter till klubben.

Vi ser ingen större expansion i sikte utan planen är att vi under 2021

För Stiftelsen innebar 2020 att Dunrossdagen fick ställas in, vilket

skall jobba vidare med de föreningar vi har. Att kunna vara en del i

vi självfallet tycker är tråkigt. Rent verksamhetsmässigt har dock

att de föreningar vi stödjer utvecklas än mer är nog så viktigt. Vi ser

arbetet flutit på i vanlig takt även om många möten med föreningar

det också som mycket viktigt att föreningarna aldrig tar vårt stöd

kommit att bli digitala.

för givet; våra krav och riktlinjer följer föreningarnas policys väl och
efterföljer man föreningens policys följer man även våra krav. Likväl

Inför 2020 föll några klubbar ifrån, men vi har även adderat en del

ser vi från och till att föreningar inte följer sina egna policys och när

klubbar inför och under året och vi upplever att huvuddelen av de

så sker kräver vi att man som förening agerar och återkopplar. Under

föreningar vi stödjer på ett mycket bra sätt lever efter de policys och

2021 kommer vi lägga fortsatt fokus på att tillse att våra krav lever

värdegrunder man i föreningen tagit fram; något som är en garant

som de lär.

för att man även lever utifrån Stiftelsens krav och värderingar.

Vi har även tagit sikte på Dunrossdagen 2021 som kommer att hållas
på Arken Spa i Göteborg 21/11. Ambitionen är att bjuda på ett smörgåsbord av viktig information kring barn- och ungdomsidrott och
även ge föreningar möjlighet att ta del av lyckade framgångsrecept
från andra föreningars framgångsrecept.

2

Den svenska föreningsmodellen
Den svenska ideella föreningsverksamheten är något man bör värna

Under året har detta blivit alltmer påtagligt och vi ser att fler och fler

och vara stolt över. Att människor lägger ned mängder med tid på

av våra föreningar väljer att anställa en föreningsutvecklare genom

att bära upp föreningar och skapa trygghet och en meningsfull fritid

att lägga kostnaden på ökade medlemsavgifter.

för våra barn- och ungdomar är ett grundfundament för samhällets
Vad som också är en tydlig trend är att antalet föräldratränare i

utveckling. Det blir dock alltmer uppenbart att de krav som myndig-

äldre ungdomslag minskar. Många föreningar ser behovet av att

heter ställer på föreningar blir allt högre och med det blir det också

kvalitetssäkra de träningar man erbjuder och en del föräldrar känner

allt tydligare att den helt ideella föreningen är på väg att försvinna.

att de varken har tid eller kapacitet att hantera den utveckling som
Vi kan notera att de föreningar som har en föreningsutvecklare som

ungdomarna kräver. De arvoderade tränarna blir något som påfrestar

driver på och hanterar den dagliga verksamheten, är de föreningar

föreningarnas ekonomi ytterligare.

som mår bäst. Det är också häri en stor problematik finns. De flesta
Det renodlat ideella föreningslivet är på väg att vridas mot att bli

föreningar kämpar hårt med att få ekonomin att gå runt och att ta

en hybridverksamhet där ideella krafter samverkar med avlönade

på sig kostnaden för en anställd är något som kan vara föreningen

krafter och i detta ligger en stor utmaning både ekonomiskt och

övermäktig. Samtidigt kan det vara just föreningsutvecklaren som

strukturellt.

är det som krävs för att föreningen skall kunna lyfta till nästa nivå.

3

Ordförande har ordet
2020 - ETT ÅR MED STORT SOCIALT TAPP!
År 2020 har varit ett mycket tungt år för Idrotts-Sverige, även om
många klubbar rent ekonomiskt klarat sig väl. Värre är det för våra
ungdomar. Redan tidigare vet vi ju att ungdomar i allt högre grad rör
sig mindre, allteftersom andra aktiviteter som TV-spel eller surfande
på mobilen lockar.
Och så kom Corona-skräcken, vilket förlamat än mer. Rädsla är tyvärr
ett sorgligt verktyg då det innebär en ökad oro och får människor att
dra sig tillbaka i sig själv. Att massmedia, tidningar och TV ständigt
basunerar ut faror, har därför varit mycket deprimerande och lett till
att ungdomar generellt under året kommit att röra sig allt mindre.
Inte nog med att det inneburit att den psykiska ohälsan hos våra
ungdomar ökat, det har också lett till en förstärkning av den
pågående fetma-pandemin som pågår runt om i världen. Om
ÄR DET INTE TVÄRTOM
SÅ ATT DET ÄR
RISKGRUPPERNA SOM
BÖR VARA RÄDDA OCH
INTE BARN SOM JU MÅR
BRA AV ATT RÖRA SIG
OCH UMGÅS MED SINA
KOMPISAR

