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Inledning
Ett nytt härligt drillår har passerat i SDF.
Mycket har hänt i vårt förbund och vi strävar ständigt framåt för att utveckla vår verksamhet efter
att ha fått nya erfarenheter med oss i bagaget.
Detta året hade vi som vanligt spännande miniortävlingar och kvaltävlingar, ett härligt SM i
Helsingborg samt två internationella mästerska European Cup på Irland och ett VM i Florida
Kissimmee.
Vi har jobbat med utbildningar och fortbildningar samt fortsatt på traditionen att anordna en
Kick-off inför säsongsstarten på höstkanten där aktiva, tränare, domare, kommittéer m.fl kan
träffas och ladda upp inför ny säsongsstart.
Nytt moment som vi jobbat mycket med i vårt förbund 2018 är att bredda oss och jobba framåt
inte bara med tävlingsdrill utan också med marschdrill och så småningom kanske även med
showdrill i vårt avlånga drillsverige. Vi har därför bildat en marschkommitté som nu har börjat
verka för dessa grenar av drillverksamheten i vårt förbund.
I denna verksamhetsberättelse sammanfattar vi året som gått samt ser fram emot ett nytt
spännade år inom SDF, vårt gemensamma förbund för vår så älskade Drillsport.

Helsingborg Mars 2019
SVENSKA DRILLFÖRBUNDET

Amelie Nilsson
Ordförande
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Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Amelie Nilsson, Helsingborg
Ledamot/Vice Ordförande: Thomas Ejdemyr, Bjuv
Ledamot/Sekreterare: Pia Grebner, Linköping
Ledamot/Kassör: Ulrica Håkansson, Bjuv
Ledamot: Ellen Heiman, Borås
Suppleant: Linnéa Wedin, Kalmar
Suppleant: Emma Ivarsson, Tomelilla

Övriga Positioner inom SDF 2018:
Hemside- och Kommunikationsansvariga:
Hanna Candell, Ängelholm – Niklas Strid, Staffanstorp
Revisor: Daniel Larsson, Aspia Helsingborg (fd KPMG Helsingborg)
Revisorsuppleant: Marie Lundberg- Skog, Aspia Helsingborg (fd KPMG Helsingborg)
Valberedning: Ordförande Helena Carlsson Döshult, Ledamöter Susanne Bengtsson
Staffanstorp - Petra Gerzén Örnsköldsvik
Teknisk Kommitté (TK): Jenny Persson, Rydebäck - Tina Bild, Helsingborg - Erica
Dahlberg, Linköping(avgått under året) – Maria Ridell, Staffanstorp(avgått under året) –
Karin Persson (tillkommit under året) – Carina Svensson (tillkommit under året)
Domarkommitté (DK) samt Domarkår: Tina Bild, Helsingborg – Jenny Persson,
Rydebäck – Amelie Nilsson, Helsingborg – Carina Svensson, Staffanstorp – Erica
Dahlberg, Linköping
Kurs- och Utbildningskommittén (KUB): Carina Svensson, Staffanstorp – Susanne
Bengtsson, Staffanstorp – Sara Wahlberg, Nybro – Frida Eriksson, Staffanstorp – Erica
Grebner, Linköping
Landslagskommittén (LK): Susanne Bengtsson, Staffanstorp (avgått under året) –
Jeanette Bendrén, Furulund (avgått under året) – Carina Svensson, Staffanstorp – Jenny
Persson, Rydebäck.
Denna kommitté gick under hösten ihop med TK och verksamma i denna under senare
delen av 2018 ser ni ovan under ”TK”.
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Marschkommittén (MK): Emma Ivarsson, Tomelilla – Angelica Sandher, Örkelljunga –
Camilla Schmidt, Billesholm – Jenny Borg, Skromberga – Nicole Bergman, fd Borlänge –
Aida Engvall, Kalmar
Tävlingskommittén (TÄK): Ulrika Hansson, Kävlinge – Carina Svensson, Staffanstorp
(avgått under året) – Jenny Törnkvist, Staffanstorp – Helena Carlsson, Döshult – Jessica
Johansson, Helsingborg (tillkommit under året) – Alice Petersson, Kalmar (tillkommit
under året)

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten, inklusive årsmöte, konstituerande möte
och 1 fysisk träff. Samarbetet i styrelsen har varit väldigt gott. Fysisk träff hade styrelsen
tillsammans med våra kommittéer under Kick offen i september vilket var mycket
givande och många frågor kunde lösas på plats. Detta har styrelsen för avsikt att
upprepa varje år i samband med Kick off för ett gott samarbete. Styrelsen har i år
fortsatt fokusera på och haft nära samarbete med våra kommittéer för att få in fler
aktiva i dessa. Vi har utarbetat en ny kommitée som fokuserar på marschdrill (MK) som
effektivt och med mycket idéer börjat jobba framåt med våra marschföreningar runt om
i landet. Vårt mål är att så sakteliga få alla föreningar att stå på samma grund både
teknikmässigt samt förenings- och förbundsmässigt inom alla grenar av vår sport.

