Från idé till handling
Amerikansk fotboll i skolan – Samarbete ger möjligheter
Maniacs, Chiefs, DIF AF, Broncos

Broncos, DIF, Maniacs och Chiefs har ont om spelare
Föreningarna ligger nära varandra och har delvis samma
förutsättningar.

The
Perfect storm
Planering och utförande

• 9 september - Ett informellt möte under PeeWee match
i Kungsängen
• ”Om vi hade ledare kunde vi göra något i skolan för
att få fler spelare”
• Anders ”jag har tid onsdagar och fredagar”
• Linda ”Jag kan nog hitta fler ledare”
• Örjan ”jag kan administrera och fylla ut
tränarbristen”
• Johan ”Låter intressant”
• 11 september – Första skolorna i Solna och Västerort
får mejlet ”Pröva Amerikansk fotboll i skolan”
• 9 oktober - Första lektionen körs (utomhus) i Bromma,
Stora Mossen
• 3 december – Sista lektionen för säsongen körs
inomhus i Beckomberga

Kortsiktiga mål (Ideellt)

Ideell basis

Långsiktiga mål
•

Få skolor att spela flaggfotboll mot
varandra

•

Lära lärarna att använda
amerikansk fotboll i
undervisningen.

får vi något stöd är det bara bra

Ett tydligt samarbete
där föreningarna har gemensamt budskap
och går ut tillsammans

MÅLEN

Minst en gång, helst två
Erbjuda skolorna att alla ska få pröva på minst
en gång, helst två!

Bred socio-ekonomi spridning
alla samhällsgrupper ska få pröva på

1 000 elever pröva flagg
Bra lektioner för alla
Både första gången och andra gången,
små grupper/stora grupper, yngre och
äldre

Eftertraktade – vill ha oss
Fylla på våra lag

•

Framförallt rörelsemekanik och
snabbhet

•

Få skolor att spela amerikansk
fotboll/flaggfotboll på lektionerna

•

Ha ett längre samarbete med ett
antal nyckelskolor

3 ledare utför idrottslektioner under 6 veckor
(Örjan, Anders, Rik). Över 100 lektionstimmar genomförda
9 skolor besökta, 6 i västerort, 1 i Solna, 1 på Djurgården,
1 på Södermalm

RESULTAT

2 250 elever får pröva på flaggfotboll/amerikansk fotboll.
Hälften av de som började träna efteråt är tjejer
Ca 25 lärare får lära sig grunderna i amerikansk fotboll och
vad de kan använda vår sport till i undervisning (Kasta,
fånga boll)
Basket och Badminton gör exakt likadant som vi ett par
veckor efter 

Väntelista på 10 skolor till våren

Budgeterat projekt ”Vad det borde kostat”
AMERIKANSK FOTBOLL I SKOLAN
Behov
407 200
Kostnader
Ersättning instruktörer
Skolturnering 6 lag
Skollag och startkits
Totalt

320 000
6 200
81 000
407 200

Ersättning till instruktör
Antal skolor 2018-19
Antal timmar per skola
Antal besök (40 min - 1 timme)
Antal coacher per timme
Ersättning per timme
Totalt

20
40
800
2
200
320 000

Startkit
Skolor
Bollar med logga (10 per skola)
Flaggkit till skollag
Totalt
Kalkyl inomhusturnering
Antal lag
Antal matcher
Tid per match (timme)
Domare och funktionärer
Planhyra
Totalt

Antal
20
200
6

Pris

Totalt

360
1 500

72 000
9 000
81 000

6
16
0,5
3
8

1 000
400

3 000
3 200
6 200

Fakta
Målet är att besöka minst 20 skolor under 2018 och 2019. Det är framförallt Västerort och Solna som är aktuellt. Men även Lidingö och innerstan
Finansieringen är till för att stötta instruktörerna och få dem att engagera sig fullt ut. Idag ställer de upp frivilligt, men de gör också att de kan prioritera annat.
Finansieringen ska också starta flaggfotboll i skolorna. Vi räknar med att skolorna, om flaggfotboll blir populärt, kommer investera i detta själva och att turneringar ko
Instruktörer kommer att komma från åtminstone fyra föreningar. De har tid dagtid och kan ställa upp.
Idag gör instruktörerna det frivilligt, men vi hoppas kunna få ersättning för dem.
Startkitet är till för att få skolor att starta flaggfotboll och vara med i en flaggfotbollsturnering under våren/hösten.

