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Vår verksamhetsidé  
Är att bredda och popularisera skidskytte samt att skapa förutsättningar för eliten att nå 

internationell toppklass. I detta arbete är föreningarna den viktigaste kuggen, det är där 

verksamheten har sin grund.  

 

SSSF skall: 

• Verka för ett aktivt och brett ungdomsarbete  

• Skapa en väl anpassad utbildning för ledare och aktiva 

• Medverka till att aktiva kan kombinera en elitsatsning med utbildning för ett framtida 
yrkesliv 

• Skapa förutsättningar för eliten att hävda sig väl i internationella tävlingar, främst i olympiska 
spel och världsmästerskap  

• Verka för tillkomst och utveckling av anläggningar för att stärka förbundets möjligheter att 
växa och för att säkerställa tillgången på arrangörer för nationella tävlingar 

• Aktivt medverka i och utveckla det internationella samarbetet 

• Informera om och marknadsföra skidskytte 

 
 

Vår vision 
Sverige - Världsledande inom skidskytte  

 

Vårt mål 
”Sverige ska årligen ta VM- eller OS-medalj(er), öka antalet aktiva skidskyttar (från 2000) och öka 

antalet åskådare (till minst 20 000) på världscuptävlingen i Östersund” 

 

Våra värderingar 
• Gemenskap 

• Ärlighet 

• Jämställdhet 

• Kvalitet 

• Utveckling 

• Affärsmässighet 



                                                                           Verksamhetsplan 2019-2020  

 

3 
 

 

 

Verksamhet 

Svenska skidskytteförbundets (SSSF:s) verksamhet har delats upp i följande områden: 

 

Övergripande 

• Allmänt 

• Ekonomi 

• Information och media 

• Internationellt arbete 

• Marknad 
 

Föreningsverksamhet 

• Föreningar/regioner 

• Utbildning 

• Nationella tävlingar 

• Tävlingsregler 

• Anläggningar 

 

Idrott 

• Landslag  

• Forskning och utveckling 

• Skidskyttegymnasier och Skidskytteuniversitetet 
 

Tävlingsarrangemang 

• World Cup och IBU Cup 

• Övriga internationella tävlingsarrangemang 
 

 

Anm. Arrangemangs- och eventverksamheten för WC och VM drivs inom Biathlon Events i Sverige AB 

(BEAB), se Internationella tävlingsarrangemang 
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Övergripande   
 

Allmänt 
 

Svenska Skidskytteförbundet (SSSF) är ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) 

och har det ideella uppdraget att verka för och utveckla skidskyttesporten. Elitsatsningen har 

dessutom stöd från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), där Svenska Skidskytteförbundet ingår. 

Förbundet är även anslutet till internationella skidskytteförbundet (IBU). 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som väljer en förbundsstyrelse. 

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat. Styrelsen  

tillsätter en generalsekreterare som är chef för den operativa organisationen. 

Ett antal kommittéer, som bereder och förankrar ärenden, är under fortsatt utveckling. Dessa ska 

vara starkt rådgivande till styrelsen och tjänstemannaorganisationen. Kommittéerna består i 

normalfallet av en tjänsteman som är ordförande, en styrelserepresentant och någon eller några 

inom och/eller utom skidskytterörelsen med specifik kompetens eller intresse. 

 
Följande kommittéer finns:  

o Internationellt 

o Kommunikation och marknad 

o Tävling och arrangemang med ett regelutskott, ett anläggningsutskott och forum för aktiva 

o Föreningsutveckling 

o Idrott 

 

Advisory Board är en rådgivande resurs till styrelsens ordförande och består av personer som med sin 

specifika kompetens och kontaktnät kan bidra till skidskyttets utveckling. Advisory Board är 

gemensamt för SSSF och BEAB och utses av SSSF:s ordförande. 

SSSF äger Biathlon Events i Sverige AB (BEAB), ett marknadsbolag som har till uppgift att utveckla, 

genomföra och sälja svenska internationella skidskyttearrangemang såsom WC och VM. För att 

hantera samarbetet, Skidskytte - Alpint, bildades inför VM-säsongen 2019 World Championship 

Region AB (WCR).   WCR har beslutats fortsätta och organisera detta samarbete kring regionala och 

lokala företagsnätverk och övriga samarbeten främst knutna de världscuptävlingar som arrangeras 

de närmaste säsongerna. 

