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”Vad kan idrotten göra för att skapa goda
förutsättningar för ett hälsosamt åldrande?”
Det var den frågan vid ett samverkansmöte mellan Region Skåne och
Skåneidrotten som blev startskottet för vad som kom att kallas Senior sport 
school. I år firar Senior Sport School 10 års jubileum och det är något speciellt 
med ett jubileum. Det ger oss tillfälle att stanna upp, blicka tillbaka, reflektera 
och titta framåt. Det är just det vi vill åstadkomma med denna skrift. Vi vill
berätta om tillkomsten och utvecklingen, men även lyfta de resultat som
satsningen åstadkommit och några av de fantastiska berättelser från deltagare 
som vi delgetts. 

Senior Sport School bygger på en tro om att det aldrig är för sent att bli aktiv 
och att du oavsett ålder mår bra av att träna och träffar nya vänner. Genom 
Senior Sport School har vi haft möjligheten och förmånen att få vara med och 
skapa förutsättningar som har förändrat människors liv på ett sätt som vi själva 
inte ens räknat med. De berättelser som delges i denna skrift tillsammans med 
den livsglädje, vänskap och positiva anda som vi möter ute i grupperna och 
idrottsföreningarna hjälper oss att vittna om betydelsefullheten av att fortsätta 
driva satsningen. 

Under de 10 år som Senior Sport School har verkat har idrottsrörelsen befunnit 
sig mitt i ett stort förändringsarbete med sikte på år 2025. Idrotten verkar till-
sammans för ett livslångt idrottande genom att vidareutveckla verksamheten så 
att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. År 
2025 är målet bland annat att vi har en idrottsrörelse där alla får plats att
idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller 
andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, 
har roligt och utvecklas under hela livet. Detta ger goda förutsättningar för att 
fortsätta utveckla verksamhet för målgruppen även efter avslutat deltagande i 
Senior sport school. Vilket gör att vi ser en mycket ljus framtid för satsningens 
fortsättning.

Från Skåneidrotten vill vi rikta ett stort tack till vår samverkanspartner Region 
Skåne som ger oss möjligheten att utveckla och driva Senior Sport School. Vi 
vill även tacka de skånska kommunerna som är med och skapar de lokala förut-
sättningarna. Inte minst vill vi tacka alla engagerade klasslärare, föreläsare och 
deltagare som medverkat samt våra makalösa idrottsföreningar som ställt upp 
med aktiviteter och utvecklat sin verksamhet för målgruppen.  

- Jenny Hellberg, Verksamhetschef Skåneidrotten
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”Stort stöd från gruppen
i en svår tid av livet.” 
Min man arbetade med ett stort projekt som tog mer tid än vi räknat med från början. Jag kände då att 
jag behövde något att göra som också var meningsfullt. Så jag anmälde mig och hade turen att komma 
med i en fantastisk grupp med glada, pigga och trevliga människor. Vår ledare var inget mindre än un-
derbar, en kvinna som bara såg möjligheter och alltid hade ett leende på läpparna.

Det var ett mycket bra upplägg av programmet, omväxlande och mycket givande, både avseende aktivi-
teterna och den sociala biten – som så småningom skulle visa sig vara mycket viktigare än jag trott.
 
Min man blev allvarligt sjuk och gick bort under programmets gång. Under denna svåra tid av livet hade 
ett enormt stöd från gruppen. De fanns där för mig om jag behövde någon att prata med och de hörde 
ofta av sig till mig. Jag kan inte säga annat än att jag är evigt tacksam att jag kom med i Senior Sport 
School. 

”Intensivt, lärorikt och varierande,
med ett härligt gäng som tar för sig.” 
Jag var nyfiken på att träffa nya människor, utvidga bekantskapskretsen och lära nya saker. Det är klart 
att jag är medveten om att rörelse är viktigt för mig, så jag såg också fram emot att få prova nya aktivi-
teter. Senior Sport School levde sannerligen upp till förväntningarna: Intensivt, lärorikt och varierande, 
med ett härligt gäng som tar för sig.
 
Nu fortsätter vi att träffas. Vi gör egna aktiviteter, utflykter, studiebesök, spelar kubb, går på bio och ut-
ställningar. Alla i klassen gnuggar geniknölarna för att komma på fler fantastiska upplevelser vi kan dela 
tillsammans – påhitt som ger mer rörelse, värnar gemenskapen och ger en meningsfull ålderdom utan 
rullator. Vi har inte tid att ha tråkigt!