Jämför
med
Budget

Budgeterat projekt

Resultat - jämförelse

• Budget 400 000 kr

• 0 kr istället för 400 000 kr

• Utförs under 1 år

• 3 månader istället för 1 år

• Besöka minst 20 skolor
i Stockholm, Solna, Bro
och Lidingö

• 9 skolor istället för 20

• 3500 elever ska pröva på
amerikansk fotboll/flagg

• Ingen skolturnering

• 2 250 elever istället för
3 500
• Ingen flaggfotboll

• Genomföra en
skolturnering i flagg
• Få igång flaggfotboll på 6
skolor som del av idrotten

RESULTAT = FANTASTISKT
Sannolikhet att vi kan göra
om det utan pengar?
JÄTTELITEN

Rinkeby
särskola –
Hjälper
varandra

Rinkeby
högstadium
”De som kan
har tagit
bussen
härifrån”

Åsö – Stora
grupper, liten
lokal

Beckomberga
– spelar på
rasten

Upplevelser
i skolorna

Planer inför våren – Vi skulle kunna göra om det…
”Gör vi om det till våren kommer spelarna, men…”
Rik är borta, Örjan är borta…

GÖRA

INTE GÖRA

• Besök ”restlistan”

• Utöka väntelistan med fler skolor

•
•

Skolor i Beckomberga, Järvastaden, Bergshamra,
Skövde och Skokloster
Behöver hjälp från lokala föreningar
(Uppsala, Skövde)

• Återbesök och nybokningar i Solna
•
•

Anders kan fortsätta i vår med konceptet
Borde innebära många nya spelare

• Fokusera på aktiviteter i våra nyckelskolor
•

•

Maniacs

• Beckombergaskolan
• Blackebergsskolan
• Bromstensskolan

Chiefs

• Bergshamraskolan
• Skytteholmsskolan

• Öka rekryteringen kring nyckelskolorna

• Ta hand om väntelistan i innerstan, västerort
•

8 skolor som borde besökas

• Återbesök i innerstan och västerort
• Hitta samarbeten med koncerner
•

Flera koncerner är intresserade, andra som engelska
skolan borde bearbetas

•

Skapa flaggfotboll/amerikansk fotbollturneringar
inom koncernen?
Samarbete med flera föreningar nödvändigt

•

• Flaggfotbollsturnering?
•

Nej, vi orkar inte.

• ORSAK:
Resursbrist på neutrala tränare som gillar träna
nybörjare och barn.

Om jag hade råd
•

Skänka bort flaggfotbollskit till nyckelskolor
•

10 riktiga bollar med reklam för lokal förening

•

hemsida med övningar och regler

•

Satsa på flaggfotboll organiserat i skolan. Ordna turneringar

•

Varje förening har 1-3 nyckelskolor som de besöker

•

Ett gemensamt program för att besöka alla andra skolor

•

Starta amerikanska fotbollsprogram med koncerner

•

Stötta Rinkeby

Ha en gemensam rekrytering med alla
Sporten behöver växa

Vad gjorde Maniacs mer?
• Skapade informationssajt
• www.sportibromma.se/skolflagg
• Skapa ett varumärke för multiidrott
• www.sportibromma.se
hemsida om am. Fotboll bara för barn
• www.be-maniacs.se
• Dokumentera skolövningarna
• www.be-maniacs.com/for-skolan

Resultat

Beckomberga Maniacs U9/U11 – Södra Ängby skola, Tisdagen 12 februari 2019

Våra
framgångar

Många elever och många lektioner på kort tid
• Nästan 10% i målgruppen i Västerort fick pröva på amerikansk fotboll i skolan
• 2250 elever prövade amerikansk fotboll
• 3 månader från idé till slutförande
• 6 intensiva veckor i skolorna

Väldigt lite administration (30-40 timmar)
• Samla e-postadresser
• Massutskick
• Svara
• Boka och omboka
• Hålla koll på ledarna

30%
5%
10%
40%
15%

Alla skolor vill att vi kommer tillbaka
100% av våra kortsiktiga mål blev uppfyllda
10-15 nya spelare, trots att vi gjorde det på hösten
Många positiva lärare, många som vill lära sig mer
En väntelista med skolor till våren – Allt från Skövde till Lidingö!
GÖR VI OM DET TILL VÅREN KOMMER SPELARNA!!