Förbundets tillväxt från litet till stort förbund måste återverka på vårt handlande inom den större 

idrottsfamiljen. Engagemanget gentemot RF, SOK och SISU ska utvecklas inom de områden som är 

viktiga för skidskytterörelsen. 
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Verksamhet/mål 2019/2020 
 

o Att fortsatt utveckla arbetssättet inom skidskytterörelsen med starka kommittéer och starka 
regioner 

o Att fortsätta ha relevant representation i RF:s kompetens och samverkansgrupper 
o Att knyta tidigare aktiva till ledarfunktioner  
o Att öka skidskyttets andel av idrottens ekonomiska stöd från RF/SOK  
o Att DF:s /SISU:s resurser ytterligare utnyttjas för utveckling av föreningsverksamheten  
o Att ha permanent representation i RF:s och/eller SOK:s styrelse 
o Att verka för att behålla representantskap i IBU-, Technical committée- och dess kommande 

kommittéer. 
o Att söka stöd hos RF för utökad internationell representation 
o Att fortsatt utveckla samarbetet med regioner och kommuner  
o Att fortsätta stärka Sveriges position som sammanhållande land internationellt, ”A Bigger 

Biathlon World” 

 
Förbundsstyrelse 2019-2020 
Styrelsen väljs på Årsmötet i Sollefteå 24 augusti 2019. (Avsnittet kommer att uppdateras med 

aktuell styrelse och fastslagen mötesplan efter årsmötet). 

Förbundsstyrelsens mötesplan 2019/2020: 
7.8 Östersund (avstämning inför årsmöte) 
24.8 Sollefteå (konstituerande) 
Oktober Stockholm (uppföljning) 
December Östersund (uppföljning) 
Februari Stockholm (uppföljning) 
Mars Boden (uppföljning) 
maj Östersund (strategimöte/verksamhetsplan/budget) 
Vid behov skype o telefonmöten 

 
Ekonomi 
SSSF:s intäkter är budgeterat till 27,5 miljoner kronor och ett överskott på 0,32 milj 
kronor.   
BEAB:s omsättning är budgeterat till 13.02 miljoner kronor med ett resultat på 0,72 miljoner kronor. 

SSSF:s målsättning är att öka till det egna kapitalet upp till  20 miljoner kronor 
inklusive BEAB:s verksamhet. Efter 2018-19 bokslut är totala egna kapitalet 18,5 milj 
kronor. 

 
Verksamhet/mål 2019/20 

o Intäkterna skall öka med mer än 15 % i jämförelse med det gånga verksamhetsåret, och ge 

ett överskott på minst 0,5 miljon kronor. 

o BEAB ska ha som målsättning minst 10 % av omsättningen i överskott 
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Information och media 

Skidskytte är fortsatt en av Sveriges medialt mest intressanta idrotter, där vi nu är den största 

vinteridrotten i Sverige, avseende TV-tittande. Framförallt landslagets framgångar och framtoning 

ökar intresset men vi ser också att de mediaaktiviteter som vi genomför ger oss större utrymme i 

annan media. Vi utvecklar ständigt rapporteringen från övriga delar av verksamheten och den grund 

vi har idag av redaktionella resurser ger oss möjlighet att jobba vidare inom det här området.  

Bilden av en positiv, spännande och trevlig sport ökar chanserna till att locka fler utövare till våra 

föreningar. Det är vår uppfattning att vi ska öppen och ärlig mot media. Förvrängd information kan 

komma att ställas emot oss vid ett senare tillfälle. 

Verksamhet/mål 2019/2020 
o Vidareutveckla SM och SWE Cup-bevakningen genom att livesända huvuddelen av våra 

nationella tävlingar på vår egen plattform. Dessa sändningar ska kompletteras med 

resultatservice från arrangörerna och artiklar med analys. 

