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Årets verksamhetsplan har utarbetats av 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 nya coronaviruset, Covid-19 har fortsatt påverkat verksamheten under hela 

föregående verksamhetsår. SSSF följer löpande händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att 

minimera påverkan på SSSF och BEAB:s verksamhet. SSSF och BEAB följer de riktlinjer och anvisningar 

som utfärdas av Folkhälsomyndigheten 

Planen har utarbetats med antaganden om en succesiv återgång till normala förutsättningar för träning 

och tävling under hösten och vintern.  
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Övergripande     
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. 

• Det egna kapitalet, kassan, ska säkerställas i linje med beslutad nivå.  

• Årets verksamhetsplan har utarbetats av GS/ekonomichef och respektive verksamhets-

ansvarig utifrån förutsättningarna, riktlinjer från GS/styrelsen och antagande om väsentliga 

omvärldsfaktorer.  

Ekonomiska förutsättningar 

• Inga utlandsläger för landslaget maj-augusti 

• IBU bidrag på motsvarande nivå som 2020/2021 

• 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 

 

Ur ”Strategi 2026”: 
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Marknad och kommunikation 
Ansvarig – Håkan Blidberg  

Övergripande 

• Vi bygger ett nytt team där vi både tar hem och utvecklar försäljningsarbetet i en helt intern 

lösning, samtidigt som vi får in nya resurser för kommunikation, försäljning och aktivering. 

Sammantaget ser vi goda möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt inom hela området. 

Ökad ambition sponsorer  

• Vi kommer att förstärka aktiviteterna kring sponsorsamarbetet med återkommande 

nätverksträffar med en plan som präglas av tydlighet och framförhållning.  

• Tillsammans med våra partners kommer vi att etablera en gemensam kalender för aktiverings-

planering. 

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

• Flera av våra större avtal löper ut och vi kommer att jobba proaktivt för att förlänga och 

anpassa dessa till målen för Strategi 2026. 

• Under året kommer vi att genomföra förberedelser och aktiva åtgärder för att gå in i en ny 

sponsorstruktur som tar avstamp i målen för Strategi 2026. 

Affärsutveckling  

• Nya intäktsmöjligheter skapas genom att utveckla vårt koncept för livestreaming och andra 

digitala lösningar.  

• Utöka nätverket med ytterligare samarbetspartners   

• Etablera fler partners som investerar i vår nationella verksamhet  

• Utveckla intäktsnivåerna för våra olika nivåer av nationella evenemang 

Kommunikation  

• Genomföra ett varumärkesarbete i linje med Strategi 2026, där vi förtydligar ”Svenskt 

Skidskytte” och fyller det med våra starka värden.  

• Etablera en tydlig kommunikationsstrategi och plan för kommunikationen av hela 

verksamheten 

• En tydlig förstärkning av kommunikationen av vår föreningsverksamhet 

• Utveckla strukturen kring kommunikationen av vår elitverksamhet i syfte att nå ut längre, året 

runt och mer offensivt i egna kanaler 
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Evenemang 
Ansvarig - Ledningsgruppen 

Internationella tävlingar 

• VC Östersund och IBU Cup Idre; planering pågår och vi fick under våren besked om ett utökat 

tävlingsprogram i Östersund. 

• Målet med världscupen i Östersund är att stärka publikupplevelsen och därmed 

publiktillströmningen samtidigt som det sportsliga genomförandet fortsatt ska vara på allra 

högsta nivå. 

Nationella tävlingar 

• Sommar SM, Säsongspremiär Idre, avslutande SM ska vara tävlingar med livesändning. 

• Målet med dessa tävlingar är att lyfta befintliga sponsorers aktivering och exponering samt 

höja kvalitén på inramningen kring TV-sändningen.   

• Övriga tävlingar såsom Riksfinal, Swe Cupen och JSM är planerade och även här är visionen att 

få samtliga livestreamade på ett eller annat vis.  