Projekt vi vill
genomföra

VFL
Amerikansk fotboll och flagg
för de yngsta
Söndagar i Bromma

Breddläger i
Stockholm

i samarbete
Fair Play Tourney
Stockholm
6 till 9 juni

UFL
UngdomsFlaggLigan
Inomhus

Mobil Träningsplats

Ungdoms SM i
flaggfotboll
Inomhus

Maniacs projekt
Beckomberga Maniacs Projektportfölj
BM är en förening som sätter barnen och ungdomarna i centrum av sitt idrottande.
BM har som ambition att göra aktiviteter inom amerikansk fotboll och flaggfotboll som stärker sporten i Sverige. Det ska vara kul året runt!
BM vill fokusera sig kring Västerort. Ett område med 300 000 innevånare där de är enda klubben för amerikansk fotboll.
BM vill att de barn som är intresserade av amerikansk fotboll och flaggfotboll ska kunna träna året runt och ha något att se fram emot under hela året, precis som i andra idrotter.
Projekt
Amerikansk fotboll i skolan

Behov av finansiering
407 200

UFL - UngdomsFlaggligan

84 400

VFL - Västra FörortsLigan

96 000

Breddläger

49 500

Mobil träningsplats

102 000

Nationell "Fair Play" turnering för barn
och ungdomar under nationaldagen

Ungdoms SM i flaggfotboll

Totalt (Hela portföljen)

0

55 200

794 300

Andra initiativ
Belysning i parken
Hur fördelas hallarna i Stockholm stad? En statistisk genomlysning

Mål
Besöka minst 20 skolor i Stockholm, Solna, Bro och
Lidingö. Få igång flaggfotboll på idrotten i minst 6 av
dessa. Genomföra en skolturnering. 3500 elever ska
pröva på amerikansk fotboll/flaggfotboll
Testköra en serie inomhus för ungdomar i flaggfotboll
som kan utvärderas för ett nationellt seriesystem.
Att starta två lag för 9-11 åringar i västerort. Att starta
en liga för dessa som spelar varje lördag.
Att utbilda i ett fungerande koncept för breddläger - 10
tränare, 150 ungdomar så att det kan köras två gånger
per år. Lägret ska vara självfinansierat efter första året.
Minst 1000 barn och ungdomar som får pröva på
amerikansk fotboll under 2 år. Minst 200 aktiviteter
(träningar/läger etc) genomförda. Minst 3 000
individuella träningstimmar utförda.
En turnering med minst 30 lag som genomförs nära
nationaldagen. Turneringen ska vara självförsörjande
från första tillfället.
Genomföra Sveriges första SM i flaggfotboll för
Ungdomar inomhus. Att kunna ta emot alla lag som vill
spela SM. Att göra det till ett årligt återkommande
evenemang.

Kommer genomföras utan finansiering
Ja, men i begränsad omfattning
Nej - Kräver finansiering eller sanktion av förbund
Ja - Fast spelarna får själv investera i utrustning och
matchtröjor. Vissa barn kommer inte ha råd.
Troligtvis inte. Alternativa lösningar måste hittas om
finansiering saknas.
Nej
Ja, om kommunen tilldelar plats och förbundet ger sitt
tillstånd.
Ja, om förbund och kommun tillåter. Dock inte lika stor
som med finansiering eftersom riskerna måste
neutraliseras. Finansieringen var tänkt att hantera risker i
samband med att man arrangerar SM för första gången.
Alternativt göra det till en ännu bättre upplevelse för de
aktiva.

Var det värt det?
Anders! Örjan!

