Pågående Inkluderingsverksamhet i Sverige
Linköpings Innebandyklubb
Verksamhet
Föreningen samverkar med Linköpings skolor. Genomför rastaktiviteter i prioriterade områden. Områden med
hög andel barn med utländsk bakgrund, hög arbetslöshet och utanförskap.
Aktiviteterna genomförs av Linköpings elitspelare som tar med sig material ut till skolorna, klubbor, bollar, mål
mm. Barnen får prova på att spela, ställa frågor och få autografer.
Samverkansparter
Linköpings kommuns skolor
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

Att fler barn ska bli aktiva på sin fritid och förhoppningsvis börja spela innebandy
Att fler flickor blir aktiva på sin fritid och förhoppningsvis börjar spela innebandy
Att visa barnen på skolorna att innebandy är en rolig och lätt sport att börja med, som dessutom är
relativt billig att utöva

Övrigt
Kostnadsfritt för både skolor och elever så att alla oavsett socioekonomisk bakgrund får samma möjligheter
Antal deltagande blev 51 barn i åldrarna 7 – 12 år samt 25 barn i åldrarna 13 – 16 år
Kontaktperson
Patric Coric
patric.coric@arrisi.com

Krylbo AIS
Verksamhet
Prova på verksamhet för nyanlända flickor. Rekrytering från närliggande flyktingboende. Temakväll/socialt
samkväm med föredragande elitspelare med utländsk bakgrund (bröderna Hajo). Barn, föräldrar och
kommunal personal.
Samverkansparter
Grundskola, fritidsgård i Krylbo

Svenska Innebandyförbundet
Mål
Övrigt

Att bidra till kommunens integrationsarbete
Att ge barn och föräldrar möjlighet till möte med det svenska föreningslivet
Att ge flickorna en aktiv fritid
Att visa upp förebilder
Att skapa sociala möten
Att få fler barn-och ungdomar att prova på innebandy och därigenom öka antalet medlemmar

Antal deltagande blev 25 barn i åldrarna 13 – 16 år.
Kontaktperson
Anders Sundvall
anderslillis@hotmail.com

Växjö Innebandyklubb
Verksamhet
Innebandyaktivitet och ledarskapsutbildning i socioekonomiskt utsatt område. Genom att utveckla en
fungerande fritidsverksamhet på huvudskolan i området (upptagningsområdet kommer att omfatta ytterligare 2
närliggande skolor) så skapar man en grund för flera idrotter samtidigt.
Samverkansparter
Växjö kommun
Växjö Vipers
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

Att utöka antalet ”unga vuxna” med ledarskapsutbildning
Att öka kunskapen om innebandy bland barn och vuxna i området
Att få en kontinuerlig innebandyverksamhet i området

Övrigt
Föreningsverksamheten i området är haltande. Genom ett långsiktigt arbete med skolans fritidsverksamhet
hoppas man kunna sätta en grund för föreningsverksamhet i området.

Kontaktperson
Johan Hultmark
Johan.hultmark@vaxjo.se

Västerhaninge IBK
Verksamhet
Innebandy träning och ledarutbildning för ensamkommande och boende i ett socioekonomiskt utsatt område.
Samverkansparter
Haninge kommun
Västerhaninge IBK
Stockholms innebandyförbund
Stockholms Idrottsförbund
Svenska Innebandyförbundet
Lions
Mål
-

Att bedriva kontinuerlig innebandyverksamhet i området (2 aktivitetstillfällen/vecka)
Att uppnå ett deltagande av 15 unga/tillfälle
Att öka kunskapen om innebandy bland barn och unga i området
Att 5 st. utvalda unga idrottare genomgår ledarskapsutbildning
Att mångfalden ska öka
Att andelen kvinnor ska öka
Att andelen ledare och funktionärer ska öka
Att flera ska spela högre upp i åldrarna

Övrigt
Området är utvalt av DF för storstadssatsning. Utveckla föreningsliv i området.
Satsningen omfattar 50 deltagare i åldrarna 16 – 24 år
Kontaktperson
Jöran Bergne
Joran.bergne@gmail.com
Tierp IBK

Verksamhet
Innebandy träning i samverkan med Rädda Barnen från första startdagen. Öppna innebandyträningar är
stommen i verksamheten. Ytterligare fokus är att samla barn, föräldrar till barnen, ensamkommande och
etablerade för att skapa en mötesplats.
Mötesplatsen erbjuder möjligheter till social interaktion utan att behöva spela innebandy. Mötesplatsen
erbjuder fika, språkträning, utlåning av böcker, möjlighet att pyssla och få svar på frågor om det svenska
samhället. Rädda Barnen hade bussträning med barnen från start. För att kunna ta sig från boendet till
träningshallen.
Samverkansparter
Rädda Barnen
Tierps kommun
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

Att erbjuda mötesplats för alla, en naturlig integration i samhället med föreningen som en väg in
Öppna innebandyträningar
Att värna allas rätt till att få vara med

