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Tack för allt slit i utmanande tider!
Även friidrottsåret 2021 blev tyvärr starkt präglat av coronapande-
min och vår verksamhet behövde genomföra stora anpassningar. 
Men tack vara alla människor som på olika nivåer är engagerade 
inom friidrotten, och utför viktiga och strävsamma insatser i varda-
gen, har vi kunnat fortsätta vårt idrottsliv under en mycket utmanan-
de tid. Jag känner tillsammans med mina kollegor inom Svenska 
Friidrottsförbundets nationella organisation en djup respekt för era 
bidrag till verksamheten på lokal, distrikts- och nationell nivå. Det är 
mycket engagerade eldsjälar som bygger upp vår fina folkrörelse!

En hel del fokus för den nationella för-
bundsorganisationen har under året 
legat på att få till rimliga restriktioner 
för vår verksamhet med anledning av 
coronaviruset. Vidare har det varit en 
viktig uppgift att säkerställa ett fortsatt 
omfattande offentligt ekonomiskt stöd 
med anledning av de tydliga begräns-
ningar som vi haft inom verksamheten. 
Arbetet har inneburit ett stort antal kon-
takter med företrädare för regeringen, 
andra riksdagspartier, statliga myndig-
heter och Riksidrottsförbundet. Svensk 
Friidrott vill särskilt tacka den avgåen-

de idrottsministern Amanda Lind som 
har varit en god och givande kontakt 
för resultatinriktade och även i övrigt 
intressanta idrottspolitiska samtal. Det 
har från Amandas sida verkligen funnits 
en vilja att sätta sig in i de utmaningar 
som olika delar av friidrotten har och 
har haft under coronapandemin. Vi har 
inte alltid varit helt nöjda med de beslut 
som fattats, speciellt inte beträffande 
restriktionerna, men känner ändå att det 
offentliga Sverige på ett övergripande 
plan har haft en djup förståelse för de 
svårigheter som vi fått leva med.

Ett fantastiskt år för  
svensk elitfriidrott
Svensk elitfriidrott har haft många sto-
ra framgångar under året. Under OS i 
Tokyo stod både Upsala IF:s Armand 
Duplantis och Spårvägens FK:s Daniel 
Ståhl pall för favorittrycket och vann 
stavhopps- respektive diskusfinalen. 
Dessa stora friidrottsprofiler var även 
högst rankade i sina respektive grenar av 
den erkända friidrottstidningen Track & 
Field News. När samma tidning rankade 
världens manliga idrottare oavsett gren 
fick Armand en tredjeplacering och Da-
niel noterades som femma. Stort grattis 
till Armand och Daniel och coacherna 
Greg och Helena Duplantis samt Vés-
teinn Hafsteinsson! Och ett betydande 
grattis även till de övriga teamen kring 
dessa storstjärnor som nu bärgat guld-
medaljer i den olympiska huvudidrotten. 

En medalj som gladde många fri-
idrottsvänner extra mycket var OS-silv-
ret för Hässelby SK:s Simon Pettersson. 
Under många år har denna hårt arbetan-
de diskuskastare ständigt förbättrat sin 
kapacitet och när han tillsammans med 

Ordförandens ord
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träningsgruppens Daniel Ståhl firade 
OS-dubbeln var det många friidrottsvän-
ner som grät en skvätt. Den resa som 
toppkastare som Simon har gjort tillsam-
mans med sitt team är ett bevis på att 
långsiktigt och hårt arbete lönar sig.

Om vi ser till antalet finalplatser i To-
kyo var detta OS vårt starkaste sedan 
Helsingfors år 1952. Vi har även många 
aktiva som är högt placerade på olika 
världsrankingar när friidrottsåret summe-
ras. Alla involverade ska ha ett rejält och 
genuint erkännande för vad de uppnått!

Och elitframgångarna stannar inte 
med OS i Tokyo. Under U20-EM i Tal-
linn erövrade de svenska aktiva fantastis-
ka 5 medaljer och sedan följde U23-EM 
i samma stad med utmärkta 6 medaljer 
som utfall. Till Junior-VM i Nairobi 
skickade Sverige en liten trupp med en-
dast tre aktiva med anledning av olika 
omständigheter kopplat till detta globala 
mästerskap. Det blev emellertid en ex-
ceptionell utdelning med tre guldmedal-
jer, som likväl hade kunnat blivit fyra om 
det inte beslutats om en diskvalificering.

Från djupet av våra hjärtan önskar 
vi gratulera alla aktiva, tränare, övriga 
ledare och personer som är engagerade i 
dessa framgångar. Svensk elitfriidrott har 
en ljus framtid!

Stora strategiska och  
organisatoriska förändringar
Under förbundsårsmötet i mars besluta-
de vi om Friidrottens Strategi 2025, ett 
strategiskt dokument som sätter rikt-
ningen för hela rörelsens verksamhet 
kommande år. Denna handling är vägle-
dande för föreningar, distrikt och den na-
tionella förbundsorganisationen. Inom 
Svensk Friidrott har det tidigare funnits 
liknande dokument som blivit något 
av ”hyllvärmare” då implementeringen 
inte har ägnats tillräckligt med fokus. 
Inom ramen för den aktuella processen 
med Friidrottens Strategi 2025 har där-
för frågor om styrning och uppföljning, 
inklusive ett fungerande årshjul, en hög 
prioritet.

Under alltför lång tid har vi haft myck-
et stora skillnader i våra distrikt beträf-
fande realistiska förutsättningar till vital 
verksamhet. Nu genomför vi i samband 
med årsskiftet vår största distriktsreform 

sedan 1950-talet när vi går från 23 till 
9 distriktsförbund. Distrikten kommer 
inledningsvis att ha tillgång till anställd 
personal och en realism att leverera 
kvalitativ verksamhet inom framför allt 
områdena utbildning, samarbete och 
erfarenhetsutbyte, tävlingar och styr-
ning. För att denna distriktsreform ska 
bli lyckad är det angeläget att engagera-
de personer och grupper på alla nivåer 
bidrar konstruktivt till det strävsamma 
kontinuerliga arbetet.

Som vanligt under ett år sker ett an-
tal personbyten inom Svensk Friidrott. 
Det är omöjligt att på det här begränsa-
de utrymmet redogöra för alla individer. 
Svensk Friidrott önskar emellertid ta 
tillfället i akt att från hela friidrottsfa-
miljen tacka förbundskapten Karin Tor-
neklint för en gedigen ledargärning där 
de aktivas perspektiv alltid varit i fokus. 
Vi välkomnar även Kajsa Bergqvist som 
förbundskapten, ett av de finaste uppdra-
gen i Svensk Friidrott.

På det internationella området är 
Svensk Friidrott som vanligt engagerade 
och representeras bland annat av Karin 
Grute Movin i European Athletics Exe-
cutive Board och Council. Vidare har vi 
varit aktiva i frågor om mänskliga rät-
tigheter inom World Athletics genom 
framför allt ordföranden i vår interna-
tionella kommitté, Toralf Nilsson. Under 
European Athletics kongress i Lausanne 
försvarade den svenska delegationen en 
motion vi skickat in om att det vid analys 
av framtida mästerskapsarrangörer ska 
beaktas hur de mänskliga rättigheter-

na respekteras. Motionen bifölls i total 
enighet.  

Friidrott är en jämställd idrott, utan ti-
dig specialisering och utslagning, vilken 
bidrar mycket till folkhälsan specifikt 
och samhällsnyttan i ett bredare perspek-
tiv. Vi stimulerar ett livslångt engage-
mang genom vår breda folkrörelse med 
våra föreningar som en grundsten.

Svensk Friidrott bygger vi tillsammans. 
Det är ni alla engagerade personer ute 
i myllan som bidrar till verksamhetens 
fromma och är de verkliga hjältarna. 
Stort tack för i år.

Johan Storåkers
Ordförande i Svenska Friidrottsförbundet

DUBBEL DUBBEL. Maja Åskag, Råby Rekarne FFI, bärgade dubbla guld på såväl 
JEM som JVM.
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Fortsatt tuffa tider i Friidrottssverige  
− men mängder av glädjeämnen
Efter ett 2020 som präglades starkt av coronapandemin kom ett år 
där vi inte sällan pendlade mellan hopp och förtvivlan. Successivt 
under 2021 vaccinerades en stor del av Sveriges vuxna befolkning 
och efter vårens tredje smittovåg kom sommaren med värme och 
hopp. Restriktioner lyftes och vi kunde återigen börja njuta av en 
alltmer normal friidrottstillvaro. Men coronaviruset ville ändå inte 
försvinna. Nya mutationer dök upp och till slut tvingades myndighe-
terna återinföra begränsningar som påverkade våra möjligheter att 
resa, tävla och träffas.

Återstartens år – trots allt
Jämfört med föregående år var dock 
2021 ett återstartens år. Visst; många 
arrangemang och sammankomster ställ-
des in och mycket verksamhet behövde 
fortsatt bedrivas under speciella former: 
viktiga möten fick hållas digitalt, bland 
annat Svensk Friidrotts förbundsårsmö-
te; motionslopp tvingades för andra året 
i rad till omfattande anpassningar eller 
ställdes helt in; arenatävlingar drogs 
med fortsatta publikbegränsningar och 
så vidare. Svenska Friidrottsförbundets 
särskilda coronagrupp, med ansvar för 
att ta fram strategier och åtgärder för att 
begränsa pandemins verkningar på frii-
drotten, hade tyvärr inte sitt sista möte 
under 2021.

Samtidigt var det gångna året ett tyd-
ligt steg in i en ljusare postpandemisk 
framtid; efter den tredje vågen och med 
en allt större del av befolkning vaccine-
rad såg friidrottsträningen och friidrott-
svardagen i stort sett ut som vanligt. Och 
vi hade även tävlingar, både större och 
mindre, på hemmaplan och när Folksam 
GP-serien inleddes i Göteborg i början 
av juni så var det en av de första täv-
lingarna i Sverige där publiken kunde 
välkomnas tillbaka. Breddtävlingar kun-
de under delar av året genomföras på 
ett helt annat sätt än vad som var fallet 
2020. Dessutom kunde eliten tävla inter-
nationellt under mer normala former än 

föregående år; det blev ett OS i Tokyo, 
det blev en Diamond League-serie och 
Sverige deltog under året även i flera ju-
niora mästerskap och ett par landskam-
per. Att många blågula stjärnor dessut-
om presterade på en skyhög nivå och 
att Sverige, sett till antalet finalplatser, 
gjorde sitt bästa OS sedan 1952 minska-
de knappast känslan av att friidrotten är 
tillbaka.

Precis som föregående år var ekono-
misk kompensation från statligt håll 
oerhört viktig. Friidrottens föreningar, 
distrikt och arrangörer mottog under 
året flera olika typer av bidrag fördelade 
på olika perioder. Dels handlade det om 
kompensationsstöd för uteblivna intäk-
ter och/eller ökade kostnader på grund 
av coronapandemin, dels om ett åters-
tartsstöd som ska användas för de insat-
ser framåt som förbunden bedömer är 
nödvändiga på förbunds-, distrikts- och 
föreningsnivå. Återstartsstödet ska bidra 
till att få tillbaka barn, ungdomar, vuxna 
och äldre till idrottsrörelsen.

Samarbetet inom idrotten var fortsatt 
tätt under 2021 och Riksidrottsförbun-
det var ett viktigt nav för att driva idrot-
tens frågor gentemot regering och myn-
digheter.

Sommaren 2021 beslutades även om 
ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av 
evenemang, det så kallade Evenemangs-
stödet som handläggs av Skatteverket.

Friidrottens nystart – Strategi 
2025 och en ny regional organi-
sation
Parallellt med återstarten finns även fog 
att tala om en friidrottens nystart; dels 
inleddes under året implementeringen av 
Friidrottens Strategi 2025, dels sjösattes 
en helt ny regional organisation.

Friidrottens Strategi 2025 samman-
fattar våra gemensamma mål; att få fri-
idrotten att växa och att kunna välkom-
na fler till vår fantastiska idrott. Syftet 
är att möta dagens och morgondagens 
utmaningar och säkerställa att vi har 
en växande och attraktiv friidrott även 
framöver. Under 2021 inleddes detta ar-
bete rent konkret. Information om stra-
tegin spreds på olika sätt och under hös-
ten erbjöds rörelsen en första möjlighet 
att ställa frågor och komma med inspel 
kopplade till strategins nio utvecklings-
områden.

Samtidigt innebar 2021 Svensk Fri-
idrotts största organisatoriska föränd-
ring i modern tid. Detta i och med att 
23 distrikt i enlighet med ett förbunds-
årsmötesbeslut omvandlades till 9 stör-
re enheter. Bakom förändringen ligger 
tanken att de nya distrikten ska ha mer 
kraft att stötta och utveckla föreningar-
na lokalt samt att en större balans ska 
nås på helheten. Formellt gäller den nya 
organisationen från och med årsskiftet 
och såväl uppdragsbeskrivningar som 
samverkansavtal finns nu på plats.

Avslutningsvis på temat nystart kan 
det även konstateras att vi nu har gått in 
i en ny olympisk period. Efter den blågu-
la succén på Tokyo-OS, som ju av coro-
naskäl sköts ett år framåt i tiden, återstår 
tre år till OS i Paris. Svensk Friidrott ska 
fortsätta på den inslagna, mycket fram-
gångsrika vägen men nya stjärnskott står 
redo att komplettera dagens landslag 
och på plats finns sedan i höstas en ny 
förbundskapten då Kajsa Bergkvist ska 
axla Karin Torneklints mantel.

Återstart och nystart
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Fördelning av intäkter och kostnader för 
verksamhetsåret 2021

Kostnader Intäkter

Vision
Din idrott - för livet!

Svensk Friidrott och vårt uppdrag
Svensk Friidrott består av cirka 600 000 
medlemmar organiserade i drygt 1 000 
föreningar i 9 distrikt samlat i ett för-
bund. Utöver detta deltar varje år över 
en halv miljon svenskar i löpartävlingar 
och motionslopp samt att många fler, 
ungefär var tredje vuxen svensk, löp-
tränar några gånger i månaden eller 
oftare. Friidrotten är en av de största 
och mest populära idrotterna i Sverige 
– både bland utövare och publik. Fri-
idrotten attraherar både ung och gam-
mal, man som kvinna och är en av de 

mest jämställda idrotterna i Sverige, sett 
till de aktiva. Svensk Friidrotts uppgift 
är att främja, utveckla, organisera och 
administrera friidrotten i Sverige samt 
att skapa förutsättningar för förening-
arna att bedriva verksamhet för sina 
medlemmar. Svensk Friidrott har även i 
uppdrag att företräda friidrotten natio-
nellt och internationellt samtidigt som 
förbundet svarar för det nationella täv-
lingsprogrammet samt för landslagets 
deltagande i internationella mästerskap 
och landskamper.

Verksamhetsidé
Vi erbjuder dig originalet och rörelsen – för att vi älskar friidrott.

FÖR ALLA
Vi ser och tar tillvara på alla 

individers möjligheter att 
inkluderas och vara delaktiga 

i vår verksamhet. 

TILLSAMMANS
Vår gemenskap är viktig 

oavsett gren, ambitionsnivå 
eller klubbtillhörighet. Alla 
ska, oavsett roll, bli sedda 
som viktiga individer i vår 

verksamhet.  

TROVÄRDIG OCH  
HÄLSOSAM

Vi arbetar aktivt för en ärlig, 
rättvis och ren idrott. Vår 

verksamhet utgår ifrån respekt 
och välmående som skapar 
förutsättningar för hälsa och 

utveckling hela livet. 

TRYGG OCH GLÄDJEFYLLD
Vår verksamhet bygger  
på glädje, trygghet och  

gemenskap. Vi ger möjlighet 
för alla att utvecklas utifrån 

egen förmåga och ambitions-
nivå i en trygg miljö. 

Gemensamt  
14%

Gemensamt  
24%

Friidrottare  
11%

Föreningar 
27%

Ledare & 
tränare 1%

Föreningar inkl. 
anläggning 30%

Friidrottare 25%

Arrangemang 
11%

Marknad &  
kommunikation 
11%

Marknad &  
kommunikation 
37%

Ledare &  
tränare 9%

Kort om oss
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INSPIRERANDE TOPPRESTATIONER
ARMAND DUPLANTIS infriade alla högt ställda förvänt-
ningar och vann OS-guldet i Tokyo på 6.02. Tidigare under 
året hade han också lekt hem Inomhus-EM i Torun på 6.05. 
”Mondo” klarade drömgränsen 6 meter (eller högre) vid hela 
tolv tillfällen under året, medan legendaren Sergei Bubka som 
mest mäktade med tio sexmeterstävlingar under ett år (1991). 
Givetvis vann Armand även Diamond League-finalen i slutet av 
sommaren. Duplantis var under 2021 en av världens absolut 
främsta och mest populära friidrottare.

DANIEL STÅHL åkte till Tokyo-OS med samma typ av favorit-
skap som Armand Duplantis – och väl på plats stod han för 
en lika imponerande uppvisning. Segerkastet kom i den andra 
omgången och mätte 68.90. Under året vann Daniel samtliga 
tävlingar som han ställde upp i sånär som på en. Daniel vann 
även Diamond League-finalen och var världsetta med ett kast 
på 71.40. Och det var inget större fel på Daniels snittresultat; 
på hela 14 tävlingar passerade han 68-metersgränsen.

SIMON PETTERSSON kan se tillbaka på ett fantastiskt 2021 
där den i särklass största framgången var OS-silvret i Japan. Att 
han hade medaljpotential rådde det ingen tvekan om, men det 
krävdes verkligen att tävlingsmänniskan Simon grävde djupt 
i sitt inre för att besegra de argaste konkurrenterna. I finalens 
femte omgång kastade han 67.39, ett resultat som bara Daniel 
Ståhl lyckades överträffa. 
   Under den gångna säsongen var Simon för övrigt den ende 
som lyckades besegra Daniel. Det skedde på en mindre tävling i 
Växjö där Simon persade med fenomenala 69.48.

KHADDI SAGNIA lyckades under 2021 bärga sin första mäster-
skapsmedalj på seniornivå, ett brons på Inomhus-EM i polska 
Torun där hon hoppade 6.75 som längst. Bara två månader 
före OS drabbades hon av ännu en knäskada och tvingades till 
operation. Men Khaddi stretade på, tog sig till Tokyo och kvali-
ficerade sig även till OS-finalen där hon slutade på nionde plats. 
På sensommaren kom en formtopp där Khaddi först tangerade 
sitt dåvarande personbästa 6.92 på Diamond League-tävlingen 

i Lausanne och bara dagar senare satte nytt pers med 6.93 på 
SM i Borås. I Diamond League-finalen blev Khaddi tvåa.

MERAF BAHTA putsade ett antal svenska rekord under det 
gångna året, bland annat klockades hon för 31:08.05 på 
10 000 meter på Stockholms Stadion i början av maj. På OS i 
Tokyo slutade hon på 18:e plats på samma distans. På inom-
hus-EM i Torun blev det med en fin fjärdeplats på 3000 meter 
och mot slutet av året lyckades Meraf även bärga en internatio-
nell medalj; ett EM-silver i terräng i Dublin.

THOBIAS MONTLER tog under 2021 ytterligare ett kliv in i den 
yppersta världseliten. På Inomhus-EM i Polen satte han nytt 
svenskt inomhusrekord med 8.31 vilket räckte till silver, blott 
fyra centimeter från guldet. Inför OS persade han utomhus 
med 8.27 på Diamond League-galan i Monaco. På OS slutade 
han på en fin sjundeplats, men oj så nära det var att Thobias 
faktiskt knep en pallplats. I sista omgången hoppade han till-
räckligt långt för medalj, men tyvärr var det tramp med knapp 
marginal. På Diamond League-finalen i Bryssel fick han avsluta 
säsongen med en seger.

FANNY ROOS har under 2021 etablerat sig som en av världens 
främsta kulstötare. På Inomhus-EM i Torun i mars stötte hon 
hem ett historiskt silver – den första internationella kulmedal-
jen för en svenska – och OS-äventyret i Tokyo slutade med en 
fin sjundeplats. Såväl inomhus som utomhus putsade Fanny 
under 2021 det svenska rekordet i flera omgångar och hennes 
bästa-notering hittills är världsresultatet 19.34, ett rekord satt i 
tjeckiska Kladno i mitten av juni. Att vi har en kvinnlig världs-
stjärna i en kastgren är synnerligen ovanligt och oerhört kul.

Avslutningsvis måste vi framhålla två aktiva som svarade för 
makalösa insatser på sommarens juniormästerskap. Trestegs- 
och längdhopparen Maja Åskag gick från lovande men ändå 
i princip helt okänd till dubbla guld på såväl Junior-EM som 
Junior-VM. Den första triumfen kom på JEM i Tallinn där 
hon vann tresteg på 14.05 (svenskt juniorrekord) och därefter 
längdhoppet på fantastiska 6.80 (+2,2). På JVM i Nairobi slog 
Maja sedan till med ännu en dubbel med segerresultaten 13.75 

Året som gick

EM-SILVERMEDALJÖR. Meraf Bahta, Ullevi Friidrott, 
slutade tvåa på terräng-EM i Dublin.

VÄRLDSHOPPAREN. Thobias Montler, Malmö AI, blev sjua 
med mersmak på OS – på IEM hoppade han hem ett silver.
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RESTRIKTIONER, PUBLIK OCH TV-STATISTIK
Möjligheterna att uppleva friidrott på plats påverkades även under 
det gångna året av pandemin. Även om det återigen blev möjligt 
att ta emot publik under sommaren och i början av hösten var 
möjligheterna ändå kraftigt begränsade. Exempelvis var kapacite-
ten för Finnkampen 4500 åskådare per dag, Friidrotts-SM hade en 
maxkapacitet på cirka 1600 per dag och Folksam Grand Prix-eve-
nemangen 500. Självklart innebar det också att viktiga intäkter 
från främst biljettförsäljning minskade betydligt. Rådande restrik-
tioner påverkade också arbetet med att genomföra evenemanget 
på ett säkert ur smittsynpunkt men även servicenivån till publiken. 
Sammantaget ska vi trots allt känna oss mycket nöjda med att vi 
genomförde våra evenemang med stort ansvar, god organisation 
och ett rejält engagemang. Svenska Friidrottsförbundet riktar ett 
stort tack till alla arrangörer och funktionärer för ett bra arbete 
med evenemangen!

För alla som inte hade möjlighet att vara på plats kunde de stora 
evenemangen följas på tv. Ett nytt femårigt tv-avtal med SVT teck-
nades vilket omfattar våra största evenemang. Med stor glädje kan 
vi dessutom konstatera fina tittarsiffror på alla evenemang och en 
ökning totalt för all friidrott i tv.

Evenemang
Antal  
inslag tv-tid Antal tittare  Varav live

Folksam  Grand Prix

    Göteborg 12 02:09:04 2 372 000 260 000

    Sollentuna 10 02:08:36 1 371 000 280 000

    Karlstad  9 02:10:41 1 862 000 417 000

Friidrotts-SM 22 14:37:20 6 471 000 928 000

Finnkampen 20 08:06:40 6 788 000 1 297 000

Bauhausgalan 15 03:24:15 2 989 000 417 000

Totalt Friidrott 
2021 1192 298:15:45 255 405 000 +7% jmf 

2020

Källa: Upplevelseinstitutet, per januari.

OLYMPISK 
MÄSTARE. 
Armand 
Duplantis, 
Upsala IF, 
hade full 
kontroll på 
OS i Tokyo.

och 6.60. Den sammantagna prestationen är smått osannolik 
och såväl resultaten som förmågan att prestera när det gäller 
som mest imponerar stort. Även trestegshopparen Gabriel 
Wallmark stod för ett mäktigt genombrott under den gång-
na säsongen. Och även ”Gabbe” bärgade guld både i Tallinn 
och Nairobi. Under året överträffade han dessutom Christian 
Olssons gamla svenska juniorrekord vid två tillfällen. Det nya 
rekordet lyder 16.43.