Lärdomar

Anpassningar av lektionerna

Lektioner måste anpassas efter förutsättningar. Antal ledare, antal barn, ålder, tid, utrymme etc…
Basutrustning: Gympaband (istället för flaggor), koner samt 15 bollar…
Extra utrustning: 1 axelskydd, 1 hjälm, 2 step-overs, 2 Blocking shields, (flaggor)

• 1 timme Högstadiet
•
•
•
•

Utrustning (visa axelskydd och hjälm)
Kasta, fånga boll
Intro flagg
Flaggfotboll

• Stora grupper Högstadiet
•

1 gången
•
•
•

•

Utrustning
Engagera lärarna, få info i förväg.
Gör en cirkelträning med 4 stationer

2 gången
•
•

Intro till spelet. Intro till flagg
3 lag, taktikgenomgång och flaggfotboll.

•

Målet är att de ska ha egen QB och egen taktik.
Fokus på action

• Mellanstadiet 1 tillfälle
•
•
•

Utrustning
Intro till spelet
Gruppträning

• Mellanstadiet och första timmen
•
•

Stans, spring, fånga boll
Ta flaggan/försvara linjen. Intro till försvar

• Mellanstadiet andra timmen
•
•
•

Intro till spelet
Grunderna i routes
Spela flaggfotboll med 3 lag – Coachen är QB

• Yngre (8-12 år) och 40 minuter
•
•
•
•

Utrustning
Stans, Spring, titta på boll, korta routes, fånga boll
Dra flagg/Försvara linje
Ultimate

• Yngre 2x40 minuter
•
•

Intro till spelet,
Dra flagga/försvara linje, Flaggfotboll

* Varning: Kasta boll tar lång tid. Hela lektionen kan försvinna.

Gå ut tillsammans – Ett budskap
• Försökte vara 2 tränare, en från varje förening
•
•
•

Örjan (Maniacs) och Anders (Chiefs) tog större delen
Rik (DIF) hjälpte till vid två skolor, Campus Manilla och Blackeberg
Ca 30% av lektionerna hölls med två ledare eller fler

• Lära av varandra
•
•
•
•

Samarbetet fungerade bra och konceptet blev bättre och bättre för varje lektion
Rik fokuserade på stans och att springa
Anders fokuserade på kasta och fånga samt flaggfotboll
Örjan fokuserade på rörelse, flaggfotboll och aktivering av alla, även i stora grupper

• Gemensam administration
•
•
•
•

En kontaktperson för skolan (den som var närmast)
En huvudansvarig för bokningen
Kontakta alla skolor, men ta de viktigaste först.
Gemensam Broschyr – Gemensamt budskap

• Stötta varandra
•
•
•

Sjukdom försköt programmet nästan två veckor.
Löstes genom att Örjan ryckte in eller snabba ombokningar
Dela marknaden – Skicka spelare till närmaste förening

Våra framgångar
• Många elever och många lektioner på kort tid
•
•
•

Nästan 10% i målgruppen i Västerort fick pröva på amerikansk fotboll i skolan
2250 elever prövade amerikansk fotboll
3 månader från idé till slutförande

• Väldigt lite administration (30-40 timmar)
•
•
•
•
•

Samla e-postadresser
Massutskick
Svara
Boka och omboka
Hålla koll på ledarna

30%
5%
10%
40%
15%

• Alla skolor vill att vi kommer tillbaka
• 100% av våra kortsiktiga mål blev uppfyllda
• 10-15 nya spelare (flera föreningar), trots att vi gjorde det på hösten
• Många positiva lärare, många som vill lära sig mer
• En väntelista med skolor till våren – Allt från Skövde till Lidingö!
• GÖR VI OM DET TILL VÅREN KOMMER SPELARNA!!

Våra motgångar
• Resurserna tog slut
•

Ledare sjuka och endast Anders kvar till våren. Övriga borta.

• Boka högstadieskolor
•
•

Åsö, Skytteholm (solna), Raoul Wallenberg och Rinkeby svarade JA
Övriga svarade INTE ALLS?!?

• Boka innerstaden
•

Få, väldigt få skolor svarade. Ointresse?

