
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023 

 
 



Vårt mål är som alltid att kunna erbjuda alla våra aktiva meningsfulla verksamheter 
oavsett vilken nivå man vill vara på. 

IFAH är medlem i: 
Svenska Parasportförbundet 
Stockholms Parasportförbund 
Svenska Bordtennisförbundet 
Stockholms Bordtennisförbund 
Svenska Innebandyförbundet 
Stockholms Innebandyförbund 
 

Träningsverksamhet 

IFAH har träningsverksamhet i någon av sektionerna alla dagar utom fredagar.  

Boccia: Beckis IC måndagar, onsdagar Skärholmshallen: tisdagar, lördagar 

Bordtennis: Beckis IC: onsdagar, Skärholmshallen: tisdagar, torsdagar 

Elinnebandy: Skärholmshallen: onsdagar, söndagar 

Framefotboll: Ingår i Parasportskolan 

Framerunning: Sätrahallen: söndagar 

Innebandy: Beckis IC: onsdagar, Gubbängshallen: onsdagar 

Parasportskola: Beckis IC: lördagar, torsdagar, Skärholmshallen torsdagar och söndagar 

Simning: Beckis IC: tisdagar, torsdagar 

 

Tävlingsverksamhet 

Följande tävlingar har sektionerna under året: 

Boccia: SM i Uppsala 13-14 maj, Höstkampen i november, Stockholm Paragames: 4 
november. Deltar i Mälarserien och Stockholmsserien under året. 

Bordtennis: SM, Stockholm Paragames: 4-5 november, Luciaduellen i december. 

Elinnebandy:  Slaget om Stockholm: april, World Cup i oktober, Göteborg Open i november 

Framefotboll: Stockholm Paragames 4-5 november, Göteborg Open i november 

Framerunning: Göteborg Open i november. 

Innebandy: Deltagande i Mälarserien och Södertörnserien. Mindre turneringar som IFAH 
bjuds in till under året.  

Stockholmsspelen: Ny rekryteringstävling som IFAH arrangerar i Skärholmshallen 13-14 
maj 

IFAH-loppet: Arrangera loppet för dagliga verksamheter och skolor en gång under året 

  

 



Lägerverksamhet 

Vi kommer arrangera idrottsläger i Katrineholm 29 juli – 1 augusti. Vi hoppas att följande 
idrotter ska kunna vara med: Boccia, bordtennis, elinnebandy, framefotboll, framerunning, 
innebandy och simning. Vi kommer ha med IFAH:s parasportsskola och deras upplägg. Vi 
kommer även att bjuda in framefotbollspelare från olika delar av landet samt personer som 
bor i närheten av Katrineholm och vill vara med och bo hemma. 

Vi kalkylerar med att det kan bli upp mot 100 personer som är med på lägret. 

IFAH:s uppstartsläger i Skärholmshallen i slutet av augusti. 

Ping Pong Power Para: Bordtennissektionen fortsätter med Ping Pong Power Para som är 
ett projekt via Svenska Bordtennisförbundet. Tillsammans med Stockholms 
Bordtennisförbund så anordnas träffar i Liljeholmshallen ca varannan månad där alla 
paraspelare i Stockholms ska kunna träna tillsammans. Några av IFAH:s interna tävlingar 
har lagts där vilket har varit uppskattat.  

 

Simskola 

IFAH tar över simskoleverksamheten från Stockholms Parasportförbund 

 

Utbildningar/konferenser 

Två dagars konferens på Lillsved 28-29 januari med styrelsen. Föreläsning av RF-SISU om 
doping 

 

Prova På-dagar: 

IFAH är med på olika prova-pådagar för att få fler personer med 
funktionsnedsättningar att bli aktiv i IFAH, bl a. en dag under sportlovet i Järfälla 
kommun samt Ängsjölyftet i maj månad. 

GIH: studenter från GIH har paraidrott där IFAH har instruktörer på plats inom 
bordtennis och boccia. 

IFAH kommer under året att arbeta med dopingfrågor och att vaccinera klubben mot 
doping 

 

Ansökan om medlemskap i Svenska Friidrottsförbundet. 