o STV sänder World Cup och VM. Målet är att hjälpa dem att producera och publicera mer 

redaktionellt innehåll än tidigare år för att låta TV-tittarna komma närmare de nya 

landslagsåkarna och på så vis lyfta dem som profiler 

o Vi ska medverka till att det redaktionella innehållet i media fördjupas och visa mer av 

skidskyttet bakom kulisserna 

o Kontinuerligt presentera skidskytteföreningarnas verksamhet i förbundets kanaler och 

uppmuntra befintliga föreningar att föreslå redaktionella inslag i text/bild såväl som rörligt 

material 

o Facebookgruppen och Instagram skall sträva efter en ökad grad av interaktion och dialog 

med följarna samtidigt som vi ska utveckla vår egen TV-kanal med mer redaktionellt innehåll 

tillsammans med LiveArena 

o Fortsätta arbetet i Kommunikations- och marknadskommittén vilken ska ha minst 2 möten 

under året, med minnesanteckningar till styrelsen, varav ett skall vara ett fysiskt möte

 
Internationellt arbete  
 

Svenskt skidskytte är internationellt respekterat och har etablerat sig bland de riktigt stora. Sverige 

har ett lovande landslag och är en stor arrangörsnation, rankingen som WC-arrangör ska behållas.  

Flera av anläggningarna väljs i allt större utsträckning av andra nationer under försäsongsträningen.  

När det gäller inflytande har SSSF en ledamot i IBU Executive board i form av Olle Dahlin som 

president, en representant i IBU:s Technical Committée samt fyra TD som representerar Sverige vid 

internationella tävlingar. 

Förbundet skall aktivt gynna internationella utbyten främst genom projekt genomförda av våra RIG 

gymnasier. Även NIU gymnasier eller Regioner kan erhålla stöd för internationella utbyten allt för att 

stärka Sveriges ställning inom IBU.  
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Verksamhet/mål 2019/2020 

o Fortsatt utbildning av svenska IR (International Referee) för att upprätthålla kompetensbasen 

och överbrygga ett eventuellt tapp efter VM 2019 

o Utveckla kommittéarbetet och genomföra minst 3 möten under året med 

minnesanteckningar till styrelsen 

o Aktivt verka för att behålla VC tävlingar varje år. 

o Ansöka om internationella arrangemang såsom World Cup till Östersund, IBU cup till Idrefjäll 

samt IBU Junior Cup till Sollefteå 

o Delta aktivt i den extra IBU kongress som hålls hösten 2019 för ny konstitution mm 

o Genomföra lämpliga juniorutbyten i samarbete med våra skidskyttegymnasier och landslag 

o Delta aktivt med delegation vid kommande Future Stars  

Marknad 

Svenskt Skidskytte står sig väl på sponsormarknaden, i dag är vi sjätte största specialidrottsförbundet 

i Sverige avseende sponsorintäkter, vi har passerat Friidrottsförbundet och är strax efter Golf och 

Handboll. Genom att utveckla befintliga avtal och aktivera våra senaste tillskott i sponsorfamiljen ska 

vi utveckla intäktsnivån och på så vis skapa resurser för fortsatta ambitionsökningar. Avtalen är i de 

flesta fall långsiktiga med höga ambitionsnivåer. Vi kommer dock att fokusera på ytterligare 

nyrekrytering och affärsutveckling tillsammans med vår samarbetspartner MORESpace. 

Skidskytteförbundet och dess sponsringsbara rättigheter skall ständigt utvecklas mot att vara 

effektskapande och kundanpassade.  

 
Verksamhet/mål 2019/2020 

o Genomföra den sponsorstruktur vi antagit med tre huvudsponsorer samt fem till sex 

teamsponsorer  

o Utveckla våra leverantörssamarbeten 

o Återinföra Club 1988 Skidskytte till en betydande sponsorintäkt till förbundet och utvidga 

området för intäkter till att gälla hela Sverige.   

o Utvärdering och utveckling av befintliga sponsorskap genom att jobba med aktivering kring 

VC i Östersund, VC i Ruhpolding samt VC i Holmenkollen. 

o Utveckla kommittéarbetet och genomföra minst 2 möten, med minnesanteckningar till 

styrelsen, under året 

o Utveckla vårt sponsorerbjudande i den riktning vi nu har valt, genom att ta sin utgångspunkt i 

de målgrupper som är intresserade av att följa skidskytte och öka vår kunskap om dessa 

o Utveckla segmentet officiella samarbetspartners med målsättning att etablera en 

miljonintäkt inom den gruppen 

o Skapa förutsättningar för att Eventorganisationen (BEAB) skall kunna genomföra 1 – 2 nya 

och inkomstbringande events  

o Utveckla en ny sponsorgrupp till Skidskytteförbundet på två nivåer; 50 000 SEK respektive 

100 000 SEK
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Föreningsverksamhet 
 
Inledning 
 

Idrottsrörelsen håller på att förändras och förbunden har enats om en gemensam vision för 

framtiden. Strategi 2025 svensk idrott - världens bästa.  

