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Årets verksamhetsplan har utarbetats av Generalsereterare (GS) i samarbete med 
ekonomichef och respektive resultatansvariga utifrån förutsättningar och riktlinjer 
fastställda av styrelsen och med antagande om väsentliga omvärldsfaktorer.  
 
Vi ser ett fortsatt ökat intresse för Svenskt Skidskytte och tror oss ha goda möjligheter att ta 
tillvara det och säkerställa en fortsatt stark utveckling av skidskytteverksamheten i hela 
landet. 
 
Utbrottet av det coronaviruset samt allmänna världsläget, har fortsatt påverkat 
verksamheten under hela föregående verksamhetsår. Svenska Skidskytteförbundet (SSSF) 
följer löpande händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan 
på SSSF och Svenskt Skidskytte AB´s (SSSAB) verksamhet. SSSF och SSSAB följer de 
riktlinjer och anvisningar som utfärdas av Folkhälsomyndigheten 
 
Planen har utarbetats med antaganden om ett normala förutsättningar för träning och 
tävling under hösten och vintern.  
 
Introduktion 

• Verksamhetsplanen ska omsätta den långsiktiga strategiplanen, de prioriterade 
områdena och de strategiska målen i konkreta aktiviteter för gällande 
verksamhetsår. 

• Verksamheten skall årligen utvärderas gentemot den långsiktiga strategiplanen 
och aktiviteter beslutas därefter. 

• Årets verksamhetsplan har utarbetats av GS/ekonomichef och respektive 
verksamhetsansvarig utifrån förutsättningarna, riktlinjer från GS/styrelsen och 
antagande om väsentliga omvärldsfaktorer.  

 
 
HÅLLBAR EKONOMI OCH ORGANISATION 
Ekonomiska förutsättningar 

• Inga utlandsläger för landslaget under sommaren.  

• IBU bidrag på motsvarande nivå som 2021/2022. 

• RF bidrag på motsvarande nivå som 2021/2022 samt återstartsstöd efter 
pandemin.  

• Bevaka och följa inflationen, utifrån världsläge.   

• SOK avtal enligt överenskommelse. 

• Realistisk höjning av sponsorintäkter. 

• Världscupintäkter på realistisk nivå. 

• Förstärkt personalstyrka för att möta målen i den strategiska planen.  

• Löneökning utifrån kollektivavtal. 
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MARKNAD OCH KOMMUNIKATION 
Ansvarig – Håkan Blidberg  
 
Övergripande 

• Satsningen på att stärka det här området fortsätter. Nu har vi en inkörd organisation 
som ska fortsätta utveckla verksamheten och skapa nya och bättre möjligheter för 
Svenskt Skidskytte.  

Partners och samarbeten 

• Vi ska fortsätta utveckla nätverksaktiviteterna och bibehålla en god framförhållning.    

• Vi kommer att tillmötesgå våra partners behov av sponsorresor till fler orter 
framöver.   

• Arbeta för att förlänga och utveckla de samarbetsavtal som löper ut efter säsongen 

• Utveckla den nya partnerstruktur som vi etablerat och som går i linje med Strategi 
2026. 

Affärsutveckling  

• Skapa nya intäktsmöjligheter genom att själva och i samverkan skapa relevant 
innehåll för partners och media.  

• Utöka nätverket med ytterligare samarbetspartners   

• Skapa nya värden och utveckla intäktsnivåerna för våra olika nivåer av nationella 
evenemang 

Kommunikation  

• Implementera alla delar av det varumärkesarbete som genomförts under förra 
säsongen. Ny logotyp, nytt grafiskt manér och ny hemsida skall inarbetas inom hela 
verksamheten.   

• Utveckla vår kommunikationsstrategi i syfte att fortsätta vara proaktiva och för att 
skapa nya kommunikativa möjligheter i linje med Vision 2026.  

• Fortsätta utveckla kommunikationen kring vår nationella verksamhet  
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FRAMGÅNGSRIKA EVENEMANG 
Ansvarig - Ledningsgruppen 
 
Internationella tävlingar 

• VC Östersund och IBU Cup Idre; planering pågår.  

• Målet med världscupen i Östersund är att stärka publikupplevelsen och därmed 
publiktillströmningen samtidigt som det sportsliga genomförandet fortsatt ska vara 
på allra högsta nivå. 

Internationellt 

• Fortsätta det internationella arbetet med representanter i olika sammanhang och 
konstellationer.  

• Förstärka och etablera nya kontaktytor inför höstens IBU kongress.  

 
 

NATIONELL VERKSAMHET 

Ansvarig – Ulrika Öberg  
 
Övergripande 

• Med en ny bred organisation inom nationella verksamheten ska vi utveckla sporten 
från ungdom upp till elit. Med hjälp av fyra konsulenter fördelade över hela landet, 
en utbildningsansvarig samt en samordnande nationell chef säkras den fortsatta 
utvecklingen. Denna satsning är långsiktig och förväntas ge tydlig effekt ute i landet.  