Under året har även en rad svenska rekord satts – på sidan 49 
finns en sammanställning. 

FANTASTISK NIVÅ PÅ BAUHAUS-GALAN
Med starka startfält och perfekta väderförutsättningar kunde 
BAUHAUS-galan 2021 bjuda på fantastisk friidrottsunderhåll-
ning. Sammantaget blev det fyra stadionrekord vilka belönades 
med en diamant: Armand Duplantis 6.02 i stav, Femke Bol 52.37 
på 400 meter häck, Hyvin Kiyeng 9:04.34 på 3000 meter hinder 
och Rose Mary Almanza 1:56.28 på 800 m. Utöver arenarekor-
den kunde de närmare 4 000 åskådarna se två världsdelsrekord, 
Alison Dos Santos från Brasilien på 400 meter häck och Nicola 
McDermott i höjdhopp. Det blev ytterligare två nationsrekord 
samt två Europarekord för juniorer. Totalt fick 14 svenskar 
chansen att tävla i Diamond League varav 7 presterade årsbästa 
på Stadion, däribland OS-hoppen Armand Duplantis, Thobias 
Montler, Khaddi Sagnia och Andreas Kramer.

JAGADE OS-BILJETT. 
Lovisa Lindh, Ullevi FK, 
var en av många  
svenskar som  
noterades för  
säsongsbästa på  
BAUHAUS-galan.
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Svenska folkets idrottsintresse

Bas: Samtliga

Procentsatserna anger hur
många procent av svenska 
folket som är intresserade 
av respektive idrott.

Intresse för idrotter

Fråga: Vilka idrotter är du intresserad av? Med 
”intresserad” menar vi exempelvis att du ibland 
följer idrotten som publik eller följer idrotten på 
TV, i tidningar eller i andra medier.

Jämförelser med 2020:
Fotboll: 44%
Ishockey: 38%
Friidrott: 36%
Skidskytte: 27%
Längdskidåkning: 26%
Alpint: 26%
Simning: 20%
Handboll: 19%
Tennis: 15%
Cykling: 13%

ALLT FLER FÖLJER SVENSK FRIIDROTTS  
OLIKA KANALER
2021 var ett framgångsrikt år för våra sociala medier, friidrott.se 
och Friidrottskanalen. Trafiken ökade på samtliga plattformar 
och under rubriken Digitalisering (se sidan 22) hittar du mer fakta 
om SFIF:s hemsida och Friidrottskanalen. Här följer lite färska 
siffror gällande Svensk Friidrotts konton på sociala medier.

Instagram: Antalet följare är nu uppe i 26 200, en 
ökning med 4000 följare under 2021.

Facebook: Antalet följare ökade under 2021 med 
1777 till sammanlagt 17 512. För första gången 
någonsin nådde Svensk Friidrott över en halv 
miljon Facebook-användare med ett enda inlägg. 
Klickraketen handlade om Maja Åskags U20-
EM-guld. Ytterligare tiotalet inlägg nådde mellan 
200 000 och 500 000 konton.

Twitter: Här har antalet följare ökat till 4133.

Avslutningsvis kan det här konstateras att även förbundets 
nyhetsbrev läses av allt fler. Redan 2020 startade en positiv trend 
och under 2021 ökade antalet öppnade brev och antalet klickade 
brev med 10 procent till en öppningsfrekvens på 45 procent och 
en klickfrekvens på 15 procent.

Året som gick

INTRESSET FÖR FRIIDROTT VÄXER
Enligt den årliga marknadsundersökningen Sportnavigatorn, som 
mäter svenskarnas intresse för olika idrotter, fortsätter intresset 
för friidrott att öka (se bild till höger). Årets mätning visar att 
friidrott är på en delad andraplats tillsammans med ishockey. 
Fotbollen toppar listan med 41 procent följt av friidrott och is-
hockey på 37 procent. Noterbart är att både fotboll och ishockey 
tappar, där påverkan av pandemin kan vara en förklaring med 
tanke på publikbegränsningarna.

Friidrotten har fortsatt stärkt sin position som den populäraste 
idrotten bland kvinnor. Trenden är densamma här; intresset för 
friidrott ökar upp till 35 procent samtidigt som de två stora 
lagsporterna tappar i mätningen. Fotbollen ligger på 30 procent 
och ishockeyn på 26 procent. 

Sportnavigatorn mäter även intresset för olika idrottsevenemang 
där Vasaloppet och Finnkampen är de klart största och populäras-
te evenemangen. Den mest glädjande siffran i de senaste under-
sökningarna gäller dock intresset för Folksam Grand Prix. Sedan 
2015 har intresset ökat från 9 till 19 procent i årets mätning. 
Folksam Grand Prix skiljer sig också från övriga evenemang sett 
till åldersgrupper. I motsats till övriga friidrottsevenemang, där 
största intresset noteras i de äldre åldersgrupperna, har Folksam 
Grand Prix den största andelen bland unga i åldern 15-29 år med 
25 procent. Det finns anledning att närmare analysera dessa siffror 
och vad som ligger bakom och förhoppningsvis kan vi lära oss 
mer om vad som fångar de ungas intresse för olika evenemang.
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INTERNATIONELLT ARBETE
2021 var ett år med ”mellankongresser” för såväl EAA 
som World Athletics, det vill säga det förekom inga ordina-
rie val. Inom EAA genomfördes dock fyllnadsval då såväl 
den tidigare ordföranden, Svein Arne Hansen från Norge, 
som ledamoten Frank Hensel gick bort 2020. Bulgaren 
Dobromir Karamarinov som varit interimsordförande val-
des enhälligt till ny ordförande.

EAA:s kongress, som trots pandemin kunde genomföras 
fysiskt i Lausanne i oktober, biföll enhälligt Svenska Fri-
idrottsförbundets motion om att ge styrelsen i uppdrag att 
undersöka hur krav kring mänskliga rättigheter bör inte-
greras inom ramen för EAA:s evenemang. I samband med 
kongressen erhöll Karin Torneklint som en av fyra mot-
tagare EAA:s utmärkelse, Golden Pin Merit. Kongressen 
ingick denna gång i Convention som är en årlig mötesplats 
som innefattar en mängd olika seminarier, workshops och 
andra möten. SFIF var väl representerade på Convention 
och Karin Grute Movin ansvarade för att leda ett mycket 
uppskattat seminarium kring safeguarding.

Med anledning av att VM i Oregon flyttats fram till 2022 
valde World Athletics att genomföra sin kongress i novem-
ber. Kongressen genomfördes digitalt och den främsta frå-
gan var beslutet om World Plan for Athletics 2022-2030, 
ett ambitiöst strategiskt dokument som tagits fram genom 
en hög grad av delaktighet. Planen, som visar vägen mot 
tillväxt och utveckling av friidrotten i sin helhet, tar sikte 
på att skapa ett skifte i tankesätt bland sportens intressen-
ter. SFIF var inför och i samband med kongressen aktiva i 
att lyfta betydelsen av hur planen ska implementeras lokalt. 
I samband med kongressen presenterades också slutrap-
porten från den arbetsgrupp kring mänskliga rättigheter, i 
vilken Toralf Nilsson har ingått, som kom till stånd utifrån 

den motion SFIF lämnade till kongressen i Doha 2019.
Med anledning av pandemin har såväl World Athletics 

som EAA kommit att genomföra en mängd olika webbi-
narier riktade mot nationsförbunden vilket har möjliggjort 
ökad dialog. Även inom det nordiska samarbetet har möj-
ligheten till digitala möten resulterat i en tätare dialog. För 
att stärka det nordiska samarbetet ytterligare motionerade 
SFIF till den nordiska kongressen om att förbunden ska 
etablera en Nordic Athletic Alliance som en pilotverksam-
het. Motionen vann inte gehör rakt av, men ett gemensamt 
arbete pågår inför kongressen 2022 med att vidareutveck-
la förslaget i syfte att alla förbunden ska kunna ställa sig 
bakom det. Under sommaren övertog SFIF det roterande 
ordförandeskapet den närmaste tolvmånadersperioden.

Framtida internationella mästerskap 
Inom ramen för arbetet kring framtida internationella 
mästerskap i Sverige inlämnades den 1 mars en intressean-
mälan till World Athletics för att 2023, tillsammans med 
Göteborgs stad och Göteborgs Friidrottsförbund, få ar-
rangera den första upplagan av World Athletics Road Run-
ning Championships. Tidsramen för arbetet var dock väl 
snäv varför kandidaturen avbröts i maj då Göteborgs stad, 
på grund av pandemins effekter, inte kunde garantera det 
ekonomiska stöd som är nödvändigt för en budget i balans. 

Parallellt med ovan nämnda kandidatur inleddes också 
ett arbete med en kandidatur för U20-VM 2026 i Göteborg 
integrerat med Världsungdomsspelen. En formell intresse-
anmälan lämnades in i maj och själva ansökan i septem-
ber. På grund av att beslut om stadens medfinansiering inte 
kunde ges vid denna tidpunkt lyckades SFIF få World Ath-
letics att flytta fram beslut om värdstad till 2022.

PRISAD OCH HYLLAD. 
Finnkampen 2021 blev 
Karin Torneklints sista 
uppdrag som förbundskap-
ten. Efter dubbelseger på 
Stockholms Stadion blev 
det ännu ett dopp i vatten-
graven för Karin, som även 
erhöll Golden Pin Merit på 
EAA:s kongress.
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VETERANFRIIDROTTEN – FINA NATIONELLA  
TÄVLINGAR TROTS PANDEMIN
Coronapandemin var en utmaning under hela 2021 för led-
are och aktiva inom veteranfriidrotten. Årets internationella 
veteranmästerskap ställdes in och de svenska veteranmäs-
terskapen, såväl inomhus som utomhus, fick flyttas framåt i 
tiden. Dock blev de av – och samtliga VSM-tävlingar under 
resten av tävlingssäsongen, totalt tolv till antalet, kunde ge-
nomföras med smittskyddsanpassningar.

VSM på Öland 
Den 20-22 augusti avgjordes de 42:a mästerskapen för Sve-
riges friidrottveteraner i Löttorp på norra Öland. Att Högby 
IF 40 dagar före planerat tävlingsdatum åtog sig att arrang-
era är Sveriges friidrottsveteraner väldigt tacksamma för. 
Sammantaget deltog hela 453 aktiva från 135 föreningar 
och totalt blev det 1960 starter. Under de tre tävlingsdagar-
na slogs 39 mästerskapsrekord, sex svenska rekord och tre 
nordiska rekord.

IVSM i Västerås 
Veteran-SM inomhus, det 24:e i ordningen, arrangerades den 
12-14 november i Westinghouse Arena i Västerås. Trots pan-
demin var så många som 420 anmälda. De aktiva kom från 
128 föreningar och gjorde sammantaget 970 starter. Endast 
fem gånger tidigare har det varit fler anmälda vid ett IVSM. 
Under de tre tävlingsdagarna sattes 16 mästerskapsrekord, 
9 svenska rekord, 8 nordiska rekord, två Europarekord och 
ett världsrekord.  

Veteranstatistik
Veteranstatistik med veteranrekord, bästalistor genom åren 
och årsbästa för Sverige (innefattande resultat för alla vete-
rangrenar och åldersgrupper inom- och utomhus, på arena 
och ”non-stadia”) har som vanligt sammanställts av Mikael 
Magnusson, Johan Löfstedt, Ove Edlund (mångkamper) och 
Ivar Söderlind (Europarekord/världsrekord). Allt större delar 
av veteranstatistiken läggs in på SFIF:s hemsida.

Kontaktnät
Veterankommitten har under 2021 haft tio protokollförda 
sammanträden, alla per telefon mellan kommitténs ledamöter. 
I december 2021 fanns veterandistriktsombud i 22 av Sveriges 
23 friidrottsdistrikt. Ombud saknas fortfarande i Värmland. 
Ombuden är lokala kontaktpersoner till aktiva veteranfrii-
drottare, de bevakar veterantävlingar och ser till att inbjud-
ningar/resultatlistor i distriktstävlingar sprids till föreningar 
och även skickas till hemsidan och Veterankommittén.

Friidrottsträning för veteraner – pilotutbildning
Under 2021 fortsatte Svensk Friidrotts första utbildning 
riktad till dem som leder eller planerar att starta tränings-
grupper för aktiva som är 35 år och äldre. Utbildningen 
genomfördes helgen 18-19 september med uppföljning 10 
oktober. Ledare var Anna Ek, Lena Björk och Annika Sand-
ström. Till sin hjälp hade dom även ett antal ledare i res-
pektive grenar.

Året som gick

ÄNTLIGEN TÄVLINGAR 
IGEN. Bengt Evertsson, Troll-
hättan FIK, var en av många 
veteraner som gladde sig åt 
att återigen kunna tävla efter 
pandemirestriktionerna. På En 
midsommarnattsdröm i Lerum 
ställde han upp i kula, diskus 
och spjut.
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Friskis 2021 – utveckling och samarbete  
2021 blev pandemins uthållighet uppenbar för stora delar av värl-
den, så också för Friskis&Svettis. Året har präglats av tuffa priorite-
ringar och intensiv utveckling av träning och utbildning. Sticker ut gör 
föreningarnas hantering av restriktioner på anläggning och hårda 
jobb för att erbjuda träning inom givna ramar. Många mötesplatser, 
inom Friskis och inom idrotten, har skapats för att inspirera och kali-
brera svåra frågor tillsammans.

Träningsutveckling för ökad närhet
Under 2021 fortsatte Friskis utomhus-
träning att växa. Pass har hållits på par-
keringar, gräsytor och andra samlings-
platser, ofta nära ledares hem. Friskis 
Riks har genomfört pilotverksamhet 
med gym i containerformat och nya 
samarbetsformer, där träningsevent på 
hotell är ett exempel. Att erbjuda träning 
utanför vår hemvist på anläggning har 
gett mersmak.  

Närheten till träning har också ökat 
med hjälp av digitala format. Friskis on-

lineutbud blev exklusivt för medlemmar 
tidigt 2021, med drygt 26 000 aktiva 
användare. Parallellt startade övergång-
en till en långsiktig lösning för digital 
träning i appen Friskis Go, för lansering 
tidigt 2022. Friskis har även underlättat 
träning för fler än medlemmar när skräd-
darsydda digitala träningspaket fått fin 
respons. Elever med distansundervisning 
och aktiva inom idrotten är två exempel 
där vi uppmätt drygt 23 000 respektive 
24 000 unika visningar. Karaktärerna 
Mamma Mu och kråkan gästade två nya 

rörelsepauser för de allra yngsta, som 
tillsammans passerat 44 000 visningar.

Starkt ungdomsfokus
Projektet Framtidens fritidsgård, för 13-
16 åringar, har varit i testfast med ak-
tiviteter i ett urval föreningar. Pop up i 
skolan, Pop up på ny plats och Tränings-
söndag för tonåring med familj har träf-
fat omkring 700 ungdomar. Ledarskapet 
i gymmet har stärkts när drygt 60 ung-
domar utbildats i funktionärsrollen Trä-
ningsinspiratör och nyproducerade öv-
ningsfilmer för gymmet har setts över 30 
000 gånger vardera. Projektet fortsätter 
2022 och insikter från undersökning om 
målgruppens relation till träning ligger 
till grund.

 
Ledarskap och bemötande  
Friskis driver och utvecklar utbildning 
för all sin träning och 2021 har utbild-
ningar bytt format på löpande band. 
Drygt 2000 personer har utbildat sig och 
ungefär lika många har deltagit i tillfäl-
len för fördjupning inom olika tränings-
former. 

2021 lanserades Den röda tråden, en 
verktygslåda med tips och metoder för 
aktivt värdegrundsarbete. Likaså lan-
serades en digital handledarutbildning 
för föreningars värd- och serviceansva-
riga. Flera webbinarium om ledarskap 
har hållits och föreningarna har kost-
nadsfritt erbjudits digital styrelseut-
bildning.

 
En röd tråd i kommunikationen
Friskis har kommunicerat intensivt 
med funktionärer, medlemmar och po-
tentiella medlemmar under året. Totalt 
har Friskis&Svettis omnämnts i media 
2251 gånger, ofta med fokus på lokal 
hantering av restriktioner. Riks har gett 
löpande stöd till föreningarnas kommu-
nikatörer och två nationella kampanjer 
har producerats. Via lokalanpassade 
centrala artiklar, undertecknade av GS 
och lokal företrädare, har vi även lyft 
angelägna frågor på debattplats runt om 
i landet.

Året hos Friskis&Svettis
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Resan mot framtidens friidrott har startat
Friidrottens Strategi 2025 klubbades formellt på För-
bundsårsmötet ifjol och innehållet handlar om hur Svensk 
Friidrott bäst möter dagens och morgondagens utmaning-
ar, hur vi tar vara på nya möjligheter och hur vi säkerställer 
att vi har en växande och attraktiv friidrott även framöver.

Svensk Friidrott står i många stycken stark. Dagligen pågår 
det mycket fantastisk verksamhet och vi upplever fram-
gångar, glädje och gemenskap i såväl de stora som små per-
spektiven. Vi ska fortsätta att göra det vi är bra på och vi-
dareutveckla våra styrkor. Men vi har också ett gemensamt 
ansvar för att utveckla friidrotten i takt med vår samtid, så 
att den fortsätter att vara relevant även för morgondagens 
friidrottare.

Under det gångna året inleddes implementeringen av 
Strategi 2025; information om strategin spreds på olika vis 
och under hösten erbjöds rörelsen en första möjlighet att 
ställa frågor och komma med inspel kopplade till strategins 
nio utvecklingsråden.

På friidrott.se har Strategi 2025 fått en särskild plats där 
användbart material adderas efterhand och under kom-
mande år blir de olika utvecklingsområdena centrala te-
man på en stor del av rörelsens olika mötesplatser.

I syfte att markera hur viktig den nya strategin är kom-
mer en stor del av denna verksamhetsberättelse att struk-
tureras utifrån de nio utvecklingsområdena. Givetvis kom-
mer mycket av det som redovisas på de följande sidorna att 
tillhöra vår ”ordinarie verksamhet” men tanken är att även 
lyfta fram de delar som handlar om utveckling i enlighet 
med strategin.

Mätbarhet – en viktig del av utvecklingsarbetet
Från och med 2022 kommer Friidrottens Strategi 2025 att 
genomsyra Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsplan 
och redan när strategin antogs på Förbundsårsmötet 2021 

definierades ett övergripande mål: att antalet deltagartill-
fällen rapporterade i LOK-stödet, för aktiva i åldrarna 
7-25 år, ökar med 12 procent till 2025. Basåret är satt till 
2019 för att inte förändringarna under coronapandemin 
ska påverka i så hög utsträckning.

Under det gångna året har ett stort arbete lagts på att 
identifiera ytterligare nyckeltal. Dessa nyckeltal, som tagits 
fram gemensamt av förbundskansliet och förbundsstyrel-
sen, och som förankrats i rörelsen på ordförandekonferen-
sen, ska användas för att spåra och mäta utvecklingen på 
vägen mot våra uppsatta mål.

Att följa hur de viktigaste nyckeltalen utvecklas över 
tid kan leda till en rad positiva effekter. Internt kan det 
skapa större förståelse för olika skeenden och även leda 
till att viktiga samband upptäcks. Ökad kunskap kan i sin 
tur underlätta framtida beslut och prioriteringar och sam-
mantaget kan tydlighet och struktur ge upphov till större 
engagemang och bättre förankring. Externt kan nyckelta-
len signalera för omvärlden hur Svensk Friidrott mår och 
utvecklas, positiva siffror kan skapa förtroende och enga-
gemang, öka intresset för vår idrott och även bidra till fler 
kontaktytor för hela verksamheten.

Efter en gedigen process under 2021 landade det till slut 
i tio centrala nyckeltal som kompletterar huvudmålet; att 
öka antalet deltagartillfällen i LOK-stödet med 12 procent.

 

Nyckeltalen definieras enligt nedan:
Antal föreningar – antal föreningar registrerade som med-
lemmar i Svenska Friidrottsförbundet, utifrån medlemsre-
gistret i IdrottOnline.

Antal föreningar med LOK-stöd – antal föreningar som 
under föregående LOK-period tilldelats LOK-stöd.

Antal tävlande – dels antalet unika individer som startat 
i en arenatävling och registrerats på friidrottsstatistik.se, 
dels det sammanlagda antalet starter i lopp utanför arena.

Antal tävlande 7-25 år på arena – totalt antal unika indi-
vider, i åldersgruppen, som finns med i en resultatlista före 
arenatävling vilken registrerats på friidrottsstatistik.se.

Totalt antal ledare inklusive tränare – totalt antal som an-
givits av föreningarna i årsrapporten.

Totalt antal starter i lopp som inte arrangeras på bana – 
totalt antal starter som individer gjort i motionslopp som 
lämnat in statistik till Svenska Friidrottsförbundet.

Andel föreningsanslutna deltagare i lopp som inte arrangeras 
på bana. Den här siffran kan tyvärr inte tas fram för 2021.

Betalande publik på friidrottsevenemang – antal sålda bil-
jetter till SM-tävlingar, Finnkampen och Folksam GP.

Friidrottens Strategi 2025
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Antal medaljer och finalplatser på internationella mäster-
skap – antal medaljer och finalplatser (topp 8/12) vid EM, 
VM, OS för U20, U23 och senior.

Intresset för friidrotten bland vuxna svenskar – andelen 
individer mellan 15 och 75 år som är intresserade av fri-
idrott, utifrån Upplevelseinstitutets mätning. 

Tillkommer gör dessutom en rad nyckeltal som främst 
kommer att användas internt och inom tydligt avgränsade 
områden.

Förbundskansliet leder arbetet med att samla in under-
lag för samtliga nyckeltal men det är viktigt att alla med-
lemsföreningar känner till arbetet och medverkar genom 
att dela med sig av information och fylla i underlag som 
efterfrågas.

Mätningarna inleds under 2022 men på följande sida 
kan ni redan nu ta del av ett antal aktuella siffror. Liksom 
tidigare år redovisas även en mer ingående statistik gäl-
lande antal föreningsanslutna tävlande och antalet starter 
fördelat på arena respektive långlopp.
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946
Antal föreningar 2021

360
Antal föreningar  

med LOK-stöd 2021

15 002  
83 718

Antal tävlande individer arena 2021  
– antalet starter i lopp utanför arena

11 887
Antal tävlande  
7-25 på arena

4101
Totalt antal ledare 
inklusive tränare  
Baserat på 260 fören-
ingar som rapporterat 

före 22-02-28. I snitt 16 
ledare per förening

13 300
Betalande publik

56 finalplatser varav   
23medaljer

Resultat internationella mästerskap

37 %
Andel vuxna svenskar  

med intresse för friidrott

SÅ MÅNGA TÄVLADE 2021
2021 präglades precis som 2020 av coro-
napandemin men det var aningen fler 
som tävlade än året före. Att långloppen 
utanför arena kom igång under hösten 
var också positivt.

Under 2021 laddades 129 000 resul-
tat av 19 000 aktiva upp i databasen på 
friidrottsstatistik.se, vilket kan jämföras 
med 2020 då motsvarande siffror var 
133 000 resultat av 16 000 aktiva.