Ur verksamheten Ur verksamheten

4. 5.

Tänk att tolv veckor gått så fort
men oj så mycket vi fått gjort.
Vi har orienterat och diskuterat
om motivation och amotivation.
Fyra viktiga hörn kan oss tjäna
att kost, socialt, fysiskt och mentalt träna.
Vi fått intro i putter, green och tee
och gympat oss svettiga i Knislinge.

    I boule vi ville
    att klotet skulle träffa den lille.
    Maten, den så viktiga ska vi nu besiktiga
    socker, kalorier och att fettet är det riktiga.
    Träningsbruket gav oss smidighet, styrka och balans
    och våra veckor slutade med dans.
    Fantastiska ambassadörer har ni varit alle man.
    Vi ska sprida detta så långt vi bara kan!

”Tänk att tolv veckor gått så fort,
men oj så mycket vi fått gjort.” 
Jag och min man var det enda paret som deltog i vår grupp. Vi blev båda mycket positivt överras-
kade av hur mycket Senior Sport School kom att betyda för oss. Innehållet i kursen var högt över 
förväntan och väl strukturerat, med mycket kvalificerade ledare, föreläsare och instruktörer. 
 
Det kändes väldigt bra att programmet var så intensivt med två träffar i veckan. Vi fick verkligen
bruka allvar, så att säga. Ändå kändes det inte som för mycket, eftersom det var en bra blandning av 
teori och praktiska övningar som gav inblick i flera olika idrotter.  

Inte minst tyckte jag att lektionerna om kosthållning var väldigt givande. Vi tänker mer på att äta 
nyttigt nu. Supermüslin som vi fick recept till har jag nog gjort 30 gånger vid det här laget och söt-
syrlig kålsallad har blivit en stor favorit för att vi ska få i oss vintervitaminerna.

Låt mig sammanfatta det hela med en liten dikt:

www.seniorsportschool.se
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Så sammanfattar vi framgångssagan 
Det har nu gått 10 år sedan Skåneidrotten fick i uppdrag av Region Skåne att ta fram en ny idé 
till folkhälsoverksamhet för seniorer, för att skapa välmående för individen och hälsoeffekter 
som ger ren samhällsnytta för Skånes kommuner.
Detta blev startskottet för Senior Sport School,
som nu bara kan sammanfattas som en stor
framgång i närmast alla  skånska kommuner.

Direkt från starten 2009 tog Skåneidrotten och Region Skåne tillsammans fram en plattform för arbetet, 
”De fyra hörnpelarna för gott åldrande”. Ett ramverk som både ser till den fysiska och mentala hälsan. I 
korthet…

 Fysisk aktivitet
 Den största effekten på människans hälsa uppnås idag genom ökad rörelse, främst hos de som  
 rör sig lite i vardagen eller är helt inaktiva. Bland annat uppnås ökad syreupptagning, ökad
 muskelstyrka, samt förbättring av balans och rörlighet.

 Social gemenskap
 Goda relationer till familj och vänner betyder mycket för det upplevda välmåendet. Detta gör
 att man känner tillhörighet, stärker självbilden och ger i sin tur en mer aktiv människa som får  
 ytterligare rörelse.

 Meningsfull sysselsättning
 Intresse och engagemang för saker i livet, att fortsätta känna sig behövd och delaktig, är mycket  
 viktigt när man åldras. Detta bidrar starkt till att man klarar sig själv och vardagens bestyr för  
 egen maskin. 

 Goda matvanor
 Det är viktigt att man har rätt kost för sin ålder. Många hälsorön kopplade till kost är dessutom  
 sent tillkomna, vilket ofta gör att de gått många äldre förbi. Med individuellt anpassad kost och  
 en uppdatering av kunskaperna kan välmåendet förbättras avsevärt.

En lovande start
Från allra första början var ett av kraven från Region Skåne, att verksamheten måste kunna utvärde-
ras för att gå att vidareutveckla. Därför startade Senior Sport School 2009 med två pilotprojekt, ett i 
Hässleholm och ett i Simrishamn. Under den första terminen utfördes en grundlig utvärdering, som 
genomfördes av det fritidsvetenskapliga programmet vid Enheten för idrottsvetenskap på dåvarande 
Malmö Högskola, nu Malmö Universitet. Studenter vid högskolan var med vid lektionstillfällena och 
följde allt i detalj. De gjorde observationer, intervjuer med deltagare och arrangerande föreningar, 
och tog emot skriftliga utlåtanden. (Läs mer om utvärderingen på sida 14.)

