Sammanfattning Ungdomsforum 2017
Dag 1
Presentation av Ungdomsgruppen – För att ni skulle få veta lite mer om oss.
Samarbetsövningar – För att vi alla skulle lära känna varandra bättre samt få skratta lite tillsammans.
Föreläsning med Johan Johansson
Gruppuppgifter:
Ni ska ta fram 3 sätt att marknadsföra bilsport bättre.
Och hur syns vi bättre?
Hur skulle ni marknadsföra motorsport för någon i 2 minuter?
Sammanfattning: De flesta grupper var rörande överens om att försöka nå ut redan i ung ålder
genom att besöka skolor, ungdomsgårdar med mera för att nå ut till unga och få visa vad vi verkligen
står för.
Sedan var socialmedia ett hett ämne under marknadsföringen, visa oss mer på facebook, instagram
med mera samt så togs det upp att vi måste bli bättre på att vara positiva mot varandra och
bilsporten på te.x. facebook, skriv positivt om motorsporten/tävlingar/funktionärer både före under
och efter tävlingar, haka inte upp er på negativa kommentarer och inlägg.
Ännu ett förslag som kom in var att hålla prova på kvällar, tjejkvällar för att få mer aktiva tjejer inom
bilsporten. Utnyttja enkla tävlingsformer så som uthållighetsrace. Det är en enkel tävling att hålla i
och den genererar många nya medlemmar.
Sedan kom det även förslag på att ställa ut tävlingsbilar på torg, evenemang med mera. Sedan så
måste vi bli bättre att annonsera inför tävlingar. Gör något roligt av det ex. Gör en skylt på en
tävlingsbil och ställ ut i stan, sätt upp affischer på mackar, affärer med mera.
Flytta tävlingarna till publiken, vi skulle ex kunna köra uppvisning/tävling i en stad eller liknande.

Vi vill även trycka hårt på att Motorsporten är en sport för ALLA!

Uppgift 2
Hur skapar man en tävling?
Varje grupp fick i uppgift att ingå i arrangörsstaben inför en tävling, valfri sportgren inom SBF. Och
sedan i punktform redovisa de olika stegen man gör före, under och efter tävling.

Denna uppgift kunde samtliga deltagare som ett rinnande vatten! Vi från ungdomsgruppen är grymt
imponerade över alla deltagare, vilken otrolig tillgång era klubbar har, här skapades allt från
Rallycross vm till folkracetävlingar i en rask takt. Framtiden inom arrangörer är säkrade känner vi. �

Lagtävlingar
Under eftermiddagen höll vi i några lagtävlingar där fina priser stod på spel.
Vi körde radiostyrda bilar, stafetter och lite annat smått och gott. Vi hade en riktigt trevlig
eftermiddag tillsammans.

På lördagkvällen genomfördes den traditionsenliga innebandyturneringen med Hampus och Mattias
som lagledare i varsitt lag. I år slutade denna OAVGJORT efter ca 2,5timmes spel. Riktigt bra match
med äkta laganda, kämpaglöd och glada hejarop �

Dag 2

Dag 2 arbetade vi oss igenom Vision 2020 för att se vad ungdomarna hade för tankar och idéer kring
målen som sattes 2015. Vi använde oss av följande frågeställningar:

Hur gör vi för att nå målen i Vision 2020?
- Enkla tävlingsformer
- Prova på kvällar/dagar
- Läger för både killar, tjejer, unga och gamla.
- Marknadsföring
- Besök i skolor.
- Pratar gott om Bilsporten både på internet och i verkligheten.
- Visar uppskattning till förare, funktionärer och arrangörer.
- Försöka minska kostnaderna för aktiva
- Mentorskap
- Skapa ett kontaktnät
- Mental coaching
Några idéer på hur vi får in fler yngre i bilsporten?

-

- Skolbesök
Låt dem följa med på tävlingar/träningar för att få en inblick.
- Föreläsningar som riktar sig till ungdomar
- Mer ungdomsforum
- Utbildningar för unga
- Ungdomskvällar
- Medverka i sportspegeln/barnprogram
- Ha barnaktiviteter under tävlingarna

-

Våga släppa in yngre förmågor under tävlingarna
- Mentorskap.

Hur gör vi för att få fler att hjälpa till på tävlingar?
-

Visa uppskattning
Funktionärslotterier
- Utbildningar
- Facebooksida för funktionärer
- Funktionärsjippon
- Erbjud att få komma och prova på eller åka med i en tävlingsbil.
- Glädje
- Utbyta erfarenheter med nya funktionärer
- Vara lyhörda vad de har för idéer och tankar de som kommer.
Extra förmåner, så som ge bort en badbiljett eller biobiljett till de som hjälper till.
- Funktionärslandslag eller liknande.
-

-

Vad kan vi som är här bidra med?
-

Våga gå mot andra sportgrenar och utbyta erfarenheter
- Våga tänka nytt
- Informera mera i klubbar och skolor
- Prata gott om bilsporten
- Utnyttja vårt kontaktnät
- Hjälpa klubbarna att dra igång ungdomskvällar
- Nybörjarkvällar där även föräldrar får vara med.
- Vara goda förebilder
- Minska pressen på de nya som kommer in
- Vara ett stöd för nya medlemmar och aktiva.
Vad tar vi med oss från denna helg?

-

- Nya kontakter och tankar
- Ökad förståelse för samtliga sportgrenar
Ökad förståelse för jobbet före, under och efter tävling.
- Gemenskap
- Glädje
- Skratt
- Innebandymatchen
- Nya idéer

Vi i ungdomsgruppen vill återigen tacka er alla som deltog på Ungdomsforumet på Bosön 2017!
Hoppas att vi ses nästa år igen!
Hampus, Anna & Anna

