Talangjakten SHIF/SPK:s största satsning
Under hösten avrundade Talangjakten med Luleå, Skövde och Malmö som de sista stoppen. Under två år
har Talangjakten stannat till på olika orter runt om i landet för att locka fler att börja idrotta.
I oktober 2010 inleddes Talangjakten och det skedde under stor uppmärksamhet på Stockholms central – en
fredagseftermiddag när många resenärer passerar. Många hälsade på i den monter där några av SHIF/SPK:s mest
namnkunniga elitidrottare visade upp sig och sina idrotter. Det följdes upp av en prova-på-dag på Beckis
Sportcenter.
Upplägget har varit likadant på de orter där Talangjakten gjort nedslag sedan dess. En dag på stan för att synas,
sprida information och locka till intresse följt av en prova-på-dag som vänder sig till de som är intresserade och
vill testa olika idrotter. Alla besökare har fått lämna sina kontaktuppgifter och kryssa för vilka idrotter de är
intresserade av.
Totalt har det blivit sju orter som fått besök av Talangjakten och på flera håll har distrikten samarbetat och
bussat deltagare från andra orter och granndistrikt.

Utvärdering pågår
Talangjakten är SHIF/SPK:s största enskilda satsning på rekrytering och målet från början var att rekrytera 500
nya idrottsutövare.
– Vi vet att vi har haft mer än 500 besökare, säger Mikael Åkerberg som är projektledare.
Hur många nya som rekryterats vet man dock inte än. Utvärderingen pågår och ska bli klar innan årets slut.
I Stockholm som var först ut har man hunnit följa upp utfallet av Talangjakten och kan konstatera att av 50
registrerade besökare fick 20 hjälp vidare till en förening. Åtta av dem fanns kvar efter ett halvår och sex efter ett
år. Det är siffror som distriktet fått bekräftat men man tror att det kan vara fler.
Den första målsättningen har justerats en del och istället brutits ned till antal besökare på de olika orterna.
– Vi har sagt att vi ska ha 100 besökare på de mindre orterna och 150 på de större. Det handlar också om att vi
ska kunna erbjuda så många som möjligt något som passar dem. Vi vill få så många som möjligt att komma
igång.

Hittat en fungerande form
Under resans gång har Talangjakten utvecklats och Mikael Åkerberg tycker att man under det senaste året hittat
en form som fungerar. Han som också varit med på alla stoppen har en känsla av att projektet i huvudsak tagits
emot väl.
– Vi har dragit lärdom från de första stoppen och har hittat formen för att locka besökare. Responsen har varit
jättebra framför allt under det senaste året. Det har funnits ett jätteengagemang och jag har mött många positiva
omdömen.
– För distrikten har det här också blivit en bra dag att göra något tillsammans med föreningarna. Man har knutit
närmare band mellan föreningar och distrikt. Det kan man också se som en vinst med projektet.
– De besökare jag mött har tyckt att det varit en rolig dag. Och jag har mött både de som varit i kontakt med
handikappidrotten tidigare men som kanske hittat en ny idrott under dagen och de som är helt nya.

Talanger på olika nivåer
Begreppet Talang har diskuterats en del men både Mikael Åkerberg och SHIF/SPK:s ordförande Torsten
Karlsson menar att man ska se det i ett vidare perspektiv.
– Talanger handlar inte bara om elit utan talanger finns på många olika nivåer. Talang kan även vara den som
kommer med till Special Olympics, säger Torsten Karlsson.
Han tycker att Talangjakten varit ett verktyg som gett effekt.
– Talangjakten har varit ett sätt att nå fler potentiella aktiva. Att nå fler och nå ut med vår verksamhet. Och det
har gett en hel del effekter. Vi har fått nya aktiva och vi har fått föreningar att samarbeta kring olika projekt.
Projektet skiljer sig också mot tidigare rekryteringssatsningar.
– Tidigare har vi ofta varit ute på stan och visat upp oss, till exempel under Torgdagen. Då har vi heller inte gjort
det förarbete som man gjort nu då man sökt upp habilitering med mera inför Talangjakten. Jag skulle önska att
det fanns möjlighet att nå ännu längre i uppsökande arbete men där är vi inte än.
Visioner finns
Vad som ska hända efter talangjakten är inte klart. Men Torsten Karlsson har visioner för den uppföljning han
vill se.
– Det är viktigt att man fortsätter följa upp. Att distrikten fortsätter att vara aktiva och följer gruppen. Jag skulle
också vilja göra en samling med ett antal av dem som vi nått från respektive Talangjaktsort och samla dem till en
aktivitet och säkerställa att de fått rätt uppbackning. En Talangjakten 2.0.
– Den andra delen är att jag önskar att vi skulle få fram en nationell sportscamp. Kanske ett sommarläger med
deltagare från hela landet.
Foto: Martin Nauclér

