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Information gällande ansökan om att anordna RIG 2020-2023
Nuvarande dimensioneringsperiod rör sig mot sitt slut och kommande dimensioneringsperiod
tar vid. Nedan följer viktig information för er som avser ansöka om att få anordna RIG i
friidrott under dimensioneringsperioden 2020-2023. Observera att huvudman för att få
ansöka om att anordna RIG behöver en tillstyrkan av Svenska Friidrottsförbundet, mer
information nedan.

Ansökan
Förfarandet ser ut som inför tidigare omgångar där huvudmannen/ kommunen måste ansöka om att
få anordna RIG, detta gäller både nya och befintliga RIG. Underlag för ansökan finns på länken nedan.
Notera att ni behöver en tillstyrkan från Svenska Friidrottsförbundet för att kunna ansöka om att
anordna RIG 2020-2023. Representant för huvudmannen tar kontakt med Dejan Mirkovic med
förfrågan om tillstyrkan från Svenska Friidrottsförbundet innan eller i samband med att ansökan görs.

http://www.svenskidrott.se/elitidrottpagymnasiet/skolakommunellersf/OnskaranordnaRIGN
IU/ansokomrig/
Sista ansökningsdag är 31 januari 2019.

Tidsplan
December 2018
31 januari 2019
Januari – februari 2019
Mars 2019

April – maj 2019
Maj 2019
Juni 2019
31 augusti 2019
1 oktober 2019

RF fastställer ramarna för 2020-2023.
Sista dag för kommuner att ansöka om att anordna RIG till RF.
Beredning av dimensioneringsförslaget (RF gör detta) utifrån beslutade
förutsättningar.
Dimensioneringsförslaget skickas ut på remiss till berörda
specialidrottsförbund och för kännedom till berörda
anordnarkommuner och enskilda huvudmän samt SOK.
Berörda specialidrottsförbund arbetar med sina remissvar.
Beredning och eventuell revidering av dimensioneringsförslaget av RF.
RF:s styrelse beslutar om RF:s förslag till Skolverket och
Skolinspektionen.
RF:s förslag lämnas in till Skolverket och Skolinspektionen.
Skolverket beslutar i SKOLFS vilka kommunala och enskilda huvudmän
som får organisera RIG under 2020-2023.

Svenska Friidrottsförbundet kommer att tillsätta en arbetsgrupp som under hösten 2018 fram till
tidig vår 2019 arbetar med RIG-dimensioneringen i ledning av Dejan Mirkovic.
Vid frågor, kontakta Dejan Mirkovic.
Dejan Mirkovic
dejan.mirkovic@friidrott.se
073 600 43 44
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