Talangjakten: Bra PR-dag på centralen i
Stockholm
Omkring 50 besökare passade på att testa olika idrotter vid Talangjaktens första stopp på Beckis
idrottscenter i Stockholm i oktober. På programmet fanns drygt 15 idrotter och en chans att träffa våra
främsta elitidrottare.

Jonas Jacobsson och Anders Olsson var två av dragplåstren.
Talangjakten sparkade igång med en dag på Stockholms central där några idrotter visades upp och där Jonas
Jacobsson, Anders Olsson, Jennie Ekström och Jeffrey Ige var några av dragplåstren. Dagen efter var den stora
prova-på-dagen ute på Beckis idrottscenter. Samma koncept är tänkt att användas när Talangjakten nu fortsätter
till ett antal stationer runt om i landet. Dag ett handlar om att visa upp idrotten och öka uppmärksamheten, dag
två blir en prova-på-dag.
– Efter omständigheterna är vi ganska nöjda med antalet besökare på Beckis, säger Mikael Åkerberg som är
projektledare för Talangjakten.
– För oss var det viktigt att välja idrotter som man kan fortsätta med i närområdet. Om man kom hit och
upptäckte en idrott och blev intresserad så ska man också kunna fortsätta med den, säger Peter Melander som är
konsulent på Stockholms HIF.

Bågskytte var en av idrotterna på Beckis idrottscenter.

Svårt nå ut i Stockholm
För att nå ut till nya talanger valde man i Stockholm att kontakta habiliteringsverksamheter, syncentral och
skolor. Det fanns också affischer och anslag runt om i stan.
– Det kan vara lite svårt i Stockholm att nå ut med en sak brett. Det är ganska hård konkurrens. Jag tror att det
kan vara mycket lättare på andra orter. Men vi ville nå dem som vi inte når annars. Vi har ett ganska bra nätverk
som vi jobbar med, säger Peter Melander som är lite besviken över att fler inte kom ut till Beckis.
– Det var färre än vad jag trott och jag trodde att det skulle komma fler med rörelsehinder. Men det är ändå vad
vi får ut av det i slutänden som är det viktiga.
Centralen en bra plats
Att befinna sig på Stockholms central med en stor monter en fredagseftermiddag när reseströmmarna är som
störst visade sig i alla fall vara ett mycket bra drag.
– Det var väldigt mycket folk som passerade och intresset för vår monter var stort. Det var en chans för vanliga
Svensson att se handikappidrott. Det var bra drag kring det som hände i vår monter, säger Mikael Åkerberg.
Alla som kom för att prova på Beckis fick fylla i ett kontaktkort. Alla har sedan blivit kontaktade och man har
slussat vidare till distriktets olika föreningar. Nu görs en andra uppföljning för att se hur många som kommit
igång och fortsatt med någon idrott.
– Alla som skrev upp sig har erbjudits en personlig vägledning vidare. Den personliga uppföljningen är en
viktig del i Talangjakten, säger Mikael Åkerberg.
Peter Melander uppskattar att ett tjugotal av besökarna har slussats vidare till föreningarna.

Judomattan lockade många
Träffa förebilder
En del av de som kom till Beckis är redan aktiva i någon idrott och tog chansen att prova på en eller flera nya
idrotter. Andra kom utan tvekan för att få träffa paralympierna Jonas Jacobsson och Anders Olsson.
– De är förebilder och får man träffa någon som är så bra som de är så är det häftigt. Och kan vara en sporre att
fortsätta, tror Peter Melander.
Av de idrotter som var på plats är det utan tvekan judon som lockat flest nya.
– De har varit duktiga på att fånga upp de som var intresserade. Stockholms HIF har också en idrottsskola för
synskadade och där fick vi två nya som hoppade på efter Talangjakten.
Peter Melander tror att Talangjakten har ännu bättre förutsättningar att lyckas på andra orter, där konkurrensen
om uppmärksamheten inte är fullt så tuff som i Stockholm.
– Ja, det tror jag. Sen var det första gången här i Stockholm och det finns erfarenheter att ta till sig för att göra
det bättre. Men generellt sett så tycker jag att det blev bra.
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FAKTA OM TALANGJAKTEN
Talangjakten är Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés största satsning
någonsin för att rekrytera unga talanger. Talangjakten vänder sig till dem som vill satsa både på elitnivå eller
idrotta för att det är kul.
Oktober 2010 gjorde Talangjakten sitt första nedslag i Stockholm. Östersund var andra stoppet i början av juni.
2011 kommer Talangjakten också till Västerås (oktober) och Halmstad (november). 2012 väntar Östergötland,
Göteborg, Malmö, Skövde och Luleå.
Målet med Talangjakten är att hitta en grupp unga talanger som vill satsa vidare och att öka uppmärksamheten
kring handikappidrotten.
– Vi slår mer på stora trumman än tidigare. PR-dagen som vi inleder varje stopp med har stor effekt för att öka
uppmärksamheten och att allmänheten ska lägga märke till oss mer, säger Mikael Åkerberg.
Talangjakten finns också på facebook:
http://www.facebook.com/talangjakten
och på nätet:
http://talangjakten.handikappidrott.se

	
  