TK: Tekniska kommittén har haft 8 st. möten varav en fysisk träff med styrelsen. TK har
under året utvärderat vår nya klass, B-klassen som infördes under 2017. Vårt absoluta
fokus har varit att uppdatera vårt regelverk för kommande säsong. Vi har varit aktiva på
möten internationellt och tagit del av de regeländringar som sker inom WBTF. Under
2018 arbetade TK och LK tillsammans under uttagningarna till European Cup som gick
av stapeln i Dublin i juli månad. I samband med SDF’s Kick off beslutades det att TK och
LK gick ihop och enbart heter TK. Vi välkomnade även en ny medlem till denna grupp,
Karin Persson ifrån Kalmar. Erica Dahlberg som suttit i kommittén tackade för sig och
fortsätter sitt arbete inom DK. TK är nu ansvariga för alla uttagningar gällande landslag
till EM & VM, men även till European Cup och International Cup.
DK: Domarkommittén har haft 4st möten. Utöver detta har vi haft en fysisk träff med
styrelsen. På dessa möten har vi utvärderat och gått igenom de frågor som uppkommit
under säsongen, och även gått igenom uppdaterade regeländringar. Domaruppdatering
skedde i början på året med Elisabeth Slotsvik Kleive som instruktör, detta som ett led i
vår utveckling för att bli internationella domare.
Indelningen av B/A/Elite- klasserna har utvärderats efter årets tävlingar och gett
positivt utslag. DK ser detta som en kvalitetssäkrande utveckling av våra aktiva i hela
landet. Säsongen resulterade i 2st rena miniortävlingar och 5st kvaltävlingar, med ett
SM i Helsingborg som avslut. Aktiva domare under denna säsong har varit Erica
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Dahlberg, Jenny Persson, Carina Svensson, Amelie Nilsson och Tina Bild. I DK ingick
2018 Jenny Persson, Amelie Nilsson, Tina Bild, Carina Svensson och Erica Dahlberg.
Hösten 2018 startade vi upp en ny domarutbildning där vi hade tio deltagare under 2
dagar på Lingvallen. Efter genomgången kurs deltog tjejerna vid Nybrodrill och
Stjärndrillen i Linköping där de provdömde och avslutade med ett skriftligt test. Målet är
att de ska gå steg 2 till hösten och efter att de blivit godkända kunna sitta med och döma
på miniortävlingar under hösten 2019.
DK kommer att fortsätta jobba för att vi ska få nya domare och vidareutveckla de som
finns idag. Vi kommer också genom ett nära samarbete med TK jobba för att våra aktiva
utvecklas och få de grunder de behöver för att lyckas både på hemmaplan men även på
internationella tävlingar.
KUB: Kultur och utbildning har haft 5st möten varav 2 fysiska möten, ett på Kick Off i

Lund samt ytterligare ett fysiskt möte i Lund ang. den nya instruktörsutbildningen.
Vi har arrangerat instruktörsutbildningssteg, steg 4. Vi avvaktade lite med fler
utbildningar då vi i nuläget inte riktigt vet hur den nya utbildningen från WBTF kommer
att se ut. KUB har även arrangerat årlig lyckad Kick Off på Victoria Stadion i Lund i
september med utländska instruktörer från Japan och Holland
2019 tänker vi:
Påbörja den nya utbildningen. Förslag på datum kommer beroende på var vi kan få napp
på hall. Ny Kick off planerad till 14-15 september med både gamla och nya instruktörer.
LK: Landslagskommittén har under året haft fysiska träffar på varje tävling, ca 5st
telefonmöten samt deltog på SDF möte i Lund.
Vi arrangerade ett VM läger i Lund i april månad.
LK har också tillsammans med TK plockat ut de starter som åkte och tävlade på
European Cup i juli månad. I år kunde Sverige stoltsera med hela 32 aktiva som deltog
på European Cup i Dublin. Det är det största antalet aktiva som Sverige har skickat
internationellt hitintills.
I augusti var det dags för vårt landslag att inta VM i Florida. De hade under våren och
sommaren tränat hårt för att kunna slipa extra på sina program. Delar av detta
landslaget fick även möjligheten att ha visa upp sina program under SM veckan som gick
i Helsingborg under sommaren.
Vi hade starter i följande klasser, Freestyle junior women, Freestyle senior women,
Freestyle senior men, Junior Pair, Senior Pair samt Team.
I september månad valde Susanne Bengtsson och Jeanette Bendrén att avsluta sin tid i
LK. Vi tackade dem för deras arbete och den tid vi har haft ihop i LK.
Med anledning av detta valde SDF att slå ihop TK och LK som har samarbetat under
många år. Detta arbete startade september 2018.
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MK: Marschkommittén bildades under hösten 2018 och har haft tre möten varav ett
fysiskt vid Kick off i Lund där vi startade denna kommitté. MK har börjat sitt arbete med
att inventera och ta kontakt med drillföreningar runt om i landet för att vi skall kunna få
fler medlemsföreningar och bredda vår verksamhet inom marsch. Detta arbete
fortsätter under 2019. MK jobbar även för att det kommer fram utbildningar och kurser
inom marschdrillen för alla marschutövare då det finns en stor potential här med många
aktiva som gärna vill delta. Vi ser ett stort behov i Sverige inom denna gren av drill och
vi hoppas på detta sätt kunna knyta dem till oss genom att erbjuda ett brett utbud av
marschdrill.
TÄK: Tävlingskommittén har under 2018 haft 5 st möten varav även fysisk träff med