man mår dåligt psykiskt och är
rädd för att gå ut, ja då blir den
naturliga konsekvensen att man
rör sig mindre och kanske rent av
börjar ”tröstäta”. Denna negativa
”moment-22”,

förstärks

av

att

övervikt dessutom försämrar våra
immunförsvar. Och att missa ett
år av sin skolgång bådar inte gott,

då en fungerande demokrati förutsätter såväl en fostrande
idrottsrörelse som kunskapsgenererande och simulerande skola.
Leif Nilsson

Man kan dessutom tycka att mycket av corona-rädslan vad gäller
just för ungdomen, varit kraftigt överdriven, detta särskilt som vi

i gång med klubbverksamheten. Motivationen borde ju finnas; det är

vet att dödligheten i stort sett är noll för personer under 20 år. Är det

ju våra barns framtid det handlar om.

inte tvärtom så att det är riskgrupperna som bör vara rädda och inte

DAGS FÖR EN ÅTERSTART!

barn som ju mår bra av att röra sig och umgås med sina kompisar?

Många av er känner till mitt engagemang och hur mycket idrotten

Vidare kan man fråga sig vilka andra konsekvenser coronarädslan

betytt för mig och för den jag är idag. Min tacksamhet vet inga

har fått för våra ungdomar? Ökat droganvändande? Deprimerade

gränser. Utan idrotten hade jag inte kunnat fostrats till den

barn och barn som utvecklar ångest, vet vi är grupper som riskerar

lagspelare jag är idag och detsamma gäller förstås alla barn- och

att ta till droger. Ur den synvinkel känns Sveriges coronastrategi i

ungdomar. Låt oss därför inte tappa engagemanget, nu är det dags

vissa delar ogenomtänkt.

att visa karaktär och kick-starta verksamheterna igen. Det är vår nu
och med våren börjar som bekant allt liv, då börjar blommorna gro

NU HÄNGER DET PÅ DIG!

och då vill vi alla se barnen glädjas med sina idrotter.

Nu handlar det om att få i gång Idrotts-Sverige igen och nu häger

Det hänger på dig, och eldsjälen i din person!

mycket på föräldrar, ledare, styrelse och andra engagerade i våra
klubbar att med kraft ta tag i taktpinnen och driva på. Det finns ju

Göteborg april 2021

en risk att man i Coronans spår lagt sig till med osunda vanor och
det kan ju ibland vara jobbigt att komma över tröskeln och ta ansvar.
VI VÄRDESÄTTER ANSVAR!

Leif Nilsson

Det är ju också något som vi värdesätter när vi bedömer klubbarna,

Ordförande

hur mycket passion finns här och hur mycket ansvar tar man. Vi vet
att ni gör ett fantastiskt jobb och nu gäller det verkligen att komma
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Stödansvarig har ordet
IDROTT UNDER EN PANDEMI
Att bedriva en ideell förening under pågående pandemin kräver
oerhört mycket av styrelser, ledare, föräldrar och aktiva. Tänkta
träningar och/eller matcher kan ställas in med kort varsel och
planerade och efterlängtade cuper och läger ställs in. Barn som är
vana vid att kunna träffa sina vänner i samband med träning hamnar
i stället i ett läge där isolering och ensamhet blir vanligare; där den
dagliga kontakten med vänner minskar.
För de allra flesta av våra föreningar har föreningen vinnlagt sig
om att hålla i gång träningen, om än på annat sätt än normalt.
Inomhusidrotter har flyttat ut och anpassat sig till en ny, om än
tillfällig , verklighet. En del barn i övre tonåren har blivit utestängda
från träning helt och hållet och konsekvenserna av det ser vi nog inte
än på några år.
Vad som dock är påtagligt när jag haft mina möten med föreningar,
där de allra flesta mötena blivit digitala, är längtan efter att få vara
med sina vänner och idrotta. Betydelsen av idrotten som social
företeelse, en plats där man träffar sina vänner och har kul, har
blivit mycket tydlig under pandemin och idérikedomen bland lagen i
våra föreningar har varit enorm. Där det inte gått att genomföra en
normal träning har man i stället valt att ha gemensamma träningar
digitalt. Om man inte kunnat träna inne har man gått ut och sprungit
eller gjort annan aktivitet.
För många har det varit så att man ej fått spela matcher eller kunnat
delta i cuper och ändå har, enligt de indikationer vi fått, det inte
BET YDELSEN AV
IDROTTEN SOM
SOCIAL FÖRETEELSE,
EN PL ATS DÄR MAN
TRÄFFAR SINA
VÄNNER OCH HAR
KUL , HAR BLIVIT
MYCKET T YDLIG
UNDER PANDEMIN

