
SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna  
– idrottens studieförbund 
  En resurs och samarbetspartner!



SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. 
Vi finns i 21 distrikt över hela landet. Varje dag möter våra idrottskonsulenter ledare, 
tränare, styrelsemedlemmar, aktiva och föräldrar. I jobbet med föreningsutveckling är 
själva mötet mellan människor av stor betydelse. Möten där samtal och erfarenhetsut-
byten leder till förändring och utveckling både på individnivå och för hela föreningen.

SISU Idrottsutbildarna finns som en resurs för alla idrotter på såväl förbunds-, distrikts-, 
som föreningsnivå med tydligt fokus på idrottsföreningarna. Att vi finns på olika nivåer 
över hela landet ger medarbetarna en bra inblick i vad som är på gång inom idrotten, 
inom ditt förbund och vad som kan påverka just din förening. 

SVWF är ett av SISU Idrottsutbildarnas 73 medlemsförbund 
 

SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa dig och din förening 
Genom att tillföra kompetens, erfarenhet och resurser som ger möjlighet till utbild-
ning, utveckling och förändring hjälper SISU Idrottsutbildarna dig och din förening. 
 
Så här går det till: 
 
Ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna på det distrikt som din förening tillhör.  
Ni kommer då att möta en idrottskonsulent som kan hjälpa just din förening.  
Tillsammans kommer ni att gå igenom vad som är på gång i föreningen, inom förbundet 
och se över vilka behov ni har. Idrottskonsulenten berättar vad SISU Idrottsutbildarna 
kan bidra med. 

 
Känns samarbetet bra så här långt? 
Om det känns bra så kommer ni tillsammans att jobba fram en utbildnings- och ut-
vecklingsplan på lite längre sikt. Det skapar förutsättningar för att det faktiskt ska en en 
utveckling i föreningen. 

 
Då börjar vi! 
När utbildnings- och utvecklingsplanen är klar är det dags att faktiskt börja  
jobba med de olika utbildningsinsatserna. SISU Idrottsutbildarna hjälper  
till och möjliggör de olika aktiviteterna. Vilka de är och vilka möjligheter  
som finns kommer ni få veta i ert möte med idrottskonsulenten.

Föreningslokaler och klubbstugor är 
SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan.
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Att samarbeta med 
SISU Idrottsutbildarna 

är enkelt!

1.

2.

3.



Exempel på samarbeten 
Här nedanför kommer några exempel på hur VSK Svanen samarbetar med SISU 
Idrottsutbildarna. Verkar det krångligt? Det absolut enklaste sättet att komma igång 
är att ta kontakt med en idrottskonsulent på ett av SISU Idrottsutbildarnas 21 distrikt. 
Mer konkret än så kan det inte bli. Lycka till! 
 
 
Förtroendevalda, styrelsemedlemmar och Framtidens idrottsförening 
Att vara förtroendevald i en förening är ansvarfullt och viktigt. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna 
kan ni få hjälp med att lägga introduktions- och utbildningsplaner för era förtroendevalda. Varför inte 
skicka dem på träningsläger? Det kan handla om föreningskunskap, ekonomi, varumärke, valberednings-
jobb, omvärldsbevakning och strategiskt framtidsarbete om hur ni vill att er verksamhet ska utvecklas.

VSK Svanen: 
Hos VSK Svanen ger man styrelsemedlemmarna möjlighet att delta på utbildningar via  
SISU Idrottsutbildarna. 
 
Vinster med aktiviteten:  
Ökad kunskapsnivå är positivt både för den enskilda individen och föreningen. SVWF ser extra positivt på 
om din förening med jämna mellanrum ser över och förstärker med den kompetens som behövs. 
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Utveckla barn- och ungdomsverksamheten 
Att mötas är den bästa starten! Tillsammans med er idrottskonsulent gör ni en skattning och analys av er 
verksamhet. Ni tar fram en bild av nuläget som ni utgår ifrån när ni bestämmer vilka utvecklingsområden 
ni vill jobba vidare med. SISU Idrottsutbildarna kan utifrån analysen ge vägledning i vilka aktiviteter som 
kan få stöd via Idrottslyftet. Dessutom, Idrotten vill – idrottens idéprogram och värdegrund utgör alltid en 
bas för alla de insatser som ni planerar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

VSK Svanen: 
VSK Svanen har genomfört aktiviteter, som fått stöd via Idrottslyftet, inom ramen för Samarbete med 
skolan. Delar av de medel man har fått har gått till lön till personer som under skolbesök varit ledare och 
båtförare. Lönen har redovisats till Skatteverket utan skatteavdrag då lönekostnaden totalt sett är liten. 
VSK Svanen hade utan Idrottslyftet inte haft möjlighet att under skoltid kunna bemanna anläggningen så 
många dagar som krävts. 
 
Vinster med aktiviteten: 
Samverkan med skolan har gett barn och ungdomar en stor insikt i sporten och ökat antalet åkare. 
Åkare som är allt från de som åker ringen till ungdomar som nu är med på ungdoms-SM. 

om Idrottslyftet 
SVWF:s Idrottslyft följer uppsatta regler från RF. Mer information finns på www.vattenskidor.org. 
SVWF:s Idrottslyft ger inte medel till löpande verksamhet eller byggnation av anläggning. Idrottslyftet 
prioriterar utveckling som leder till att öka och behålla antalet unga aktiva inom SVWF.