Från pilot till framgångskoncept
Efter konstaterad succé, inleddes nya samtal med Region Skåne: Hur tar vi Senior Sport School vidare? 
Då sattes målsättningen att arrangera minst en termin i varje skånsk kommun, för att visa att det faktiskt 
fungerar och ge inspiration till hur varje kommun kan bli delaktig och dra nytta av samhällseffekterna 
med mer välmående seniorer.
Modellen för utbildningarna, arrangeras av Skåneidrotten och Region Skåne i samverkan med kommu-
nerna. Därför var det viktigt att nå ut brett, för att få ombord så många av kommunerna som möjligt, för 
att se fördelarna och för att sedan fortsätta på eget initiativ.

Hela Skåne – och vidare
Sedan dess har verksamheten rullat vidare ut i Skåne och vuxit från 2 skolor till ca 24 skolor per år i 31 
av Skånes 33 kommuner. På några platser är det enstaka klasser som arrangerats. På andra håll fortgår 
Senior Sport School närmast stående, från termin till termin. Man har också uppnått en viss spridnings-
effekt till andra distrikt inom Idrottsförbundet, bland annat Västra Götalands Idrottsförbund som varit 
framgångsrika i exempelvis Göteborg, Borås och Ulricehamn med konceptet.

Växande intresse
Trycket från målgruppen bara växer och på många håll är det kö för att få vara med. På vissa platser är 
det upp till 70 personer i kö som väntar på sin tur. I kursutvärderingarna som kommer in från deltagarna 
syns att många söker sätt att aktivera sig, de är nyfikna på idrott och fysisk hälsa. Men de flesta seniorer 
löser det inte på egen hand, de behöver hjälp att komma igång.

Utmaningar återstår
Visst har Senior Sport School varit en framgång, men såhär 10 år in i verksamheten ska det samtidigt 
erkännas att utmaningar återstår. 
För det första, Senior Sport School behöver nå ut i högre grad till de som behöver det mest. Det är lätt 
att väcka intresse hos de som redan är frälsta, dvs. de som redan är tämligen aktiva. Det är önskvärt att 
bättre kunna hjälpa de inaktiva, de socialt ensamma och de som lider av folkhälsosjukdomar som
diabetes, fetma, benskörhet m.m. Skåneidrottens strategi är att nå ut bredare och då via vårdcentraler 
och exempelvis anhörigföreningar. Vi ser det inte som extrainsatser utan som uteckling.
För det andra behövs en större kulturell bredd. Visst har ansträngningar gjorts för att nå fler med
invandrarbakgrund, bland annat genom kulturföreningar. Men det är en målgrupp som tycks vara svåra-
re att attrahera.

Stor återträff
I samband SM-veckan 2019 i Malmö har Skåneidrotten erbjudit tidigare Senior Sport School deltagare 
att medverka i en återträff. Extra roligt är att notera, att några stycken från ”Kvarsittarna”  har hört av sig 
och berättat att de kommer. Ett härligt sätt att se cirkeln slutas.

Historik Historik

0             1-3           4-6          7-9 10+
Totalt genomförda skolor per skånsk kommun

6. 7.
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Ur verksamheten

8. 9.

”Efter en fantastisk termin 
med Senior Sport School 
består lyckan än idag.” 
Efter min makes sjukdom och död strax före hans pensionering, dövade jag sorgearbetet med för 
mycket jobb. Detta ledde till utmattningssyndrom, sjukskriving och slutligen min egen pensions-
avgång. Allt som var kvar sen var bara ensamhet och tomhet, ledvärk, flerårig höftsmärta och 
sömnsvårigheter. Därefter blev jag själv tvungen att genomgå en canceroperation. Så man kan
verkligen säga att min rullgardin var helt neddragen – när jag råkade se annonsen för Senior 
Sport School i lokaltidningen.

Tillbaka till livet
Då bestämde jag mig: Detta kan vara min chans att komma tillbaka till livet. Jag tänkte att jag 
åtminstone borde gå på informationsmötet för att ta reda på mer. När dagen kan hade viljan och 
förmågan återigen dalat, men 20 minuter före utsatt tid lyckades jag ta mig samman och åkte dit.