• Maniacs fick mer
•
•

Av någon anledning var västerortsskolorna mycket, mycket lättare att boka in.
Finns en kultur av det i skolorna.

• Blinda fläckar i västerort
•

Stora skolor i västerort svarade inte

•

Nya Elementar, Södra Ängby, Spånga Grundskola och Vällingbyskolan = 4 000 elever

• Tappade Broncos
•

Vi ville gärna vänta in Broncos, men körde på med de som svarade

• Rekrytera på högstadieskolor
•

Svårt att få nya spelare på högstadier (U15 och U17) med denna metod

• Rinkeby depressionen
•

Rinkebyskolan mår dåligt. En enskild förening kan inte hjälpa dem.

Lärdomar
• Det är inget problem att komma in på skolor
• Kontakta rektorer eller idrottslärare
• Gå via dina existerande spelare
• Ibland svårt att komma in på de skolor du vill – Arbeta långsiktigt

• Samarbete är bra reklam
• Skolorna uppskattar det, enklare att komma in
• Kräver ”neutrala” coacher som INTE rekryterar till egna föreningen

• Ha koll på administrationen
•
•
•
•
•
•

Gör ni fel här blir det jobbigt!
En som sköter bokningen med skolorna
En som planerar schemat
Administratören måste ha direktkontakt med ledarna
Ha ett ansikte utåt till skolan
En förening som har huvudansvaret för skolan

• Se till att föreningarna får utdelnin
• Jobba hårdare på att få in rätt skolor
• Rätt ålder, rätt träningskultur

Mer lärdomar
• Dela på gracerna
•
•
•
•

Det är lättare att samarbeta om alla föreningar har en Win/Win situation
Se till att barnen börjar i närmaste förening för sin ålder
Se till att sprida skolorna. Alla föreningar ska känna sig ”närmast” i lika stor utsträckning
Se till att coacherna rekryterar till sporten, inte till föreningen

• Fokusera på några skolor
• Det finns inte resurser att klara alla skolor
• Fokusera på skolor med rätt klientel och nära! Gärna ”koncerner”

• Räkna med konkurrens
• I västerort har Basket och Pingis anställda som går i skolan varje år
• Det finns en basketkorg och ett pingisbord på varje skolgård
• Badminton gör det på frivillig basis

• Välj områden där de tränar
• Rinkeby är ett för stort projekt. Ingen tränar!
• Norra Bromma (Beckomberga) är enkelt. Alla tränar mycket

• Rekrytera i låga åldrar 8-11 år
• Om du vill ha fler medlemmar
• Många vill pröva på amerikansk fotboll
• Svårt att rekrytera på högstadier med denna typ av åtgärd

Fakta – Skolprojektet
Ur Beckomberga Maniacs Perspektiv
En liten förening med många idéer

Beckomberga Maniacs - Historia
BARN OCH UNGDOMSHISTORIA I BROMMA
•

Oktober 2015 startade DIF AF amerikansk fotboll i Beckomberga
för barn (11-13 år)

•

Närmare 60 elever från Beckombergaskolan prövade på

•

Över 30 började spela från västerort

•

Ca 10 spelar fortfarande

•

Beckomberga Maniacs var tänkt som stödförening för DIF AF, med
bl.a flaggfotboll för de mellan 11-15 år

•

Maniacs vill att barnen ska hålla på med flera idrotter och ha kul.
Alla ska vara med i gammal breddidrottsanda. Fokus är barn
mellan 8 och 13 år. Träna ska göras i närområdet.
Målet är att barnen ska kunna cykla till träningen

SKOLPROJEKTET – Maniacs blir fler
•

•

9 september – Första idén
•

Anders, Linda och Örjan råkade träffas i Kungsängen under en
PeeWee match med få spelare.

•

Vi kom fram till att vi hade ledare för att rekrytera i skolor under
hösten och beslöt att samarbeta

•

Anders (Solna) skulle ta onsdagar och fredagar och

•

Örjan (Maniacs) skulle administrera.

•

Planen var att fylla på med ledare från Broncos och andra
föreningar med brist på spelare (främst DIF AF).