Arrangemang 
Varje år genomförs mängder av arrangemang, stora och små, runt om i idrotten. Har din förening något 
arrangemang? Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna kan ni förstärka och utveckla hur ni jobbar före, 
under och efter ett arrangemang. Ni kan till exempel utvärdera arrangemang som ni genomfört, göra 
en omvärlds- och konkurrensanalys för att förnya och utveckla framtida arrangemang. Ni kan ta fram en 
utbildningsplan för funktionärer och alla andra involverade kring arrangemanget och mycket mer.

VSK Svanen: 
VSK Svanen har genomfört aktiviteter 
inför olika typer av arrangemang. I sam-
band med Ungdoms-SM 2012 och 
 2013 åkte ett antal medlemmar på  
studiebesök till Nyköping för att utveckla 
sina kunskaper kring arrangemang. Ett 
upplägg som även syftade till att utveckla 
olika delar inom själva arrangemanget, 
exempelvis kök/kiosk, anläggning och 
funktionärstaben. 
 
Vinster med aktiviteten: 
Att tydliggöra det arbete som behövs inför 
en tävling samt att konkret med hjälp av lär-
grupper (mindre grupper där man utvecklas 
tillsammans) som metod utveckla alla delar 
av ett arrangemang. 



Aktiva, ledare och tränare 
SISU Idrottsutbildarna jobbar tillsammans med alla idrotter för att stärka och utveckla aktiva,  
ledare, tränare och föräldrar genom utbildning. Svensk idrott vill ha tränare och ledare som är trygga i  
sig själva och som är stolta över att få möjlighet att träna och utveckla aktiva. Tillsammans med idrotts- 
konsulenten bestämmer ni vilka framgångsnycklar och värden som just er förening vill jobba och förknip-
pas med. Ni tar fram en utbildningsplan med aktiviteter där till exempel värderingsfrågor, mental träning, 
kost, mångfald, fysisk grundträning, hjärt- och lungräddning, lärande för och med barn och mycket mer 
ingår.

VSK Svanen: 
VSK Svanen har genomfört aktiviteter för att utveckla sina medlemmar, bland annat lärgrupper (mindre 
grupper där man utvecklas tillsammans) där domare förberett sig inför domarkurser. VSK Svanen har fått 
hjälp med att ta in en extern tränare som utbildat i att träna med den egna kroppen som redskap. 
Man har också skickat medlemmar till utbildningar, till exempel Plattformen för barn och ungdom, som är 
en grundläggande tränarutbildning inom svensk idrott. 
 
Vinster med aktiviteterna: 
Att kunna utbilda medlemmarna inom en mångfald av ämnen utvecklar den enskilda individen så väl 
som hela föreningen. Alla vinner på att utbildas och utvecklas. Det är är aktiviteter som möjliggörs genom 
samverkan och som föreningen oftast inte mäktar med att driva själv.

Värderingsfrågor och allas rätt inom idrotten 
Idrotten vill – idrottens idéprogram och värdegrund genomsyrar allt ar-
bete med verksamhetsutveckling som SISU Idrottsutbildarna gör tillsam-
mans med din förening. 
 
Värdegrundsarbete kan innebära att jobba med Idrottslyftet, mångfald, 
likabehandling, fokus på barnidrott, jämställdhet och trygga idrottsmiljöer. 
I kontakten med er idrottskonsulent kommer ni att få veta mer om vilka 
konkreta verktyg som det finns att jobba med.

VSK Svanen: 
VSK Svanen har arbetat med SISU Idrottsutbildarnas utbildningsmaterial och samtalat kring värderingsfrågor. 
 
Vinster med aktiviteten: 
En större respekt för varandra inom alla områden 
har utvecklat positiva och starkare relationer inom 
föreningen. Något som har skapat större möjlighe-
ter att utvecklas framåt på allas villkor.
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Distrikt och kontaktpersoner 
På Svenska Vattenskid- & Wakeboardför-
bundets hemsida hittar du information om  
samarbetet med SISU Idrottsutbildarna. 
Där finns också kontaktuppgifter till  
distrikt och idrottskonsulenter.



SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna är idrottens  
eget studieförbund.

SVWF är det nationellt styrande organet för 
föreningsorganiserad vattenskid-, barfota- och 
wakeboardåkning i Sverige.

www.sisuidrottsutbildarna.se

www.vattenskidor.org

MER OM SISU IDROTTSUTBILDARNA 

SISU Idrottsutbildarna består av tre delar  
Studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. 
 
Läs mer om SISU Idrottsutbildarna på www.sisuidrottsutbildarna.se

Hos SISU Idrottsböcker – idrottens förlag hittar du ett brett sortiment av böcker och  
digitala utbildningsmaterial med kunskap, fakta och inspiration för utveckling av styrelser, 
ledare, tränare, aktiva och föräldrar. Läs mer på www.sisuidrottsbocker.se

På bosön Idrottsfolkhögskola går många elever som satsar på en karriär inom idrotten och 
idrottsrörelsen. Kanske du känner någon som vill gå där? Läs mer om utbildningarna på 
www.bosonifhs.se