Jan Juhlin

skett något större avhopp från olika
lag och idrotter. Barnen vill idrotta,

har tveklöst skapat ett väl fungerande mötesforum, något som

de vill röra på sig och visst längtar

säkert kommer att bestå efter pandemin.

man efter matcher och cuper men det

Även en pandemi för sålunda med sig något gott. För Stiftelsens

är samtidigt uppenbart att barnen i

del blir det alltmer uppenbart att idrotten som en sammanbindande

mycket stor utsträckning idrottar för

kraft är oerhört viktig och de negativa effekterna av pandemin har

att de älskar att idrotta, att vara del i

vi nog ännu inte riktigt sett. Vi vet inte hur många barn som slutat

ett lag, att träffa sina vänner oavsett

i förtid på grund av pandemin. Vi är dock övertygade om att de

om det är matcher eller ej. Detta är

föreningar som hela tiden skapar optimala förutsättningar för att

något vi måste ta fasta på även efter

ge barn och ungdomar en meningsfull positiv fritid genom är också

pandemin; idrotten som ett kitt som binder samman barn och

de som har bäst förutsättningar att behålla barn, men även locka

ungdomar.

tillbaka de som kanske slutat.

Ytterligare en effekt av pandemin är en förändrad mötesstruktur.
När beskedet kom att man skulle undvika större grupper och att
minimera sina kontaktytor blev föreningar tvingade att hitta nya

Jan Juhlin

sätt att kommunicera med ledare och föräldrar. Genom digitala

Stödansvarig

möten har de flesta föreningarna kunnat få ut viktig information
till ledare, föräldrar och spelare och de allra flesta berättar att de
digitala mötena har inneburit att fler har deltagit på mötena.
Vägen till mötet har ofta inte varit längre än att ta sig från köket
till arbetsrummet och därifrån logga in. De fysiska mötena saknas
såklart då mycket av diskussionen runt mötet uteblir men pandemin
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Dunrossdagen
2018

Pandemin satte stopp för Dunrossdagen 2020, något som självfallet
är tråkigt. Vi fick frågan från många håll om vi kunde genomföra

Dunrossdagens hölls återigen på Hotell Arken Spa i Göteborg. Fokus

Dunrossdagen digitalt, men Dunrossdagen är så mycket mer än bara

under dagen var Starka barn, där vi fick föreläsningar av Serena

seminarierna. De enkäter vi gjort efter tidigare Dunrossdagar visar

Mon De Vienne och Johan Örtendahl. Serena pratade om hur man

väldigt tydligt att det många föreningar tar med sig från dagen är

kan arbeta för att stärka barns självkänsla, medan John pratade om

dynamiken och möjligheten att träffa och utbyta idéer med andra

hur ledare kan stärka barns självförtroende. Under eftermiddagen

föreningar. Vi tror att den essensen hade gått förlorad i ett digitalt

fick föreningarna själva möjlighet att arbeta med frågorna. Under

event.

lördagskvällen bjöds på föredrag av ärkeängeln Torbjörn Nilsson.
Betyg 4,68

Inför Dunrossdagen 2021 hade vi kunnat kopiera hela förra årets
tänkta program och troligen fått till en lyckad dag, men efter dialog

2017

med föreningar har vi valt att skifta fokus. Många föreningar har haft
Dunrossdagen hölls på Arken Spa och temat för året var Effektivare

stora utmaningar under pandemin och en del barn- och ungdomar

förening. Föreläsningar av eldsjälsföreningen Grytgöls IK samt Klas

har lämnat idrotten, vissa av dem för att aldrig återvända.