Skolor kontaktades direkt
•

•

Alla kommunala grundskolor i Solna kontaktades. Alla rektorer i
grundskolor i västerort och innerstan kontaktades.

9 oktober – Första klassen

•

December 2017 la DIF AF ned verksamheten i Bromma

•

Juli 2018 är Beckomberga Maniacs med i Bromma Sports camp och
lät barn i Bromma pröva amerikansk fotboll.

•

Augusti 2018 beslöt Beckomberga Maniacs att starta amerikansk
fotboll för U11 i Bromma

Den 3 december hölls sista klassen (Beckombergaskolan)
Totalt 9 skolor i Stockholm och Solna har besökts.

•

Första provträningen var 2 september 2018
10 kom, 4 började träna

Över 2 200 elever har fått pröva på amerikansk fotboll.
Samtliga skolor vill att vi ska komma tillbaka. Det finns en
väntelista med 5-8 skolor.

•

11 februari 2019
Beckomberga Maniacs har ca 20 licensierade spelare i U11,
3-4 förfrågningar varje vecka och en väntelista med 5 spelare för
U13 lag.

•

•
•

Maniacs har sedan dess satt upp en hemsida,
www.be-maniacs.se för amerikansk fotboll samt sajten
www.sportibromma.se för att få barn att hålla på med fler
idrotter.

•

Hölls första klassen (Bromma Enskilda skola, Montessoriskola –
Stora Mossen)

Västerort+ 4% av Sverige
Västerort 245 000 innevånare
•

Del av Stockholm Stad Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga, Kista, Tensta

•

245 000 innevånare, varav 33 000 mellan 6-15 år

•

Beckomberga ligger mitt i västerort

•

•

ca 6 000 innevånare

•

Nytt område ca 1600 barn under 15 år.
2 skolor – Beckombergaskolan, Raoul Wallenbergskolan

•

Hälften av västerort, ca 120 000 människor,
bor inom 3 km från Beckomberga.

•

Järfälla och Sundbyberg är cykelavstånd

Många grundskolor i västerort

Beckomberga, Blackeberg, Bromsten, Alvik, Smedslätt, Engelska skolan,
Spånga grundskola, Solhemsskolan, Nya Elementar, Södra Ängby,
Norra Ängby, Rinkeby, Sundby, Bromma Enskilda, Vällingby, etc…

Järfälla och Sundbyberg - Utan fotbollslag, 130 000 inv.
•

Järfälla 77 000 innevånare (10-30 minuter cykel till Beckis)

•

Sundbyberg 50 000 innevånare (10-20 minuter cykel)

Närkommuner med fotbollslag, 110 000 inv.
•

Solna 80 000 innevånare
Beckomberga-Bergshamra = 10 km (11 minuter med bil)

•

Upplands Bro – 28 000 innevånare
Beckomberga-Kungsängen = 25 km (18 minuter med bil)

Stockholm Innerstad jämförelse
•

2 fotbollslag (DIF/SMM)

•

345 000 innevånare/27 000 6-15 år

•

Närområden – Hägersten-Liljeholmen/88 000 och Lidingö/48 000

Järfälla

Järfälla

Västerort

SOLNA

OGs (4) - första provträning
Www.sportibromma.se
Kompis (5)– Följ med kompis

S

Skolprojektet (8 st)

S

Hemsidan (8 st) –
www.be-maniacs.se

Sundbyberg

S

S

S

Skola – Fått spelare
Triple B - Beckomberga,
Bromsten, Blackeberg
Skola – Ej fått spelare

Smedslätt, Rinkeby, Bromma Enskilda

Provspela (6 st) – Ej Fortsatt

Skolprojektet gav 8 spelare för 200
arbetstimmar över 3 månader

(Samtliga första provträningen)

S

Hemsidan gav 8 spelare för 60
”arbetstimmar” över 4 månader.
Sökmotorsoptimering viktigare än
skolprojekt kortsiktigt.
Skolprojekt förändrar attityder på lång sikt.
(Basket, Pingis, Badminton)
Alla nya spelare är inom ”3 km” från
Beckomberga. Avstånd viktigt för yngre.
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Tennis
Pingis
450
Hockey

