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Motion till FSF årsmöte från Sveriges Modellflygförbund rörande
Elitverksamhet
”Styrelsen i SMFF Elit är oroliga hur ekonomin kommer att se ut för Elitverksamheten, både
Utveckling av toppen samt stöttning för Landslagsbidrag, i framtiden. Efter oklarheter så har
Generalsekreterare Kjell Folkesson kontaktats för att reda ut detta. Det som är klart är att vi fått
ordentliga nerdragningar med medel till SMFF Centralt som naturligtvis återspeglas på Elit. Sedan är
Landslagsbidraget från Flygsportförbundet indraget. Vi ska nu söka projekt där syftet är bredd,
könskvotering samt fler tävlingspiloter i alla åldrar. Dessa projekt passar in på vissa områden i vår
visionsplan Elit, men inte direkt mot toppen och medaljer på Mästerskap och i Världscup. Det ska
dock finnas en pott pengar till Elitsatsningar från Flygsportförbundet, men de ska vara destinerade
speciellt för några utvalda flygsportgrenar. För modellflygets del så har man tagit med F3K. Men för
övriga grenar i SMFF finns alltså i dagsläget ingen plan när det gäller ekonomiska förutsättningar för
2020 och 2021. Detta gör oss oroliga för framtiden.”
Framtidens elit bygger på att det finns ett fungerande topp och talangprogram som stöttar och hjälper
fram unga talanger:
Topp och Talang ska ge aktiva med potential att nå världstoppen möjlighet att göra en
hundraprocentig satsning, oavsett den egna idrottens eller familjens ekonomi. Aktiva inom de
olympiska idrotterna tas in i Topp och Talang genom att prestera toppresultat på internationella
mästerskap eller via årliga så kallade Talangselektioner. Varje aktiv som ingår i stödprogrammet får
ett skräddarsytt och behovsprövat stöd. Syftet är att stötta det sista steget i satsningen mot
världstoppen. Inom detta program är naturligtvis ekonomiskt stöd en möjlighet men det finns stöd så
som prestations psykologi, nutrition, träningslära och framförallt utbyte med andra flygsportare som
också är viktigt. FSF är ett idrottsförbund som bedriver både elit och breddverksamhet. Som SMFF
elitgrupp påpekat så saknas mål och inriktning för elitverksamheten. SMFF förutsätter att det är viktigt
att vi även i framtiden har en fungerande elitverksamhet som är där för att förse oss med medaljer och
ära i vår verksamhet som stöd för att rekrytera nya utövare i framtiden.
Genom att synas på och i media med våra framgångar så kommer det flera utöver till vår verksamhet
vilket är en av grundstenarna för att kunna rekrytera framgångsrikt. Utan klara riktlinjer och en
fungerande Elitgrupp så kommer verksamheten att stagnera och vi kommer inte att få fram några
talanger som kan ta medaljer i framtiden.
Sveriges Modellflygförbund föreslår att det bildas en permanent utvecklingsgrupp för Elit utveckling
som rapporterar till FSF årsmöte om hur verksamheten och framtidsplanerna ser ut för
Elitverksamheten. Gruppen består av en representant från respektive grenförbund och en från styrelsen
i FSF. Representanterna från grenförbunden anmäls till FSF kansli alternativt på FSF årsmöte.
Gruppens mandat är att ta fram och förvalta ett Elit och Talangprogram för Svensk Flygsport som
innehåller stödformer, utbildnings planer för ledare, utbildningar för aktiva och program för aktiva att

Postadress
Box 7819
103 96 Stockholm

Besöksadress
Gustavslundsv 137
167 51 Bromma

Telefon
010-476 54 71

Hemsida
www.modellflygforbund.se
E-post
kansli@modellflygforbund.se

Org.nr.
825000-8532
Bankgiro
605-9802

Sida

(2/2)

föra för sin kompetensutveckling. Finansieringen av gruppen står FSF för. Gruppens möten ska
protokollföras och redovisas på varje årsmöte i FSF.

För Sveriges Modellflygförbund

Bengt Lindgren
Vice Ordförande