Övrigt
Antal deltagande är 21 barn i åldrarna 7 – 12 år, 11 barn i åldrarna 13 – 16 år, 3 barn i åldrarna 17 – 20 år
samt 3 vuxna 26 år eller äldre
Kontaktperson
Helen Jaeschke-Pellonpää
tjavarodas@hotmail.com

Floorballclub Lerum
Verksamhet
Skapat ett innebandylag med ensamkommande flyktingpojkar från främst Afghanistan (Eritrea). Bedrivit
innebandyträning varje vecka samt medverkat i First League som anordnats av GIBF. Har varit med och
arrangerat Welcome Cup 2016 och 2017. Tanken med laget har varit att överföra de med intresse för
innebandy till klubbens ordinarie verksamhet. Många ungdomar har fått avslag på asylansökan och detta har
medfört att fokuset har legat på att skapa lagkänsla och trygghet.
Samverkansparter

Frivilliga i kommunen
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

Anordna aktivitet för ensamkommande ungdomar
Inkludera de ensamkommande pojkarna i föreningen och det svenska samhället samt få dem att
idrotta

Övrigt
Antal deltagande var 5 barn i åldrarna 13 – 16 år, 20 barn i åldrarna 17 – 20 år och 3 vuxna i åldern 26 Kontaktperson
Karin Bistedt
event@fbclerum.se
Gästriklands Motionsinnebandyförening
Verksamhet
Anordnande av prova på dagar och tematräningar på skolor med stark segregation. Tillsammans med förening
med flyktingboenden i anslutning. Motionsföreningen har administrerat, tillhandahållit med utrustning och bjudit
in ordinarie innebandyföreningar och lag att vara med och bidra. Under varje tillfälle har man genomfört idrott
med rörelseglädje, bland annat innebandy där Motionsföreningen även bidrar med instruktörer. Aktiviteterna
har genomförts på flera olika platser i distriktet och Gästriklands Innebandyförbund.
Samverkansparter
Vikingaskolan skolår F-3 samt 4 – 5
Lilla Sätraskolan skolår F-3 samt 4 – 5
Arbroskolan skolår 6 - 9
Murgårdsskolan skolår F-3 samt 4 – 5
Svenska Innebandyförbundet
Mål
Övrigt

Arrangera prova på tillfällen
Engagera människor till kontakt med samhället och föreningslivet
Skapa förutsättningar för integration i enlighet med SIU-modellen

Antal deltagande var 20 barn i åldern -6 år, 80 barn i åldrarna 7 – 12 år, 50 barn i åldrarna 13 – 16 år, 30 barn
i åldrarna 17 – 20 år, 25 unga vuxna i åldrarna 21 – 25 år, samt 20 vuxna.
Kontaktperson
Jakob Westerlund
Jakob.westerlund@innebandy.se

Örebro SK Ungdomsklubb
Verksamhet
Innebandyverksamhet i socioekonomiskt utsatt område, invandrartätt. Uppstart av 4 lag - 2 för pojkar och 2 för
flickor. Förutom huvudtränare tillsätts en lagförälder för varje lag. Utbildning till föräldrarna i föreningskunskap.
Skolbesök och träningsmatcher i närliggande skolor samt idrottshallar runt om i Örebro för att vidga
perspektiven. Syftet för föreningen är att öka mångfalden inom föreningen, skapa mötesplatser för barn,
ungdomar och vuxna från olika kulturer, med olika etnisk och socioekonomisk bakgrund.
Samverkansparter
Bordtennisklubben Örebro Väster
Grundskola
Örebro Folkhögskola
Möller Bil
Örebrobostäder
Fritidsgården i Vivalla
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

På lång sikt ha en innebandyansvarig stationerad lokalt i Vivalla
Skapa ett tillräckligt stort lag så de kan delta i seriespel, integrera i ordinarie verksamhet
Skapa förståelse för den svenska idrottsmodellen för föräldrar till barnen och området i stort genom att
utbilda dem i föreningskunskap
De yngsta lagen ska under året möta andra lag i samma ålder för att skapa mötesplatser för
integration
Öka antalet innebandyspelare i området med 50% (från 50 spelande till 75)
Att projektgruppen som bildats för detta projekt bibehålls och fortsätter att arbeta med utvecklingen av
verksamheten

Övrigt
Antal deltagande, 50 barn i åldrarna 6 – 13 år

Kontaktperson
Mikael Nilsson
Mikael.nilsson@oskungdom.se
Storviks Idrottsförening
Verksamhet
Erbjuder innebandyträning till närliggande flyktingförläggning. Då förläggningen ligger 5 km från Storvik har
föreningen samordnat transport till innebandyträningarna. Vill ge barnen och de vuxna en inblick i innebandyn
och förebygga passivitet på förläggning.
Samverkansparter
Rädda Barnen
Bussbolag
Sandvikens kommun
Flyktingförläggning i Backberg
Gästriklands IBF
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

Öka möjligheten till motion och välbefinnande
Integrera barn och föräldrar i det svenska samhället genom gemensamma upplevelser
Att föräldrarna får komma ut från boendet och träffa andra svenskar i samband med innebandyträning