300
Pingis
300

Fotboll
800
Innebandy

800

Friidrott Hockey

400

Ridning

400

Basket
600

Handboll
500

BANDY
400

Simhopp har större föreningar i
Stockholm än am. fotboll

200

Baseball

RUGBY

70

30

Innebandy
400 Fotboll

1100

Fotboll
600
Ridning

400

Simhopp
450

Gymnastik
1 500
Hockey
400
Parkour

Gymnastik
1 400

Konståkning

300

VÄSTERORT 2019

Maniacs har
25 medlemmar

Badminton

Fotboll
3 100

Kampsport
1 900

Cheerleading
400

Fotboll
300

Simning
2 500

Scouter
1 300

30 000 aktiva
mellan 7-20 år
i stora föreningar

Fotboll
1 000

Basket
1 700

200

AKTIVITETSKARTA
2019

Basket
1800

Basket och Cheer
400
900
Friidrott

1300

Tennis
1000

SMM
300
Simhopp
400

Maniacs projekt
Beckomberga Maniacs Projektportfölj
BM är en förening som sätter barnen och ungdomarna i centrum av sitt idrottande.
BM har som ambition att göra aktiviteter inom amerikansk fotboll och flaggfotboll som stärker sporten i Sverige. Det ska vara kul året runt!
BM vill fokusera sig kring Västerort. Ett område med 300 000 innevånare där de är enda klubben för amerikansk fotboll.
BM vill att de barn som är intresserade av amerikansk fotboll och flaggfotboll ska kunna träna året runt och ha något att se fram emot under hela året, precis som i andra idrotter.
Projekt
Amerikansk fotboll i skolan

Behov av finansiering
407 200

UFL - UngdomsFlaggligan

84 400

VFL - Västra FörortsLigan

96 000

Breddläger

49 500

Mobil träningsplats

102 000

Nationell "Fair Play" turnering för barn
och ungdomar under nationaldagen

Ungdoms SM i flaggfotboll

Totalt (Hela portföljen)

0

55 200

794 300

Andra initiativ
Belysning i parken
Hur fördelas hallarna i Stockholm stad? En statistisk genomlysning

Mål
Besöka minst 20 skolor i Stockholm, Solna, Bro och
Lidingö. Få igång flaggfotboll på idrotten i minst 6 av
dessa. Genomföra en skolturnering. 3500 elever ska
pröva på amerikansk fotboll/flaggfotboll
Testköra en serie inomhus för ungdomar i flaggfotboll
som kan utvärderas för ett nationellt seriesystem.
Att starta två lag för 9-11 åringar i västerort. Att starta
en liga för dessa som spelar varje lördag.
Att utbilda i ett fungerande koncept för breddläger - 10
tränare, 150 ungdomar så att det kan köras två gånger
per år. Lägret ska vara självfinansierat efter första året.
Minst 1000 barn och ungdomar som får pröva på
amerikansk fotboll under 2 år. Minst 200 aktiviteter
(träningar/läger etc) genomförda. Minst 3 000
individuella träningstimmar utförda.
En turnering med minst 30 lag som genomförs nära
nationaldagen. Turneringen ska vara självförsörjande
från första tillfället.
Genomföra Sveriges första SM i flaggfotboll för
Ungdomar inomhus. Att kunna ta emot alla lag som vill
spela SM. Att göra det till ett årligt återkommande
evenemang.

Kommer genomföras utan finansiering
Ja, men i begränsad omfattning
Nej - Kräver finansiering eller sanktion av förbund
Ja - Fast spelarna får själv investera i utrustning och
matchtröjor. Vissa barn kommer inte ha råd.
Troligtvis inte. Alternativa lösningar måste hittas om
finansiering saknas.
Nej
Ja, om kommunen tilldelar plats och förbundet ger sitt
tillstånd.
Ja, om förbund och kommun tillåter. Dock inte lika stor
som med finansiering eftersom riskerna måste
neutraliseras. Finansieringen var tänkt att hantera risker i
samband med att man arrangerar SM för första gången.
Alternativt göra det till en ännu bättre upplevelse för de
aktiva.