 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Sverige har 

förändrats mycket bara på några årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar likaså. Trots 

det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år efter år. Nya idéer har inte fått tillräckligt med 

plats och idrotten riskerade att tappa kontakten med de som är allra viktigaste – medlemmarna. De 

senaste åren har vi sett hur fler slutar allt tidigare.  

Skidskyttet har dock de senaste åren haft en omvänd trend och intresset för skidskytte är fortfarande 

mycket stort både bland unga och gamla. Tack vare luftgevären kan skidskytte nu utövas på många 

fler platser i landet. För att skidskyttet fortsatt skall följa den positiva växande trenden behöver vi 

skapa starka och självständiga regioner. 

Föreningar/regioner 

Regionernas betydelse för skidskyttets utveckling blir bara viktigare och viktigare. För att idrotten 

skall växa behöver regionernas föreningar samverka och stötta varandra. Behovet av 

föreningskonsulenter ökar i takt med antalet föreningar som bedriver skidskytteverksamhet blir fler.   

Många barn och ungdomar väljer att vara med och träna i organiserad föreningsverksamhet där det 

finns möjlighet att prova på och träna flera olika idrotter. Genom goda samarbeten mellan 

sektionerna och mellan föreningar kan detta främjas och leda till livslångt idrottande.  
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Vikten av att skapa naturliga mötesplatser för föreningar att träffas, lära av varandra och utbyta 

erfarenheter växer sig starkare med det ökade antalet föreningar och utövare. För att skapa dessa 

mötesplatser krävs ett bra samarbete mellan förbundet och regionerna. Att samarbeta med andra 

idrotter och andra nationer är också av avgörande betydelse för att skidskyttet skall växa sig starkare.  

 
Verksamhet/mål 2019/20 

o Bjuda in distriktsidrottsförbunden och SISU till gemensamma regionsträffar för att öka 

föreningarnas kunskap om den hjälp de kan få från distriktsförbunden 

o Öka antalet föreningsbesök för att höja antalet aktiva skidskyttar och skidskytteföreningar 

med hjälp av anställda skidskyttekonsulenter och föreningsutvecklare 

o Bjuda in till regionsträffar för erfarenhetsutbyte  

o Ansöka om nya stimulansbidrag från RF för utveckling av verksamheten 

 

Utbildning  

Föreningsledarna och deras behov av utbildning och erfarenhetsutbyte är fortsatt ett högt prioriterat 

område inom skidskytte för att säkerställa bra verksamhet för barn och ungdom ute i våra 

föreningar. För att kunna leva upp till behoven krävs en totalrevidering av SSSF:s 

utbildningsplattform.  

SSSF:s utbildningstrappa ska vara känd för alla inom skidskytterörelsen med den grundläggande 

säkerhetsutbildningen Skidskyttekortet som utgör det första och obligatoriska utbildningssteget för 

såväl aktiva som ledare. Utbildningstrappan ska kompletteras med den nyaste forskningen och 

rönen, så att trappan förhåller sig till verkligheten och skapar logiska steg för utveckling av idrottare 

från ungdom till senior. 

En viktig del för att hela Skidskyttesverige ska kunna växa är att kunna examinera och utbilda inom 
den egna regionen när behov uppstår, inte när förbundets tjänsteman har möjlighet, då är ofta 
stunden eller suget förbi. Detta gör det viktigt att samarbetet med SISU Idrottsutbildarna och andra 
utbildningsansvariga personer inom liknande idrotter fortsätter att utvecklas.