Den 31 december 2021 innehöll da-
tabasen 740 000 resultat av 51 000 fri-
idrottare. Antalet tävlingar var 1763 
varav 150 långlopp. Motsvarande siffror 
för 2020 var 2176 varav 55 långlopp. 
Noterbart är att siffran för antal tävling-
ar 2020 inkluderade 594 i nya tävlings-

serien Veckans grenar där antalet 2021 
var 120. Det berodde bland annat på att 
tävlingsperioden på grund av pandemin 
flyttats fram en månad till perioden 1 
juni-31 juli. Notera att bara en begrän-
sad mängd resultat från respektive lång-
lopp laddas upp i databasen.*

Tävlingsförbud i fem månader
Från 18 december 2020 till 30 maj 2021 
rådde tävlingsförbud. Undantagna var 
elitaktiva med dispens samt barn och 
ungdomar (födda 2005 och senare) som 
fick delta i enstaka tävlingar. För sist-
nämnda kategori infördes dock tävlings-
förbud 24 februari. Från 28 april fick 
aktiva födda 2002 och senare delta i en-
staka tävlingar utomhus och 1 juni tilläts 

barn och ungdomar tävla samt vuxna i 
mindre skala. För motionslopp blev 900 
deltagare i start- och målområde tillåtet. 
20 augusti ströks de sista begränsningar-
na vid tävling, även om det ytterligare en 
tid fanns begränsningar gällande antalet 
åskådare.

Aningen fler tävlade 2021
2021 gjorde 14 727 aktiva minst en are-
natävling – 7406 män och 7231 kvinnor 
– plus 275 klubblösa. På grund av pan-
demin fanns begränsningar gällande an-
talet tävlande hela sommaren. De flesta 
arenatävlingar kunde genomföras men 
med färre deltagare. Världsungdomsspe-
len i Göteborg ställdes in 2020 men 2021 
kunde en mindre version arrangeras med 

-13,7 %
Antal deltagartillfällen  

(LOK-stöd)
En jämförelse mellan  

2021 och 2019

VÅRA NYCKELTAL
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Året i siffror

TÄVLANDE ARENA

ANTAL FÖRENINGAR 
MED AKTIVA SOM 

TÄVLADE

TÄVLANDE STARTER

2021 2020 2021 2020

Distrikt 2021 2020 Totalt M K Totalt M K Totalt M K Totalt M K

Blekinge 7 8 286 139 147 281 144 137 2450 1225 1225 2901 1347 1554

Bohuslän-Dal 20 18 391 202 189 415 216 199 2959 1094 1865 3284 1348 1936

Dalarna 28 26 474 223 251 363 171 192 3699 1675 2024 2615 1182 1433

Gotland 3 7 71 44 27 91 55 36 1085 803 282 1478 950 528

Gästrikland 9 10 204 93 111 286 140 146 1716 704 1012 2610 1239 1371

Göteborg 20 28 1699 813 886 2004 982 1022 14603 6659 7944 15682 7268 8414

Halland 11 11 485 206 279 464 226 238 4271 1688 2583 3555 1498 2057

Hälsingland 8 7 191 98 93 166 76 90 1730 809 921 1568 586 982

Jämtland-Härjedalen 14 18 274 143 131 208 113 95 2945 1238 1707 2236 786 1450

Medelpad 3 6 127 59 68 112 60 52 1383 601 782 1246 670 576

Norrbotten 16 16 377 144 233 371 128 243 2497 867 1630 3362 1087 2275

Närke 21 22 578 323 255 570 317 253 2872 1545 1327 3767 1877 1890

Skåne 42 42 1689 858 831 1530 801 729 12640 5843 6797 12682 5872 6810

Småland 34 40 1275 580 695 1216 587 629 11295 4947 6348 11673 5174 6499

Stockholm 58 58 3263 1677 1586 2877 1557 1320 27012 13278 13734 28716 14791 13925

Södermanland 14 12 431 246 185 296 156 140 3086 1628 1458 2818 1346 1472

Uppland 24 25 767 434 333 810 431 379 7492 4081 3411 8873 4375 4498

Värmland 14 16 461 202 259 537 268 269 4831 1630 3201 5072 1922 3150

Västerbotten 16 15 292 184 108 328 200 128 1702 921 781 2262 1138 1124

Västergötland 30 31 585 315 270 534 249 285 4868 2051 2817 5492 1848 3644

Västmanland 7 8 199 101 98 259 135 124 2067 1042 1025 2633 1314 1319

Ångermanland 4 6 107 45 62 130 73 57 868 374 494 938 386 552

Östergötland 19 19 515 284 231 433 255 178 3370 1440 1930 3022 1363 1659

Totalt* 422 449 14727 7406 7321 14253 7322 6931 121441 56143 65298 128485 59367 69118

Klubblösa 275 183 92 260 207 53 441 277 164 464 345 119

2500 starter. Sammantaget var det under 2021 bara aning-
en fler som tävlade på arena jämfört med 2020.

Antalet långlopp ökade
2020 arrangerades endast 55 långlopp där begränsningen 
var 50 startande. Sensommaren och hösten 2021 släpp-
tes det på restriktionerna så mycket att många långlopp 
kunde genomföras. Totalt handlade det om drygt 150 där 
den stora merparten arrangerades från augusti och framåt, 
inklusive Stockholm Marathon som flyttades till oktober. 
Däremot ställdes GöteborgsVarvet in för andra året i rad. 
Ett normalt år arrangeras drygt 500 långlopp.

* Gällande långlopp utanför arena samlas inte alla resultat utan det finns re-
sultatgränser för standarddistanserna 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton och 
ultra. För lopp på udda distanser samt terräng, trail och OCR, där statistik inte 
sammanställs, görs ett urval.

Antal  
tävlande

2021 2020

Ålder Antal M K Antal M K

Seniorer 23-34 år 963 614 349 1099 726 373

Juniorer 18-22 år 1129 583 546 1258 674 584

Ungdomar 12-17 år 5452 2368 3084 5737 2452 3285

Barn 5-11 år 5015 2235 2780 3819 1666 2153

Veteraner 35-97 år 2168 1606 562 2340 1804 536

Totalt 14727 7406 7321 14253 7322 6931

Klubblösa 275 183 92 260 207 53

M=Män, K=Kvinnor

M=Män, K=Kvinnor

Antal tävlande och starter på arena 2021
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Moderna och konkurrenskraftiga  
föreningsmiljöer
Starka föreningar är en förutsättning för en växande och välmående friidrott, 
men föreningen som organisationsform utmanas i dag. För att attrahera och 
behålla fler i friidrottsföreningarna krävs moderna miljöer, anpassade efter 
dagens samhälle och människors behov.

Under 2021 har ett stort arbete genomförts inom Svensk Friidrott 
för att fler ska känna sig välkomna i vår idrott. Året har bland annat 
inneburit en inkluderingsprocess gällande parafriidrott, där Svenska 
Friidrottsförbundet formellt tar över ansvaret från och med årsskiftet 
2021/2022. Integrationen har också fortsatt gällande OCR (Ob-
stacle Course Racing) som tar en allt tydligare plats i vår rörelse. 
Dessutom har ett par viktiga policybeslut fattats under 2021, allt i 
syfte att fler ska känna sig inkluderade och välkomna.

Parafriidrott – en del  
av Svensk Friidrott
Från och med den 1 januari 2022 tillhör 
parafriidrotten Svensk Friidrott efter 
en inkluderingsperiod om två år. Under 
2021 intensifierades arbetet för att ska-
pa förutsättning för Svensk Friidrott att 
ta emot personer med funktionsnedsätt-
ning vilka vill träna och tävla i friidrott. 
I praktiken innebar arbetet att ekono-
miska förutsättningar skapades för elit- 
och landslagsverksamheten samt att det 
skapades förutsättningar för föreningar 
att utveckla eller starta upp verksamhet. 
Tävlingsreglerna var såklart viktiga att 
se över och slutligen säkerställdes att 
olika administrativa delar fanns på plats 
vid själva övertagandet.

Precis som ordinarie landslagsverk-
samhet kommer parafriidrotten delta 
vid olika internationella mästerskap till-
sammans med en ledarstab. Ledarstaben 
kommer minst bestå av en landslagsle-
dare som står under förbundskaptenens 
ansvar. Under 2021 har landslaget bland 
annat deltagit på Paralympics i Tokyo 
med tre aktiva som ordnade två sjät-
teplatser och en sjundeplats, samtliga i 
längdhopp.

Under året har det varit möjligt för för-
eningar att söka verksamhetsstöd för att 
starta eller utveckla befintliga tränings-
grupper. Totalt sökte elva föreningar verk-
samhetsstödet och av dessa kom åtta i 
gång med nya träningsgrupper under året.

Tävlingsreglerna för parafriidrotten 
blev klara i slutet på året och nu finns 
förutsättningar för alla föreningar inom 
Svensk Friidrott att kunna arrangera 
tävlingar för personer med funktions-
nedsättning.

01
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Målbild 2025

•  Föreningarna är starka, tar vara 
på människors vilja att vara med 
och bidra och bygger på delak-
tighet.

•  Föreningar samverkar utifrån 
sina respektive roller och frii-
drottsmiljöerna stöttas också av 
de nya distrikten och elitverk-
samheten. 

•  Människor är stolta över sin för-
ening och att vara en del av frii-
drotten.

•  Det är enkelt och välkomnande 
att börja, träna, tävla och enga-
gera sig oavsett förutsättningar 
och ambitionsnivå. Formerna för 
medlemskap har utvecklats och 
vi möts i både fysiska och digita-
la rum.

•  Verksamheten vilar på vilar på 
Friidrottens Värdegrund. 

•  Föreningarna är vaccinerade mot 
doping.

I och med själva övertagandet kommer 
Svensk Friidrott i framtiden att fortsät-
ta arbeta för att utveckla och skapa rätt 
förutsättningar för att fler personer med 
funktionsnedsättning ska söka sig till frii-
drotten och bli en del av den gemenskapen.

Intresset för OCR ökar
Implementeringen av OCR-löpning fort-
går enligt plan. Intresset för OCR ökar 
hos befintliga föreningar och många ser 
det som ett bra sätt att erbjuda varierad 
träning för sina medlemmar samt att 
locka fler till föreningen.

Ett första Riksmästerskap i OCR-löp-
ning genomfördes i juli då Torshälla och 
Eskilstuna FI stod som arrangörer.

Implementering av policyn för 
friidrottare med transerfarenhet 
Vår verksamhet bygger på visionen ”Din 
idrott - hela livet” där individens välmå-
ende är i fokus. Vi vet att en friidrott fri 
från diskriminering är en förutsättning 
för att hitta till, delta och stanna kvar i 
friidrotten. Vi är därför lyhörda för den 
enskilde individens behov och visar för-
ståelse för varandras olikheter.

Under 2019 antog Svenska Friidrotts-
förbundets styrelse en policy gällande 
inkludering av friidrottare med transer-
farenhet. I december 2020 reviderades 
policyn utifrån tillgänglighet och appli-
cering av barnkonventionen, och under 
2021 har arbetet med implementeringen 
av policyn i verksamheten påbörjats. Det 
är ett arbete som är pågående och som 
sker på flera olika plan. Vi vet att det är 
vi tillsammans som skapar trygga och 
hållbara tränings- och tävlingsmiljöer 
inom friidrotten.

Uppförandekod ”Friidrottens 
spelregler”
Svenska Friidrottsförbundets uppfö-
randekod ”Friidrottens spelregler” är 
ett dokument som förtydligar ställnings-
taganden inom områden som behöver 
belysas i det pågående arbetet för en 
trygg verksamhet. Uppförandekoden ska 
ses som anvisningar till vår värdegrund 
med önskemål om ett gemensamt för-
hållningssätt inom friidrotten, men även 
som ett verktyg för att vi, tillsammans 

inom Svensk Friidrott (IF, SDF) ska kun-
na ha viktiga samtal som leder till att vi 
ständigt utvecklar vår verksamhet. 

Uppförandekoden ”Friidrottens spel-
regler” som antogs av styrelsen i maj 
2021 följer riktlinjer och anvisningar 
från RF–SISU men är utarbetad för att 
passa Svenska Friidrottsförbundets vär-
degrund och behov.

Glädjeämnen och utmaningar  
på anläggningsområdet
Friidrottens anläggningar är en av de en-
skilt viktigaste faktorerna när det gäller 
föreningarnas möjligheter att bedriva 
verksamhet, och som alltid präglades det 
gångna året av både dur och moll; vissa 
anläggningar genomgick efterlängtade 
renoveringar, medan andra är i allt säm-
re skick på grund av bristande underhåll.

Många anläggningsägare väljer att 
byta ut naturgräset på friidrottens ut-
omhusarenor och i stället satsa på ett 
mer slitstarkt och mindre väderberoende 
underlag för bollspel. En konsekvens av 
detta är att de långa kastgrenarna (diskus, 
slägga och spjut) flyttas ut från huvudare-
nan till egna anläggningar. Tack vare ett 
projektstöd från RF tog anläggningskom-
mittén under 2021 fram tre varianter av 
ritningar för kastplaner vilka förhopp-
ningsvis kan vara till nytta för föreningar 
och anläggningsägare på orter där huvud-
arenans innerplan försetts med konstgräs.

Bland glädjeämnena fanns renovering-
en och utbyggnaden av Halmstad Arena 
IP som fick stå som värd för två SM-täv-
lingar (Lag-SM-finalen och SM på 100 
km). Halmstads kommun valde också att 
investera i certifiering av anläggningen, 
vilket är en betydelsefull kvalitetssäkring.

Efter en större renovering återinvigdes 
också Sätra Friidrottshall i Stockholm. 
Även den anläggningen certifierades som 
World Athletics Indoor Facility, på upp-
drag av den entreprenör som ansvarade 
för renoveringen. Tyvärr har det efter 
att anläggningen återöppnades visat sig 
att certifieringsprotokollet inte räcker 
till för att kontrollera att anläggningen 
uppfyller tävlingsreglernas krav. Anlägg-
ningen är nu certifierad samtidigt som 
rundbanans lutning i kurvorna inte över-
ensstämmer med friidrottens tävlings-
regler. Ärendet följs upp under 2022.
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Ökad service direkt till föreningar
Att driva en levande friidrottsförening är ingen lätt uppgift i dag och admi-
nistration och brist på stöd riskerar att bli hinder för engagemang och fri-
idrottsglädje. Speciellt då det mesta bygger på ett ideellt arbete.

Svenska Friidrottsförbundet arbetar kontinuerligt för att förbättra stöd 
och service till landets föreningar och under 2021 lades extra fokus 
på den nya regionala organisationen. 23 distrikt har nu blivit 9 och 
ett av huvudsyftena med den historiska omvandlingen är just att stött-
ningen av föreningarna lokalt ska stärkas. Under rubriken service till 
föreningarna kan det även rapporteras att det under året satsades 
stora resurser på webbinarier med varierat innehåll, ofta med fören-
ingarna som främsta målgrupp.

Ny regional organisation för att 
skapa mer utvecklingskraft
Vid Förbundsårsmötet 2018 fick för-
bundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
utredning rörande synpunkter av Svensk 
Friidrotts organisation och styrning med 
fokus på de regionala strukturerna. Den 
tillsatta arbetsgruppen lämnade en slu-
trapport till styrelsen inför januari 2019. 
De främsta syftena med utredningen 
var att komma med förslag för att öka 
tydligheten, förenkla samt att kunna 
använda resurser på ett bättre sätt. Det 
resulterade i att förbundsstyrelsen fick i 
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att ta fram ett förslag till beslut 
som utformas utifrån en fördjupning av 
följande uppdrag.

Tydliggörande av distriktens  
uppdrag 
Distriktens uppdrag behandlades utför-
ligt redan i samband med organisations-
utredningen 2018. Uppdraget hade där-
med två delar, administrativa respektive 
operativa basuppgifter. 

Inom området administration fanns 
följande: verkställa SDF-årsmötets be-
slut, verka för distriktets utveckling samt 
i övrigt tillvarata dess intressen, förvalta 
SDF:s tillgångar, förelägga SDF-årsmö-
tet förslag till SDF:s verksamhetsplan, 
bestämma om organisationen av SDF:s 

kansli samt i förekommande fall anställa 
SDF:s arbetstagare, samt föra protokoll 
och ansvara för SDF:s ekonomi samt 
sköta övriga löpande ärenden. 

Inom området operativa arbetsupp-
gifter: ansvara för utbildning av träna-
re och ledare – genomföra utbildning 
av funktionärer, ledare och tränare, 
motsvarande nivån i dagens UC avtal, 
organisera möten och nätverk, kommu-
nicera med distriktets föreningar, fånga 
upp lokala utmaningar och möjligheter 
som underlag för en löpande dialog med 
övriga parter, koordinera tävlingskalen-
dern inom distriktet, tilldela distrikts-
sanktioner – svara för att det genomförs 
DM-tävlingar, i den omfattning som di-
striktet själv bestämmer, svara för att det 
finns en gemensam funktionärskår inom 
distriktet, implementera centrala beslut 
och föra ut centrala koncept, utveckling 
av ungdomsverksamheten i distriktet.

Efter att Förbundsårsmötet hade be-
slutat att gå från 23 till 9 distrikt kom 
arbetet i gång ute bland distrikten. Det 
var många arbetspunkter som skulle dis-
kuteras och beslutas kring. Bland annat 
fanns följande med under våren 2021:
•  Att påbörja en dialog med företräda-

re för de olika regionerna och berör-
da specialdistriktsförbunden för att 
säkerställa att den tävlingsverksam-
het (regionmästerkap och serietäv-
lingar för föreningar) som anordnats 

av regionerna kan fortleva och ut-
vecklas.

•  Att diskutera och synka distriktens 
kalendarier inför vintern 2021/22 
och sommaren 2022.

•  Att skapa arbetsgrupper och påbörja 
arbetet för en gemensam organisa-
tion, ekonomi, tävlingsfrågor, utbild-
ningar med mera.

Samtidigt infann sig många basala 
frågeställningar, exempelvis: Vilket SDF 
skulle vara kvar? Vilka ingångna avtal 
skulle gälla framöver? Vad händer med 
distriktets starterutrustning? Var ska di-
striktets kansli placeras? Hur gör vi med 
nuvarande DM-rekord?

De nya distrikten tar form
Efter Finnkampen i september kom pro-
cesserna ute i Friidrottsverige åter i gång 
och hösten kom att präglas av djupare 
och mer komplexa diskussioner. Distrik-
ten började bli varse att friidrotten när-
made sig en ny organisation. Snart var 
det bara nio distrikt att förhålla sig till 
och inför detta faktum uppstod många 
känslor och insikter. Utifrån de arbets-
grupper som fanns inom de olika pro-
cesserna så var det framför allt följande 
arbetspunkter som prioriterades inför 
årsskiftet:
•  Att planera och genomföra ett extra 

årsmöte under november, för de di-
strikt som skulle vara kvar (organisa-
toriskt) från och med 1 januari 2022, 
där bland annat följande fanns med 
på dagordningen:

•  Att besluta om nya stadgar.

•  Att ta fram namnförslag till de inte-
rimsstyrelser som ska verka från års-
skiftet 21/22 fram till distriktets för-
sta ordinarie årsmöte under februari 
månad 2022.
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• Att ta fram en gemen-
sam valberedning från 

och med årsskiftet 
21/22.     

Dessa interimssty-
relser hade till upp-
gift att påbörja 
en verksamhets-
plan, att se till 

att distriktets 
utbildningar 
fortsätter i och 

med att orga-
nisationen UC (Ut-

bildningscentrum) upp-
hörde vid årsskiftet, att 

planera och genomföra 
kommande ordinarie 
årsmöte, att påbörja 

de administrativa och 
operativa arbetsuppgifter 

som Förbundsårsmötet be-
slutade om.
Under verksamhetsåret 2022 

kommer förbundskansliet att sam-
verka med distrikten. Målet är att 

tillsammans verka för att Svensk Fri-
idrotts medlemsföreningar stärks och 
utvecklas och att Friidrottens Strategi 
2025 genomsyrar denna samverkan.  

Följande nya distrikt finns inom 
Svensk Friidrotts nya organisation 

från och med 1 januari 2022.

Webbinarier – ett effektivt sätt att 
stötta föreningarna
Coronapandemin förknippas mest med 
alla fruktansvärda och negativa konse-
kvenser, men faktum är att undantags-
tillståndet har även utvecklat oss på vis-
sa punkter. Bland annat så har väldigt 
många av oss tränats i digitala möten 
och redan under 2020 skedde stora an-
passningar i samhället i stort, där myck-
et verksamhet förflyttades från det fysis-
ka rummet till nätet.

Svensk Friidrott har under 2021 
fortsatt att erbjuda mängder av webb-
inarier, där såväl enskilda friidrottare 
som föreningar har kunnat lyssna på 
föreläsningar men även haft möjlighet 
att ställa frågor och diskutera. Här är 
några exempel på webbinarier från det 
gångna året:

•  Nätverksträff parafriidrott – fokus 
synnedsättning

•  Löprundan – tema terränglöpning

•  Kvinnligt nätverk – tre inspirations-
föreläsningar för kvinnliga tränare

•  Kvinnlig hälsa

•  Ungas hälsa

•  Hållbart friidrottande: Kostens  
betydelse för prestation och  
välmående

•  Barn och ungas utsatthet på nätet

Målbild 2025

•  Genom att förbundet stöttar 
med tydliga, enkla och praktiska 
verktyg är det enklare att bedriva 
föreningsverksamhet. 

•  Genom en förstärkt dialog och 
nätverk för föreningens företrä-
dare utvecklas föreningsverk-
samheterna i linje med de gemen-
samma målen.
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Ökad grad av digitalisering 
och digital kompetens
Digitala initiativ kan underlätta och  
möjliggöra mer friidrottstid. Det är  
viktigt att se digitaliseringens möjlig heter 
framåt och Svensk Friidrott önskar därför 
stärka sin digitala kompetens.
friidrott.se – den nya sajtens  
uppgång och fall
Under 2021 hann Svenska Friidrottsför-
bundet både sjösätta en ny version av 
friidrott.se och ett par månader senare 
nås av det plötsliga, oväntade och led-
samma beskedet att hemsideslösningar-
na via Riksidrottsförbundet kommer att 
läggas ner vid årsskiftet 2022/2023. De 
skäl som RF anför till beslutet är dels en 
drastisk prishöjning från Episervers sida, 
dels att funktionen att tillhandahålla och 
förvalta hemsidor inte längre tillhör RF:s 
grunduppdrag. Nu måste Svenska Fri-
idrottsförbundet hitta en ny lösning för 
sin hemsida under 2022, en uppgift som 
även hundratals friidrottsföreningar och 
stora delar av Idrottssverige ställs inför.

Sedan lanseringen av nya friidrott.se 
har trafiken ökat med ungefär 15 pro-
cent i antal läsare mot 2019 (det år som 
är mest relevant att jämföra med på 
grund av coronapandemin). Sajten tap-
par dock i antalet sidvisningar med 25 
procent, vilket beror på överflyttningen 
av resultat och statistik till nya friidrotts-
statistik.se.

I samband med den regionala omorga-
nisationen sjösattes i slutet av december 
nio tillfälliga distriktssidor som så kallade 
arbetsrum på friidrott.se

Arbetet med att hitta en ny hemsides-
lösning för friidrott.se inleddes under 
hösten och ambitionen är att ha en ny 
sajt på plats hösten 2022.

Nytt sanktionssystem
Under ett par års tid har Svensk Fri-
idrott haft ambitionen att byta ut sank-
tionssystemet FRIDA men pandemin har 

gjort att projektet sattes 
på paus. Det gamla sys-
temet har många år på 
nacken och behöver 
bytas ut mot ett mer 
modernt.

Hösten 2021 togs beslu-
tet att starta igång arbetet igen och nu 
pågår uppbyggnaden av systemet för 
fullt. Siktet är inställt på att lansera ett 
nytt sanktionssystem under våren 2022.

Friidrottskanalen – ny plattform 
och app
Trafiken på Friidrottskanalen ökade 
med nästan 50 procent under 2021 i 
jämförelse med 2020 och är snart uppe 
i 100 000 användare per år. Under det 
gångna året har dessutom ett arbete 
gjorts för att förbereda ett byte av platt-
form, från Solidsport till Stay Alive. Den 
nya plattformen kommer att ge besö-
karen en bättre helhetsupplevelse, men 
framför allt kommer skiftet att innebära 
att Friidrottskanalen också blir tillgäng-
lig i en mobilapp.