Föreningsutveckling 

• Utifrån prioriterade områden ska vi satsa på att stärka regionernas eget arbete  
med medlemsföreningarna. 

• Utöka ekonomiskt stöd till regioner för ökad tränings och tävlingsverksamhet i alla 
åldrar. 

• Skidskyttekonsulenterna (4st) ska bidra till ökad närhet med regioner och 
föreningar.  

• Uppmuntra nya projekt under ”Projektstöd IF” – tidigare idrottslyftet – för att  
maximera effekten av det anslaget som är utdelningsbart. 

• Nyttja effektivt de medel som finns från RF för återstart av verksamhet efter 
pandemin. 

• Bibehålla kontinuerliga regionsordförandeträffar samt delta på RF:s årliga 
utvecklingsträffar. 

• Arbeta aktivt med strategi 2026 och rekrytering av nya föreningar. 
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Utbildning 

• Genomföra 2 utbildningar / konsulent under verksamhetsåret (steg 1). 

• Sjösätta den nya utbildningsplattformen juniortränarutbildning (steg 2). 

• Ambitionen är att påbörja rekrytering inför elittränarutbildning (steg 3) under 
verksamhetsåret. Utbildningsstart sker under nästa verksamhetsår.  

• Revidera utbildningsmaterialet och utbilda fler examinatorer för skidskyttekortet. 

• Kvalitetssäkra interna konsulenter/utbildare inom respektive område. 

 
Nationella tävlingar  

• SM Rullskidskytte i Östersund, Sverigepremiär i Idre, SM/JSM i Sollefteå 
- 3 evenemang med direktsändning i SVT / Expressen TV.   

• Målet med dessa tävlingar är at lyfta befintliga sponsorers aktivering och 
exponering samt hålla hög kvalité på inramningen kring TV sändningen. 

• Riksfinalen – Ny 3 års arrangör i Sveg - en tävling som växer starkt och vi ska ta den 
vidare till steg 2 – öka representation från flera regioner.    

• Swe Cup samt JSM/USM – fortsatt hålla hög status och stödja arrangörer med 
ambition att livesända minst mästerskapstävlingarna.   

• Följa fluorförlopp samt tillämpa implementering av central vallning vid riksfinal.  

• Under året fastställa kommande säsongs mästerskapsarrangörer.  

 
Anläggningar  

• Minst 4 st orter skall ha påbörjat ansökan om anläggningsstöd för att bygga ny 50 
meters skjutbana / uppgradering av befintlig anläggning under verksamhetsåret 
2022-2023.  

• Aktivt möta upp och hjälpa den stora efterfrågan som finns för nya skidskytte-
anläggningar.  

• Aktivt följa blyförbudsförlopp.  

• Utveckla möjligheten till kombinerade tävlingsanläggningar för .22 och luftgevär  
(- fällbara ställningar, - tävlingsfallmål för luftgevär).  

• Kartlägga befintliga krutgevär som finns hos föreningar men som inte används i 
dagsläget.  

• Reviderad internationell certifiering av B licensanläggning Idre skall ske under året. 

• Undersöka möjligheten med alternativ till snö på skjutvallen.  
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IDROTT | INKLUSIVE DUBBLA KARRIÄRER 
Ansvarig – Anna-Maria Uusitalo 

• Tränarteamet runt A-laget fortsätter med Johannes Lukas, Mattias Nilsson,  
Johan Hagström och Jean-Marc Chabloz. 

• Ola Ravald som jobbat på skidgymnasiet i Östersund och Elisabeth Juudas som 
jobbat som tränare på skidskytteuniversitetet blir nya tränare för Team 
Autoexperten. 

• Ola Ravald kommer också finnas som resurs när det gäller teknik för A-laget.  

• Fortsatt säkra bra träningsmöjligheter i Östersund. 

• Åter uppstart med daglig lunch för både A-lag och Team Autoexperten på Arctura.  

• A-laget kommer delta på rullskidskytte VM i Ruhpolding och efter tävlingarna stanna 
kvar i Italien för ett höghöjdsläger.  

• Säkra ett bra snöläger för båda landslagen i Idre, bättre struktur behövs för 
hanteringen av skjutvallen. 

• Christofer Eriksson blir ny tränare på skidskytteuniversitetet.  

• Marcus Bystedt fortsätter som ansvarig fysio och ansvarig för styrketräning för  
A-laget, han kommer nu också ha en större roll mot aktiva i Team Autoexperten när 
det gäller styrketräning.  

• De gemensamma testerna i antagningsprocessen till gymnasierna är igång med 
hjälp av Marko. 

• 8–11 augusti har vi träningsdagar i Östersund för juniorer födda 2003–2006. 

• Till hösten kommer skidskyttegymnasiet i Mora starta upp sin verksamhet. Per 
Brandt blir tränare där till 4 st elever som börjar i årskurs ett.  

 
 

EKONOMI 
Ansvarig – Rikard Grip, Generalsekreterare 
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