 
Verksamhet/mål 2019/20 

o utveckla och genomföra skidskyttekortet, steg 1, steg 2 och steg 3 samt utveckla 
elittränarutbildning 

o Tillsammans med Mittuniversitetet utveckla en Steg 3 utbildning som håller hög nationell och 

internationell standard, för att ytterligare höja tränare och ledares spetskompetens. 

o Utveckla och genomföra arrangörsutbildningar 

o Tillsammans med tränare och Mittuniversitetet säkerställa att våra kravprofiler och 

utvecklingsmodeller håller rätt standard 

o Fortsatt samarbete med andra konditionsidrotter för att spetsutbilda våra RIG och NIU 

tränare 

o Utbilda fler lämpliga utbildare  

o Genomföra minst 3 möten under året med föreningsutvecklingskommittén
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Nationella tävlingar 
 

Nationella tävlingar av hög kvalitet attraherar såväl aktiva, ledare som media och publik. Tävlingar 

där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller 

andra förutsättningar. Med ett ökat utbud av olika former av tävlingar, rättvisa 

tävlingsförutsättningar samt ökad möjlighet att följa tävlingarna med en konkurrenskraftig live- och 

mediabevakning skapas förutsättningar att bredda den nationella tävlingsverksamheten. Genom att 

göra tävlingarna tillgänglig för flera ökar förutsättningen att tävla på sin egen nivå. 

 
Verksamhet/mål 2019/2020 

o Utveckla regional tävlingsverksamhet med fokus på idrott för alla 
o Genomföra Riksfinal årligen för ungdomar 12-15 år med fokus på gemenskap 
o Genomföra en säsongspremiär som ger avtryck 
o Genomföra SM veckan – Skidskytte i Boden som ger avtryck 
o Ekonomiskt, praktiskt och materiellt stöd till arrangerande förening  
o Utveckling av arrangörshandbok 
o Utveckling av tävlingsadministration 
o Påbörja rekryteringsarbetet av en ny tävlingsarrangör 

o Mediabevaka samtliga nationella tävlingar 

o Genomföra minst 3 möten under året med tävlingskommitté /regelutskott/aktivas forum 
o Utvärdering av tävlingssäsong skall genomföras  

 

Tävlingsregler 
 
Regelkommittén arbetar med att omsätta IBUs internationella regler till regler anpassade för svenska 
tävlingar och arrangemang.

Verksamhet/mål 2019/2020 
o Bevaka internationella regeländringar  

o Arbeta för att tävlingsverksamhet för ungdomar/juniorer harmoniseras internationellt 

o Arbeta fram ett dokument om riktlinjer kring material för barn och ungdomsverksamhet 

o Bevaka tullverkets föreskrifter om införsel och utförsel av vapen och ammunition 

 
Anläggning 

 

Fullstora skidskytteanläggningar är kostsamma att bygga. Vid etablering av nya skidskytteföreningar, 

där inte skjutbana finns, bör i första hand enklare skjutbanor för exempelvis luftgevärsskytte byggas. 

Verksamhet/mål 2019/2020 
o Ajourhålla kartläggning, statusundersökning och dokumentering av skidskytteanläggningar i 

Sverige 

o Bistå med kompetens vid ny eller befintlig skidskytteanläggning genom anläggningsutskottet
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Idrott 

Inledning 

Elit har under de senare åren varit ett starkt prioriterat område för SSSF. Satsningen har varit lyckad 

och kraven för att bibehålla, och höja, den höga nivån ökar. Det är viktigt med en fortsatt satsning på 

landslagen för att behålla, och på längre sikt stärka positionen.  

En viktig del i denna satsning är de förbundssanktionerade verksamheterna på 

skidskyttegymnasierna och Mittuniversitetet 

Ledning och förankring  
 
Verksamhet/mål 2019/20 

o Ytterligare utveckla landslagsorganisationen för innevarande säsong. 

o En landslagschef anställs för att ha det övergripande ansvaret för idrotten 

o Utveckla kommittéarbetet och under året genomföra minst 2-3 möten, med minnes-

anteckningar till styrelsen. Underhandskontakter inom kommittén ska äga rum fortlöpande. 