Allt fler använder friidrottsstatistik.se
Sommaren 2020 lanserades Svensk Frii-
drotts nya resultat- och statistiksystem på 
friidrottsstatistik.se, där alla arenaresul-
tat sedan 1 november 2019 laddas upp.

Under 2021 laddades 129 000 resultat 
av 19 000 aktiva upp i databasen och 
under året hade sajten 179 157 unika 
besökare och totalt 1 925 731 sidvis-
ningar.

Allt som tidigare var kostnadsfritt på 
friidrott.se när det gäller resultat och 
statistik är fortsatt tillgängligt för alla på 

friidrottsstatistik.se. För den som vill ha 
mer av allt finns möjlighet att bli med-
lem och köpa en prenumeration som ger 
tillgång till allt, något som 262 personer 
gjorde under 2021.

Föreningar kan prenumerera på sin 
egen årsstatistik och 39 förlängde sin 
prenumeration och 13 nya tecknades. 15 
av 23 distrikt utnyttjade möjligheten av 
få sin distriktsstatistik löpande uppdate-
rad på en egen sida.
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•  Ytterligare digitala satsningar 
har genomförts i syfte att un-
derlätta och utveckla förenings-
verksamheten. Behov och resur-
stillgång styr i vilken ordning 
projekt har realiserats.

•  Initiativ för att förbättra och ef-
fektivisera kommunikation och 
samarbete inom friidrotten har 
sjösatts.
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Nya och utvecklade tävlings- 
och arrangemangsformer
Friidrottens grenprogram har en stark historisk 
grund, men nya tävlings- och arrangemangsfor-
mer har successivt vuxit fram, både inom och vid 
sidan av arenaidrotten. Stort intresse finns för 
lagtävlingar och seriesystem och det är en av ut-
gångspunkterna för framtida utveckling.
I kapitlet Moderna och konkurrenskraf-
tiga föreningsmiljöer beskrivs hur såväl 
parafriidrotten som OCR inkluderas i 
Svensk Friidrott och sådana förändring-
ar leder självfallet till att tävlingspaletten 
breddas. I juli 2021 arrangerades ett his-
toriskt RM i OCR i Eskilstuna och i au-
gusti var parafriidrotten för fjärde året i 
rad en del av Friidrott-SM, där cirka 35 
aktiva var på plats i Borås för att göra 
upp om medaljerna.

Under 2021 genomfördes även de 
första SM-tävlingar någonsin i traillöp-
ning och 24-timmarslöpning. Trail-SM 
arrangerades i Ljungskile medan SM 24 
timmar genomfördes i Skövde.

Liksom 2020 ställdes dock många 
arrangörer även under det gångna året 
inför speciella utmaningar på grund 
av coronapandemin. På större publika 
evenemang som Finnkampen och BAU-
HAUS-galan tvingades arrangörerna 
planera med stor omsorg för att få till 
relativt välbesökta men ändå smittsäkra 
tävlingar. Men även mindre arrangörer 
hade att anpassa sina tävlingar utifrån 
rekommendationer och olika begräns-
ningar.

Tyvärr var det även 2021 en hel del 
tävlingsarrangörer som såg sig tvingade 
att ställa in. Bland annat ställdes Göte-
borgsvarvet in för andra året i rad, men 

redan under inomhussäsongen var det 
besvärliga förutsättningar för arrangö-
rer.

Tuff inomhussäsong – men härliga 
SM-tävlingar
En andra coronavåg drog fram i Sverige 
i slutet av 2020 och ytterligare en stym-
pad inomhussäsong var därmed runt 
hörnet. Vaccinationsprogrammet kom i 
gång, men tillgången till vaccin var väl-
digt dålig i början av 2021 vilket gjorde 
att hela inomhussäsongen passerade inn-
an vaccinationsgraden hos befolkning-
en hann gå upp nämnvärt. På grund av 
restriktionerna ställdes både IUSM och 
IJSM in, liksom junior- och ungdoms-
klasserna på ISM mångkamp.

Vid det här laget fanns dock rutin på 
hur tävlingar kan arrangeras på ett sätt 
som minimerar risken för smittsprid-
ning. Tack vare det kunde ett publikfritt 
inomhus-SM i Malmö genomföras för 
samtliga seniorer som hade idrottsutö-
vandet som yrke eller huvudsaklig syssel-
sättning. Tävlingen visade att det fanns 
ett enormt tävlingssug och mästerskapet 
präglades av många fina prestationer. 
Tävlingen sändes live på Friidrottskana-
len och uppmärksammades inte bara av 
våra tittare, då klipp även visades i SVT- 
och TV4-sportens sändningar.

Efter en vinter med hög smittspridning 
började kurvan sakta men säkert dala 
och hoppet väcktes om att tävlingar med 
publik skulle kunna arrangeras under ut-
omhussäsongen. 

Folksam Grand Prix
Folksam Grand Prix-tävlingarna ligger 
på den tredje internationella galanivån 
(World Athletics Continental Tour Bron-
ze) under Diamond League.

Först ut i Folksam GP-serien var Gö-
teborg den 2 juni och det blev en kamp 
mot klockan gällande publikrestriktioner. 
Till slut, bara en vecka innan tävling, kom 
äntligen beskedet att publikförbudet häv-
des och en publikbegränsning på 500 per-
soner infördes från den 1 juni. Som första 
stora idrottsevenemang med publik i Sve-
rige 2021 bjöd Göteborg GP på en riktig 
folkfest. Publiken visade att man under 
ett helt år längtat efter att få se liveidrott 

HISTORISK SEGRARE. Elin Hartelius, IF Kville, ledde från start till mål i de  
första svenska mästerskapen i 24-timmarslöpning.
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och varje åskådare hejade och applåde-
rade för minst tre. Vem hade ett drygt år 
tidigare trott att 500 åskådare på en fri-
idrottstävling skulle kännas som en rik-
tig folkfest? På grund av OS, mästerskap 
och flyttade Diamond League-tävlingar 
avgjordes alla tre Folksam GP-tävlingar i 
juni, samtliga med 500 åskådare. 

Glädjande nog kan det konstateras att 
intresset för Folksam GP-serien ökar för 
varje år. 2021 sändes samtliga tävlingars 
huvudprogram i huvudkanal på SVT 
och sammantaget följdes sändningarna 
av nästan 1 miljon tittare. För- och ef-
terprogram kunde dessutom ses på Fri-
idrottskanalen.

I den årliga marknadsundersökning-
en Sportnavigatorn kan intresset och 
utvecklingen för våra evenemang följas 
över tid och mätningen för 2021 visar 
på en fortsatt mycket positiv trend och 
Folksam Grand Prix är i dag ett av de 
populäraste idrottsevenemangen i Sveri-
ge. Läs mer på sidan 10.

Med tanke på osäkerheten kring coro-
nautvecklingen och ett väldigt späckat 
tävlingsprogram beslutades att endast 
genomföra de tre ordinarie tävlingarna i 
serien. Den planerade fjärde deltävlingen 
skjuts fram till kommande år.

Den fjärde tävlingen på bronsnivå i 
Sverige var Sollentuna Combined Events 
Challenge – en tävlingsserie som gjorde 

sin entré sommaren 2021 och som er-
sätter Lag-EM i mångkamp. Tävlingen 
blev en sportslig succé, och nästan hela 
startfältet i sjukampen drog fördel av 
det jämna motståndet och det fina vädret 
och kvalade in till sommarens EM-täv-
lingar för juniorer.

SM-tävlingarna
Även början av utomhussäsongen påver-
kades av tillfällig pandemilagstiftning om 
offentliga tillställningar, vilket gjorde att 
de tidiga SM-tävlingarna i traillöpning, 
halvmarathon, stafett och marathon fick 
senareläggas. Den första SM-tävlingen 
blev istället Lag-SM-finalen i Halmstad, 
som slutade med total succé för Hässel-
by SK som tog hem SM-gulden för både 
män och kvinnor. Det ögonblick som tro-
ligen fastnat på mångas näthinnor från 
den varma sommardagen i Halmstad är 
Örgrytes Maja Nilssons 1.96-hopp i höjd 
som innebar både mästerskapsrekord och 
klarat OS-kval.

Juli månad bjöd på SM-tävlingar i tre 
långlopp: 100 km i Halmstad, 10 km 
på motorbanan i Anderstorp och det 
historiska första mästerskapet i 24-tim-
marslöpning i Skövde, och månaden av-
slutades med Stafett-SM i Huddinge som 
kryddades med svenska rekord av Ham-
marbys P19-lag på 4x100 m och Ullevis 
kvinnor på 4x400 m.

Augusti var i vanlig ordning en hög-
intensiv mästerskapsmånad med Mång-
kamps-SM i Ljungby, stora USM i 
Norrköping, stora JSM i Linköping och 
Friidrotts-SM i Borås. Bianca Salming 
satte guldkant på mångkamps-SM genom 
personligt rekord för andra året i rad, 
och dessutom nytt mästerskapsrekord i 
sjukamp. USM genomfördes för klasser-
na 16 och 17 år, vilket uppskattades av 
både tävlande och arrangör. Den yngsta 
ungdomsklassen, P/F 15, fick i stället täv-
la med juniorerna veckan därpå. Under 
JSM-helgen i Linköping fick de närvaran-
de uppleva ett genombrott av sensatio-
nellt slag, då Samuel Ekelund från Eslöv 
förbättrade sitt personliga rekord i längd 
med dryga halvmetern till 7.62.

Sommarens nationella huvudmäster-
skap, Friidrotts-SM i Borås, blixtrade till 
när Khaddi Sagnia snuddade vid det svens-
ka rekordet i längd i sitt enda kvalhopp 
i vindstilla och duggregn. Självklart var 
också diskustävlingen för män, med de två 
OS-medaljörerna Daniel Ståhl och Simon 
Pettersson i startfältet, ett huvudnummer.

Även september blev en mästerskapstät 
månad med SM i halvmarathon i Göte-
borg, Lag-USM och premiärupplagan av 
SM i traillöpning, som trots att arrangör 
utsågs med kort framförhållning lockade 
ett 70-tal löpare till start. En bra start för 
vår allra yngsta mästerskapsgren.

Vid SM i marathon i Stockholm i 
början av oktober gladde Carolina 
Wikström med nytt mästerskapsrekord 
innan SM-säsongen avslutades med ett 
blåsigt terrängmästerskap i nordvästra 
Skåne, där Höganäsbon Samuel Russom 
gjorde ortsborna stolta med sin vinst på 
långa banan.

Finnkampen – succé trots  
coronarestriktioner
Finnkampen och Vasaloppet är de två 
i särklass mest populära och folkkära 
idrottsevenemangen i Sverige. 2025 fyl-
ler Finnkampen 100 år vilket självklart 
ska firas. Svenska Friidrottsförbundet 
har tecknat ett avtal med Stockholms 
stad och Stadion för de kommande täv-
lingarna fram till jubiléet. Tillsammans 
med staden planerar vi att uppmärksam-
ma 100-årsjubiléet på flera olika sätt. Ett 
par av aktiviteterna inleddes redan un-

”FANTASTISKT MED PUBLIK IGEN!” Maja Nilsson, Örgryte IS, vann Folksam 
GP-premiären hemma på Slottsskogsvallen, den första svenska tävlingen med publik 
efter pandemirestriktionerna. 
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der det gångna året. En arbetsgrupp har 
också bildats med våra kollegor i Fin-
land i syfte att tillsammans arbeta fram 
strategier och aktiviteter som ska stärka 
och utveckla Finnkampen.

Sommarens Finnkampen på hemmap-
lan blev trots publikrestriktioner ännu 
en succé. Med rådande restriktioner 
kunde 4 500 personer välkomnas per 
dag och trycket på biljetterna var stort. 
Båda tävlingsdagarna var slutsålda på 
förhand och friidrottspubliken visade 
med eftertryck att den längtat efter att 
få se vårt blågula landslag. Upplevelsen 
på plats var att Stockholms Stadion var i 
det närmaste fullsatt.

Ekonomiskt påverkades naturligtvis 
evenemanget av det stora publikbortfal-
let. Trots det kunde ett plusresultat re-
dovisas, även om det inte nådde upp till 
den nivå vi hade hoppats på. Adderar vi 
övriga indirekta intäkter från tv-rättig-
heter och våra långsiktiga partneravtal, 
vilka lyckligtvis inte påverkades av pan-
demin, kan vi se tillbaka på ett bra re-
sultat. I sammanhanget ska vi inte heller 
glömma Finnkampens betydelse för våra 
aktiva och för friidrottsintresset.

Sportsligt gjorde Blågult sitt, bjöd på 
stor show och utklassning av de finska 
seniorlagen. Finnkampshelgen avslu-
tades med en speciell stund vid vatten-
graven då hela arenan först tackade av 
Karin Torneklint för hennes dryga åtta 
år som förbundskapten. Torneklint kas-
tades i vattengraven en sista gång och 
även efterträdaren Kajsa Bergqvist fick 
ta ett dopp i det kalla vattnet, något vi 
hoppas blir en tradition även för henne.

Nestléspelen aktiverade 2 000 barn
Nestléspelen lanserades sommaren 2020 
och är ett samarbete mellan Nestlé och 
Svensk Friidrott. I Nestléspelen arrange-
rar föreningar tre tävlingar om året där 
man vid varje tillfälle testar en ny täv-
lingsform från häftet Friidrottens tävling-
ar för barn. Föreningen får ett arrangörs-
bidrag, gympapåsar till deltagarna samt 
nutritionshäften med kostråd för barn.

Trots att pandemin satte stopp för 
mycket tävlande även under 2021 så 
lyckades ett 20-tal föreningar från norr 
till söder arrangera Nestléspelen där när-
mare 2 000 barn aktiverades.

Kraftmätningen större än någonsin
Lagtävlingen Kraftmätningen fortsätter 
vara en viktig tävlingsform för ungdomar, 
något som verkligen märktes av under det 
gångna årets upplaga. Kvaltävlingarna 
genomfördes med begränsat antal lag per 
plats. Precis som under 2020 fick fören-
ingarna själva para ihop sig med närlig-
gande klubb alternativt arrangera för sin 
egen förening. Upplägget användes för att 
minimera smittspridning.

Under 2021 genomfördes 27 kvaltäv-
lingar under maj-juli med totalt 57 del-
tagande lag. Inte sedan starten 2005 har 
vi haft såpass många lag med. Utöver 45 
mixade lag fanns 12 (!) rena flicklag, vil-
ket kan jämföras med 0 rena pojklag. 

Inför 2021 hade reglerna gjorts om för 
hur föreningar kan gå ihop för att bilda 
lag. Tanken var att hjälpa småförening-
ar som vanligtvis har svårt att få ihop 
eget lag, vilka nu kunde bilda lag med 
en större förening. Detta gjorde att två 
föreningar som aldrig tidigare varit med 
i Kraftmätningen tog chansen. Glädjan-
de kunde vi arrangera finalen utifrån det 
vanliga upplägget och Täby IS stod som 
värd för finalen. Av 24 kvalade lag kom 
23 till start.
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• Tävlingsprogrammen - för fri-
idrottare på alla nivåer - har 
utvecklats. Det utgår från mål-
gruppens villkor och inspirerar 
och attraherar därigenom fler. 
Ökat deltagande ger möjligheter 
till nyrekrytering och nya intäk-
ter.

• Intresset för friidrottens arrange-
mang har ökat.

• Tävlings- och arrangemangsut-
vecklingen koordineras inom 
den nya regionala organisatio-
nen och föreningars och distrikts 
tävlingssamverkan har ökat. 

• Tävlingar på hög internationell 
nivå spelar en viktig roll i svensk 
friidrott. 

• Utvecklingsarbetet sker i nära 
samarbete med friidrottens inter-
nationella aktörer.

LYCKAT SAMARBETE. Simon Pettersson, Hässelby SK, är ambassadör för  
Nestléspelen, som under 2021 aktiverade 2000 barn. 
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Nya och utvecklade träningsformer
Barn och ungdomars föreningsidrottande minskar och störst är 
nedgången bland äldre ungdomar. Föreningsidrotten kan 
uppfattas som alltför tävlingsinriktad för individer som 
söker rolig och givande träning utifrån egna villkor. 
Befintlig tävlingsinriktad träning bör därför komplet-
teras med nya och utvecklade träningsformer.
Friidrottens aktivitetskort
Friidrotten var ett av flera specialidrotts-
förbund som beviljades idrottsmedel ur 
projektstöd SF Skolsamverkan under 
2021. Friidrottens projekt är döpt till 
Friidrottens aktivitetskort och är en bank 
fylld med friidrottsövningar för barn både 
för träning och tävling. Materialet riktar 
sig till skolpersonal och föreningsledare 
och övningarna utgår från tre principer: 
det ska vara enkelt, utvecklande och ro-
ligt! Friidrottens aktivitetskort består av 
två delar: ett digitalt gratis material med 
över 100 övningar samt ett redskapspa-
ket för barn upp till 10 år.

Träningsglädje för äldre
Friidrotten är en idrott för hela livet och 
under 2021 inleddes en träningssats-
ning för personer som är 60 år och äld-
re. Detta med hjälp av medel från Rik-
sidrottsförbundet, som fått pengar från 
regeringen för att bryta ensamhet och 

stillasittande i åldersgruppen. Projekt-
ledare Annica Sandström tog fram trä-
ningsprogram med rolig och varierande 
träning. Passen innehåller styrka, rörlig-
het, kondition, koordination och balans 
och deltagarna får också prova de flesta 
av friidrottens grenar. Under 2021 del-
tog åtta föreningar, från Malmö till Här-
nösand, i projektet. Deltagarna erbjöds 
även ett föredrag av förbundsdietist Ma-
rina Sjöberg om hur man bör äta som 
äldre. Arbetet fortsätter under 2022.

Simma, hitta, spring  
Svenska Friidrottsförbundet, Oriente-
ringsförbundet och Simförbundet har 
tillsammans initierat ett nytt projekt 
med stöd från Riksidrottsförbundet och 
Svenska Spels Rörelsefonden. Syftet med 
projektet är att få fler att röra på sig och 
samtidigt prova flera idrotter. Genom 
att erbjuda flera olika aktiveringsmöj-
ligheter under samma tak ska projektet

bidra till 
att aktivera fler 
människor på ett enkelt och lustfyllt 
sätt. Förhoppningen är även att fler ska 
introduceras till föreningsidrotten och 
att andra positiva effekter uppnås så-
som förbättrad simkunnighet och vat-
tenvana, förbättrad koordination samt 
större trygghet att röra sig ute i skog 
och mark.

Genom en app som än så länge går un-
der arbetsnamnet ”Simma, hitta, spring” 
ska tröskeln minskas för att aktivera sig. 
Under 2021 låg huvudfokus på koncep-
tutveckling och målsättningen för 2022 
är att utveckla och programmera appen 
för att sedan testa den i nio föreningar. 

Målbild 2025

• Nya koncept motiverar till att 
fortsätta träna och gör friidrot-
ten tillgänglig som träningsform 
för nya och befintliga målgrup-
per, i olika åldrar och med olika 
förutsättningar.

• Föreningarna erbjuder flexibla 
träningsupplägg och en miljö där 
det ges möjlighet att delta utifrån 
sina egna behov. 

• Förbundet och föreningarna har 
bättre förutsättningar för att 
samarbeta med skolan.
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Vidareutveckla löpningens position
Löpning på väg och i terräng är en av Sveriges största motionsformer och en 
viktig del av friidrotten. Konkurrensen om motionärernas uppmärksamhet 
är dock stor och en vidareutveckling av löpningens position i föreningsverk-
samheten och motionssverige är fortsatt viktigt.
Fortsatt tuffa tider för motionsloppen
2021 var ett år som likt 2020 innebar 
stora utmaningar för landets loppar-
rangörer. Under vintern och våren hade 
arrangörerna fortsatt att förhålla sig till 
tuffa restriktioner på grund av corona-
pandemin, oproportionerligt tuffa regler 
tyckte många så småningom. I början 
av maj var Svenska Friidrottsförbundet 
ett av sex specialidrottsförbund som 
tillsammans med Riksidrottsförbundet 
publicerade ett öppet brev till ansvariga 
ministrar där det tydligt markerades att 
de restriktioner som dittills hade varit 
gällande var mycket trubbiga och drab-
bade vissa utomhusidrotter, med liten 
smittorisk, på ett orimligt vis. I samma 
brev riktades en tydlig uppmaning till 
myndigheterna: Upprätta en tidsplan för 
idrottens återstart!

När värmen gjorde entré kunde restrik-
tionerna successivt lättas och under som-
maren blev det tillåtet att ha upp till 900 
deltagare salade i ett start- och målområ-
de och ännu fler längs en bana. Nu blev 

det återigen möjligt att arrangera lopp för 
fler än dem som tillhör eliten, de som räk-
nas som yrkesverksamma löpare.

Sammantaget var dock 2021 inte något 
bra år för landets motionsloppsarrangö-
rer och många har varit helt beroende av 
de statliga stöd som funnits att söka.

2020 arrangerades endast 55 långlopp 
där begränsningen var 50 startande. 
Sensommaren och hösten 2021 lätta-
de restriktionerna och totalt under året 
arrangerades drygt 150 långlopp. Sam-
mantaget 2021 gjordes 83 718 starter i 
lopp utanför arena, en tydlig uppgång 
från 2020 men båda åren är kraftigt på-
verkade av coronapandemin varför det 
inte går att göra några relevanta jäm-
förelser med tidigare år eller dra någ-
ra slutsatser kring hur intresset för att 
springa lopp har utvecklats.

Projekt för att lyfta löpningen
Trots utmanande tider har Svenska Frii-
drottsförbundet jobbat intensivt med ett 
par projekt som syftar till att stimulera 
löpningen och där förhoppningen också 
är att på sikt nå nya målgrupper.

Run all around – ett flexibelt verktyg
Run all around är ett koncept som in-
itierades hösten 2020 och som under 
det gångna året har använts alltmer av 
landets föreningar, som också hittat fle-
ra nya användningsområden. Det har 
handlat om allt ifrån att kunna ta hand 
om barn som står i kö för att börja med 
friidrott till att starta upp en löpargrupp 
där alla kan vara med oavsett nivå. Kon-
ceptet innebär träning utomhus året 
runt, vilket gör det till ett enkelt och lät-
tillgängligt verktyg. Svenska Friidrotts-
förbundet fortsätter att utöka konceptet 
för att få ännu fler föreningar att se möj-
ligheterna med Run all around.

Handlingsplan för terränglöpning
Arbetet med att lyfta terränglöpningen 
är en pågående process där olika insatser 
genomfördes under 2021. Det har hand-
lat om föreningsbesök, inspirerande re-
portage och webbinarier. Dessutom togs 
en handlingsplan fram i syfte att stärka 
terränglöpningen framåt.

Samarbete med RaceOne
Tillsammans med aktören RaceOne har 
Svenska Friidrottsförbundet under året 
arrangerat webbinarier och presenterat 
erbjudanden till våra föreningar. Syftet 
har varit att tillfälligt under pandemin, 
men även i framtiden, hjälpa förening-
ar att arrangera virtuella lopp. Arrange-
mang i den virtuella världen kan ersätta 
vanliga lopp då restriktioner inte tillåter 
annat, men virtuella lopp kan även vara 
komplement till fysiska lopp och bli en 
extra inkomstkälla för föreningarna.

Målbild 2025

•  Friidrotten har en tydligare roll i 
löpnings- och hälsosamhället.

•  Nya kunskaper, erfarenhetsut-
byten och nätverk bidrar till att 
föreningarnas löpningsverksam-
het stärkts och dess motionslopp 
är mer attraktiva. 

•  Föreningar lockar fler som vill 
lära sig mer om löpträning, trä-
na tillsammans eller utmana sig i 
lopp. Tillväxten ger ekonomiska 
värden till föreningarna. 