På mötet var många intresserade och det blev en inspirerande träff med mycket bra information. 
Men samtidigt fick jag veta att det bara fanns plats för 25 deltagare. Då dog hoppet inom mig, 
igen. Likväl lämnade jag in min intresseanmälan. Och döm om min förvåning när jag bara ett par 
dagar senare fick besked om att jag blivit antagen. Jag blev jättelycklig! Rullgardinen började sakta 
gå upp igen…

Inspirerande och glädjande
Efter en fantastisk termin med Senior Sport School består lyckan än idag. För mig har de socia-
la kontakterna med alla trevliga människor, utbildningsmaterialet, teorilektionerna, samtalen, 
aktivitetsintroduktionerna och själva aktiviteterna i sig, varit verkligt upplysande, inspirerande och 
glädjande. Min grupp har planer på fortsatta möten och att göra fler gemensamma aktiviteter. 
Dessutom har jag nyss anmält mig till seniorbugg – och kanske kan även Qigong bli aktuellt om 
tiden räcker.
Rullgardinen är nu helt uppe igen!

www.seniorsportschool.se www.seniorsportschool.se
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Ett enkelt och beprövat upplägg
Varje Senior Sport School genomförs under en termin, dvs. 12 veckor, med 20-25 deltagare i varje klass. 
Varje klass har en klasslärare som följer deltagarna i alla aktiviteter, och som också håller i tematräffar. 
Man ses två gånger i veckan, med en teoridag och en aktivitetsdag. På teoridagarna får deltagarna ta del 
av föreläsningar kring olika ämnen kopplat till hälsa och åldrande:

Teoridagar
• Skadeförebyggande träning – Föreläsning om vikten av att röra sig rätt för att undvika förslitningsska-
dor. Här lär de sig hur muskler och leder åldras och hur man kan underhålla kroppen för att orka hela 
livet. 

• Senior Power – Föreläsning där man även går till gymmet och gör övningar. Senior Power är ett 
styrketräningskoncept som forskats fram av Michail Tonkonogi. Bygg upp din styrka och träna utfall och 
reflexer som t.ex. hjälper vid fall. 

• Matlagning – Här får man kunskap om rätt kosthållning för äldre och kan träna upp färdigheterna i 
matlagning enligt en modell framtagen av Gastronomiprogrammet vid Kristianstad Högskola. 

• HLR-utbildning med hjärtstartare – Livsviktiga kunskaper i hjärt-lung-räddning med praktiska övning-
ar. Arrangeras i samarbete med ambulansföretaget ViaMedici. 

• Tematräffar kring hälsa – Utöver föreläsningarna arrangeras tematräffar i motivation, fysisk aktivitet, 
kost, sömn, stress, mindfullness och psykisk hälsa som är ett nytt ämne inför hösten 2019. Här diskute-
rar deltagarna utifrån egna erfarenheter, tankar och reflektioner, vilket också stärker gruppsammanhåll-
ningen.
 
Aktivitetsdagar
Dessa dagar är framförallt till för att prova många olika aktiviteter och idrotter. Nedan ser ni ett urval 
vad Senior Sport School har erbjudit:
• Spinning • Gymnastik • Volleyboll • Skytte • Självförsvar • Badminton • Judo • Tennis • Bågskytte 
• Golf • Orientering • Linedance • Aikido • Vattengympa • Styrketräning • Bowling • Mattcurling • 
Simning • Stavgång • Karate • Friidrott • Boule • Ridning • Yoga

Alla skolor utvärderas
Sista gången klassen samlas för teoridag är det avslutning, då tar deltagarna ”studenten” och det firas 
med kaffe, tårta och diplom till alla. Vid detta tillfälle har vi också utvärderingssamtal där deltagarna 
får dela med sig av sina upplevelser och synpunkter. Utvärderingen sammanställs till en slutrapport av 
Skåneidrotten.

Till avslutningen bjuds också politiker, tjänstemän och lokalpress in. Och efter avslutad skola bjuds
kommunen in till ”eftersamtal” och planering för framtiden.

Så funkar det Så funkar det
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”Underbart att föreningarna 
fortsatt med egna seniorinitiativ”
I Skåneidrottens arbete med Senior Sport School ingår att ta kontakt med föreningar runt om 
i Skåne för att se om de vill arrangera en skola. Hitintills har mer än 150 föreningar runt om i 
Skåne medverkat. Det är alltid kul när en förening nappar och ser värdet i att medverka under en 
termin, men det allra största resultatet uppnås när föreningarna dessutom ser det som ett sätt 
att rekrytera nya medlemmar och utveckla sin verksamhet. Det är precis detta som hänt i bland 
annat Kristianstad och Sjöbo. 