Övrigt
Antal deltagande, 5 barn i åldrarna -6 år, 25 barn i åldrarna 7 – 12 år, 2 barn i åldrarna 13 – 16 år samt 17
vuxna 26 - år
Kontaktperson
Benny Pettersson
storviks.if@hos.sandnet.se

Jemtland Innebandyförening
Verksamhet

Samverkan med SFI-skolan på Frösön. Skolan rekryterade kvinnliga elever från 20 år och uppåt under
pågående SFI studier. De intresserade erbjöds innebandyträning 2 ggr/vecka under 5 månader, jan – maj
2017.
Under dessa 5 månader erhöll deltagarna grundläggande kunskaper om spelet och spelförståelse. Under
april/maj fick de elever som hade möjlighet att närvara en grundläggande utbildning om idrott, innebandy och
föreningsliv i Sverige samt vilka roller förutom att vara aktiv man kan ha. Jämställdhet och jämlikhet betonades
särskilt vid dessa utbildningstillfällen. Projektet avslutades med en match mot SFI-lärarna med övriga
skolelever på läktaren. Efter avslutad projektperiod övergår kvinnorna till Jemtland Innebandyförening för att
ingå i föreningens ordinarie verksamhet. Under sommaren kommer träning erbjudas två gånger i veckan för att
hålla igång tills hösten tar vid.
Kvinnornas kompetens fångas upp och utvecklas vidare av föreningen. Kvinnorna kan med tiden gå in som
assisterande lagledare i föreningens barn-och ungdomsgrupp (ledarförsörjning). Även uppdrag i styrelse eller
föreningsutveckling är aktuellt för kvinnorna.
Samverkansparter
Primrose Utbildning AB
Jämtland/Härjedalens idrottsförbund
Jemtland Innebandyförening
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen
Svenska Innebandyförbundet
Lärcenter Östersund
Arbetsförmedlingen Östersund

Mål
-

Bryta invandrarkvinnors isolering/utanförskap
Skapa en modell för ideella organisationer på hur integrationsarbete kan bedrivas i samverkan med
externa organisationer
10 – 25 elever på 5 månader
Innebandyträning 2 ggr/v i kombination med ledarutbildning
Öka antalet ledare inom innebandyn, från olika etniska bakgrunder
Göra innebandyn tillgänglig för äldre personer med invandrarbakgrund så de genom idrottsrörelsen
kan integreras och vara med och skapa ett bättre Sverige för sina barn
Få kvinnorna att sprida intresse för innebandy hos släkt och vänner och framförallt deras barn

Övrigt
Antal deltagande blev 32 kvinnor i åldrarna 20 – år.
Kontaktperson
Tomas Scott

Tomas.scott@hotmail.se
IBF Argentum 91
Verksamhet
Bedriver innebandyträning för idrottsintresserade nysvenskar i Arjeplog. Har ordnat med tolktjänster för att
nå/kunna kommunicera med föräldrar. Tillhandahåller utrustning, föreläsning med inspiratören Alexander
Milovanovic samt riktade träningstillfällen med Alexander.
Samverkansparter
Arjeplogs kommun
Svenska Innebandyförbundet
Mål
-

Att alla får spela på lika villkor
Skapa intresse för sporten och behålla så många spelare som möjligt
Få in så många som möjligt i social gemenskap
Öka integrationen inom laget

Övrigt
Antal deltagande 7 barn i åldrarna 7 – 12 år, 8 barn i åldrarna 13 – 16 år, 3 ungdomar i åldern 17 – 20 år
Kontaktperson
Elin Sundstén
elisund@hotmail.com
Värmlands Innebandyförbund
Verksamhet
Metodutvecklingsprojekt för att engagera utlandsfödda deltagare, visa upp innebandyn och skapa möjligheter
till övergångar från ”prova på verksamhet” till ordinarie verksamhet. Prova på tillfällena planerades i anslutning
till längre skollov för att samordnas med andra etablerade event. Första tillfället höstlov 2016 i samband med
distriktslagverksamhet (breddläger). Andra tillfället var planerat till jullov men ändrades till januari för att testa
om det blev fler deltagare. Tredje tillfället blev sportlovet 2017.
För att få en bra övergång till ordinarie verksamhet medverkade medlemmar från ordinarie föreningar vid
prova på tillfällena. Deltagare som medverkat på prova på verksamhet får möjlighet till att äta och ha
”mellanträningar” tillsammans med övriga lägerdeltagare. Transporter samordnades av VIBF från/till
asylboenden. Samverkan har även skett med andra integrationsinsatser i länet, främst med Filipstads IBK,

som genomfört ett liknande projekt och där de olika prova-på-lagen möttes i en uppvisningsmatch under april
månad 2017.
Samverkansparter
Svenska Innebandyförbundet
NIU-gymnasium Fria Läroverken
Karlstadsregionens asylboenden
Filipstads IBK
Skol IF Filipstad

Mål
-

Hitta en bra metod för att göra innebandyn tillgänglig för alla

Övrigt
Antal deltagande blev 3 barn i åldrarna 13 – 16 år samt 20 barn i åldrarna 17 – 20 år
Kontaktperson
Camilla Olsson
camilla.olsson@varmland.rf.se