•  Utbildningar för ledare och trä-
nare gör friidrottsföreningens 
och friidrottens position inom 
löpningen stark.
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Stärkt ledarskap i alla delar 
av organisationen
Ett kompetent, engagerat och jämställt ledarskap 
är en förutsättning för en attraktiv, växande och 
välmående friidrott. Tränare, förtroendevalda och 
funktionärer behöver bästa möjliga utbildning och 
stöd.
Översyn av Svensk  
Friidrotts utbildningssystem
Under året har det genomförts en omfat-
tande genomlysning av Svensk Friidrotts 
utbildningar för att steg för steg kunna 
bygga upp och bibehålla ett väl fungera-
de utbildningssystem vilket kontinuerligt 
kan vidareutvecklas och förbättras i takt 
med omvärldens krav och förändringar.

Utbildningsverksamheten har likt övrig 
verksamhet påverkats mycket av corona-
pandemin. För att kunna agera proaktivt 
och på bästa sätt framåt gjordes därför 
under våren en övergripande helhetsö-
versyn av nuvarande utbildningssystem. 
Viktiga mål var bland annat:
•  Ett utbildningssystem som främjar 

Friidrottens Strategi 2025.

•  Att minimera utmaningarna vid lik-
nande händelser framåt.

•  Att skapa möjligheter tillsammans 
med den nya distriktsorganisationen 
och att återstarta föreningarna.

Utvecklingsprocessen för  
utbildningsplattformen
SISU Förlag (tidigare SISU Idrottsböck-
er) positionerade sig under året som en 
resurs som kunde erbjuda en lösning 
som ligger i linje med det Svensk Frii-
drott efterfrågar i projektet ”ny utbild-
ningsplattform”. Utvecklingsarbetet 
påbörjades under hösten med att digita-
lisera ”Friidrott för barn” för att utifrån 
det utvärdera hur vi väljer att gå vidare 
i processen. Det är ett högprioriterat ar-
bete – i samarbete bland annat med våra 
prestationscenter, distrikt och utbildare 
– som ska vara klart till sommaren 2022, 

där de viktigaste delarna kommer att fin-
nas implementerade från start och kon-
tinuerligt kunna vidareutvecklas utifrån 
Svensk Friidrotts behov. Samtidigt finns 
en kontinuerlig dialog med RF-SISU, Eu-
ropean Athletics, World Athletics, fors-
kare, andra specialidrottsförbund för 
att arbeta med allt smartare omvärlds-
bevakning och agera på bästa sätt ur ett 
helhetsperspektiv.

Satsning på våra funktionärs-
utbildningar
Utifrån översynen av utbildningssystem 
och dialog med ledamöter i Tävlings- 
och arrangemangskommittén har det 
framgått att det finns ett akut behov av 
satsning och vidareutveckling av Svensk 
Friidrotts funktionärsutbildningar. För 
att agera proaktivt och på bästa sätt 
förebygga att vi inte hamnar i en akut 
utbildar- och funktionärskris påbörjades 
under hösten ett planeringsarbete för att 
driva processen på effektivast möjliga 
sätt framåt, där vi även ser över att di-
gitalisera delar av utbildningarna samt 
uppdaterar material, utbildar utbildare 
och skapar en enhetlig struktur för våra 
utbildningar. 

14-17-årsutbildningen och  
Certifierad coach
Under hösten avslutades två omgångar 
av 14-17-årsutbildningen, som på olika 
sätt påverkats av pandemin i sitt genom-
förande. I samband med det öppnades 
även anmälan till 2022 års utbildning. 
Ett delvis nytt utbildarteam har for-
mats för 14-17-årsutbildning där Carina 

Lindberg ersätter Håkan Widlund, som 
ansvarat för sprint och häck. Lisa Han-
nula Virving och Mats Olsson fortsätter 
i utbildningsteamet för 14-17-årsutbild-
ningen. Certifierad coach genomfördes 
inte under 2021, men i samband med 
översynen av utbildningssystem och 
den omvärldsbevakning som gjordes 
framgick att det finns behov av förbätt-
rings- och vidareutvecklingsarbete även 
av Certifierad coach. Det arbetet ge-
nomförs under 2022 tillsammans med 
utbildningskommittén och ansvariga för 
prestationscenter och i dialog med bland 
annat RF-SISU, andra specialidrottsför-
bund, lärosäten och forskare.

LEGENDAR LÄR UT. Carolina Klüft 
föreläste på European Multi Event Con-
ference i Sollentuna.
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Internationella tränarkonferensen  
i Sollentuna en succé
Carolina Klüft och flera andra tunga 
namn föreläste för deltagarna på Euro-
pean Multi Event Conference i Sollen-
tuna i slutet av oktober. På plats fanns 
även organisationen bakom den världsu-
nika mångkampsgalan i Götzis som bjöd 
på en imponerande presentation. 

Eftersom konferensen 2020 ställdes 
in på grund av pandemin fanns nu en 
extra stor förväntan bland deltagare, 
föreläsare och arrangörer. Tack vare sto-
ra insatser av alla involverade kunde vi 
åstadkomma något vi inte hade trott var 
möjligt; konferensen blev en otrolig upp-
levelse för dem som hade möjlighet att 
vara med. Där blandades teori och prak-
tik, men även diskussioner om bland an-
nat tränarrollen och fysiologi.

Samverkan med utbildningscenter
Under året har Svenska Friidrottsför-
bundet haft mycket uppskattade, åter-
kommande möten med ansvariga för 
våra utbildningscenter där bland annat 
möjliga alternativ på kort och längre sikt 
har diskuterats och initierats. Mötena 
inspirerade till att genomföra så mycket 
som möjligt digitalt med de förutsätt-
ningar och det stöd som funnits tillgäng-
ligt. Det övergripande utbildningsläget 
var under året ansträngt på grund av 
pandemirestriktionerna.  

Utveckling av löptränarutbildning
Ett arbete för att uppdatera utbildnings-
material för våra löpledar- och löpträ-
narutbildningar pågick under året och 
kommer att drivas vidare så att Svensk 
Friidrott på bästa sätt ska kunna erbjuda 
attraktiva och kvalitativa utbildningar 
inom området.

Utbildning inom OCR
Arbetet med att introducera en domar-
utbildning som bygger på World OCR:s 
internationella tävlingsregler har påbör-
jats och ska vara obligatorisk för alla 
föreningar som arrangerar OCR-tävling-
ar inom Svensk Friidrott. En pilotutbild-
ning för tränare, ”OCR – steg 1”, håller 
på att arbetas fram och målet är att ge-
nomföra den våren 2022.

Utbildning för veterantränare 
I september hölls första träffen för en 
ny omgång med utbildning för veteran-
tränare i Sätra, Stockholm, där delta-
garna fick dela med sig av sina egna 
erfarenheter kring att organisera träning 
för veteraner. De teoretiska delarna 
handlade om den ”åldrande krop-
pen” och vad vi kan göra för att ”dra 
i handbromsen”. I praktiska moment 
fick deltagarna prova på grundövningar 
i både hopp, kast och sprint/häck. Del 
två handlade om att tävla som veteran, 
antidoping samt diskussion kring delta-
garnas ledarfilosofi.

Fortsatt satsning på fler  
kvinnliga elittränare
2019 startade Sundström Safety ett 
projekt tillsammans med Svenska Fri-
idrottsförbundet i syfte att få fram fler 
kvinnliga elittränare. Karin Torneklint 
har tillsammans med Azuka Nnamaka 
haft en viktig och drivande roll i detta 
samarbete.

Under 2021 utökades initiativet så att 
fler förbund och föreningar involvera-
des i projektet som fått namnet EPOS 
– Equality in memory of Per O Sund-
ström.

EPOS ska fokusera på kompetensut-
veckling, inspiration och erfarenhets-
utbyte för kvinnliga idrottsledare med 
målet att de ska fortsätta sin resa upp 
till senior- och elitnivå. Tillsammans 
ska förbunden och klubbarna driva 
projekt, nätverksträffar och utbild-
ningar såväl nationellt som lokalt för 
att öka jämställdheten bland tränare i 
svensk idrott.

Under året har förutom Svenska Frii-
drottsförbundet, Svenska Skidförbundet 
längd, Malmö Redhawks, IFK Göte-
borg, Djurgården Hockey och Djurgår-
den Fotboll anslutit sig. I samband med 
Friidrotts-SM i Borås stod Svenska Fri-
idrottsförbundet värd för ett möte där 
nätverket träffades för erfarenhetsutbyte 
och diskussioner om kommande aktivi-
teter och samarbeten. Som en ytterligare 
del i denna satsning har Karin Torneklint 
utsetts till generalsekreterare för EPOS, 
vilket innebär att hon fortsättningsvis 
ska leda och samordna arbetet i projek-
tet.

Ungdomsrådet och YALA
Ungdomsrådet avslutade under året den 
andra omgången av utbildningen Youth 
Athletics Leader Academy, YALA, i sam-
band med Finnkampen. Under de tre 
år som ungdomsrådet har drivit denna 
process har 27 ledare utbildats i två om-
gångar. På uppdrag av förbundsstyrelsen 
har ungdomsrådet tillsammans med ut-
bildningskommittén arbetat med att im-
plementera YALA som en del i Svenska 
Friidrottsförbundets ordinarie utbild-
ningsutbud.

Under 2021 inledde ungdomsrådet 
även ett arbete för att stärka ungdoms-
representationen på distriktsnivå, ett 
projekt som ska vidareutvecklas och 
realiseras under 2022. I övrigt fortsatte 
ungdomsrådet att vara delaktiga i för-
bundets övriga verksamhet via arbets-
grupper och styrelserepresentation.

I samband med Svenska Friidrottsför-
bundets hyllningskväll den 31 mars väl-
komnade ungdomsrådet tre nya ledamö-
ter i Amanda Cleréus, Gustav Zetterlund 
och Carl Hedin samtidigt som Michael 
Pettersson valdes till ordförande. Vid 
samma tillfälle avtackades Freja Ave-
bäck, Rebecca Edberg och Stina Hedvall.

Målbild 2025

•  Friidrotten har ett starkt ledar-
skap i alla delar av organisatio-
nen. 

•  Friidrottens utbildningar ger 
deltagarna de ledarskapsverktyg 
som krävs för uppdrag inom frii-
drotten.

•  Andelen utbildade tränare, för-
troendevalda och funktionärer 
har ökat i föreningarna.

•  Samtal om utveckling, normer, 
värderingar och hållbarhet är le-
vande.

•  Svensk Friidrott har attraktiva 
ledarutbildningar med hög kva-
litet.
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Blågula framgångar  
- internationellt och lokalt
Svenska friidrottsframgångar leder till ökat in-
tresse och stolthet i hela landet. Det gäller såväl 
inom friidrotten som i befolkningen, men även 
hos media och partners. Elitsatsande aktiva och 
tränare behöver stödstrukturer och miljöer som 
ger goda förutsättningar. Friidrottens presta-
tionscentrum och elitmiljöer utgör tillsammans 
med nätverk av föreningar stommen.
Ett fantastiskt landslagsår  
– och ett makalöst OS
Många kommer att minnas såväl 2020 
som 2021 extra väl på grund av de spe-
ciella förutsättningar som coronapande-
min medförde. Det gångna året ska dock 
för alltid skrivas in i historieböckerna 
som ett glimrande år för svensk lands-
lagsfriidrott.

De allra största triumferna firade Blå-
gult på de olympiska spelen i Tokyo – 
ett OS som först flyttades framåt ett år 
i tiden på grund av pandemin, som se-
dan föregicks av stora coronarelaterade 
frågetecken men som till slut genomför-
des under tuffa restriktioner. Och vilken 
häftig resa det blev för Svensk Friidrott, 
som före Tokyo-OS hade upplevt en 
olympisk medaljtorka på 17 år.

När elden i Japan släcktes hade den 
svenska OS-truppen i sin helhet bärgat 
tre guld och sex silver och de svenska 
friidrottarna stod för två av gulden, ett 
silver och många starka prestationer i 
övrigt. Totalt hade Svensk Friidrott nio 
aktiva som tog sig vidare till en OS-final 
och sammantaget är OS 2021 en av de 
främsta blågula insatserna någonsin.

Framför allt är det två finaler som 
går till den svenska idrottshistorien och 
som för alltid ska minnas av svenska 
friidrottsfans, och det var i diskusring-
en lördagen den 31 juli som det började. 
Det var där som Daniel Ståhl och Simon 
Pettersson skulle skörda Sveriges första  

medaljer i Japan, vilka innebar något av 
en islossning för den svenska OS-trup-
pen i stort.

Träningskompisarnas totala triumf
Redan i den andra omgången slog stor-
favoriten Daniel Ståhl till med 68.90, 
ett resultat som ingen på allvar kunde 
utmana under tävlingen. Daniels kastse-
rie löd 63.72 – 68.90 – 65.16 – 66.10 
– 67.03 – 64.58 och känslan var att om 
någon hade utmanat så fanns det mer att 
ta fram. Daniel gjorde vad alla hade för-
väntat sig och vann, men det är en sak 
att ha kapaciteten – en annan att levere-
ra under stenhård press.

Mindre väntat var att Sverige skul-
le plocka hem ännu en medalj i diskus 
och att det till och med skulle bli ett 
silver. Fajten om medaljerna bakom 
Daniel blev tuff och svängig men tack 
vare 67.39 i den femte omgången greja-
de Simon Pettersson en historisk svensk 
dubbelseger. Inte sedan OS 1948 har två 
svenskar tagit medaljer i en och samma 
gren och scenerna som utspelade sig när 
tävlingen var över och de båda tränings-
kompisarna gjorde sitt ärovarv kan inte 
ha lämnat någon idrottsvän oberörd.

Mondo säkerheten själv
För friidrottsguld nummer två svarade 
Sveriges andra storfavorit, Armand Du-
plantis. Precis som Ståhl har dominerat 
i diskusringen på senare år, har Armand 

HISTORISK MEDALJTRIO.  
Daniel Ståhl, Spårvägens FK, Armand 
Duplantis, Upsala IF och Simon Pet-
tersson, Hässelby SK, bärgade de första 
blågula olympiska friidrottmedaljerna 
sedan Aten 2004.
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Duplantis ägt stavhoppet. Och precis 
som Ståhl lyckades Mondo på finalda-
gen den 3 augusti infria alla förväntning-
ar i Tokyo.

Ingen kunde mäta sig med Duplantis 
som inledde med ett monsterhopp över 
ingångshöjden 5.55, en styrkedemon-
stration av stora mått. Mondo fortsatte 
att hoppa extremt övertygande och var 
felfri över 6.02 och när guldet väl var 
bärgat gjorde han ännu en seriös attack 
på världsrekordhöjden 6.19. I det första 
försöket var han retfullt nära och rev 
med bröstet på nervägen.

Mycket fokus hamnade såklart på trion 
som fick kliva upp på pallen, men därut-
över finns en rad svenska friidrottare som 
svarade för riktigt starka prestationer.

Närmast en fjärde medalj var Thobi-
as Montler som efter 8.08 i den första 
omgången var med i medaljstriden länge 
och väl. Och i sitt sista hopp fick Thobi-
as på en riktig träff, vit flagg hade kun-
nat föra honom upp på medaljplats, men 
i stället hissades den röda flaggan och 
tv-bilderna visade att upphoppsfoten var 
1,4 centimeter för långt fram.

Thobias slutade på sjunde plats, sam-
ma placering som Fanny Roos nådde i 
kulfinalen. Fanny stötte som längst 18.91 
i finalen och var nöjd med sin insats.

 Till OS-final kvalificerade sig även 
Khaddi Sagnia, Kim Amb, Angelica 
Bengtsson och Maja Nilsson och gläd-
jande nog kan det konstateras att Svensk 
Friidrott reste till Japan med en för-
hållandevis ung OS-trupp. De aktivas 
snittålder var 26 år och truppen inne-
höll såväl etablerade världsstjärnor som 
spännande framtidsnamn.

Ljuvliga juniorframgångar
Utöver OS bjöd sommaren på tre in-
ternationella juniormästerskap. Under 
två intensiva veckor i juli arrangerades 
två juniora Europamästerskap i Tallinn, 
det första för U23- och det andra för 
U20-landslagen. I mitten av augusti blev 
det även ett Junior-VM i Nairobi, även 
om vissa nationer inte kunde delta på 
grund av coronarestriktioner.

Sammantaget stod de svenska junio-
rerna för mängder av fina prestationer 
och det är tydligt att återväxten i de 
främsta leden är god.

På U23-EM bärgade Sverige totalt sex 
medaljer, fyra brons och två silver. Maja 
Nilsson (höjdhopp) och Henrik Larsson 
(100 m) blev silvermedaljörer medan 
Axelina Johansson (kula), Ragnar Carls-
son (slägga), Wilma Nielsen (800 m) och 
Lisa Gunnarsson (stavhopp) reste hem 
med bronsmedaljer.

När det var dags för U-20-gänget en 
vecka senare blev skörden fem medaljer, 
tre guld och två silver. Maja Åskag vann 
dubbelt – längdhopp och tresteg – och i 
tresteg kom ännu ett guld genom Gabriel 
Wallmark. Silvermedaljerna ordnade Moa 
Granat och Oskar Edlund på 400 m H.

Till JVM i Kenya skickade Sverige 
blott tre aktiva, en trio som levererade 
på en makalös nivå. Maja Åskag uppre-
pade den otroliga bedriften i Tallinn och 
vann guld i både längd och tresteg, Gab-
riel Wallmark vann JVM-guld i tresteg 
och Oskar Edlund sprang fortast av alla 
i finalen på 400 m H. Tyvärr diskades 
Edlund i efterhand då juryn ansåg att en 
häckpassage bröt mot reglerna.

Stora framgångar på inne-EM  
och Finnkampen
Även under våren och hösten stod det 
svenska friidrottslandslaget för stora 
framgångar. På Inomhus-EM i polska 
Torun i mars bärgade de blågula fyra 
medaljer; ett guld, två silver och ett 
brons.

Guldet kom i stavhopp där Armand 
Duplantis glänste i sedvanlig stil. Mon-
do var felfri över 5.85 och därmed var 
EM-titeln klar. Sedan såg han också till 

att klara 6.05 i andra försöket, vilket 
innebar att Mondo överträffade Renaud 
Lavillenies gamla mästerskapsrekord 
med en centimeter.

I damernas kulfinal slog Fanny Roos 
till med 19.29, svenskt rekord och ett re-
sultat som räckte till en andraplats, en 
historisk silvermedalj då Fanny blev för-
sta svenskan någonsin att ta en interna-
tionell mästerskapsmedalj i kula. Även i 
längdhoppsgropen blev det stora blågula 
framgångar; Thobias Montler satte nytt 
svenskt inomhusrekord med 8.31 och 
kammade hem ett silver – Khaddi Sag-
nia hoppade 6.75 och grejade därmed 
bronsmedaljen, hennes första seniorme-
dalj i ett internationellt mästerskap.

I september var det dags för Finnkam-
pen på Stockholms Stadion, vilket blev 
förbundskapten Karin Torneklints sista 
uppdrag efter drygt åtta år på posten. 
Och även här bjöd Blågult på en riktig 
friidrottsfest. Sverige tog en dubbelse-
ger för tredje året i rad och publiken på 
Stockholms Stadion fick se på många 
toppresultat. På ungdomssidan vann 
Sverige pojklandskampen, medan Fin-
land gick segrande ur flickornas batalj.

Avslutningsvis några ord om Lag-EM 
(andradivisionen First League) i rumän-
ska Cluj där Sverige ställde upp med ett 
lag som saknade många av de största 
namnen. På grund av det speciella läget 
med en pågående pandemi och med ett 
OS runt hörnet fick de aktiva själva välja 
om de ville delta eller inte. Ändå slutade 
det med en fin sjätteplats, vilket innebar 
att Sverige blev bästa nordiska nation.

SUPERTALANGER. Oskar Edlund, Täby IS, Maja Åskag, Råby Rekarne FFI och 
Gabriel Wallmark, Örgryte IS, svarade för strålande insatser på JVM i Kenya.
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Elitutveckling och Svensk Friidrotts 
elitidrottsmiljöer
De senaste åren har stort fokus lagts på 
att strukturera och utveckla Svensk Fri-
idrotts elitidrottsmiljöer. Målsättningen 
är att skapa goda förutsättningar till 
elitutveckling från gymnasieålder och 
hela vägen till ett seniorlandslag, en blå-
gul väg till landslaget. På sju orter har 
Svensk Friidrott ett fördjupat samarbete 
med kommuner och andra partners. De 
sju orterna är Malmö, Göteborg, Växjö, 
Karlstad, Stockholm/Sollentuna, Falun 
och Umeå och dessa orter fungerar som 
viktiga nav för Svensk Friidrott elitverk-
samhet genom att förbättra möjlighe-
terna till en elitsatsning för både aktiva 
och tränare lokalt/regionalt. På fem av 
orterna finns dessutom friidrottens pre-
stationscentrum med huvuduppgift att 
utveckla aktuell grengrupp nationellt, 
samtidigt som varje prestationscentrum 
självfallet också är en viktig del i den lo-
kala elitidrottsmiljön.

Under 2021 höll Svensk Friidrott i sam-
band med Finnkampen för första gången 
en elitidrottsmiljökonferens där represen-
tanter från våra sju elitidrottsmiljöer var 
på plats. Växjö, en av de elitidrottsmiljö-
er vi samarbetat längst med, bjöd på två 
mycket uppskattade föreläsningar: Vés-
teinn Hafsteinsson beskrev den resa som 

Svensk Friidrott har gjort med Växjö via 
ADC och prestationscentrum kast och 
Fanny Roos berättade om sin elitsatsning 
som gått via RIG Växjö och ADC till 
världstoppen och den betydelse som elit-
idrottsmiljön haft i hennes satsning. Med 
dessa föreläsningar som bas var syftet 
med hela konferensen att utbyta erfaren-
heter och skapa möjliga samarbeten mel-
lan våra elitidrottsmiljöer. Konferensen 
blev väldigt lyckad och kommer i fram-
tiden att hållas vartannat år i samband 
med Finnkampen på hemmaplan.

Prestationscentrum medel- och 
långdistanslöpning, Göteborg
Åtta svenska löpare deltog vid OS i To-
kyo och ytterligare fyra klarade de in-
ternationella kraven. Detta var en stor 
framgång för svensk medel- och lång-
distans och ett fint kvitto på den fina 
utveckling av yppersta eliten och topp-
bredden som skett under de senaste åren. 
Det finns en stark framtidstro bland trä-
nare och aktiva och många vill göra det 
arbete som krävs och samarbeta för att 
nå framgångar.

Den yppersta eliten och toppbredden 
visar också vägen för de yngre, både ge-
nom den tuffa konkurrensen och genom 
att sprida kunskap till ungdomar och ju-
niorer. Under det gångna året såg vi där-
för också många fina framgångar bland 
våra juniorer.

Under året fortsatte ungdoms- och 
juniorsatsningen “Svenska löpartalang-
er”, ett samarbete mellan PC medel- och 
långdistans och Sundströms Safety som 
inleddes 2016. Satsningens huvudsyfte 
är att motivera till ett långsiktigt och 
hållbart arbete genom kunskapshöjande 
och inspirerande aktiviteter. Glädjande 
nog kunde en stor samling, trots corona-
pandemin, genomföras i Göteborg med 
tester, föreläsningar, träningar och nät-
verkande. Det blev även en tävlingsresa 
till Italien där juniorlagen svarade för 
fina prestationer. 

På grund av pandemin blev ett par 
läger inställda, men flera aktiva kunde 
ändå komma i väg på läger i mindre 
konstellationer för att förbereda sig in-
för säsongen och olika mästerskap. Det 
var under året viktigt att hålla kontinu-
erlig kontakt med tränare och aktiva, då 

det inte gick att träffas i samma utsträck-
ning som tidigare. Det har bland annat 
handlat om uppföljningssamtal och digi-
tala utbildningar.

PC medel- och lång har en viktig roll i 
det elitidrottsmiljöarbete som har påbör-
jats i Göteborg och under året inleddes 
ett funktionsanalysprojekt tillsammans 
med Göteborgs universitet.

