
Idrotten – ett bra val.
Den här informationen förklarar hur 
idrotten i Sverige fungerar och hur du 
och dina barn enkelt kan komma in i 
idrottens gemenskap.

Öppen för alla
Det finns cirka 20 000 idrottsföre
ningar i Sverige. En idrottsförening är 
öppen för alla att bli medlem i och 
där kan man dela upplevelser, glädje 
och gemenskap med andra. 

Att bilda och vara medlem i en 
förening är en rättighet skyddad av 
den svenska grundlagen.  Många 
känner glädje och stolthet över 
sitt medlemskap men det är inte 
något man måste uppge eller tala 
om för någon annan. Den som 
vill bli medlem i en idrottsföre
ning ombeds ibland att lämna 
sitt personnummer. Det behövs 
för försäkringar, tävlingslicens 
och bidrag och används inte i 

Idrotten ger både vuxna och barn 
 möjlighet att röra sig, utmana sig själv  
eller varandra och ha roligt. Att vara 
 medlem i en idrottsförening ger 
 möj ligheter att snabbt hitta nya vänner 
och att  komma in i gemenskap. För barn 
och ungdomar ger det en bra start i livet. 
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något annat sammanhang utanför 
idrotten. Varken staten eller någon 
kommun bestämmer över idrotten. 
Det är Sve riges största folkrörelse 
och styrs av sina medlemmar.

Föreningslivet är ideellt
De flesta idrottsföreningar sköts 
av personer som ställer upp ide-
ellt, det vill säga att de hjälper 
till i före ningen utan ersättning i 
pengar, någon eller några gånger i 
veckan och ofta på kvällen. Dessa 
personer är ibland föräldrar till barn 
som idrottar i föreningen, men kan 
också vara andra som engagerar sig 
för att de älskar både idrotten och 
före ningen. 

Ingen förening klarar sig enbart 
med några personers insatser, utan 
det bygger på att alla medlemmar, 
föräldrar, andra vuxna och ungdo-
mar, ibland ställer upp och hjälper 
till efter bästa förmåga. 

Motiverande ledare
Bra idrott bygger på att det finns 
ledare och tränare som instrue
rar, motiverar och stödjer de unga 
idrottarna. Dessutom är de viktiga 
förebilder. De har ett stort ansvar 
och ägnar delar av sin fritid åt egna 
och andras barn och ungdomar. 

Idrotten viktig
I Sverige finns en stark uppfattning 
om att idrottsföreningar är vikti-
ga. Därför får de flesta bidrag från 
sin kommun och från staten. Ofta 
räcker det inte för att täcka alla 
kostnader för träningstider, utbild-
ning av ledare, utrustning, tävlingar, 
resor med mera. Medlemmarna 
har därför möjlighet att få in mer 
pengar genom försäljning av lotter, 
försäljning av kaffe, smörgåsar och 
liknande, men också genom olika 
deltagaravgifter och den årliga 
medlemsavgiften.

Medlemmarna bestämmer
Ideella föreningar är demokratiska. 
Minst en gång om året har före
ningen årsmöte, där medlemmarna, 
det vill säga alla som har betalt 
medlemsavgift, tillsammans diskute-
rar och bestämmer vad före ningen 
ska syssla med och hur pengarna ska 
användas. På årsmötet har alla med-
lemmar varsin röst. Där kan du som 
medlem också välja vilka som ska 
ingå i föreningens styrelse. Styrelsen 
ansvarar sedan för hur föreningen 
sköts fram till nästa årsmöte. Styrel-
sen ser också till att föreningen följer 
sina stadgar, som är medlemmarnas 
gemensamma regler om hur fören-
ingen ska fungera. 



Kom med i idrottens gemenskap. 
Upplev glädjen i rörelse, lek  
och tävlan.

Idrotten skapar gemenskap
Alla är välkomna i en idrottsföre
ning. Oavsett om man är flicka eller 
pojke, vilket land man kommer 
ifrån, är religiös eller ej eller vad 
man har för yrkesbakgrund och 
bostadsort. I idrottsföreningen 
samsas människor först och främst 
kring sitt intresse och vilja att skapa 
något gemensamt. 

Idrottens språk är dessutom 
internationellt: en boll studsar lika 
bra på svenska som på serbiska, ett 
längdhopp är lika långt på swahili 
som på svenska. Idrott berör många 
och ger ett gemensamt ämne att 
prata kring.

Sverige har ett rikt utbud av 
idrottsföreningar
I Sverige finns föreningar som är 
över hundra år gamla, andra bildad-
es nyligen. Oavsett ålder erbjuder 
de en stor variation av idrott. Här 
finns individuella idrotter eller la-
gidrotter och olika idrotter sommar 
och vintertid. Valmöjligheterna är 
många beroende på vad just ditt 
barn gillar, till exempel uthållig-
het, kondition, koncentration eller 
styrka. 

Många idrotter låter nybörjare 
prova om de gillar idrottsgrenen 
och miljön i föreningen innan de 
kräver avgifter. Så låt ditt barn 
prova på vad idrotten på din ort 
erbjuder. 