Nya evenemang/Street Biathlon 

• En arbetsgrupp jobbar för att utveckla ett nytt sommarevenemang 2022, i dagsläget är fokuset 

på detta evenemang ungdomar/juniorer. 

Internationellt 

• Fortsätta det internationella arbetet med representanter i olika sammanhang och 

konstellationer.  
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Nationell verksamhet 
Ansvarig – Ulrika Öberg  
 

Nationella tävlingar  
• SM Rullskidskytte i Sollefteå, Sverigepremiär i Idre, SM veckan i Piteå - 3 evenemang 

med direktsändning i SVT / Expressen TV.   

• Riksfinalen – 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.   

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

• Genomföra arrangörsutbildning.  

• Under året fastställa kommande säsongs mästerskapsarrangörer.  

 

Anläggningar  

• Färdigställa och tillämpa lathund för nya anläggningsprojekt.  

• Minst 4 st orter skall ha påbörjat ansökan om anläggningsstöd för att bygga ny 50 meters 

skjutbana / uppgradering av befintlig anläggning under verksamhetsåret 2021.  

• Aktivt möta upp och supporta den stora efterfrågan som finns för nya skidskytteanläggningar.  

• 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.  

• Internationell certifiering av B licensanläggningar (Idre, Boden, Torsby) skall ske under året. 

• Undersöka möjligheten med alternativ till snö på skjutvallen.  

 

Idrott (inklusive idrott och studier) 
Ansvarig – Anna-Maria Uusitalo 

• Höghöjdsläger och bra förberedelser inför OS.  

• Fortsatt säkra bra träningsmöjligheter i Östersund (tält på skjutvallen, träning i judohallen och 

rullbanden på NVC). 

• Att säkra en bra övergång mellan snölägret i Idre fram till VC-start. 

• Stärka tränarteamet och verksamheten på skidskytteuniversitetet med en tränare till.  

• Långsiktig satsning mot 2026 med yngre aktiva i Team Autoexperten. 

• Gemensamma tester vi antagningsprocessen till gymnasierna och en översyn på tester och 

lagring av testresultat med hjälp av Marko. 

• En översyn av gymnasierna inför det nya förslaget med idrottsgymnasier. 
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Föreningsutveckling 
Ansvarig – Camilla Ingerhed 

Utbildning 

• Färdigställa den nya utbildningsplattformen steg 2. 

• Ambitionen är att börja på steg 3 under slutet av nästa verksamhetsår. 

• Nya former för examinering och utbilda fler examinatorer. 

• Erbjuda utbildning varje kvartal. 

• Utbilda oss själva i relevanta ämnen. 

 

Föreningsutveckling 

• Utifrån prioriterade områden kommer vi satsa på att stärka regionernas eget arbete  

med medlemsföreningarna. 

• Skidskyttekonsulenterna bidrar till ökad närhet med regionerna och föreningarna.  

• Uppmuntra nya projekt under ”Projektstöd IF” – tidigare idrottslyftet – för att  

maximera effekten av det anslaget som är utdelningsbart. 

• Utveckla Regionsordförandeträffar samt delta på RFs årliga utvecklingsträffar. 

• I linje med strategiplan 2026 skall en successiv utökning av satsning på regioner och föreningar 

genomföras. Alternativt riktat via projektansökan eller via bred förstärkning av regionernas 

stöd. 
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Ekonomi 
Ansvarig – Rikard Grip, Generalsekreterare 

Ekonomi – intäkter 

Ekonomi – kostnader 
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Budget 

 

Totalbudget 2021/2022         MSEK 

Omsättning   58,9 

Elitverksamhet -23,4 

WC Östersund  -10,7 

Marknad  -7,9 

Föreningar/Regioner -5,5 

Kansli  -5,3 

Sverigepremiär Idre -1,4 

IBU Cup Idre  -0,7 

Övrigt   -1,1 

Resultat  2,9 

 

 


