Svenska Dövidrottsförbundet

Översiktlig verksamhetsplan 2020-2021
Svenska Dövidrottsförbundet, SDI, kommer under verksamhetsåren 2020-2021 att fortsätta
bedriva idrottsverksamhet på både motions- och elit nivå för alla svenska dövidrottare.
Förbundsstyrelsen föreslår att verksamheten koncentreras under de närmaste två åren på:
Information och marknadsföring, utbildning, breddidrott och elitidrott
Ovanstående verksamhetsområden är tagna ur Handlingsprogrammet 2011 – 2020.
Internationella tävlingar
Förbundet kommer att medverka i olika VM och EM turneringar och andra tävlingar 2020 –
2021. Sverige planerar att arrangera EM i Simning samt EM i Orientering 2020.
Svenska mästerskap
Svenska mästerskap genomförs i varje idrottsgren som finns uppsatta på SDI:s idrottsprogram.
Representationer
ICSD kongressen kommer att arrangeras i samband med Deaflympics, Italien 2020, där SDI
kommer att vara representerat, liksom vid en mängd andra kongresser, konferenser och andra
möten och dialoger med bland annat Riksidrottsförbundet.
Representantskapsmöte och Dövidrottsforum
Under våren 2020 kommer ett representantskapsmöte och dövidrottsforum att genomföras.
Förbundsstämman genomförs år 2021.
Dövidrottsdistrikten
2020 planeras en dövidrottsdistriktskonferens. Distrikten har också egna verksamheter som de
bedriver under dessa år.
Skol-SM
Skol-SM fortsätter att utvecklas och arrangeras minst två gånger årligen av
distrikten/klubbarna. Det finns planer på att ta fram en ny modell för Ungdomsmästerskap som
skall presenterar under 2019–2020.
Projekt
Vi kommer att satsa på nya projekt under 2020-2021 med bland annat ett projekt i Örebro som
skall leda till att elever skall kunna få stöd och vägledning i att hitta möjligheter till att
fortsätta/börja idrotta.
RIG
Riksidrottsgymnasiet, RIG, i Örebro är en viktig del i vår verksamhet där vi utvecklar unga döva
personer till idrottare på elitnivå. För närvarande bedrivs aktivitet i fotboll och futsal. SDI har
fått besked av arbetsgruppen inom RF som arbetar med RIG-frågor att förslag till RS är att inte
bevilja stöd för den nya dimensioneringen 2020 – 2023. Förbundet kommer att se över hur
NIU kan vara ett alternativ för elever som vill gå en idrottsinriktad utbildning.
Elit- och talang nivå
SDI satsar för fullt nu att höja kvaliteten på dövidrotten i Sverige genom att göra en större
satsning för de som fullföljer våra kriterier och därmed utvalts till elit- och talanggrupp.

Dessa erhåller om möjligt extra ekonomiskt stöd av SDI för att kunna träna maximalt i sin idrott
som på sikt ska ge resultat internationellt. De har till uppgift också att som ambassadörer för
Svensk dövidrott ställa upp som föredragshållare och ställa upp på olika reportage samt vara
goda förebilder.