 
Skidskyttegymnasier  
 

Verksamhet/mål 2019/2020 
o Samla de bästa talangerna till RIG gymnasierna i Sollefteå och Torsby 

o Ytterligare förbättra träningsförutsättningar kombinerat med skolgång. 

o Förbättra den medicinska supporten för att sänka antalet sjukdagar 

o Säkerställa kontinuitet och kvalitet i träningen under sommarperioden 

o Att samtliga använder sig av den gemensamma träningsdagboken Maxpuls 

o Att tydliggöra målsättning med RIG och NIU 

o Utforma och följa upp gemensamma riktlinjer för ämnet specialidrott och betygsättning 

tillsammans med RIG och NIU gymnasierna 

o Undersöka möjlighet att etablera ett NIU-gymnasie på ny ort 

o Påbörja arbete för att utöka antal RIG platser med 2+2 på befintliga orter 

o Arbeta fram en marknadsförings och rekryterings-strategi till ansökningsprocessen vid  

RIG / NIU 

o Påbörja rekryteringsarbetet av framtida gymnasietränare/lärare 
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Skidskytteuniversitetet vid Mittuniversitetet (MIUN) 
 

22 studenter är antagna till Skidskytteuniversitetet för läsåret 19/20 för att ges möjlighet att 

kombinera sin elitsatsning med studier. Merparten av verksamheten, det vill säga den dagliga 

träningen, bedrivs i Östersund med omnejd. Därutöver kan träningsläger på annan ort tillkomma.  

De aktiva på skidskytteuniversitetet har träningsprogram som synkas med A-lagets vilket möjliggör 

god sparring och utveckling på passen. En gång per termin genomförs syreupptagningstest på 

Nationellt Vintersportcentrum. Vapen- och ammunitionstest genomförs under hösten. Tillgång till 

medicinsk support ges. Under hösten 2018 blev Mittuniversitetet Riksidrottsuniversitet vilket innebär 

tydligare hjälp från universitetet med satsningen på dubblakarriärer.  

 
Verksamhet/mål 2019/2020 

o Arbeta för en kvalitativt säkerställd verksamhet 

o Fortsätta utveckla möjligheten för kombinationen universitetsstudier  

o Förbättra den medicinska supporten 

o Att inspireras och sparras av A-landslaget på träningar när detta är möjligt 

 
Forskning och utveckling 
 

SSSF genomför ingen helt egen forskning. Elitaktiva deltar i vissa mindre forskningsprojekt initierade 

av SOK, Sporttech, Chalmers och Vintersportcentrum. Utvecklingsarbete bedrivs inom 

skidpreparering och skytteutrustning och träningsmetodik. 

 
Verksamhet/mål 2019/2020 

o SSSF verkar för fortsatt av SOK finansierat vallaforskningsprojekt inför OS 2022 samt 

säkerställa innehåll och kunskap i detta projekt. 

o Utveckla ytterligare forskningsprojekt kring effektiv framdrivning fokuserat på arm-stav. 

o Supporta och stödja MIUN:s nytillsatta doktorandtjänst inom skidskytte. (3-årigt) 

o Skapa ytterligare forum för förbundets tränare (landslag, RIG, NIU) att aktivt kunna ta del av 

aktuell forskning 

o Fortsätta att utveckla webbaserad träningsdagbok inom landslag, RIG och NIU verksamhet 

för att skapa underlag för framtida forskning (Maxpulse) 

o Fortsätta utvecklingsprojekt med Sporttech rörande skyttemetodik och träning
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Landslag 

Inledning 
SSSF:s målsättning, att vi ska ta medalj vid varje mästerskap, förutsätter att vi med våra landslag kan 

presentera en verksamhet som svarar mot den målsättningen. Vi måste fortsätta utvecklingen och 

försöka bli ledande på de områden som utgör grunden för att lyckas. Dessa områden är träning, 

vallning, skytte och tävling där möjligheten att delta på internationella tävlingar är väsentlig. 

 

Verksamhet/mål 2019/2020 

o En landslagschef anställs för det övergripande ansvaret för idrott 

o Regelbunden utbildning i form av utvärdering och revidering av 

kravanalys/utbildningstrappa. Här deltar tränarna vid skolor och landslag 

o Genom samarbete och stöd från SOK och RF erhåller SSSF spetskompetens till våra mest 

talangfulla aktiva och de som tillhör världstopp inom områdena: 

- Skjutträning/forskning 

- Fystester/forskning 

- Fysioterapi och kroppsscreening 

- Styrketräning 

- Vallning 

- Kost 

Våra tränare ska arbeta nära erbjuden expertis för att nå egen kompetensutveckling.