Östberg ackompanjerade Michael Alphovs föreläsning, som sedan
Många av våra föreningar berättar dock att man lyckats behålla

under eftermiddagen ledde till arbete i workshopformat. 200 delta-

barnen och ungdomarna i idrotten och vi tror att det i pandemins

gande. Betyg 4,56.

kölvatten finns möjlighet för idrottssverige att ta ett nytt avstamp.
2016

Vi är övertygade om att många föräldrar har insett idrottens betydelse, när den inte funnits där som en naturlig del av vardagen.

First Hotell Billingehus i Skövde. Fokus för dagen var på

Många barn- och ungdomar har upplevt baksidan av att inte kunna

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

idrotta och därigenom fått en vilja och lust att börja igen, eller

ett positivt sätt inkludera föräldrar i verksamheten. Arbetet under

kanske börja som nybörjare.

dagen leddes av Johan Fallby, och de cirka 180 närvarande representanterna samverkade under workshopliknande former. Betyg 4,57.

Mot bakgrund av detta har vi valt att fokusera Dunrossdagen 2021
på temat Återstart. Vi är övertygade om att våra föreningar har

2015

mängder med erfarenheter, tips, idéer och tankar som man har

Stenungsbaden med tema talangbegreppet där Jesper Fundberg

fångat upp under pandemin. Vi vet att en del har uppslag och idéer

föreläste om ”Talangutveckling eller talangavveckling” samt att

kring hur man rivstartar verksamheten. Genom att dela med sig av

Kenth Hultström höll ett föredrag kring hans erfarenhet inom bredd-

sina erfarenheter tror vi att pandemin kan föra med sig ett uppsving

och elitidrott. Betyg 4,51.

inom idrotten. Varmt välkomna till Dunrossdagen 2021 den 21/11 på
Arken Spa.

2014

TIDIGARE DUNROSSDAGAR

Öckerö med tema “Idrottsföreningar och sociala medier” och Enskede
berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.*

2020

2013

Inställd på grund av restriktionerna kring pandemin covid-19.

Stenungsbaden med tema ”Toppning och Nivåanpassning”. Marie
Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.*

2019

2012

Dunrossdagen hölls återigen på Arken Spa i Göteborg och upplägget
detta år var lite annorlunda än tidigare. Under lördagen berättade

Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen Våga va dig

Emma Green och Camilla Kallin om att sätta glädjen i fokus i allt

själv. Per Lifvergren berättade också om sitt arbete kring missbruks

man gör, inte bara idrotten. Under söndagen berättade Emma

frågor och Hasse Carlsson föreläste om det positiva ledarskapet.*

Fagerstrand om hur hon uppfattar att FN:s barnkonvention skulle

* Åren 2012-2014 genomfördes ingen enkät, därav inget betyg.

kunna påverka idrottssverige i det att konventionen blev lag 1/1
2020. På eftermiddagen bjöds deltagarna på möjlighet att delta på
seminarier som i mångt hölls av andra föreningar som berättade om
lyckade koncept. Dunrossdagen som helhet fick ett betyg på 4,62.
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Stiftelsen Dunross-familjen
Alingsås HK