Styrelsen på Kick Off i Lund. TÄK har under 2018 som vanligt varit behjälplig våra
föreningar med frågor om tävlingar pensum försäkringar och dylikt. Vi har även börjat
med en mentor från TÄK inför varje tävling som en hjälp till föreningarna. De planerade
tävlingarna som var inbokade 2018 genomfördes för både miniorer, juniorer och
seniorer. TÄK har även jobbat med att uppdatera checklistan inför tävlingarna,
uppdaterat våra domarpapper till att bli mer effektiva samt varit delaktig i
bisittarutbildningar som genomförts.
Nytt för 2018 var arbetet kring GDPR och försöka hitta bra lösningar kring detta.
TÄK fick också in fler medarbetare under året som gick vilket gjort att arbetet kunnat
fördelas och effektiviseras. Under 2019 kommer TÄK att jobba ännu mer med att
säkra och upplysa om Pensum försäkringar hos föreningar och aktiva, denna försäkring
är ju av avgörande betydelse om aktiva skall kunna tävla. Vi arbetar även för att
effektivisera tävlingar och komma på smarta lösningar.

Verksamhet 2018
SDF, Svenska Drillförbundet, har under verksamhetsåret 2018 bedrivit drillverksamhet
och samordnat denna sport och dess föreningar i Sverige. Under året har vi haft 21 till
förbundet anslutna föreningar. Merparten av våra medlemmar har dessutom varit
medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet.
Vi har under året haft fortsatt fokus på att bygga upp vår kommunikation inom hela
förbundet. Vi jobbar vidare med vår hemsida, denna har vi som mål att kunna använda
som ett bra verktyg i att kommunicera och delge våra föreningar den information de
behöver samt informera dem var de skall vända sig i de olika frågor som kommer upp.
Vi fortsätter också med att jobba med organiserad kommunikation via sociala medier,
Facebook och Instagram, där vill vi hålla våra föreningar uppdaterade om vad som är på
gång och vad som händer just nu inom ”Drillsverige”.
Vi har fortsatt vårt så viktiga samarbete med SvGF, Svenska Gynmastikförbundet. De har
som vanligt varit mycket behjälpliga vid frågor som vi har och är en väldigt bra
föregångsbild att studera och ta efter hur de utformar sitt stora förbund.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Vi har även detta året jobbat väldigt aktivt tillsammans med våra kommittéer med
nyrekrytering samt ihopslagning där det varit aktuellt. Vi har uppdaterat
arbetsbeskrivningar och struktur för att ge ett gott underlag för dem att kunna jobba
aktivt ute i Sverige. Våra kommittéer besitter väldigt mycket kunskap tillsammans inom
vår sport och dess utveckling. Denna kunskap är det väldigt viktigt att vi tar tillvara på
för att kunna dela med oss till våra föreningar och dess aktiva runt om i landet.