Prestationscentrum kast, Växjö
För grengruppen kast blev 2021 ännu ett 
framgångsrikt år. Flera svenskar tog ste-
get upp i världseliten och bland dem som 
redan befann sig där fortsatte utveckling-
en. Allmänt är känslan att kast är i stark 
utveckling och kronan på verket under 
det gångna året var givetvis OS-succén 
med Daniel Ståhls och Simon Petters-
sons diskusmedaljer samt två ytterligare 
OS-finalplatser; Fanny Roos slutade 7:a 
och Kim Amb 11:a. Men även Fannys 
IEM-silver, Sveriges första internationel-
la mästerskapsmedalj i kvinnligt kast på 
91 år, ska lyftas fram.

I den fortsatta pandemin var det 
mycket glädjande att tränings- och täv-
lingsverksamhet i stort kunde bedrivas 
tillfredsställande främst vad gäller vår 
elit. Aktiva som inte ligger på elitnivå, 
yngre såväl som äldre friidrottare, påver-
kades dock negativt av pandemirestrik-
tionerna.

Rekryteringen till kast är generellt 
tunn. Det är på ganska få orter som den 
sker aktivt. Vad gäller vidareförädling är 
vi väldigt beroende av våra elitmiljöer; 
drygt 20 av 24 unika svenska kastare 
som deltog vid internationella senior- 
och juniormästerskap 2021 är kopplade 
till någon av dessa miljöer.

Vid Prestationscentrum kast bedrivs 
en aktiv utvecklingsverksamhet. På 
grund av pandemin flyttades även under 
2021 en del verksamhet över till digitala 
plattformar/träffpunkter, ett uppskattat 
substitut till fysiska träffar. Under hös-
ten kunde tre centrala utvecklingsträffar 
genomföras fysiskt vilket var uppskattat 
och efterlängtat. 

Vésteinn Hafsteinsson, en fantastisk 
motor i svenskt kast, övergick 2020 till 
en tjänst hos Sveriges Olympiska Kom-
mitté. Andra tränare har då lyfts fram 
och tagit plats i centrala roller vilket 

08

SKRÄLLBRONSET. Hon persade i 
kvalet. Hon persade i finalen – och vann 
brons på 800 meter. Wilma Nielsen, 
Göteborgs KIK, svarade för en briljant 
prestation på U23-EM i Tallinn.
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gjort att fler hörs, syns och för fram bra 
budskap. I Vésteinns SOK-tjänst ligger 
att bistå med att utveckla svenska elit-
kasttränare, något som resulterat i ett 
mycket uppskattat elittränarprojekt med 
regelbundna träffar med både formella 
och informella utbildningsinslag.

Prestationscentrum  
sprint/häck, Falun
Efter en ganska trevande start på året, 
med begränsade startfält inomhus och 
inställt träningsläger under våren, så 
funkade sommaren 2021 mycket bättre. 
Resultaten vid årets internationella juni-
ormästerskap blev väldigt goda med fle-
ra finalplatser och medaljer, något som 
förhoppningsvis leder till ännu fler fram-
gångar. Prestationscentrum sprint/häck 
hade ett väldigt gott samarbete med ju-
niorlandslagens ledare och det skapades 
flera gemensamma träningstillfällen. Det 
känns som att nuvarande juniortrupper 
är mycket sammansvetsade vilket lovar 
gott.

Som nämndes i verksamhetsberättel-
sen 2020 är lång häck verkligen på gång 
i Sverige. Det var ett antal år sedan gren-
gruppen hade aktiva med på de största 
mästerskapen, men det kommer att änd-
ras de närmaste åren. Även i det kvinnli-
ga laget på 4x100 m finns mycket talang 
och med stor sannolikhet blir det svenskt 
rekord under sommaren 2022.

Under hösten 2021 fungerade verk-
samheten som vanligt med utvecklings-
träffar och vi har nu skapat en elitgrupp 
som vi hoppas ska ta svensk sprint/häck 
till flera finaler på kommande EM. Det 
blåser medvind i grengruppen vilket vi 
hoppas ska ge ytterligare fart i landets 
alla föreningar.

Prestationscentrum hopp, Karlstad
Det gångna året inleddes med begrän-
sade tävlingar, men möjligheterna var 
ändå goda om vi jämför med situationen 
i våra grannländer. Många fina resultat 
blev det, inte minst på inomhus-EM i 
Polen där det blev guld till Armand Dup-
lantis, silver och svenskt inomhusrekord 
för Thobias Montler, brons till Khaddi 
Sagnia och en fin sjätteplats till Jesper 
Hellström.

Tyvärr ställdes vårlägret 
in, precis som 2020, men 
verksamheten för eliten 
kunde ändå fortsätta på 
en i princip normal nivå. 
För yngre aktiva och 
aktiva under eliten var 
vintern och våren svåra-
re, och även om de allra 
bästa juniorerna håller 
en ypperlig nivå så är det 
önskvärt att de blir fler. Här 
finns en viktig uppgift där PC 
hopp, tillsammans med våra nya 
distriktsansvariga, ska vara vassa 
och stöttande framöver.

Sommaren bjöd på mängder av sport-
sliga höjdpunkter; inte minst Duplan-
tis OS-guld, Montlers och Khaddis 
OS-finaler, Maja Nilssons och Angelica 
Bengtssons prestationer samt guldregnet 
över Maja Åskag och Gabriel Wallmark 
på JEM och JVM.

Under sensommaren och hösten var vi 
nästan tillbaka till normal verksamhet, 
vilket var väldigt betydelsefullt både för 
gemenskapen och för arbetet med att ut-
värdera och planera återstartsverksam-
heten efter coronapandemin.

Höjdhoppet vill med Stavhoppstouren 
som förebild skapa ett liknande projekt 
med mindre medel. Samtidigt jobbar 
Gustaf Hultgren vidare med Stavhopp-
stouren, med ambitionen att utveckla 
den satsningen. I längd och tresteg job-
bar vi med en utökad biomekanisk setup 
tillsammans med Mikael Swarén på 
Sveriges Olympiska Akademi och Erik 
Svensson på GIH. Här planeras för mer 
grenspecifika träffar framöver.

Ett arbete inleddes även mot 2022 
gällande en nystart av Certifierad Coach 
och Summit Series-konferensen där fo-
kus ska ligga på horisontella hopp.

Prestationscentrum  
mångkamp, Sollentuna
Under vintern fick vi till ett mång-
kamps-SM inomhus vilket var betydel-
sefullt även om enbart yrkesverksamma 
fick deltaga på grund av pandemirestrik-
tionerna.

Under våren genomfördes en digital 
utvecklingsträff, där bland andra Fred-
rik Samuelsson föreläste om sin karriär.

Nordiska mästerskapen för ungdomar 
och juniorer blev återigen inställda på 
grund av coronapandemin, men vi hopp-
as att tävlingarna blir av 2022.

I juni arrangerades för första gången 
Sollentuna Combined Events Challenge. 
Deltagarna var mycket nöjda med upp-
lägget och alla vill komma tillbaka. Ma-
joriteten av deltagarna kvalade även in 
till sina respektive åldersmästerskap.

Under sommaren hade Sverige fyra 
mångkampare som deltog i juniormäs-
terskapen: Jacob Thelander slutade 7:a 
och Tuvalisa Rosenquist 9:a på U20-EM 
och på U23-EM deltog Klara Rådbo och 
Carl af Forselles som båda tvingades av-
bryta tävlingen.

På mångkamps-SM i augusti kunde 
alla åldersklasser, från 15 år och upp till 
seniorer, vara med. Bianca Salming satte 
nytt mästerskapsrekord och slog sig med 
6101 poäng in som Sverigetrea genom 
tiderna.

På Finnkampen i början av september 
var trekamp för första gången en del av 
både senior- och ungdomslandskamper-

EN RIKTIG HÖJDARE. Det blev 
svensk dubbelseger på Finnkampen och 
våra kvinnliga höjdhoppare – Erika 
Kinsey, Trångsviken IF, Sofie Skoog, IF 
Göta Karlstad och Bianca Salming,  
Turebergs FK – drog sitt strå till stack-
en. Inför hemmapubliken på Stock-
holms Stadion blev det ett känsligt av-
sked för Erika och Sofie som i och med 
tävlingen avslutade sina fina karriärer.
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Målbild 2025

•  Friidrottens elitverksamhet ger 
den som vill möjligheten att sat-
sa på en karriär inom friidrotten 
– som aktiv eller som tränare. 

•  Svenska friidrottare tar medaljer 
och framstående placeringar vid 
internationella mästerskap.

•  Landslagskänslan genomsyrar 
friidrotten genom utveckling 
och fortsatt satsning på starka 
förebilder, stolthet, gemenskap, 
jämställdhet och jämlikhet.

•  Evenemang, mästerskap och 
landskamper i Sverige och inter-
nationellt är nycklar till att driva 
intresse och skapa förutsättning-
ar för framtida friidrottselit.

•  Svensk Friidrotts varumärkes-, 
kommunikations- och partnerar-
bete stärks av blå-gula fram-
gångar, och därmed stärks hela 
rörelsens attraktionskraft. 

na. Redan 2020 fanns trekamp med på 
programmet, men då var mångkampen 
endast för seniorer och den räknades inte 
in i totalen utan var en egen landskamp. 
Det är mycket positivt för mångkampens 
utveckling, framför allt för breddeliten, 
att mångkamparna nu kan vara med på 
Finnkampen just som mångkampare. 

Under slutet av säsongen arrangera-
des Sollentuna Combined Events Carni-
val. Arrangemanget gick inte som tänkt 
men PC mångkamp tar nya tag till 2022. 
Senare under hösten arrangerades även 
Summit Series i mångkamp där välkän-
da mångkampsnamn som Carolina Klüft 
och Christopher Hallman medverkade.

Dubbla karriärer – elitidrott  
och studier
Under det gångna året har Svensk Frii-
drott fortsatt arbeta för att stötta lång-
siktiga och hållbara friidrottsatsningar 
för dem som samtidigt vill studera på 
gymnasium eller högskola och univer-
sitet. Över 500 friidrottande ungdomar 
har studerat specialidrott vid något av 
friidrottens Riksidrottsgymnasier (RIG) 
och Nationella Idrottsutbildningar 
(NIU) och runt 80 friidrottare har stud-
erat på postgymnasial nivå samtidigt 
som de fortsatt sin friidrottssatsning vid 
antingen Riksidrottsuniversitet (RIU) 
eller Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL). 
Friidrottsgymnasierna (RIG och NIU) är 
viktiga för, och har en tydlig koppling 
till, friidrottens landslagsverksamhet. 
Vid sommarens U23- och U20-EM i Tal-
linn deltog exempelvis hela 37 nuvaran-
de eller före detta friidrottsgymnasieele-
ver från friidrottens sju elitidrottsmiljöer 
vilket visar på den stora betydelsen dessa 
orter har för Svensk Friidrotts landslags-
verksamhet.

Den fortsatta pandemin har även detta 
år påverkat verksamheten vilket medfört 
att planerade träffar och konferenser 
blivit inställda eller digitaliserade i stäl-
let. I normala fall brukar året kantas av 
fysiska träffar och konferenser för frii-
drottens lärare och tränare vid RIG och 
NIU med fokus på utveckling och nät-
verkande. Under 2021 planerades också 
för uppstart av en framtida tradition av 
återkommande RIG-träff för elever och 
lärare/tränare vid friidrottens RIG i sam-

verkan med våra prestationscentrum, 
Riksidrottsförbundet (RF) och Sollentu-
na kommun. Den kunde tyvärr inte ge-
nomföras och fick skjutas till 2022 där 
förhoppningen är att träffen ska bidra 
till gemenskap och sparring för eleverna 
vid RIG och ett tätare samarbete med 
friidrottens prestationscentrum i syfte 
att stärka friidrottens elitidrottsutveck-
ling än mer.

Årets RIG- och NIU-konferens ge-
nomfördes via digitala plattformar med 
fokus på såväl kompetensutvecklande 
föreläsningar som verksamhetsutveck-
ling med diskussioner kring bedömning 
i specialidrott. Det senare är ett utveck-
lingsprojekt som drivits av en arbets-
grupp bestående av representanter från 
Svenska Friidrottsförbundet och RIG- 
och NIU-lärare. Projektet har inneburit 
ett flertal digitala träffar och workshops 
vilka mynnat ut i ett utkast till bedöm-
ningsstöd i friidrott som ska bidra till en 
ökad samsyn kring bedömning för frii-
drotten i ämnet specialidrott. 

Pandemin har inte bara påverkat möj-
ligheten att träffas utan har också slagit 
hårt mot vissa årskullar som helt eller 
delvis har missat tävlingssäsongen som 
en konsekvens av de restriktioner som 
varit. Motivationsbrist och minskat väl-
mående är en potentiell konsekvens av 
pandemin för de friidrottarna och ett 
prioriterat område att möta upp och 
göra insatser för under 2022.

Verksamheten för dubbla karriärer 
har under året också kantats av större 
strategiska och organisatoriska frågor 
och beslut främst kopplade till idrotts-
gymnasieverksamheten. Större delen av 
våren ägnades åt att förbereda friidrot-
ten för en omorganisering och inträde 
i det kommande nya idrottsgymnasie-
systemet som såg ut att få genomslag i 
regeringen. Nu blev det inte så och ett 
nytt idrottsgymnasiesystem sköts på 
obestämd framtid vilket också inne-
bar att friidrotten, liksom alla andra 
specialidrottsförbund, skulle förbereda 
för en ny avtalsperiod i det gällande 
idrottsgymnasiesystemet med RIG och 
NIU. Hösten vigdes därför åt fortsatt tät 
kontakt, verksamhetsbesök och givande 
dialoger med NIU-skolorna inför kom-
mande tillstyrkansperiod och dimensi-

oneringsperiod. Ämnet specialidrott är 
också under utveckling där regeringen 
under hösten föreslog att ämnesbetyg 
ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan 
där Skolverket har fått i uppdrag att för-
bereda ett införande av ämnesbetyg den 
1 juli 2025. Under hösten samlades där-
för friidrottens RIG och NIU i en digital 
workshop för att diskutera hur specia-
lidrotten skulle kunna utformas inom ra-
men för ämnesbetygsreformen och gavs 
möjligheten att skicka med inspel till 
Skolverkets fortsatta arbete med frågan.

Varje år delas RF:s och Svenska Spels 
Elitidrottsstipendium ut till elitidrottare 
som kombinerar elitidrott och studier vid 
högskola eller universitet. Det var hård 
konkurrens om stipendiet det gångna året 
där 336 elitidrottare sökte de 50 stipendi-
er som delades ut. Friidrotten hade nära 
40 sökande där väldigt många höll en 
hög idrottslig nivå. Bland årets stipendi-
ater hittas fem friidrottare; Maja Nilsson, 
Vidar Johansson, Simon Sundström, Vik-
toria Karlsson och Olof Ryberg. Stipendi-
aterna erhåller både ekonomiskt stöd och 
resursstöd som exempelvis idrottspsyko-
logiskt stöd från RF. 
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Stärkt finansiering för att utveckla friidrotten
Modellerna för fördelning av statliga medel innebär begränsningar, orga-
nisatoriska förändringar står för dörren och coronapandemins effekter blir 
långtgående. Därför är ökad självfinansiering viktig för friidrotten. Nya 
verksamhetsområden och intäktsmodeller blir avgörande för utvecklings-
kraften.
Utredning gällande stärkt finansiering
Svenska Friidrottsförbundet har förnär-
varande en stabil ekonomi och ett eget 
kapital som de senaste åren ökat. Ett ök-
ande intresse för Svensk Friidrott, lång-
siktiga avtal med starka partners samt 
en positiv utveckling av evenemangen, 
framför allt Finnkampen, är bidragande 
orsaker. De kommande åren står förbun-
det dock inför större strukturella föränd-
ringar och osäkerheter vilket kan påver-
ka ekonomin. Samtidigt finns ett aldrig 
sinande behov av nya idéer och behov av 
resurser för att utveckla både befintliga 
och nya verksamheter. 

Under 2021 tillsatte förbundsstyrel-
sen en arbetsgrupp med uppdraget att 
analysera Svensk Friidrotts långsiktiga 
finansiering. Utöver kartläggning av nu-
läget, inklusive omvärldsbevakning och 
ekonomisk prognos för perioden 2021-
2025, var uppgiften att analysera rörel-
sens framtida möjligheter och behov av 
att ytterligare generera icke öronmärkta 
medel, allt i syfte att uppnå de målsätt-
ningar som är beskrivna i Friidrottens 
Strategi 2025.

Arbetsgruppen har under året utrett 
och föreslagit några strategiskt viktiga 
utvecklingsområden där extern finan-
siering kan bidra till att den totala in-
täktsmassan ökar för Svensk Friidrott. 
I november beslutade förbundsstyrelsen 
att prioritera och fortsätta arbetet med 
följande områden:
• Fler medlemmar – medlemsrekryte-

ring

• Utreda ett eventuellt införande av 
tävlingslicens(er)

• Utredning av ett sammangående med 
Gång- och Vandrarförbundet

• Ökat engagemang och starkare rela-
tion till friidrottssupporters

• Ökat samarbete med landslagsaktiva

• Arbetsgruppen består av Stephan 
Hammar, Karin Lundgren, Anders 
Svanholm från förbundsstyrelsen 
samt Stefan Olsson och Jan Larsson 
från kansliet.

Starka och långsiktiga partners  
till Svensk Friidrott
Det går inte att nog betona den ekono-
miska betydelsen av alla starka och lång-
siktiga partners som ser ett stort värde 
i att samarbeta med Svensk Friidrott på 
olika sätt. De senaste årens påverkan av 
pandemin är ett bra exempel. Trots att 
allt inte varit som vanligt, där aktiviteter 
och rättigheter inte har kunnat nyttjas 
som planerat, har vi tillsammans försökt 
hitta nya sätt för aktivering och kommu-
nikation. Framför allt har Svenska Frii-
drottsförbundet känt ett starkt stöd från 
företagen som visat stor förståelse för 
vår och föreningarnas situation. 

Under 2021 har nya avtal tecknats och 
förlängts med Svensk Friidrotts nationel-
la partners Folksam och Atea. Folksam 
fortsätter också som titelsponsor för 
Folksam Grand Prix-serien i ytterligare 
fyra år och Atea är fortsatt medarrangör 
av Friidrottsgalan.

Även med Folkspel inleddes under året 
ett nytt avtal och ett fördjupat samarbe-
te. Bland annat utsågs fyra landslagsakti-
va – Sofie Skoog, Vanessa Kamga, Simon 
Sundström och Kim Amb – till ambassa-
dörer för Folkspel och samarbetet med 
Svensk Friidrott. Ambassadörerna kom-
mer att medverka i olika aktiviteter och i 
vår och Folkspels kommunikation.

Under slutet av året och inför 2022 
har avtalen även förlängts med Prioritet 
Finans, Mabi Hyrbilar, Textilia, Scandic 
Hotel och Unisport.

Kraftig ökning av föreningarnas 
intäkter tack vare Folkspel
Folkspel, en samarbetspartner till Svens-
ka Friidrottsförbundet men även för-
eningslivets egna lotteribolag, kan se 
tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt 
år. Det totala överskottet till alla ideella 
föreningar från försäljningen av Bing-
olotter, Sverigelotter och Julkalendrar 
blev 352 miljoner det senaste verksam-
hetsåret och friidrottsföreningar runt om 
i Sverige, som har sålt Folkspels lotter, 
tjänade ihop hela 2 444 000 kronor. Det 
är en ökning jämfört med föregående år 
med 47 procent, eller uttryckt i kronor: 
785 000.

I samband med en träff med alla 
idrottsförbund överräcktes en symbolisk 
check till Folkspels och Svenska Frii-
drottsförbundets ambassadör Kim Amb.

09

Målbild 2025

•  Svensk friidrott har en stark eko-
nomi på alla organisatoriska ni-
våer.

•  Förbundet har större utrymme att 
själv styra hur de ekonomiska re-
surserna används.

•  De investeringar som krävs för att 
säkerställa en attraktiv och växan-
de friidrott har blivit möjliga.
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekrete-
raren för Svenska Friidrottsför-
bundet avger härmed årsre-
dovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har 
under året haft 937 (946) medlemsfören-
ingar. Knappt hälften av föreningarna är 
så kallade arenaföreningar med tävlings- 
och arrangemangsverksamhet medan 
resterande har tonvikt på motion. Denna 
breda verksamhet är friidrottens stora 
tillgång och av avgörande betydelse för 
SFIF:s position och utveckling.

Den av förbundsårsmötet antagna 
visionen lyder ”Din idrott – för livet” 
och kompletteras med vår gemensamma 
värdegrund ”Friidrott är för alla, till-
sammans, trovärdig och hälsosam samt 
trygg och glädjefylld”. 

Förbundets verksamhetsplan för 2021 
har haft sin grund i arbetet med Friidrot-
tens Strategi 2025 som beslutades på 
Förbundsårsmötet i mars. Våra övergri-
pande mål är ”En attraktiv och växande 
friidrott” där ambitionen och målet är 
att vi ska växa ”i hela landet, i alla åld-
rar, i stora och små föreningar och i alla 
grenar”. Verksamhetsplanen bygger på 
nio strategiska och prioriterade utveck-
lingsområden som vi kommer arbeta ak-
tivt med till 2025. 

SFIF medverkar i såväl den nationella 
idrottsrörelsen genom Riksidrottsför-
bundet (RF/SISU) och Sveriges Olym-
piska Kommitté (SOK) som i de inter-
nationella friidrottsgemenskaperna via 
Europeiska Friidrottsförbundet  (EA) 
och Internationella Friidrottsförbundet, 
benämnt World Athletics (WA).  

Resultat och ställning
SFIF har under året erhållit stöd från RF 
om 22,4 MSEK (22,9 MSEK) och SOK 
om 2,6 MSEK (2,9) MSEK. Dessa stöd 
är årligen återkommande.

För 2021 har SFIF har även hanterat 

164,061 MSEK i kompensationsstöd/
återstartsstöd från RF kopplat till Coro-
napandemin. Av dessa stöd har 108,393 
MSEK gått till Friskis o Svettisförening-
ar och 52,816 MSEK har på uppdrag 
av RF fördelats till arrangörer av större 
motionslopp, arenaevenemang och di-
striktsförbund. Resterande 2,852 MSEK 
har tillfallit SFIF varav 2 MSEK är åter-
startsstöd för användning enligt plan, 
0,808 MSEK är stöd för Finnkampen 
och resterande 0,044 MSEK till adminis-
tration SFIF. Därutöver har föreningar 
ansökt om kompensationsstöd som har 
hanterats och utbetalts direkt av RF.

Resultatet för 2021 visar ett överskott 
på 4,891 MSEK (+6,255 MSEK) vilket 
skall ställas mot budgeterat överskott på 
0,005 MSEK. 

Av årets resultat har 5,295 MSEK re-
serverats som ändamålsbestämda medel, 
det kvarstående beloppet om -0,4 MSEK 
överförs i ny räkning.   

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Coronapandemin har under verksam-
hetsåret 2021 fortsatt att på olika sätt 
påverka såväl Svensk Friidrott i allmän-
het som för förbundets verksamhet mer 
specifikt. Föreningarna och framförallt 
arrangörer av stora motionslopp har 
haft det tufft då flera av de större loppen 
har tvingats ställas in eller flyttats fram. 
Vissa lopp har kunnat genomföras men 
i begränsad omfattning. Hundratals för-
eningar har fått tagit del av det kompen-
sationsstöd som RF administrerat. 

Föreningsverksamheten har noterat 
ett visst medlemstapp och det finns ock-
så en viss oro kring framtida intresse 
hos barn och ungdomar med tanke på 
de restriktioner som varit under året och 
begränsat möjligheten till både träning 
och tävling. 

