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Idrotten är en resurs
för Jönköpings kommun
Idrottsalliansen är en
resurs för idrotten

Jönköpings
Idrottsallians
Jönköpings idrottsallians är en ideell förening som
bildades redan 1944. Den är därmed en av de äldsta
idrottsallianserna i Sverige.
Enligt stadgarna har Jönköpings Idrottsallians
till uppgift:
• Att företräda medlemsföreningarna och bevaka
deras intressen gentemot Jönköpings kommun och
andra myndigheter.
• Att fungera som remissinstans i frågor där yttrande
begärs eller bör lämnas.
• Att genom stipendier stödja och stimulera idrotten
inom Jönköpings kommun.
• Att i övrigt utgöra en organisation till vilken
medlemmarna förtroendefullt kan vända sig för
erhållande av råd eller upplysningar.

Kontakt
HEMSIDA
E-POST
FACEBOOK
KONTAKTPERSONER

POSTADRESS

www.jonkopingsidrottsallians.se
info@jonkopingsidrottsallians.se
@Jkpgidrottsalliansen
Bengt Edh, ordförande
mulle.edh@tele2.se
Christina Ericsson, sekreterare
036.121605@telia.com
Göran Carnander, kassör
info@jonkopingsidrottsallians.se
Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping

Idrotten är en resurs
för Sverige
– och för Jönköping
Idrotten, Sveriges största och mest levande folkrörelse,
innehåller allt: spänning, skratt, gråt, underhållning. Den
skapar hälsa, målmedvetenhet, laganda och mycket
mer. Idrotten lär oss att kämpa, att vinna med värdighet
och komma igen efter en förlust.
Den svenska idrottsrörelsen har över 3,1 miljoner
medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt
20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar
fler än 250 olika idrotter.
De flesta ledare inom idrottsrörelsen jobbar ideellt. Om
de ersattes i nivå med outbildade fritidsledare skulle det
kosta cirka 20 miljarder kronor årligen.
Drygt två tredjedelar, 65 procent, av alla barn
mellan 6 och 12 år tränar och tävlar i minst en
föreningsidrott. Ungefär lika många flickor som pojkar
är föreningsaktiva.
I Jönköpings kommun finns det 249 idrottsföreningar
(2018) hela 61 olika idrotter.
Riksidrottsförbundet, Smålandsidrotten
och Jönköpings kommun
KÄLLOR:

Sedan starten i juni 2010
har Hemmavinsten delat
ut 14 miljoner kronor till
medlemsföreningarna. Samtidigt
har våra vinnare delat på lika
mycket. Under 2018 fick 24
vinnare cirka 75 000 kronor var! Hemmavinsten
säljs av föreningar som är medlemmar i Jönköpings
Idrottsallians. Du kan vinna – din förening vinner alltid!

Idrotten är den i särklass största folkrörelsen, och
verksamheten bygger i mycket stor utsträckning på det
ideella ledarskapet. Här följer några fakta/nyckeltal om
idrottsföreningarna i Jönköpings kommun:
BEFOLKNING
ANTAL IDROTTSFÖRENINGAR
ANTAL IDROTTER
ANTALET DELTAGARE

UTBILDNINGAR OCH KURSER

KÄLLA:

Smålandsidrotten

139 222 (2018-12-31)
249 (2018)
61 (2018)
923 994 deltagartillfällen
per år, vilket motsvarar
2 531 barn i aktivitet varje
dag. (2017)
24 033 deltagare
i utbildningar och
kurser arrangerade av
Smålandsidrotten. (2018)
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Fakta om idrotten
i Jönköping