Internationellt, WBTF
Sverige har deltagit med representant på både styrelse- och tekniska möten anordnade
av WBTF och WBTF European Commission under 2018.
Vinter- och sommarmöte hölls i Florida, European Commission möte hölls i Florida och
på Irland.
Internationellt jobbar WBTF (World Baton Twirling Federation) tillsammans med
WFNBTA (World Federation of National Baton Twirling Association) fortsatt med att
försöka sammanföra två stora drillförbund till att kallas IBTF (International Baton
Twirling Federation).
Många frågor, policies, regler, reglemente måste sammanföras vilket är ett mycket stort
arbete av två så stora världsförbund som länge haft sina egna villkor och policies.
WBTF jobbar även aktivt med att försöka få ihop tillräckligt med medlemsländer för att
kunna ansöka om medlemskap i GAISF (Global Association of International Sports
Federation) f.d Sport Accord. GAISF är en paraplyorganisation för alla (både Olympiska
och icke Olympiska) internationella stora sportförbund samt även organisatör för
internationella sportevents. Med sin stora kunskap och expertis bidrar de till att hjälpa
med anti-doping, integritet samt socialt ansvarstagande för att skapa ett välfungerande
förbund. Syftet är att så småningom försöka få drillsport erkänd som sport av IOC
(International Olympic Committée).

Tävlingsverksamhet Nationellt:
Vi har i vår nationella verksamhet i Sverige under säsongen som varit genomfört 5st
kvaltävlingar till SM. Kvaltävlingar arrangerades i Ängelholm 2st, Staffanstorp, Kalmar
och Linköping. Vi har även genomfört 2st miniortävlingar i Bjuv och Staffanstorp.
SM 2018 arrangerades av Staffanstorp och Bjuv tillsammans och gick av stapeln i
Helsingborg. Ett mycket gott samarbete mellan två föreningar och ett väldigt lyckat SM
med livestreaming på plats för de som tyvärr inte hade möjlighet att vara där.
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Vi tackar våra arrangerande föreningar för väl utformade tävlingar 2018 som skapat
stor gemenskap mellan våra föreningar samt våra alltid lika engagerade föräldrar och
hejarklacker på läktaren.

Tävlingsverksamhet Internationellt:
Sverige har deltagit på 3 internationella tävlingar både med ett duktigt landslag samt
även föreningsvis för de föreningar som 2018 gav sig ut och tävlade utomlands.
Den traditionella lilla internationella tävlingen som Sverige blivit inbjuden till under
flera år nu gick som vanligt av stapeln i Almere i Holland under 2018 och var som vanligt
välbesökt. Sverige deltog med ett fåtal starter detta året men det var som vanligt en rolig
tävling med mycket gemenskap.
VM 2018 gick av stapeln i Florida Kissimmee. Sverige var på plats med ett landslag som
kämpade väl i värmen. Vi skickade full trupp, Freestyle women junior och senior,
Freestyle men junior, Pair junior och senior samt Team.
EC (European Cup) gick detta året av stapeln i Dublin på Irland. Sverige deltog med 32
starter då fler och fler aktiva i Sverige visat intresse för denna tävling. Den största trupp
någonsin som Sverige deltagit internationellt med.
Sveriges alla deltagande internationellt under 2018 har således varit väldigt lyckade
med god gemenskap både i landslag, mellan föreningar, tränare, aktiva, ledning samt vår
alltid så trogna hejarklack på läktaren.

Underskrifter:

Amelie Nilsson (Ordf.)

Thomas Ejdemyr (Vice Ordf.)

Ulrica Håkansson (Kassör)

Ellen Heiman (Ledamot)

Pia Grebner (sekreterare)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Verksamhetsplan för Svenska Drillförbundet 2019
SDF skall verka för ett fortsatt gott samarbete med SvGF gällande administration samt
övrig samverkan.
SDF skall fortsätta bygga ut sin verksamhet och jobba för att få in fler
medlemsföreningar.
SDF skall arrangera miniortävlingar för våra allra minsta aktiva i landet
SDF skall arrangera behövligt antal kvaltävlingar samt SM i tävlingsdrill.
SDF skall fortsätta arbeta med att bygga upp vår hemsida samt aktivt jobba med sociala
medier.
SDF skall årligen uppdatera såväl tävlingsreglementet samt tekniskt reglemente inför
kommande säsong
SDF skall fortsatt arbeta aktivt tillsammans med våra kommittéer för att få ut kunskap
och hjälpa våra medlemsföreningar
SDF skall om möjligt skicka representanter till WBTF:s medlemsmöten
SDF skall delta med landslag på EM i Frankrike, samt representera med starter
föreningsvis vid International Cup även detta i Frankrike.

Långsiktig verksamhetsplan för Svenska Drillförbundet
SDF skall arbeta långsiktigt med att ständigt förbättra sin organisation genom att ta del
av kunskap och bra samarbete med SvGF
SDF skall arbeta långsiktigt med att vidare rekrytera fler medarbetare till våra
kommittéer och hålla dessa verksamma
SDF skall arbeta långsiktigt med att ha väl sammansatta utbildningsprogram för våra
medlemsföreningar för att utvecklas kvalitativt och tekniskt inom vår sport.
SDF skall arbeta långsiktigt för att fördjupa det internationella samarbetet med WBTF
och dess medlemsländer.