Sjöbo Ungdomsskyttegille
2013 deltog Sjöbo Ungdomsskyttegille i Senior Sport School, där seniorerna fann en gemenskap och 
passande aktivitet som intresserade dem. Det gjorde att föreningen efter den avslutade
Senior sport school terminen såg tillfället att starta upp en pensionärsträningsgrupp, som snabbt 
blev omåttligt populär. Denna nya gren av förningen är fortfarande igång och seniorträningsgruppen 
träffas och finslipar skyttet en gång varannan vecka. 

Kristianstad Judoklubb
Precis samma sak hände på Kristianstad Judoklubb. Efter att föreningen deltagit ett par år i Senior 
Sport School, beslöt de sig för att starta en egen satsning på träning för seniorer. Ett smart sätt att 
engagera nya medlemmar i föreningen. I höstas arrangerade man till exempel sin första falltrygg-
hetsutbildning.

Här är du som är +65 år välkommen i gemenskapen för att lära mer om falltrygghet och kroppskon-
troll, med inriktning på styrka, balans och rätt teknik för att motverka eller lindra ett fall. Utbildning-
en följer Svenska Judoförbundets speciellt framtagna utbildningskoncept och Kristianstad judoklubb 
har som en av de första klubbarna i landet utbildade instruktörer i Falltrygghet för äldre. 

Parallellt med det egna initiativet har judoföreningen fortsatt att genomföra Senior Sport School 
under flera år, i samarbete med Kristianstads kommun och Skåneidrotten. 

Ur verksamheten
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”Ett glansnummer i Region Skånes 
arbete för ett hälsosamt åldrande”
Projektutvärderingen presenteras här i utdrag
Författare – Tina Andersson, Jesper Fundberg och Lars Lagergren
Fritidsvetenskapligt program vid Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö Högskola 2009

Projektet kan beskrivas i termer av succé – deltagarna har verkligen uppskattat kursen. Det talas 
genomgående om gemenskap, nya vänner, roligt att pröva på, komma igång, vara aktiv, etc. Det 
insamlade materialet ger ett entydigt resultat. En sällan skådad samstämmighet i omdömena råder, 
vilka också styrkts vid observationer under projektets gång. Samstämmigheten gäller även mellan 
projektets olika aktörer, ledare, deltagare och förenings-/företagsrepresentanter, var och en utifrån 
sitt perspektiv. 
Under hösten 2009 har projektet Senior Sport School bedrivits i två skånska kommuner, Hässleholm och 
Simrishamn. Intresse för idrott skulle skapas genom att deltagarna får utöva flera olika idrotter anpassa-
de efter deltagarna och där rörelse och glädje står i centrum för aktiviteten. Pilotprojektet ska leda fram 
till en hållbar modell med upplägg och organisation av Senior Sport School. 

Mycket positivt
Vårt insamlade material säger oss att kursens sociala betydelse för deltagarna genomgående motsvarat 
förväntningarna och beskrivs i mycket positiva termer. En fortsättning driven av deltagargruppen själva 
är t.ex. redan igång i Simrishamn. Kursens popularitet bekräftas också av att de båda grupperna varit 
både flitiga och hållit samman genom hela hösten. Kursen i sig, innehåll och upplägg, har uppfattats i 
huvudsak positivt.
 
Poängteras bör att deltagarna i stor utsträckning uppfattar sig som ”redan frälsta” när det gäller att leva 
ett aktivt liv, dvs. projektet har inte nått nya grupper av seniora medborgare vilka är ovana vid aktivitet 
och idrott. Flertalet av deltagarna har uttryckt att de vill se en fortsättning och ett antal säger sig kunna 
bidra med sina erfarenheter både i marknadsföringssyfte och i ev. kommande kurser.
 
Ett gott åldrande 
I samtal med representant för Region Skåne, vilka är initiativtagare till att projektet startade, framhålls 
att den övergripande idén är det som kallas ”Ett gott åldrande”. Det handlar kortfattat om att äldre i 
regionen ska känna delaktighet, meningsfullhet med sina liv och att de ska erbjudas aktiviteter som 
främjar en god fysisk, social och psykisk hälsa. 

