Tävlingskommittén

Ansökan projektstöd
Ansökan om projektstöd för gruppen ”vuxna motionärer 26-64 år” inom Skärmflyg.

Projektets namn
Utveckling av tränings- och tävlingsverksamhet 2021 med fokus på bredd och jämställdhet inom
Skärmflyg.

Start och slutdatum
Projektet beräknas pågå från 1 januari till 31 december 2021

Ansvarig
Bengt Pettersson, 070-6250419, bengt.epost@icloud.com

Projektsammanfattning
Att bredda och utvidga tävlingsaktiviteter för nybörjare och motionärer i gruppen ”vuxna motionärer
24-64 år” genom att avdramatisera, utbilda och stötta arrangemang av nationella och lokala tävlingar
och därmed ”sänka den mentala tröskeln” och locka fler piloter till att börja tävla, samt skapa en
positiv tävlings-attityd bland piloter och föreningar.

Bakgrund
Skärmflyget har idag cirka 30-tal piloter som tävlar (vi hade 30 anmälda till NM/SM och 60 i
fridistansligan 2020) varav väldigt få kvinnliga piloter.
Den svenske tävlingspiloten utövar sporten i stort sett enskilt idag och tävlar oftast utomlands, då vi
under många år inte lyckats arrangera mer än en Sverige Cup per år och därmed inte kunnat erbjuda
flera än 25 piloter möjlighet att kämpa om WPRS-poäng på hemmaplan.
Det är ganska stor skillnad i tävlingsaktivitet mellan klubbarna, där många har liten eller ingen
tävlingskultur alls.

Syfte med projektet
o

o
o

o
o
o

Att skapa en homogen och aktiv tävlingskultur genom att stötta föreningar, hitta
tävlingsambassadörer och utbilda tävlingstränare där vi skapar ett gemensamt
grundunderlag.
Att få in flera kvinnor i tävling och verksamhet genom att involvera flera kvinnliga piloter som
coacher/mentorer.
Att få flera klubbar till att arrangera Sverige Cup så att vi får flera WPRS-grundande tävlingar
på nationell nivå och därmed kunna ge flera piloter chans att tävla på hemmaplan genom att
hjälpa till med arrangemanget, scoring och ekonomiskt.
Att genomföra föreläsningar och seminarier för tävlingsarrangörer gällande
tävlingsarrangemang.
Att genomföra föreläsningar, seminarier till tävlingsintresserade piloter.
Att införa ett moment av tävlingsträning i Sverige Cup genom att ha mentorer, som stöttar
nybörjare och ett tävlingsupplägg med inrikting på att tävla och utvecklas tillsammans, samt
locka flera kvinnliga piloter.

Se även bilaga ”TK verksamhetsplan organisation budget 2021”.
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Mål
o
o
o

o

Genomföra seminarier i poängsättning och scoring, så att flera tar sig över tröskeln och vågar
arrangera tävlingar i Sverige.
Hitta resurs till TK, som inventerar tävlingsverksamhet i föreningarna och hjälper dom att
utveckla den vidare.
Hitta resurs till TK, som samlar tävlingspiloter i en community för att på olika nivåer utbyta
erfarenheter, stötta varandra och planera tävling tillsammans, båda nationella och
internationella.
Aktivt stötta föreningar till att genomföra fyra Sverige Cup 2021 med lokal spridning av av
varje deltävling och därmed totalt kunna erbjuda 150 tävlande en plats.
o Stötta Sverige Cup med arrangemang via Airtribune och deras tracker-lösning för att
säkra för god säkerhet och kvalitet.
o Stötta Sverige Cup med mentorprogram för att locka nya piloter, samt få med
kvinnliga mentorer för att locka flera nya kvinnliga piloter.

Jämställdhet
Genom att få in flera kvinnliga och manliga mentorer inom tävlingsverksamheten och projektet
hoppas vi locka flera båda kvinnliga och manliga piloter till att börja tävla.
Genom att skapa en stark tävlingskultur, från föreningsnivå och uppåt, med fler tävlande i båda
könen, bidrar det till att motionstävlandet ökar, vi får fler piloter som pushar varandra och utvecklas
för att så småningom kunna bygga en elit, både på den kvinnliga och manliga sidan.

Tidplan
Kvartal 2021
Q1
Q1-Q4
Q1-Q2
Q1-Q3

Beskrivning
Föreläsningar i poängsättning och scoring
Inventering av tävlingsverksamhet i föreningarna och upprättande av plan
Bilda community för tävlingspiloter
Stötta klubbar/arrangörer, både ekonomiskt och administrativt, för att
genomföra fyra Sverige Cup under maj-juli 2021

Budget
Budget
40 000 kr
10 000 kr
50 000 kr

Beskrivning
Stöttning av Sverige Cup (FAI sanktioner, Airtribune- och tracker-kostnad)
Resekostnader för uppföljning hos föreningar och lokala tävlingsarenor
Budget för projektet och sökt bidrag

Se även bilaga för tävlingskommitténs totala budget 2021.
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