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Hur göra skillnad?
RF

Riksidrotts-
förbundet

SF x70
Svenska fotbolls-

förbundet

SOK
Sv olympiska
kommittén

IF x21000
Umedalens IF

DF x21
Västerbottens
idrottsförbund

SDF
Västerbottens

fotbollsförbund

SISU
riks

SISUx21
Västerbotten

Aktivitetsledare &
föräldrar

Organisations-
ledare

ca 9 000 st barn 7-12 år 
i Umeåregionen, ca 55% med org

serier/tävlingar (riket)

ca 350 IF´s 
i Umeåregionen



Ny riktning fr.o.m. 2016



VAD bör vi göra? 
Göra barn och unga tillräckligt fysisk aktiva.  

 
 

VARFÖR? 
Allt högre kännedom. 

 
 

HUR? 
Definition of insanity…







Vår drivkraft 
Att barn och unga ska få samma rätt till rörelse och därmed samma 

förutsättningar att må bra och skapa sin bästa livsresa. 

 



Vår vision 
 Ett rörelserikt samhälle. 

 



LERNING TO MOOV IS JUS 
AS IMPORTANT AS LERNING 

TO REED AND RITE.



Rörelserikedom

Lust Förmåga  

Möjlighet  

Att vara rörelserik, fysiskt aktiv eller vältränad är 
olika saker! 



Rörelserikedom - samverkan

Föräldrar Skola   

Idrott   

MGN för barnens närmsta ledare 



Rörelserikedom - samverkan

Idrott C Idrott B  

Idrott A  

MGN som bryter barriärer! 



Rörelserikedom - samverkan

Attraktion Prestation 

Hälsa 

Gagnar många intressen! 



Rådet för rörelserikedom

Umeå  
kommun 

Fritid

100% 
Rörelserika 

barn

Umeå  
universitet

Västerbottens 
Läns 

landsting

Västerbottens 
IF/ SISU

Changes the 
game - 
Baltic- 

gruppen

Umeå  
kommun 
Skolan





Nästa steg



Ledarskap för rörelsrika 
samhällen



Rörelserikedom - ledarskap

Fysiologi Psykologi  

Pedagogik   

Ödmjukhet - nytt perspektiv 



Ledare - rörelserika samhällen

• Rörelsekoordinatorer 
• Projektledare för samverkansprojekt eller för sin 

organisations engagemang i det rörelserika 
samhället. 

• Rörelseinstruktörer 

• Utbildar och stöttar rörelsecoacher. Erfarna 
utbildare, aktivitetsledare och/eller instruktörer från 
tex skola eller idrott/kultur.  
 

• Rörelsecoacher 

• PL utbildade pedagoger eller aktivitetsledare. 



Utbildningar



Utbildningar

• PL 101 - Introduktion 

• PL 201a - forska & mäta  
PL 201b - administration & ledning 

• PL 301 - Så skapas kvalitativa PL aktiviteter.  
För pedagoger, fysioterapeuter, idrottsledare, ledare annan 
fritid mfl. 
Tex Movement preparation, Confidence while moving, 
Lessonplanning, Fitness PL, Circus, Early childhood activities, 

Rastaktiviteter. 





Utbildningsdagar 
med Dean 
Kriellaars

2018 
18-20 april (Gtb, Umeå 

10-15 sep (Link, V-ås, Gävle, Umeå) 
19-23 nov (Örebro, Vxö, Gtb, Umeå) 

2019 
11-18 mars (Skåne, Sthlm,Umeå, Fin m  fl) 

11-14 sep (IPLC Umeå mfl) 