Sommarens arrangemang har i stort 
kunnat genomföras även om det har 
skett med begränsningar både vad gäller 
antalet deltagare och framförallt möj-
ligheten till publik. Utifrån framtagna 
guidelines har Finnkampen, Folksam 

GP-tävlingarna, BAUHAUS-galan och 
hela det ordinarie mästerskapsprogram-
met kunnat genomföras. Det har bidra-
git till stor medial exponering och att 
goda partnerrelationer har kunnat upp-
rätthållas. 

Finnkampen är ett otroligt viktigt eve-
nemang och vi är glada att vi kunde ge-
nomföra det på Stockholms Stadion.

OS i Tokyo kunde genomföras om 
än ett år för sent och helt utan publik 
och med stränga restriktioner. Daniel 
Ståhl och Armand Duplantis tog guld 
och Simon Pettersson ett överraskan-
de silver. Det bidrog till att friidrotten 
gjorde ett sina absolut bästa OS sedan 
1952 i Helsingfors. Glädjande också att 
såväl Inomhus-EM som internationella 
juniormästerskapen kunde genomföras. 
Även dessa mästerskap innebar stora 
framgångar. Vi noterar också att vissa 
mästerskap har flyttats fram vilket ock-
så påverkat det ekonomiska utfallet för 
året och budget för kommande år. 

På Riksidrottsmötet i maj beslutades 
att Friskis&Svettis inte blir ett eget SF 
som man ansökt om. 

I slutet av året beslutade förbunds-
styrelsen om en utökad samverkan med 
Friskis&Svettis där deras föreningar 
även fortsättningsvis kommer att vara 
en del av svensk friidrott. Ett samarbets-
avtal har upprättats som gäller perioden 
2022-2025 och som också reglerar hur 
fördelning av stöden från staten via RF 
skall ske med fokus på organisationsstöd 
och verksamhetsstöd. Det är inget som 
påverkat ekonomiska utfallet för 2021 
men kommer få stor betydelse de kom-
mande åren. 

Därutöver har arbetet med ett antal 
processer pågått under året. Den vikti-
gaste är den nya regionala organisatio-
nen vilket innebär att vi från 1 januari 
2022 kommer att gå från nuvarande 
23 till 9 distriktsförbund (SDF). Bland 
övriga större aktiviteter kan nämnas 
fortsatt arbete med att implementera Pa-
rafridrott och OCR (hinderbanelöpning) 
i vår verksamhet.

Ett fortsatt fokus på värdegrunds- och 
jämställdhetsarbete har på ett övergri-
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pande plan haft stor påverkan och där 
en trygg och säker friidrott är grundläg-
gande värdeord.  Antidopingarbetet är 
fortsatt intensivt och är en prioriterad 
och viktig del av verksamheten.

Förvaltning
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårs-
mötet inte är samlat, Svensk Friidrotts 
högsta beslutande organ. Styrelsens 
uppgift är att bedriva verksamhet enligt 
stadgarna och förbundsårsmötets beslut. 
Styrelsen ansvarar också för den interna-
tionella representationen.

Styrelsen består av totalt tio personer, 
nio valda ledamöter (fem män och fyra 
kvinnor) samt en representant från EA 
(kvinna). Därutöver deltar på styrelse-
mötena även generalsekreterare, perso-
nalrepresentant, styrelsens sekreterare, 
ledamot från ungdomsrådet samt repre-
sentant från valberedningen. Styrelsen 
har under året haft 17 protokollförda 
möten, de flesta digitalt. Det är något 
fler än normalt och delvis beroende på 
coronapandemin. Förbundsårsmötet 
genomfördes 27 mars och helt digitalt. 
Förbundsårsmötet föregicks veckan inn-
an av ett antal webinarier som informa-
tion och förberedelser.

Förbundskansliet har under 2021 haft 
27 personer (14 män och 13 kvinnor) 
anställda. 

Framtida utveckling
Vi får vara medvetna om och förberedda 
på att pandemin på olika sätt kan på-
verka vår verksamhet också under 2022 
och kanske även på längre sikt. Den fort-
satta osäkerheten som råder kommer att 
påverka såväl verksamhetsmässigt som 
ekonomiskt både förbundet och kan-
ske framförallt våra föreningar. Styrel-
sen följer aktivt utvecklingen och vidtar 
lämpliga åtgärder efter behov. 

En ny Verksamhetsinriktning, Frii-
drottens Strategi 2025, antogs på För-
bundsårsmötet och är det dokument 
som vi nu gemensamt i svensk friidrott 
beslutat att vi ska verka efter. Strategin 
utgår från attraktion och vilja att växa 
och bli större där målet är att svensk fri-
idrott fram till 2025 ska växa med 12% 
kopplat till LOK-stödet. Därutöver har 
styrelsen arbetat fram ett antal detalje-

rade mål, sett över årsplaneringen samt 
organisationen gällande kommittéer 
och råd. 

1 januari 2022 träder den nya regio-
nala organisationen med 9 SDF i kraft 
liksom övertagandet av Parafriidrotten 
från Parasportsförbundet. Två historiska 
beslut som vi är övertygade om kommer 
att stärka vår verksamhet. Utveckling 
och satsning på fortsatt digitalisering 
kommer att vara nödvändigt för såväl 
förbundet som verksamheten i stort. 

Samarbete och stöd från RF och SOK 
i olika former är fortsatt centralt för oss 
och vi följer processen för ett stärkt och 
samordnat nationellt elitstöd med stort 
intresse.

Vid Riksidrottsmötet beslutades om 
att Specialidrottsförbunden (SF) fram till 
2025 ska tillföras ytterligare 100 MKR 
med fokus på organisationsstöd och 
verksamhetsstöd.

Styrelsen har också beslutat om att 
stärka arbetet med att öka våra intäkter, 
både genom befintliga och nya samarbe-
ten, men också genom nya aktiviteter. En 
ökad självfinansiering är nödvändig för 
att skapa stabilitet på lång sikt.

Ekonomisk utveckling i  
sammandrag (MSEK)

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
För att överleva och känna framtidstro 
under Coronapandemin har det eko-
nomiska stödet från staten via RF be-
tytt mycket för friidrottsrörelsen. Den 
nationella förbundsorganisationen har 
ägnat stort fokus på påverkansarbetet 
gentemot regering, riksdagspartierna 
och RF. Pandemin kommer på olika sätt 
att påverka vår verksamhet under 2022   

och kanske också på längre sikt. Enligt 
information från RF kommer ytterligare 
återstartstöd till föreningar och förbund. 
RF har av olika anledningar inte beslu-
tat om exakt nivå på organisations- och 
verksamhetsstöden, där besked väntas 
komma först under mars månad.

2021 2020 2019 2018 2017

Intäkter 211,8 148,7 50,9 45,2 41,1

Årets resultat +4,9 +6,3 +0,2 +0,6 +1,7

Balansomslutning 28,3 20,4 16,6 16,8 15,2

Soliditet 73,1% 77,5% 57,8% 55,9 % 58,0 %

Medelantal anställda 27,0 26,0 25,0 21,0 19,0

CORONASÄKRAT. Pandemin för-
ändrade friidrottsvardagen även under 
2021.
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Årsredovisning

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter 

   Medlemsavgifter 2 458 2 520

  Gåvor - 126

   Bidrag 1 189 658 128 812

   Nettoomsättning 2 19 683 16 841

  Övrig föreningsintäkt - 349

Summa intäkter 211 799 148 648

Verksamhetens kostnader

   Lämnade bidrag -167 055 -108 132

   Övriga externa kostnader -19 819 -15 538

   Personalkostnader 3 -19 908 -18 027

   Avskrivningar -126 -116

Summa kostnader -206 908 -141 813

Verksamhetsresultat 4 891 6 835

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - -580

Årets resultat 4 891 6 255

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning 4 891 6 255

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 

Reservering av ändamålsbestämda medel 6 -5 295 -4 317

Årets resultat efter fördelning -404 1 938
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar

   Inventarier 4 162 161

Finansiella anläggningstillgångar

   Aktier i dotterbolag 5 50 50

Summa anläggningstillgångar 212 211

Omsättningstillgångar

Varulager m m

   Varulager 237 245

237 245

Kortfristiga fordringar

   Kundfordringar 2 104 3 774

   Övriga fordringar 1 1

   Förutbetalda kostnader och

   upplupna intäkter 1 654 945

3 759 4 720

Kassa och bank 24 154 15 263

Summa omsättningstillgångar 28 150 20 228

Summa tillgångar 28 362 20 439

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6

Balanserat kapital 15 845 9 590

   Årets resultat 4 891 6 255

Summa eget kapital 20 736 15 845

Kortfristiga skulder

   Leverantörsskulder 2 048 619

  Skuld till dotterbolag 56 159

   Övriga skulder 458 678

   Upplupna kostnader och 7 5 064 3 138

   förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder 7 626 4 594

Summa Eget kapital och Skulder 28 362 20 439
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Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

Redovisnings och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas 
normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över 
denna period.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskriv-
ningar baserade på bedömd nyttjandeperiod.
 Inventarier 5 år
 Datorer 3 år

Varulager
Varulagret är värderat till anskaffningsvärden och inkuransbedömning har skett på individuell nivå.

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Erhållna bidrag 2021 2020
Bidrag RF/SF-Stöd 22 387 22 936

Bidrag RF Kompensationsstöd- Återstartsstöd SFIF 2 852 168

Bidrag RF Kompensationsstöd- Återstartsstöd Friskis o Svettis 108 393 64 967

Bidrag RF Kompensationsstöd- Återstartsstöd övriga SDF och 
föreningar

52 816 37 649

Bidrag SOK 2 615 2 881

Bidrag EA, WA 475 146

Övr bidrag 120 65

Summa 189 658 128 812

Not 2 Nettoomsättning 2021 2020

Idrottsverksamhetens intäkter 1 546 1 818

Sponsring, reklam, annonser 17 729 14 822

Försäljningsintäkter 183 201

Övriga rörelseintäkter 225 -

Summa 19 683 16 841

Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2021 2020

Styrelse och generalsekreterare 1 166 1 033

Övriga anställda 11 642 10 843

Ledararvode, landslagsersättningar 254 466

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 494 5 182

(varav pensionskostnader) -1 564 -1 266

Totala löner, ersättningar

och sociala avgifter 19 556 17 524

Pensionskostnader för generalsekreteraren 300 ksek (254 ksek). Uppsägningstiden för avtalet är från 
Svenska Friidrottsförbundets sida tolv månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från generalsekrete-
rarens  sida gäller sex månader.

Årsredovisning
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Medelantalet anställda med fördelning 2021 2020

på kvinnor och män

Män 14 13

Kvinnor 13 13

Totalt 27 26

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2021-12-31 2020-12-31

Män

Styrelse 5 5

GS 1 1

Totalt 6 6

Kvinnor

Styrelse 5 5

Totalt 5 5

Not 4 Inventarier 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 990 989

Årets inköp 131 109

Försäljning/utrangeringar -70 -108

Utgående anskaffningsvärde 1 051 990

Ingående avskrivningar enligt plan -829 -816

Försäljning/utrangeringar 66 103

Årets avskrivning enligt plan -126 -116

Ackumulerad avskrivning -889 -829

Utgående planenligt restvärde 162 161

Not 5 Aktier i dotterföretag
Svensk Friidrott Produktion AB, Aktieinnehav Tot antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital
556850-3444, säte Solna 1 000 1 000 50 917 1 261

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 3 745 3 165

Aktieägartillskott - 580

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 745 3 745

Ingående nedskrivningar -3 695 -3 115

Årets nedskrivning - -580

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 695 -3 695

Utgående redovisat värde 50 50
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Årsredovisning

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Årsredovisningen har signerats digitalt av Förbundsstyrelsen per 2022-02-25

Johan Storåkers

Berndt Andersson

Karin Grute Movin

Bo Sjölander

Karin Lundgren

Caroline Gedin

Stephan Hammar

Anders Svanholm

Ulrika Pizzeghello

Frida Näsman Fagerström

 

Stefan Olsson (generalsekreterare)

Vår revisionsberättelse har angivits 2022-02-25, Grant Thornton Sweden AB
Digital signering av Stefan Norell, Auktoriserad revisor

Not 6 Eget kapital Balanserat Ändamåls Totalt

kapital bestämt eget kapital

Ingående balans 11 528 4 317 15 845

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 4 317 -4 317

Reservering av ändamålsbestämda medel -5 295 5 295

Årets resultat 4 891 4 891

15 441 5 295 20 736

Återstående del av beviljade ändamålsbestämda stöd från RF att använda 2022.

RF Återstartstöd 2 000

Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 2 434

Verksamhetsstöd Paraidrott 244

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 493

Projektstöd Verksamhetsinriktning - Friidrottens spelregler 94

Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete - Personvalskampanj 30

5 295

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterskulder 1 147 1 361

SOK 719 -

RF Återstartsstöd 2 150 -

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 048 1 777

5 064 3 138

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter inga inga

Eventualförpliktelser inga inga

Väsentliga händelser efter balansdagen

Pandemin kommer på olika sätt att påverka vår verksamhet under 2022 och kanske också på längre sikt. Osäkerheten som råder påverkar såväl verksam-
hetsmässigt som ekonomiskt både förbund och våra föreningar. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder efter behov.
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Revisionsberättelse Till förbundsårsmötet i Svenska Friidrottsförbundet, Org.nr. 802001-0719

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2021. Förbun-
dets årsredovisning ingår på sidorna 36-42 i 
dokumentet verksamhetsberättelsen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2021 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsårsmötet faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. 
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Annan information än  
årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består 
av verksamhetsberättelsen (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påver-
ka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

•identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsent-
lig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•skaffar vi oss en förståelse av den del av för-
bundets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

•utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser el-
ler förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•utvärderar vi den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-

ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisan-
de bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2021.

Vi tillstyrker att förbundsårsmötet beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närma-
re i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende 
i förhållande till förbundet enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsele-
damot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummel-
se som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
förbundets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den      februari 2022
Grant Thornton Sweden AB
Stefan Norell, Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Organisation

Till styrelsen för Svenska  
Friidrottsförbundet
Vi har granskat verksamheten inom 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2021.

Lekmannarevisorernas uppdrag är att 
granska om verksamheten utifrån gäl-
lande stadgar och stämmobeslut skötts 
på ett rationellt sätt. Som underlag för 
granskningen ska vi ta hjälp av till-
gängliga dokument som protokoll och 
planer. Vi ska uttala oss om den interna 
kontrollen inom SFIF gällande arbets-
ordningar är tillräcklig. Det innebär att 
vi ska granska om Förbundsstyrelsen 
följer de av stämman fattade besluten 
om verksamhetens omfattning och in-
riktning samt om gällande arbetsord-
ning för Förbundsstyrelsen och antagna 
policydokument följs för att ge stäm-
man ett bra underlag för sin bedöm-

ning. Granskningen ska ske med fokus 
på verksamhetens överensstämmelse 
med målen.

Det är första året som granskningen 
sker enligt denna uppdragsbeskrivning 
och det är också första året som vi har 
varit två lekmannarevisorer.

Vi har under året utarbetat en ar-
betsplan och fördelat arbetsuppgifterna 
oss emellan. De arbetsmetoder som vi 
använt för uppdraget har bland annat 
varit inläsning och studier av protokoll 
från förbundsårsmötet och styrelse-
möten samt andra styrande dokument, 
medverkan vid förbundsårsmötet och 
orförandekonferensen, kontinuerlig läs-
ning av friidrott.se samt närvaro vid sty-
relsemöte. Vi har även haft samtal med 
styrelsens ordförande, generalsekrete-
raren, styrelseledamöter, kanslipersonal 
och andra funktionärer inom svensk frii-

drott. Vi har kommunicerat och samver-
kat med yrkesrevisorn. 

Under året har vi gjort en fördjupad 
granskning av några av de händelser och 
uppgifter som varit extraordinära under 
året såsom exempelvis arbetet med di-
striktens omorganisation.

Granskningen har skett enligt god sed 
för detta slag av granskning. 

De frågor som vi haft har besvarats 
av generalsekreteraren och styrelseord-
förande på ett tillfredställande sätt. Vi 
bedömer att Svenska Friidrottsförbun-
det skötts på ett ändamålsenligt och 
tillfredsställande sätt och att förbundets 
interna kontroll har varit tillräcklig. 

Söderhamn och Malmö 2022-02-14 
Leif-Göran Mosell 
Pia Bosdotter Olson 
Av årsmötet utsedda lekmannarevisorer

Hedersordförande
H M Drottningen

Hedersledamot
Arne Ljungqvist 

Ordförande
Johan Storåkers 

Vice ordförande
Caroline Gedin (fr o m 2021-04-23)
Karin Grute Movin (t o m 2021-04-23)
Karin Lundgren  

Övriga ledamöter
Berndt Andersson, Maja Englund  
(t o m 2021-03-27), Karin Grute Movin, 
Stephan Hammar, Frida Näsman  
Fagerström (fr o m 2021-03-27), Ulrika 
Pizzeghello, Bo Sjölander, Ellinor  
Stuhrmann (t o m 2021-03-27) Anders 
Svanholm, Personalrepresentant: Anna 
Jonsson

Valberedning
Anders Havdelin (ordf. t o m 2021-10-29), 
Helene Bourdin (ordf fr o m 2021-10-29), 
Gunilla Löthagen Sjöstrand, Tomas  
Strandberg, Anders Thorén

Revisionsbolag
Grant Thornton Sweden AB, huvudansva-
rig Stefan Norell 

Anläggningskommittén
Stephan Hammar (ordf.), Stefan Carlsson, 
Daniel Bergin (kontaktperson SFIF kansli), 
Jessica Berlin, Rickard Bryborn, Andreas 
Puskas

Internationella kommittén 
Toralf Nilsson (ordf.), Emma Green (t o m 
2021-04-09), Karin Grute Movin, Curt 
Högberg, Staffan Movin, Björn O. Nilsson, 
Stefan Olsson, Anders Tallgren, Anna 
Palmerius, Johan Storåkers 

Medicinska kommittén
Toomas Timpka (ordf.), Jan Kowalski,  
Sverker Nilsson, Marina Sjöberg
Adj: Berndt Andersson (styrelsen SFIF), 
Gunnar Bergqvist (elitklubbarna)  
(t o m 2021-05-20),  Jenny Jacobsson 
(forskning), Frida Lindström (kontaktperson 
SFIF kansli), Dejan Mirkovic (kontakt-
person SFIF kansli) Sofie Skoog (aktivas 
råd), Mikael Wirstedt (Elitklubbarna fr o m 
2021-05-20)

Tävlings- och arrangemangs-
kommittén
Karin Grute Movin (ordf.), Daniel Bergin 
(kontaktperson SFIF kansli), Carl Hedin 
(ungdomsrådet) Pär Holm, Per Jutterström, 
Magnus Malmsborg (kontaktperson SFIF 
kansli), Dejan Mirkovic (kontaktperson SFIF 
kansli fr om 2021-09-30) Anna Palmerius, 
Mikael Romell, Lillemor Rönnbrant, Karin 
Torneklint (t o m 2021-09-30), Mats 
Åkerlind, plus representant från Starterrådet
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Organisation

Utmärkelsekommittén
Christina Liffner (ordf.), Gunilla Dahlén 
(kontaktperson SFIF kansli), Gunilla  
Löthagen Sjöstrand, Andreas Thornell, 
Mats Åkerlind

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordf.), Lena Björk (vice 
ordf t o m 2021-07-01), Gunilla Dahlén 
(kontaktperson SFIF kansli), Anna Ek, Roger 
Karlsson, Anders Logg, Mikael Magnusson, 
Karin Schön, Anders Svanholm (styrelsen 
SFIF), Jenny Åkervall
 
Utbildningskommittén
Ulrika Pizzeghello (ordf.), Johan Engberg, 
Gunilla Löthagen Sjöstrand, Rebecka Törn, 
Henrik Eliasson, Anders Möller (adj SFIF 
kansli), Janne Wanhainen (adj SFIF kansli)

Arbetsgruppen för statistik
Jonas Hedman (ordf.), Lennart Julin, Johan 
Löfstedt, Mikael Magnusson, Rooney 
Magnusson, Bo Nordin

Aktivas råd
Tom Kling-Baptiste, Vanessa Kamga,  
Johan Rogestedt, Fredrik Samuelsson, 
Sofie Skoog, Jan Larsson (kontaktperson 
SFIF kansli), Karin Torneklint (förbunds-
kapten t o m 2021-10-01, Kajsa Bergqvist 
(förbundskapten fr o m 2021-10-01 

Föreningsrådet
Moa Hjelmer, Spårvägens FK, Maria 
Jansson Ljungby FIK, Elsa Olsson  
Umedalens IF, Jeremy Pryce IFK Göteborg, 
Anders Walther IFK Lidingö, Benjamin 
Åberg Hälle IF 

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm, Stefan Olsson 

Rådet för Ultradistanslöpning 
Johan Steene (ordf.), Mats Dänsel,  
Andreas Falk, Tobbe Gyllebring, Maria 
Jansson, Diana Kämpe, Sandra Lundqvist, 
Annika Nilrud, Ferike Pasthy, Jan-Erik 
Ramström, Dan Välitalo, Stefan Olsson 
(adj.)

Rådet för Trygg Friidrott
Freja Jernstig (ordf.), Hanna Mia Persdotter

Ungdomsrådet
Michael Pettersson (ordf. fr o m 2021-
03-31), Freja Avebäck (vice ordf. t o m 
2021-03-31), Freja Andersdotter (vice 
ordf fr o m 2021-11-28), Amanda Cleréus 
(fr o m 2021-03-31) Rebecca Edberg 
t o m 2021-03-31), Carl Hedin (fr o m 
2021-03-31), Stina Hedvall (t o m 2021-
03-31), Oskar Greilert, Sofia Lindskog, 
Henrik Möbius, Gustav Zetterlund (fr o m 
2021-03-31)

Starterrådet 
Marit Ekström (ordf.), Stefan Appel, Daniel 
Bergin (kontaktperson SFIF kansli), Roger 
Karlsson, Lisbeth Polgård

Styrgrupp för implementering av 
parafriidrott i Svenska Friidrottsför-
bundet
Berndt Andersson (styrelsen SFIF), Daniel 
Cortobius (kontaktperson SFIF kansli), 
Frida Näsman Fagerström (fr o m 2021-
03-27), Stefan Olsson, Ulrika Pizzeghello 
(styrelsen SFIF) (t o m 2021-03-27)

Styrgruppen för införandet av en 
ny regional organisation 
Toralf Nilsson, ordf, Lena Björk, Björn 
Lindén (adj SFIF kansli), Karin Lundgren 
och Stefan Olsson. 

Övriga grupper
Folksam Grand Prix styrgrupp 
Stephan Hammar (ordf.), David Fridell, 
Rasmus Olofsson, Mikael Romell, John 
Weslien
Adj: Daniel Bergin, Jan Larsson, Magnus 
Malmsborg (alla från SFIF kansli)

Projektgrupp för kastsäkerhet 
Mats Ahlberg (ordf.), Anders Axlid  
(kontaktperson SFIF kansli), Anders  
Borgström

Finnkampens 100-årsjubileum 2025 
styrgrupp
Stephan Hammar, Jan Larsson, Magnus 
Malmsborg, Stefan Olsson samt deltagare 
från Finska Friidrottsförbundet.

Svenska motionslopp och idrottse-
venemang
Stefan Olsson
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Representation

Representation
Internationella organisationer 

World Athletics (WA)
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceord-
förande)
Disciplinary Tribunal: Conny Jörneklint 
Human Rights Working Group: Toralf 
Nilsson (t o m 2021-07-29)
Safeguarding Working Group: Karin 
Grute Movin
World Cross Country Tour - reference 
group; Staffan Movin (t o m 2021-09-30)

International Athletics  
Foundation (IAF) 
Arne Ljungqvist (Vice ordf.)

