Landets största rekryteringstävling
Göteborg Open är en av landets största bredd- och rekryteringstävlingar. Med många års erfarenhet har
man hittat rutiner och ett koncept som fungerar. Målsättningen är att utveckla och förnya tävlingen
kontinuerligt.
Årets upplaga av Göteborg Open – den 27:e i ordningen – samlade 280 deltagare från Umeå i norr till Malmö i
söder och från Norge. Norrmännen återkommer år från år och har gjort ända sedan starten.
– När vi startade hade vi en överenskommelse med Norge om att ha en utbytestävling. Vi kör på hösten och de
på våren. Vi har haft ett utbyte under åren men av mer informell art, berättar Janne Peterson från 3V HIF och en
av dem som funnits med sedan starten av tävlingen.
Målsättningen när Göteborg Open startade var att skapa en nyrekryteringstävling. Det är fortfarande den bärande
tanken bakom tävlingen men man har också blivit en breddidrottstävling genom åren.
– Vi tyckte att det saknades en bred rekryteringstävling. Det är inte så att man inte får vara med om man deltagit
i någon tävling tidigare men vår tävling har ett helt annat upplägg än tävlingar på elitnivå. Vi vänder oss inte till
eliten. Bredd och ungdom är vår nisch.

Nio föreningar ansvarar
De första åren drevs tävlingen av föreningarna. Efter det tog Göteborgs HIF över under en period men sedan ett
par år tillbaka har föreningslivet helt och hållet tagit över ansvaret. Idag är det nio föreningar som i samarbete
med Riksgymnasierna ansvarar för Göteborg Open.
Bakom Göteborg Open finns en styrgrupp på fem personer från några av föreningarna. Det finns även en stor
planeringsgrupp med representanter för alla föreningar och ansvariga för de olika grenar och områden under
tävlingshelgen. De samlas tre gånger per år. I maj har man första planeringsmötet för årets tävling, på hösten
hålls det sista avstämningsmötet och i januari samlas alla för en utvärdering.
– Vi har försökt att minimera antalet möten, säger Jan Peterson som är en av de fem i styrgruppen.
Från starten hade Göteborg Open en åldersgräns på 25 år. Den har man tagit bort och kör i dag en
åldersgruppsindelning som är 7-12 år, 13-20 år och 21 år och uppåt.
– Många hörde av sig och ville fortsätta komma så vi har strukit åldersgränsen. Vi får se vad som händer i
framtiden.

Erbjuda många idrotter
Göteborg Open vill kunna erbjuda många idrotter under samma tak. De allra flesta idrotterna är samlade på
Lindholmens idrottshallar men judo, simning och ridning har i år varit i andra anläggningar.
– Grejen med tävlingen är att det ska vara många samlade på ett och samma ställe. Man ska se många andra när
man kommer hit för att tävla.
Under åren som Göteborg Open funnits är det många som börjat sin idrottskarriär här. Styrgruppens medlemmar
kan raskt räkna upp några av Göteborgs idrottsprofiler som David Lega, Fabian Rignell och Sebastian Högrell.
– Det som är viktigt med Göteborg Open är att vi kan fånga upp många tidigt och många som kommer hit blir
peppade att fortsätt träna på hemmaplan för att kunna komma tillbaka, säger Marie Anneling i styrgruppen.

Lyckades vinna
Förra året var första gången som rullstolsinnebandylaget Skälby sharks från Västerås var med. Då var laget
tämligen nytt men man lyckades vinna. Efter det har laget varit med i andra turneringar och i år var man tillbaka
i Göteborg för att försöka försvara sin titel.
– Vi har blivit bättre, sa August Eriksson efter lagets första matcher och var ganska nöjd efter en seger i andra
matchen.
Skälby sharks nådde inte ända fram den här gången utan fick nöja sig med ett silver.
Det finns en stomme av idrotter men Göteborg Open försöker också förnya sig. Elhockey och racerunning är två
grenar som kommit till under senare år.
IFAH deltog i år med ett lag som spelat ihop i två år och som vann förra årets turnering. Man startade med två
raka segrar i Göteborg och slutade även i år som segrare. Lagkaptenen Daniel Pilsetnek förklarade varför han
tror att laget spelar så bra och vad han gillar med elhockey.
– Jag tror att det är att vi pratar mycket med varandra. Elhockey är kul för att det är en lagsport, det finns inte så
många.
I år var basket för idrottare med utvecklingsstörning en av de nya grenarna.
– Det ska finnas ett visst nyhetsvärde men det allra viktigaste för oss är att hålla en bra kvalitet på våra tävlingar
och grenar så att folk vill komma tillbaka, säger Jan Peterson.
Många funktionärer
En av de tunga posterna för en tävling som Göteborg Open är att få ihop tillräckligt med funktionärer.
Tävlingshelgen kräver uppåt 150 funktionärer. Förra året inleddes ett samarbete med Burgårdens
gymnasieskolas barn- och fritidsprogram. Elever som läser med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna med
behov av särskilt stöd har varit med som funktionärer. 2011 var första året och i år har samarbetet växt och
fördjupats.

– Det är tack vare deras lärare som är riktiga eldsjälar som vi fått det samarbetet. Ifjol hade vi 25-30 ungdomar
som hjälpte oss som funktionärer. I år ville de fördjupa samarbetet, berättar Rune Karlsson i styrgruppen.
Lära sina kompisar
I höst startade skolan ett projektarbete där ett antal elever jobbar med föreningarna och är med på deras
aktiviteter. Det har gjort att Göteborg Open nu fått ett antal funktionärer som lärt sig mycket om både
föreningarnas verksamhet och framför allt om de idrotter som de blir funktionärer för under tävlingen.
– Sedan ska de lära sina kompisar som vill vara med och vi bjuder sedan in alla som är intresserade till våra
träningar de sista veckorna innan tävlingen.
– Att vi har utbildade funktionärer som kan idrotterna är väldigt viktigt för oss. Det handlar om kvaliteten på
tävlingen.
Samverkan med Burgårdens gymnasieskola har varit en framgång och från Göteborg Opens sida ser man också
en möjlighet att den här vägen kunna rekrytera inte bara tävlingsfunktionärer utan kanske också ledare till
idrotterna.
– Vi känner att vi kan ta vara på ungdomarnas intresse, att de får vara med och leda. För dem är det en erfarenhet
och en merit och våra föreningar får ut mycket av det. Det känns som ett väldigt roligt och nyttigt projekt. Och
det har kunnat bli av tack vare de fantastiska lärarna på programmet.
Uppsökande verksamhet
Rekrytering av aktiva till tävlingen och att i förlängningen få fler att börja idrotta är en annan angelägen fråga för
arrangörerna. För några år sedan inleddes ett samarbete med Riksgymnasierna och man skulle vilja bedriva en
mer uppsökande verksamhet för att fånga upp fler. Förhoppningen är att kunna starta någon form av projekt
kring detta.
För en tävling som Göteborg Open är sponsorerna en avgörande faktor. Tävlingen omsätter idag mellan 200 000
till 250 000 kronor. Hittills har den gått ihop alla år utom två.
– Vi har idag ett tiotal sponsorer och samarbetspartners och utan dem skulle vi inte klara oss. De är helt
nödvändiga för att vi ska få till Göteborg Open, säger Jan Peterson.
Göteborg Open är i högsta grad en levande tävling och det finns planer på förnyelse och utveckling av tävling
under åren som kommer. Från styrgruppen skulle man också gärna se fler tävlingar av samma karaktär.
– Ja, jag tror att det behövs fler tävlingar av den här typen. Vi ser gärna att det kommer fler, säger Jan Peterson.
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