Vi vill med den här skrivelsen få igång en diskussion om hur föreningen ser på sina unga
medlemmar som redan tidigt känner att de vill satsa på sin gren. Hur fångar ni upp dem och
hjälper dem framåt?

Vi är stavhoppare, och vi vet ju inte exakt hur det ser ut i andra grenar, men vi ser ju hur
kastgrupperna åker iväg på läger och de har många tränare som får åka på utbildningar. I
häck, längd, höjd och tresteg finns det också grupper med ledare från klubben som tränar dem
i teknik och samma sak är det med löpgruppen.

Inom stavhoppet finns det också ett stort engagemang från föräldrar som vill ställa upp och
hjälpa till, och vi själva hjälper varandra så mycket vi kan. Carin och Jonas har kommit några
gånger från Stockholm för att träna oss, trots att de inte får ersättning. Men eftersom stavhopp
är friidrottens tekniskt svåraste gren, så räcker det inte. För att vi ska kunna få utvecklas på
rätt sätt, och ha en ärlig chans mot våra jämnåriga från andra klubbar så måste vi få rätt hjälp.
Och borde inte stavhoppare från UIF vara bland de bästa i landet? Tyvärr är det inte så, även
om vi har flera hoppare i klubben som lätt borde kunna ligga stadigt på topplistorna i sin
respektive åldersgrupp. Ni brukar svara på detta med att det inte finns några tränare, men det
är inte riktigt sant. Jonas har flera gånger erbjudit sig att ta tag i stavguppen.

Ni säger att all verksamhet ska vara ideell. Men om det nu inte finns någon som kan
tillräckligt mycket och är villig att ställa upp utan någon som helst ersättning, borde vi inte
kunna få kosta lite då? Är det inte oerhört orättvist att det bara är i de grenar där det finns
någon som kan ställa upp gratis, som vi ungdomar ska få en chans att utvecklas? När ni har
ungdomar i klubben som verkligen lever för sin gren, och som drömmer om att kunna få tävla
för UIF i SM, borde inte det värdesättas lite mer då? Som det är nu har vi stavhoppare ingen
chans att jämföra oss med hoppare från andra klubbar. De har regelbunden teknikträning flera
gånger i veckan och alltid tränare med på tävlingar. De har tränare som kan hjälpa dem med
vilka stavar de ska använda, och som har koll på om det behöver köpas in nya stavar. Vem
gör det åt oss? Ingen, vi har ingen. Vi har svårt att förstå hur ni kan tycka att det är rättvist,
och tycker det verkar som om ni inte tycker att stavhopp är lika viktigt som de andra grenarna.

Känns surt att Mondo skänker massa pengar till ungdomsverksamheten, och ni fortsätter och
säger att vi inte får kosta pengar. Var är logiken i det?

Vi hoppas att ni kan börja fundera på hur ni ska kunna ge alla era ungdomar möjlighet att
utvecklas i klubben, oavsett gren. Och slutar att lägga fokus på vad det kostar. Och mer på
vad det kan ge i framtiden.
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