Huddinge HK

Kungälvs HK

Stenungsunds IBK

Alingsås KIK

Husqvarna FF

Kvarnby Basket

Stenungsunds IF

Alviks Basket

Härryda HK

Kållereds SK

Stuvsta IF

Angereds IS

Hässelby Hawks

Kärra HF

Sundbybergs IK Fotboll

Askims IK

Hässelby SK FF

Kärra IBK

Surte IS IBK

Azalea BK

Högsbo Basketklubb

Kärra KIF

Särö IK

Backa HK

Hönö IS

Landvetter IS

Särö Seahawks

Backatorp IF

IBF Backadalen

Landvetter Wings

Sävedalens IF

Bergums IF

IBF Älvstranden

Lerkils IF

Torslanda HK

BK Heid

IBK Bergum

Lerums IS

Torslanda IK

BK Häcken

IBK Kungälv

Lindome GIF

Tullinge TP

Bollebygds AFF Handboll

IF Mölndal Fotboll

Lindome IBK

Tungelsta IF

Bollstanäs SK

IF Väster

Lindås Waves IBK

Tyresö FF

BTK Linné

IF Warta

Lundby IF

Tyresö HK

Chiparamba Academy

IFK Björkö

Lunden ÖBK

Tölö IF

Dalen Krokslätts FF

IFK Fjärås

Mossens BK

Utbynäs SK

Duvbo IK

IFK Viksjö

Mölndal Bandy

Vallens IF

Eken IBK

IFK Örby

Mölndals IBF

Vallentuna Handbollklubb

Ekerö IK

IK Baltichov

Mölnlycke IF

Varla Innebandy

Enskede IK

IK Bolton

Nacka Wallenstam IBK

Västerhaninge IF

Eriksbergs IF

IK Frej Täby

Norrtulls SK

Västra Frölunda IF

FBC Lerum

IK Kongahälla

Norsborgs IF

Warberg IBF

FBI Tullinge Innebandy

IK Nord

Näsets SK

Ytterby IS

Finlandia Pallo IF

IK Rössö Uddevalla

Nödinge SK

Åkersberga BK

Floda BoIF

IK Sävehof

Onsala BK

Årsta AIK HF

FoC Farsta

IK Zenith

Onsala IBK

Åsa IF

Frölunda IBK

Ingarö IF

Partille IBS

Älta IF

Fässbergs IF

Jitex Mölndal BK

Qviding FIF

Älvsborg FF

GF Kroppskultur

Jonsereds IF

Reymersholms IK

Älvängens IK

Grohed/Ljungskile

Järla IF FK

Romelanda UF

Ängby IF Fotboll

GT Söder Handboll

KFUM Borås Basket

Rågsveds IF

Ängby IF Innebandy

Guldhedens IK

KFUM Central Basket

Sannadals SK

Öckerö IBK

Gunnilse IS

KFUM Tyresö BBK

Sickla IF

Öckerö IF

Hanvikens SK

Kinna IF

Sjövalla FK

Öjersjö IF

Hemsjö IF

Kista Sports Club KFUM

SK Höjden

Önnereds HK

Hindås IBK

Knarrbacken FC

Slottsskogen/Godhem IF

Örgryte IS

Hisingsbacka FC

Kode IF

Solberga BK

Hjuviks AIK

Kullavik IF

Spånga IS

HK Aranäs

Kungsladugårds BK

Stenkullen GoIK

Hovås Billdals IF

Kungsängens SK

Stenungsunds HK
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Stiftelsen Dunross & Co – vår stödmodell
Under de år som Stiftelsen Dunross & Co har utvecklats och

I ”Stiftelsen Dunross & Co – vår stödmodell”, beskriver vi bakgrund,

expanderat har vi alltid följt en grundmodell, som vi förvisso förfinat

syfte och mål med vår verksamhet. Broschyren finns tillgänglig för

och utvecklat, men som i stort varit likadan sedan starten. Vår

nedladdning från vår hemsida och vi uppmanar alla som har stöd

målsättning har alltid varit att stötta väl fungerande organisationer,

eller funderar på att söka stöd att läsa igenom den.

ställa likadana krav på alla föreningar och aldrig stötta några
sidoprojekt. Detta har gjort att vi i vårt arbete kunnat vara stringenta
och tydliga mot våra föreningar.
Stiftelsens arbetet och mål bottnar också i att vi är övertygade om
att barn och ungdomar som är involverade i idrott växer och stärks
som individer, om miljön är positivt och utvecklande. Ett fåtal spelare
kanske når sverigetoppen eller till och med världstoppen, men den
stora massan kommer att hålla på med idrott på en betydligt lägre
nivå och ha minst lika stor glädje och nytta av den. Vi ser en sund
barn- och ungdomsidrott som en nyckel i individers demokratiska
fostran samtidigt som det bygger en livslång kärlek till idrotten,
vilket gynnar folkhälsan.
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Dunrossmodellen
För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen

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

som symboliseras med nedanstående pil och spridningstavla:

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

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

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

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

Den duplicerbara modellen.

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

Vill du veta mer?

kan verka invecklat men egentligen är ganska enkelt. Målsättningen

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

har vi benämnt Den avbräcksobefintliga ansatsen. Det betyder att

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

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

Där kan du också finna vår stödpolicy i sin helhet.

kosta något på vägen – ska gå till det verkliga syftet: en meningsfylld tillvaro för barn och ungdomar.

Styrelsen

Pilens spets symboliserar projekten som vi satsar på. De tillskjutna

Ordförande Leif Nilsson, Jörgen Persson, Erik Kullgren, och Oskar

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

Norfeldt.

att projekten är fokuserade, effektiva och framförallt tydliga, eller

Mervärde
Gemensamma värderingar
Fair play
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