Förväntningarna från Region Skåne är att detta ska bidra till att främja en god hälsa för de äldre och att 
de tycker att de aktiviteter som erbjuds är roliga, så att de därmed fortsätter på egen hand. 

Aktivitet + Socialt = Vinst
Vi som utvärderat Senior Sport School har noterat följande utmärkande drag hos projektet: Den när-
mast unika samstämmigheten i beskrivningen av projektet från deltagarna, hur positivt deltagarna upp-
fattat kursen som helhet och merparten av dess delmoment, samt att den sociala samvaron tillsammans 
med aktivitet är den stora vinsten. 

Som anledning för att fortsätta verksamheten, både för de aktuella grupperna och för nya grupper, än 
väl av den odelat positiva inverkan kursen haft på dess deltagare. Den har således bidragit till ett ”Gott 
åldrande”. 

Inför fortsättningen
Flera av deltagarna upplevde och uttryckte att projektet fått ett abrupt slut. Skulle man kunna stöd-
ja med en lokal där de kunde fortsätta att träffas? Möjlighet att få idrotta gratis eller med reducerad 
avgift? En annan aspekt som de menade kunde förbättras inför en fortsättning var att ta reda på mer 
om deltagarna: deras erfarenheter och kompetens, t ex om ledarskap och föreningskunskap. Samman-
taget upplevde de att projektet fungerat väl, då fokus kom att hamna på meningsfullhet och att ha roligt 
tillsammans.

Vår rekommendation för en fortsättning av Senior Sport School blir, att om jämlikhetsmålet är viktigt för 
Region Skåne så bör man i framtiden konsekvent satsa på att nå också andra grupper, ”de som verkli-
gen behöver” för att citera flera av deltagarna. Ur ett folkhälsoperspektiv fungerar Senior Sport School 
utmärkt, men man bör se till att det ur ett jämlikhetsperspektiv når fler skåningar. 

Summering
Senior Sport School är ett mycket gångbart exempel på ett projekt i den anda som definitionen av häl-
sosamt åldrande vittnar om. Något som stärks mot bakgrund av de fyra pelare på vilka det hälsosamma 
åldrandet vilar – fysisk aktivitet, social gemenskap, meningsfullt liv och goda matvanor. 

Innehållet i Senior Sport School överensstämmer i det närmaste på pricken med vad de fyra pelarna 
lyfter fram som väsentligt för ett hälsosamt åldrande. Om vi kombinerar detta faktum med, det
tydligaste resultat vår utvärdering visade, nämligen den unisona hyllningen från deltagarna, kan vi inte 
komma till någon annan slutsats än att projektet måste utgöra ett glansnummer i Region Skånes arbete 
för ett hälsosamt åldrande.

10 år senare…
Skåneidrotten är stolta över vad Senior Sport School har åstadkommit de 10 år som varit och blickar 
nu framåt mot nästa 10 år.

När vi blickar tillbaka på de 10 år som gått sedan utvärderingen, kan vi konstatera att många Senior 
Sport School-deltagare kommit igång med fysisk aktivitet och skapat nya sociala kontakter och blivit 
delaktiga i föreningslivet, också som ledare. Även föreningarna rapporterar att de får fler aktiva senio-
rer efter att de varit medverkande i att arrangera en skola. De har således blivit bättre på att göra bra 
aktiviteter för seniorerna och locka dem till att bli medlemmar. Även kommunerna är postivt inställda 
till Senior Sport Schools arbete och framsteg för den äldre befolkningen.

Merparten av alla grupper fortsätter att ses och hålla kontakt där de aktivera sig på eget initiativ. Det 
har bildats två föreningar, Kvarsittarna och ViSomKan.  

Skåneidrotten strävar fortsatt efter att nå ut bredare, till ”rätt deltagare”; de seniorer som lever i utan-
förskap, de inaktiva och de som är utlandsfödda. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och utvecklar våra 
kontaktnät inom kommunerna och med andra aktörer för att Senior Sport School-konceptet ska
förfinas. Allt för att bättre nå målet om ett hälsosamt åldrande. 
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Kontakt
Sofi Andersson regionalt ansvarig för Senior Sport School. Svarar på frågor om 
innehåll och planerade skolor.

För information och om anmälningar
Telefon: 010-476 57 67
Mail: sofi.andersson@skaneidrotten.se eller helen.gustavsson@skaneidrotten.se
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