 
A-landslag  
 
Verksamhet/mål 2019/2020 

o För säsongen skapas en träningsgrupp med 11 aktiva med 5 herrar och 6 damer 

o Till träningsgruppen knyts tre tränare, två som ansvarar för 

träningsplanering/uppföljning och en som ansvarar för skytteträningen 

o Träningsläger med målsättning att utveckla, inspirera, sparra den enskilde individen och 

kvalitets höja försäsongsträningen genomförs (1 gång per månad) 

o Ett träningsläger kommer vara på höghöjd för att skaffa erfarenhet inför OS 2022 

o Vid träningsläger bör minst 2 tränare med 1 assistent och en massör/fysio delta 

o A-landslaget viktigaste tävlingar under året är VM i Antholz.  

o Vid tävlingar med A-laget bör en ledarstab bestå av minst fem vallare, massör/fysio, 1 

tränare med assisterande tränare 

o Landslagsledningen samarbetar nära med SOK och RF för att erhålla bästa elitstöttning 

och support från de resurser som ställs till förfogande  

o Ur SOK & RF´s resursbank hämtas kompetens inom exempelvis skytte/vapenteknik, 

vallning, styrketräning, fysioterapi, mental träning och kost/näring  
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o Dam och herrlandslaget har som mål att tillsammans erövra minst 16 topp 6 platser på 

WC och två medaljer på VM.  

o Landslaget har som mål att ta medalj på mästerskapen, och att flytta fram alt. förbättra 

sina positioner i nationscupen, till minst topp 6 för herrarna från föregående säsongs 7:e 

plats och en topp 5 för damerna från gångna säsongens 5:e plats 

o Uttagningsgrundande tävlingar till Världscup och IBU Cup är tidigare års resultat, 

Rullskidskytte SM (Sollefteå) i augusti och öppningstävlingarna i november (Idrefjäll) 

samt Swe Cup deltävlingarna 

 
Utvecklingslag 
 
Verksamhet/mål 2019/2020 
Ett utvecklingslag formas bestående av äldre juniorer och seniorer. De bästa äldre juniorerna samt 

seniorerna utanför A-laget finns idag inom skidskytteuniversitetets verksamhet där har de tränarstöd 

och goda förutsättningar att klara den träning som krävs för att nå internationell elit. För att 

ytterligare skärpa kvaliteten för dessa juniorer/seniorer är det viktigt att man vid ett antal tillfällen 

kan sparra varandra under träningsläger 

o För säsongen skapas en träningsgrupp med 12 aktiva med 6 herrar och 6 damer 

o Genomföra minst 8 träningsläger (7 barmarks- och 1 snöläger) med målsättning att utveckla, 

inspirera, sparra den enskilde individen och kvalitets höja försäsongsträningen. En del av 

lägren genomförs med framtidslaget och en del med A-laget. 

o U-landslagets långsiktiga verksamhet är främst att förbereda och kvalificera aktiva och ledare 

på deltagande i världscup detta genom deltagande i främst IBU Cup. IBU:s  

kvalificeringssystem kräver för deltagande i världscup för nya aktiva att man först kvalificerat 

sig i IBU Cup 

o Genom deltagande i IBU Cup kan nya aktiva och ledare möta högt internationellt motstånd 

och känna av de krav som ställs för att prestera på toppinternationell nivå 

o Delta med IBU Cup lag vid minst 5 tillfällen 

o Delta vid EM och JVM 

o Bemannas på ett likartat sätt som A-landslag med prioritering på tränare och vallning 

o Uttagningsgrundande tävlingar till World Cup och IBU Cup är i augusti Rullskidskytte SM 

(Sollefteå) och skidskyttetävlingar i november (Idrefjäll) samt Swe Cups deltävlingar

o Delta och erövra minst 1 medalj på mästerskapen 
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Framtidslag (juniorlag) 

De bästa juniorerna finns idag inom våra skidskyttegymnasiers verksamhet där har de tränarstöd och 

goda förutsättningar att klara den träning som krävs för att nå internationell juniorelit. För att 

ytterligare skärpa kvaliteten för dessa juniorer kan det vara väsentligt att man vid ett antal tillfällen 

kan sparra varandra (en vecka per månad speciellt under lovtider). 

o Delta vid JEM och JVM 

o Genom deltagande i JEM och JVM kan nya aktiva och ledare möta högt internationellt 

motstånd och känna av de krav som ställs för att prestera på toppinternationell nivå 

o Ta minst en medalj respektive mästerskap 

o Genomföra minst 5 träningsläger, fyra barmark och ett snöläger.

