Ansökan om plats till UC19
- UtvecklingsCampen, 18-20 januari 2019
Vi välkomnar våra medlemsföreningar till årets upplaga av UC som nu byter namn till
UtvecklingsCampen. Det är en vidareutveckling av den tidigare UngdomsCampen.
Inför 2019 års upplaga har vi utvärderat tidigare års UC ur ett utvecklande perspektiv, tagit
lärdomar och identifierat utvecklingsområden som behöver mer stöd. Det innebär att vi den här
gången kommer att fokusera på föreningsutveckling och ledarutbildning, för att på ett
utvecklande sätt skapa en attraktiv verksamhet för ungdomarna och testa den i praktiken.
Er förening har nu möjligheten att låta ledare och ungdomscyklister delta och tillsammans
utforma lägret utifrån det grundläggande syftet - Föreningsutveckling.
När: 18-20 Januari 2019
Var: Gotlands Sports Acadamy, Slite Gotland.
Reseinformation: Resa t/r Gotland från Nynäshamn.
Samling runt kl. 10:00 på fredagen i Nynäshamn. Färjan till Visby tar drygt tre timmar. Buss VisbySlite, ca 30 min. Boende i stugor. På söndagen är vi åter i Nynäshamn runt kl. 20.00.
Intresseanmälan: Via SweCyclingOnline Senast den 16 december!

UtvecklingsCampen vs. UngdomsCampen
Tidigare år har UngdomsCampen haft ett grundläggande syfte att behålla barn och ungdomar
inom cykelsporten. Genom att inspirera och motivera med fokus på individutveckling och
gemenskap, har vi tidigare format lägret utifrån området ”bredden” i SCFs Utvecklingsplan för
Idrottslyftet. Nu riktar vi om mål och syfte en aning och ändrar innebörden i namnet UC till
UtvecklingsCampen.
Målet med UC19
Starta igång en föreningsutveckling till SCF:s medlemsföreningar som bidrar till strukturella
förändringar i föreningsmiljön över tid. Ge föreningar bättre förutsättningar att ta emot barn och
ungdomar som söker sig till cykel. Skapa en trygghet genom utbildade och kompetenta ledare
som inspirerar barn och ungdomar att vilja utvecklas och stanna i cykelsporten.
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Syftet
Föreningar ska ges möjligheten att i en attraktiv miljö föra diskussioner, genomföra teoretiska
och praktiska övningar för att främja utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten.
Ungdomsledarna får en central roll i lägrets genomförande för att kunna ta med sig erfarenheter
och kunskaper hem och där utveckla föreningsmiljön och kvaliteten i träning och tävling. Vilket
följer RF:s utvecklingsresor Den moderna föreningen och Ett stärkt ledarskap i Strategi 2025.

Målgrupp:
Föreningar med en aktiv barn- och ungdomsverksamhet, stor som liten. Deltagare på lägret:
Licensierade cyklister i åldern 13-16 och aktiva ledare.

Program
Vi kommer att forma programmet utifrån era motiveringar och önskemål (se nedan), tillsammans
med SISU och RF. Övergripande kommer det att vara två längre pass med fysiska aktiviteter,
presentationer och föreläsningar, samt presentation av Idrottsböcker från SISU. Detaljerat
program skickas ut när anmälningstiden gått ut och vi sammanställt föreningarnas motiveringar.
Motiveringar: Föreningen ska i sin anmälan motivera vad de anser sig behöva för att utveckla
föreningens barn- och ungdomsverksamhet med fokus på ledarkompetens och utbildning. Vad
förväntar ni att ni får ut av UtvecklingsCampen? Vad behöver er förening för att ta nästa steg när
UC är genomförd? Vilket stöd behöver ni? Hur skulle ett framtida arbete se ut i föreningen?

Ansök om din förenings plats på UtvecklingsCampen 2019!
Är ni en förening med en växande barn- och ungdomsverksamhet? Har ni fastnat lite i er
föreningsutveckling och behöver inspiration och kompetenshöjning för att utveckla era barn och
ungdomar inom cykel? Vill er förening bidra med att utveckla svensk cykel i sin helhet?
I så fall – SÖK till UtvecklingsCampen 2019
Intresseanmälan
Föreningar anmäler intresse med motivering och namngivna deltagare (ungdomar 13-16 +
ledare). Antalet platser är begränsat till totalt 150 (cyklister och ledare). Varje förening måste
anmäla en ledare per tre cyklister för att vara aktuell till lägret. SCF tar ut en symbolisk summa
(ca 500 kr/deltagare) för resa, mat och logi och kommer att faktureras föreningen i samband med
att vi går igenom ansökningarna och bekräftar era platser.
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