Internationella Olympiska  
Kommittén (IOC)
Member: Stefan Holm (t o m 2021-07-21)
Arne Ljungqvist (hedersledamot)
Athletes Commission: Stefan Holm  
(t o m 2021-07-21)
IOC Members Election Commission:  
Stefan Holm (t o m 2021-07-21)
Women in Sport Commission: Stefan Holm 
(t o m 2021-07-21)

European Athletic Association (EAA)
Council: Karin Grute Movin, Toralf Nilsson 
(hedersledamot)
Bidding Advisory Group: Karin Grute 
Movin
Development Commission: Karin Grute 
Movin (fr o m 2021-05-09)
European Athletics Court: Thore Brolin 
(vice ordf.)
Executive Board: Karin Grute Movin
Evaluation Commission: Toralf Nilsson  
Event & Competition Commission: Toralf 
Nilsson
Leadership Programme/Mentoring 
Project/Gender Leadership: Karin Grute 
Movin (ordf.), Mentoring project: Curt 
Högberg, Sofia Jäger Stenberg, Toralf 
Nilsson, Staffan Movin, Hillevi Thor  
Medical & Anti-doping Commission:  
Jan Engström 
Marketing Advisory Group: Karin Grute 
Movin 
Running Advisory Group: Karin Grute 
Movin 

Safeguarding Programme: Karin Grute 
Movin (ordf.)
Sustainability Programme: Karin Grute 
Movin (ordf.)

WANDA Diamond League 
Media and Social Media Working Group: 
John-Eric Ericsson, Hanna Fridh
General Assembly: Jan Kowalski, Johan 
Engberg

The Association of European  
Athletics Meetings Organizers  
(Euromeetings)
Board: Johan Engberg 
Rajne Söderberg (hedersordförande)

Association of Athletics Managers 
(AAM) 
Council: Daniel Wessfeldt (kassör)

World Masters Athletics (WMA)
Record Committee: Ivar Söderlind

European Masters Athletics (EMA)
Technical Board: Ivar Söderlind (Record 
Statistician)

Nordic Technical Committee
Daniel Bergin, Anna Palmerius (advisor)

Arbetsgrupp ang framtagande av 
en nordisk policy för att möjliggöra 
en värdebaserad hållbar friidrott 
internationellt
Staffan Movin, sammankallande  
(fr o m 2021-06-11)

Arbetsgrupp ang etablering av 
Nordic Athletic Alliance
Toralf Nilsson, sammankallande (fr o m 
2021-10-16)

European Athletics Leadership  
Programme/European Athletics  
Women’s Leadership Webinar 
Project
Azuka Nnamaka

Nordic Masters Committee
Roger Karlsson och Ivar Söderlind 

Internationella möten
Nordic Meeting, digitalt, 19 mars
Daniel Bergin, Karin Grute Movin, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers

Nordic Congress, digitalt, 11 juni 
Curt Högberg, Karin Grute Movin, Toralf 
Nilsson, Stefan Olsson, Johan Storåkers

Nordic Meeting, digitalt, 22 juli 
Karin Grute Movin, Toralf Nilsson, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers

Nordic Meeting, digitalt,  
7 september
Karin Grute Movin, Toralf Nilsson, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers

Nordic GS Conference, Stockholm, 
14-15 september
Daniel Bergin, Stefan Olsson

European Athletics Congress,  
Lausanne, 14 oktober
Anna Palmerius, Johan Storåkers

European Athletics Convention,  
Lausanne, 14-16 oktober
Sofia Jäger Stenberg, Karin Grute Movin, 
Staffan Movin, Toralf Nilsson, Stefan 
Olsson, Anna Palmerius, Johan Storåkers, 
Karin Torneklint

Nordic Meeting, Lausanne, 16 ok-
tober 
Daniel Bergin (digitalt), Karin Grute Movin, 
Staffan Movin, Toralf Nilsson, Stefan  
Olsson, Anna Palmerius, Johan Storåkers

World Athletics Convention, digitalt, 
16 november
Karin Grute Movin, Curt Högberg, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers 

World Athletics Congress, digitalt, 
17-18 november
Karin Grute Movin, Stefan Olsson, Johan 
Storåkers 
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 Representation

Internationell tävlings-
representation
World Athletics Continental Tour 
Gold, Paavo Nurmi Games, Åbo, 
7-8 juni
Pär Holm (Technical Delegate)

World Athletics Continental Tour 
Bronze Meeting, Köpenhamn, 8 juni
Lars Danielsson (Technical Delegate) 

European Athletics Team Champi-
onships First League, Cluj-Napoca, 
19-20 juni
Lars Danielsson (ITO)

Janusz Kusocinski Memorial, World 
Athletics Continental Tour Silver, 
Chorzow, 20 juni
Claes Jurstrand (Technical Delegate)

Wanda Diamond League – BAU-
HAUS-galan, Diamond League, 
Stockholm/SWE, 4 juli
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Athletics U20  
Championships, Tallinn, 15-18 juli
Mats Svensson (Chief ITO)
Claes Jurstrand (Jury of Appeal, Chair)

Olympic Games Tokyo 2020, Tokyo, 
30 juli - 7 augusti
Pär Holm (ITO)

World Athletics U20 Championships, 
Nairobi, 17-22 augusti
Claes Jurstrand (ITO), Mats Svensson (ITO)

Hungarian Athletics Grand Prix 
Budapest 2021, World Athletics 
Continental Tour Bronze, Budapest/
HUN, 22 augusti
Mats Svensson (Technical Delegate)

Nordiska mästerskapen Terräng, 
Lida/Tullinge, 7 november
Staffan Movin, (Technical Delegate)

SPAR European Cross Country 
Championships in Dublin-Fingal/IRL 
12 december
Linn Gustafsson, (Doping Control Delegate)

Nationella  
organisationer
Riksidrottsförbundet
Styrelsen: Toralf Nilsson 
Anläggningsrådet: Stephan Hammar  
(fr o m 2021-10-01) 
Dopingnämnden: Sofia Öberg
LOK-stödsnämnden: Toralf Nilsson,  
ordförande, (fr o m 2021-09-24) 
Rådet för folkbildning: Toralf Nilsson, 
Johan Storåkers (t o m 2021-09-30)
Internationella rådet: Karin Grute Movin 
Referensgrupp för översyn av uppdrag/
arbetssätt – RF/SISU/SF: Ulrika  
Pizzeghello (t o m 2021-05-30)
Referensgrupp för arbetet med ekonomiska 
konsekvenser till följd av corona: Johan 
Storåkers (t o m 2021-09-20)
Valberedningen: Johan Storåkers 

Sveriges Olympiska Kommitté 
Styrelsen: Stefan Holm, adjungerad, 
IOK-medlem (t o m 2021-07-21)
Aktivas kommitté: Carolina Klüft

Nationella möten
SOK:s årsmöte, Stockholm, 21 april
Karin Grute Movin, Stephan Hammar

Riksidrottsmötet, digitalt 28-30 maj
Berndt Andersson (deltog 29 maj),  
Stephan Hammar (deltog 28 och 30 maj), 
Karin Lundgren, Stefan Olsson, Ulrika 
Pizzeghello, Johan Storåkers

Personal 2021
Generalsekreterare 
Stefan Olsson

Administration
Christina Berg (Ekonomiansvarig)
Ellinor Jansson (Ekonomi, reception)

Marknad, kommunikation och 
tävling
Jan Larsson (Marknadschef)
Magnus Malmsborg (Evenemangsansvarig)
Daniel Bergin (Tävlingsansvarig)
Frida Lindström (Marknads- och  

tävlingskoordinator)
Mathias Karlsson (Kommunikations-
ansvarig from 210501)
Gustav Orbring (Kommunikatör)
Lukas Nordén (Kommunikatör tom 
211008)
Jonas Hedman (Resultat och Statistik 50 % 
tom 210131 därefter anställd i Svensk 
Friidrott Produktion AB)

Förening
Hillevi Thor (Avdelningschef from 210101)
Björn Lindén (Föreningsutvecklingsansvarig)
Anna Jonsson (Förlagsansvarig,  
Föreningsadministration)
Azuka Nnamaka (Integration och  
mångfald)
Gunilla Dahlén (Vuxenidrott, utmärkelser 
60 %)
Jenny Sundqvist (Motionslöpning och 
folkhälsa)
Frida Hogstrand (Barn- och  
Ungdomsansvarig)
Daniel Cortobius (Parafriidrott)
Jan-Erik Wanhainen (Utbildningsansvarig 
from 210115)
Anders Rydén (Utbildningsansvarig tom 
210215)

Elit och Landslag
Karin Torneklint (Förbundskapten tom 
210930)
Kajsa Bergqvist (Förbundskapten from 
210810)
Anders Axlid (Prestationscentrum Kast)
Marie Hedlund (Landslagskoordinator) 
Sofia Kuylser (Elitidrott och studier 50 %)
Dejan Mirkovic (Tf Sportchef)
Ulf Friberg (Prestationscentrum medel/
långdistans, 75 %)
Johan Wettergren (Prestationscentrum 
medel/lång 75 %)
Anders Möller (Prestationscentrum Hopp)
Torbjörn Eriksson (Prestationscentrum 
Sprint/häck)
Jan Samuelsson (Prestationscentrum 
Mångkamp 50 % tom 210731)
Sofia Stenberg Jäger (Prestationscentrum, 
Mångkamp 50% tom 210731 därefter 
100%)
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Utmärkelser

Utmärkelser 2021
Förtjänstmedalj i guld
Kerstin Rosén Turebergs FK

Förtjänstmedalj i silver
Sture Bodare Glanshammars IF
Elisabeth Carlberg Hälle IF
Lars-Erik Eriksson Brattås CK
Ulf Friberg Hälle IF
Eva Gerdén Håfreström IF
Lina Haglund Söderhamns IF
Lars-Gun-
nar

Hultin Brännans IF

Pia Magnusson Tibro AIK FIK
Gunnar Olhsson Bokenäs IF
Bo Persson Söderhamns IF
Christian Persson Hälle IF
Jan-Erik Qvicklund Strömstads IF
Timo Ranne KA 2 IF
Ingemar Skärvstrand KA 2 IF
Ewa Stenström IK Orient
Rajne Söderberg Hellas FK

Förtjänstmärke
Anna-Carin Eliasson Brännans IF
Lars Linderdahl Söderhamns IF
Kajsa Ahlander Söderhamns IF
Lars-GöranMosell Söderhamns IF
Dan Agnarson Öbacka LK
Jeanette Sjödin Sollefteå GIF
Helena Engman Riviera FI
Jörgen Åkerman Bohuslän-Dal
Jessica Ohlsson Bokenäs IF
Daniel Fransson Tibro AIK
Hans Fryestam Tibro AIK

Förtjänstdiplom förening/SDF
Norrbottens FIF 70 år

Förtjänstdiplom
Dan Agnarson Öbacka LK
Kajsa Ahlander Söderhamns IF
Martin Burrows Hälle IF
Anna-Ca-
rin

Eliasson Brännans IF

Daniel Fransson Tibro AIK
Mats Johansson IK Orient
Per Kåberg IK Orient
Lars Linderdahl Söderhamns IF
Lars-GöranMosell Söderhamns IF

Jessica Ohlsson Bokenäs IF
Ulf Schultheiss Tibro AIK
Jeanette Sjödin Sollefteå GIF
Stefan Thomson Riviera FI
Jörgen Åkerman Bohuslän-Dal

RF:s förtjänstmärke
Jan Ahlström Spårvägens FK
Erik Proos Gefle IF
Lillemor Rönnbrant Bohuslän-Dals FIF
Erik Wiger Järvsö IF

Internationella utmärkelser
Ivar Söderlind EA Member Federation 

Award
Karin Torneklint EA Golden Pin
Siv Tjärner EA Womens' Leadership 

Award
Anders Axlid EA Coaching Award
Malin Sundström EA Coaching Award

Årets unga ledare
Lina Isaksson Turebergs FK
Alexander Nilsson Mölndals AIK

Stipendier
Ungdomsfonden
Nikki Anderberg
Oskar Edlund
Emil Johansson
Samuel Pihlström
Maja Åskag
Edvin Wide-stipendiet
Emil Millán de la Oliva
Wilma Nielsen

Stora Grabbar och Tjejer
Frida Åkerström nr 577
Hanna Hermansson nr 578

Klocka 20 A-landskamper
Tracey Andersson

Samuel Pihlström, 
Hälle IF

Nikki Anderberg, 
Malmö AI

 Tracey Andersson, 
Ullevi FK
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Svenska rekord

Kvinnor
10 000 m 31:08.05 Meraf Bahta, Hälle IF Stockholm 4.5

5 km väg 15:04 Meraf Bahta, Ullevi FK Barcelona, ESP 31.12

10 km väg 31:44T Meraf Bahta, Hälle IF Manchester, GBR 26.9

Halvmaraton 1:08:19 Sarah Lahti, Hässelby SK Valencia, ESP 24.10

Kula 19.16 Fanny Roos, Malmö AI Växjö 29.5

19.30    F Roos Växjö 29.5

19.33    F Roos Sollentuna 13.6

19.34    F Roos Kladno, CZE 15.6

Män inomhus
3000 m 7:41.6m Andreas Almgren, Turebergs FK Sollentuna 30.1

800 m 1:45.09 Andreas Kramer, Ullevi FK Torun, POL 17.2

Längd 8.31 Thobias Montler, Malmö AI Torun, POL 5.3

Kvinnor inomhus
Kula 18.64 Fanny Roos, Malmö AI Karlsruhe, GER 29.1

18.66    F Roos Sätra 6.2

18.85    F Roos Växjö 25.2

19.29    F Roos Torun, POL 5.3

JUNIORER (–19 år) 
Pojkar
Tresteg 16.39 Gabriel Wallmark 02 Örgryte IS Tallinn, EST 18.7

16.39T    G Wallmark Tallinn, EST 18.7

16.43    G Wallmark Nairobi, KEN 22.8

4x100 m 40.81 Hammarby IF, David Thid 03, Alexander 
Pilgrim 03, Jonatan Borg 03, Viktor Wall 03

Huddinge 1.8

Flickor
Tresteg 13.91 Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF Tallinn, EST 16.7

14.05    M Åskag Tallinn, EST 16.7

JUNIORER INOMHUS 
Flickor
Tresteg 13.67 Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF Malmö 21.2
   

Godkända svenska rekord 2021Utmärkelser 2021
Andreas Kramer,  
Ullevi FK 

Ej godkända 
Män 3000 m 7:41.72 Andreas Almgren, Turebergs FK Lahti, FIN 19.8*

Kvinnor 5 km väg 15:22 Sarah Lahti, Hässelby SK Morton, FRA 24.4*

4x400 m 3:38.22 Ullevi FK, Alice Svantesson, Lovisa  Lindh, Lisa Lilja, Matilda Hellqvist Huddinge 1.8*

2000 m 5:47.17 Meraf Bahta, Hälle IF Zagreb, CRO 14.9*

5 km väg 15:18+ Meraf Bahta, Hälle IF Manchester, GBR 26.9**

10 km väg 31:26 Sarah Lahti, Hässelby SK Valencia, ESP 3.10*
* Dopingprovet analyserades inte för EPO.

** För långt avstånd mellan start och 5 km.
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Jag är lyckligt lottad som under drygt trettio år haft förmånen och 
privilegiet att få jobba med ett av mina absolut största fritidsintressen, 
friidrotten. 2008 anställdes jag av Svenska Friidrottsförbundet och 
de senaste sex åren har jag haft posten som generalsekreterare, ett 
av de absolut finaste och bästa jobben man kan tänka sig, ett upp-
drag som innebär både stora möjligheter och utmaningar – i stort 
och smått, högt och lågt.

Med det skrivet vill jag så här inled-
ningsvis visa min uppskattning och 
tacksamhet till alla tiotusentals ideella 
ledare, tränare och funktionärer som är 
kärnan och hjärtat i hela vår verksam-
het. Det är ni som dagligen eller via vär-
defulla punktinsatser skapar och håller 
i gång verksamheten i våra föreningar, i 
gympasalar, friidrottshallar, utomhusa-
renor, träningsspår, styrelserum och som 
tävlingsfunktionärer. Det är ett ideellt 
engagemang som är lätt att bara ta för 
givet men som faktiskt är helt frivilligt 
och som i dessa coronatider verkligen 
har utsatts för stora prövningar. All he-
der, respekt och sympati!

Svensk Friidrott har många utmaning-
ar framåt och coronasituationen har 
förstås påverkat ännu mer än vad vi nå-
gonsin kunde ana när första signalerna 
om en pandemi kom i början av mars 
2020. Men vi har också väldigt mycket 
positivt att vara stolta över och glädjas 
åt tillsammans! Och det är extra viktigt 
att vi gemensamt påminner oss om det i 
en tid när det är lätt att ibland fokusera 
mer på problemen och det som inte blir 
eller fungerar som man tänkt sig.

Vi behöver ta oss tid och stanna upp 
för att också njuta av allt det fantastiska 
som händer och sker i vår verksamhet 
nästintill dagligen. Vi ska glädjas till-
sammans, uppmuntra varandra och gär-
na ge beröm på ett prestigelöst sätt. I en 
tid av stora externa utmaningar blir det 
ännu viktigare att vi håller ihop vår egen 
verksamhet utifrån från den värdegrund 
vi gemensamt beslutat. Vi ska fortsatt 
ha spännande dialoger, högt till tak med 
tuffa diskussioner så länge det sker med 
respekt för varandra och med verksam-
hetens bästa för ögonen.

Det är bara vi själva som bestämmer 
hur bra det ska bli genom att skapa po-
sitiv energi och glädje som gör att fler 

vill vara med i Svensk Friidrott. Vi vill 
bli ännu fler som upptäcker vår härli-
ga idrott och det gör vi bäst genom att 
erbjuda en bra och attraktiv verksam-
het. Det kommer att skapa intresse hos 
olika kategorier av aktiva från barn 
och unga upp till våra kära veteraner, 
men kan också leda till fler partners 
och större publik både på läktarna och 
framför teven.

Friidrottens strategi 2025 är den in-
riktning som vi gemensamt har beslutat 
om och som vi tillsammans ska jobba 
med under de kommande åren. Vi be-
höver fortsätta att utvecklas och hänga 
med i vår samtid där ökad digitalisering, 
hållbarhetsarbete och inte minst trygga 
friidrotts- och föreningsmiljöer är några 
viktiga områden. Det handlar även om 
att ge alla möjlighet att vara med genom 
att också inkludera och involvera bland 
annat parafriidrotten och OCR-löpning-
en som två färska exempel.

När vi nu lägger 2021 till handlingar-
na kan vi summera massor av positiva 
händelser, saker som vi ska vara stolta 
och glada över och tillsammans njuta av, 
exempelvis:
• Tre medaljer på OS i Tokyo med 

guld till Armand Duplantis och Daniel 
Ståhl, silver till Simon Pettersson, flera 
finalplatser och en stor trupp. Det blev 
ett av våra bästa olympiska spel sedan 
Helsingfors 1952! Och juniorerna ville 
inte vara sämre med stora framgångar 
på flera internationella mästerskap.
• Den nya regionala organisationen 

har gått i mål och från 1 januari 2022 
har vi gått från 23 till 9 distrikt, ett på 
många sätt historiskt beslut.
• Vi har arbetat för att implemente-

ra parafriidrotten från 1 januari 2022, 
samtidigt som vi kan notera att både 
OCR och traillöpning numera är en del 
av vår verksamhet.

• Finnkampen, Folksam GP och samt-
liga SM-tävlingar genomfördes på ett 
utifrån förutsättningarna strålande sätt.
• Rådet för trygg friidrott har varit i 

gång och stödjer förbundskansliet vad 
gäller olika typer av föreningsärenden 
kopplat till vår värdegrund.
• Samarbetet med Friskis&Svettis har 

diskuterats och vi är överens om en fort-
satt samverkan i ambitionen att stärka 
båda organisationerna och hitta gemen-
samma arbetsprojekt.

Vi har mycket att vara glada över men 
vi ska inte vara nöjda. Och det finns ab-
solut stora och viktiga utmaningar både 
på kort och lång sikt. Några av de mest 
centrala som jag ser är följande:
• Post-corona och de förändringar som 

pandemin kan medföra, där jag fram-
för allt har fokus på motionsloppen och 
lopparrangörers situation. Intäkterna 
från lopp är navet i många föreningars 
verksamhet.
• Tonåringarna, som hela idrotten har 

svårt att behålla i sin verksamhet, där 
coronan också har påverkat negativt. Vi 
behöver jobba ännu hårdare och bättre 
för att få fler att fortsätta längre.
• Alla ”mindre” föreningar som gör ett 

fantastiskt jobb och som är så otroligt 
viktiga, men där känslan är att många 
idag kämpar hårt för att hitta ledare och 
tränare. 
• Fysiska möten och mötesplatser. 

Teamsmöten fungerar många gånger all-
deles utmärkt, men nog saknar i alla fall 
jag att också få träffas igen på träning, 
tävling, möten och konferens.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack 
till alla som bidragit till ett fantastiskt 
och minnesvärt 2021. Nu laddar vi för 
nya framgångar – och om vi jobbar till-
sammans kommer vi också att lyckas!

Generalsekreterarens ord

Stefan Olsson
Generalsekreterare
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Svensk Friidrotts styrelse 2021
Förbundsstyrelsen är, när Förbundsårs-
mötet inte är samlat, Svensk Friidrotts 
högsta beslutande organ. Styrelsens ålig-
ganden beskrivs i stadgarna och uppgif-
ten är bland annat att driva Svensk Fri-
idrotts verksamhet enligt dessa stadgar 
och Förbundsårsmötets beslut, samt ver-
ka för friidrottens utveckling i Sverige.

Styrelsen består av tio ledamöter, varav 
en är ordförande. Dessa var 2021: Johan 
Storåkers (ordförande), Caroline Gedin 
(vice ordförande), Karin Lundgren (vice 
ordförande), Berndt Andersson, Karin 
Grute Movin, Stephan Hammar, Frida 
Näsman Fagerström, Ulrika Pizzeghello, 
Bo Sjölander och Anders Svanholm (le-
damöter). Styrelsen utgjordes alltså av 
fem män och fem kvinnor. Anna Jonsson 
var personalrepresentant under året.

Därutöver deltar på styrelsemötena 
även generalsekreteraren, styrelsens se-
kreterare, ledamot från ungdomsrådet 
samt representant från valberedningen.

I aktuella frågor deltar då och då sak-
kunniga tjänstemän från förbundskans-
liet eller externa personer med specifik 
kompetens.

Styrelsen hade under det gångna året 
17 protokollförda möten.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmötet hålls en gång om 
året. Mötets uppdrag är att granska det 
gångna årets verksamhet och förvalt-
ning och ta ställning till inkomna mo-
tioner och styrelsens förslag. Mötet ska 
lägga fast verksamhetsinriktningen för 
de kommande åren och välja förbunds-

ordförande och ledamöter till förbunds-
styrelsen.

Förbundsårsmötet 2021 genomfördes 
digitalt den 27 mars. Anledningen till att 
det inte blev ett fysiskt möte var corona-
pandemin. Vid Förbundsårsmötet deltog 
125 ombud från hela landet, mötet pågick 
i sju timmar och leddes av Christer Pallin.  

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att vid För-
bundsårsmötet föreslå kandidater till 
styrelsen. Valberedningen består normalt 
av ordförande och fyra övriga ledamöter 
– två kvinnor och två män – och väljs vid 
Förbundsårsmötet. I november 2021 av-
gick valberedningens ordförande Anders 
Havdelin varpå Helene Bourdin tog över 
ordförandeskapet.

Förbundsstyrelsen

Ulrika Pizzeghello
ledamot

Bo Sjölander
ledamot

Frida Näsman  
Fagerström ledamot

Anders Svanholm
ledamot

Johan Storåkers
ordförande

Caroline Gedin  
vice ordförande

Karin Lundgren
vice ordförande

Berndt Andersson
ledamot

Stephan Hammar
ledamot

Karin Grute Movin
ledamot
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