 
Ungdomslag

Ungdomar ska ges möjlighet att skaffa sig erfarenhet utanför ordinarie föreningsverksamhet samt 

ges möjlighet att mäta sig med flera jämnåriga 

Verksamhet/mål 2019/20 
o Delta med lag i JVM även för den yngre gruppen (16-18 åringar)  

o Delta med lag i ungdomslandskamp mot Finland (14-17 åringar) 

o Delta i Ungdoms OS 
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Internationella tävlingsarrangemang  

Inledning  
Med siktet inställt på att vara en av världens ledande skidskyttearrangörer krävs ett gediget 

utvecklings- och utbildningsarbete tillsammans med organisationskommittéerna i för säsongen 

främst Östersund och Idrefjäll, Sveg, Sollefteå, Boden samt Torsby 

Ytterligare en ort med fullödig arena och organisationskommitté bör utvecklas.  

 

Verksamhet/mål 2019/20  
o Fortsatt fördjupa samarbete med andra idrottsförbund genom RF:s ”Centrum för 

idrottsevenemang” 
o Bedriva aktiviteter och nätverkande internationellt för att få och behålla framtida 

internationella tävlingsarrangemang 
o Söka IBU Cup 2020-2021, 2021-2022 
o Söka IBU junior Cup 2020-2021, 2021-2022

 

Världscup 

VC drivs i aktiebolagsform via det av SSSF helägda dotterbolaget Biathlon Events i Sverige AB (BEAB). 

Genom avtal med SSSF har BEAB ansvar att genomföra dessa evenemang. Affärsmässighet är en 

grundläggande värdering i BEAB:s verksamhet. 

VC genomförs på Nationalarenan för svenskt skidskytte i Östersund där Organisationskommittén 

(OC) i Östersund ansvarar för ett internationellt skidskyttearrangemang med professionell inramning 

för att attrahera stor publik, samt media men också för att framhålla och popularisera skidskyttet i 

Sverige.   

 

I uppdraget ingår att: 

o ansvara för genomförandet av WC och VM event 

o ansvara för marknadsföring och införsäljning i samband med dessa (undantaget avtal mellan 

SSSF och IBU) 

o ansvara för sponsorvård; utveckling av mötesplatser och nätverksträffar för partners och 

sponsorer 

o ansvarar för utveckling av merförsäljning av sponsoraktiviteter såsom VIP, eventyta, 

merchandise  

o ansvara för ett verksamheten ger ett ekonomiskt tillskott till SSSF. 

o ansvarar för att VC kan genomföras med största sportsliga rättvisa (ex snöförhållanden) 
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Verksamhet/mål 2019/20  
o Offensivt arbeta för att knyta fler nationella sponsorer till VC Östersund 

o VC-tävlingarna i skidskytte ska vara ett av Sveriges främsta vintersportevenemang av 

internationellt format  

o VC-arrangemanget i skidskytte ska vara företagen i regionens självklara förstahandsval. 

o Fortsätta det regionala sponsorsamarbetet i WCR med nätverksträffar och mötesplatser.  

o VC-tävlingarna i skidskytte ska generera minst 20 000 åskådare där 90% av biljettköpen ska 

ske digitalt/förköp.  

o Fortsätta vara öppna för att utveckla ett evenemang som kan ge ett ekonomiskt tillskott till 

SSSF:s ideella verksamhet. 

 
 

Övriga internationella tävlingsarrangemang 

OC Idre arbetar med att säkerställa ett välarrangerat internationellt skidskyttearrangemang/IBU Cup 

Arbeta för att säkerställa fler professionella arrangörer i hela Sverige som får kandidera till SSSF om 

att få genomföra IBU Cup eller motsv.  

Genomföra omcertifiering av anläggningarna i Östersund , Torsby, Boden och Idrefjäll. Samt 

undersöka om förutsättningar finns för fler certifierade anläggningar 

 
Verksamhetsinriktning 
att etablera återkommande IBU-arrangemang (IBU-cup, EM, JVM eller liknande) 