Resan som ett rörelserikt 
samhälle



Introduktion 1a 
av rörelserikedom 

- Lokala 
initiativtagare   

Introduktion 1b 
av rörelserikedom 

- Repr alla sektorer  

Testa
 n

ya 

aktiv
ite

te
r f

ör 

barn
 &

 u
nga 

Resan för ett rörelserikt samhälle

Introduktion 2 
av rörelserikedom 

- Repr alla sektorer - 
brett 

Utbildning av 
lokala utbildare 

Utbildning av 
lokala 

yrkesverksamma, 
ledare, föräldrar,  

INTRO UTBILDNING START SAMVERKAN IMPLEMENTERA FÖLJ UPP 

KÄNNEDOM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Umeå: 20 st 
Övriga: 5 st 

Umeå: 240 st 
Gävle m omnejd 

Linköping m omnejd 
Västerås m omnejd 

Sverige, alla distrikt 
X kommuner 

Umeå 
Göteborg, Gävle, 

Linköping, 
Västerås, Örebro, 

Umeå 
Göteborg, Gävle, 

Linköping, Örebro 

Umeå: Uppstart 



Samverkan för rörelserika samhällen

Kommun: 
Kultur &  

fritid

MGN: 
Visionen , 
missionen, 

Why/how/what

Akademin

Hälsovården

Idrotten: 
DF, IF´s

Näringsliv

Kommun: 
utbildning

Avsikts- 
förklaringen!





DET ÄR DAKS FÖR  
SKOLSTARTT!

Vi vet att barn måste lära sig att skriva och räkna, nu vet vi att barn även  
behöver lära sig att bli rörelserika. De behöver öka sin lust, förmåga och möjlighet att 

röra på sig – en livsviktig kunskap. Boka in aktivitets- och utbildningsdagar runtom i länet 
28/8–27/9 och i Umeå 13-15/9. Där får du som förälder, pedagog eller ledare mängder av 

kul inspiration och barnen får testa en massa olika aktiviteter.

Uppladdningen börjar på changethegameumea.se

PartnerMedspelare



Endast 22 % av flickorna och 44 % av pojkarna  
rör sig tillräckligt varje dag. Barnen måste få lära 
sig att röra på sig, precis som de lär sig att skriva 

och räkna. Vi kallar det att bli rörelserike.

ATT KUNA RÖRA PÅ 
SÄJ ÄR LIKA VIKTIT 

SOM ATT STAVA RÄT!

På Kraftskivan i Klabböle är vi från Change The Game på plats och 
låter barnen få ett smakprov på ”Rörelseriket” – roliga utmaningar 

som skapar glada, tåliga och mer peppade barn. Du kan också möta 
våra rörelseinstruktörer och prata rörelserikedom.

Partner



DAGS FÖR EN JÄTE 
VICKTIG TURNÉ

Vi vet att barn måste lära sig att skriva och räkna, nu vet vi att barn  
även behöver lära sig att bli rörelserika. De behöver öka sin lust, förmåga och 

möjlighet att röra på sig – en livsviktig kunskap. 

Därför åker Change the game nu på turné i Västerbotten. På varje turnéstopp blir 
det testa-på-aktiviteter och en åldersanpassad bana vi kallar Rörelseriket samt 
inspirerande pep-talks/workshops för föräldrar, pedagoger och ledare. Vi ses!

HÖSTTURNÉ 2018 – HÖSTTURNÉ 2018 – HÖSTTURNÉ 2018 – HÖSTTURNÉ 2018 –

Dessa events möjliggörs och arrangeras av SISU idrottsutbildarna med stöd av 
Västerbottens läns landsting och i samarbete med respektive kommuner.

PartnerMedspelare Turnépartner

changethegameumea.se

SORSELE
VINDELN
VÄNNÄS
VILHELMINA
UMEÅ
STORUMAN
NORDMALING 
ROBERTSFORS

28/8
5/9
6/9
13/9  
13–15/9
17/9
19/9
27/9





Enkät & handout



”The journey of an idea” 

”Helhetens framgång är en 
förutsättning för delens framgång.” 



Tack!
Tom Englén 

Change the game 
 info@changethegameumea.se


