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Kajsa Bergqvist beslutade efter 2007 att avsluta sin elit-
satsning. Ett beslut som förstås är tråkigt men med
tanke på hennes långa och fantastiska karriär helt för-
ståeligt. Jag vill tacka Kajsa för allt hon gett friidrotten.
Kajsa har med sin utstrålning, sitt sätt och sina fina re-
sultat varit en stor förebild för många. Friidrotten har
satts i centrum och vårt varumärke har stärkts år från
år. Jag hoppas vi får fortsätta att jobba med  Kajsa och
att hon inte släpper vår härliga friidrott.

Svensk Friidrott står sig stark, det har inte undgått
någon. Jag tror mig till och med kunna konstatera att
friidrotten i Sverige nu är starkare än någonsin, vilket
jag både är glad och stolt över. Mest imponerad och
trygg är jag över att framtiden ser så ljus ut. 

2008 har börjat på bästa sett. Vi har presenterat ett nytt
samarbetsavtal med Puma och Susanna Kallur har satt
ett imponerande världsrekord på 60 meter häck.

För Svensk Friidrott är det av stor betydelse att åter-
kommande få stå som värd för internationella mäster-
skap. Både VM 1995 och EM 2006 visade ju tydligt på
värdet som inspirationskälla på alla nivåer inom friid-
rotten och innebar dessutom en kraftig förstärkning av
vårt varumärke i det svenska samhället. Arrangemanget
inomhus-EM 2013 i Göteborg är ett delmål mot ett in-
ternationellt utomhusmästerskap. 2017 vill vi stå som
värdar för VM och vi har startat resan dit tillsammans
med Göteborgs Stad, Göteborgs Friidrottsförbund och
regeringen.

I samband med tidigare ansökningar har frågan om stat-
ligt engagemang och medfinansiering diskuterats. Inför
ett eventuellt VM 2017 har vi tagit kontakter med re-
geringen i syfte att tillsammans finna vägar för nödvän-
digt samarbete.

Funktionärerna gör jobbet
Inom Svensk Friidrott är vi duktiga att arrangera täv-
lingar. En hög kvalitetsnivå för tävlande, publik, media
och sponsorer är avgörande för att hela tiden fortsätta
att utvecklas. Det är inte bara organisationen av alla
våra galor och långlopp som är av hög kvalitet – utan
alla ideella funktionärer där ute på banan skulle vi stå
oss slätt. Tack ska ni ha för allt kvalificerat arbete ni
lägger ner.

Galorna sätter Sverige på den internationella kartan.
Samsung Galan och GE Galan på vintern –  DN Galan,
Folksam Grand Prix, SM-tävlingarna och Finnkampen

på sommaren –  är alla
hörnstenar i vårt täv-
lingsprogram. Att DN
Galan 2007 kanske
var den bästa någonsin
förstärker bara in-
trycket. Och vad vore
Svensk Friidrott utan
alla långlopp. Här har
många friidrottsklub-
bar insett värdet av 
att sprida friidrottens
evangelium till allmän-
heten och på samma
gång kunna rekrytera
medlemmar och förstärka klubbkassorna för den livs-
viktiga vardagliga verksamheten. Jag är imponerad av
den professionalism som finns inom Svensk Friidrott!

Under de senaste åren har vi arbetat hårt med att höja
nivån på Folksam Grand Prix-serien. Det är glädjande.
Tillsammans med Folksam och genom ett samarbete
mellan IF Göta, Hässelby SK, Spårvägens FK och Göte-
borgs Friidrottsförbund har vi kunnat lyfta tävlingarna
dit de är idag och gjort Stockholm, Göteborg och Karl-
stad till permanenta Grand Prix-orter.

Ekonomi i balans
Då vår elit blir duktigare blir också våra landslagstrup-
per allt större. Det kräver större organisation och mer fi-
nansiering. Vi har idag en ekonomi i balans med en bra
finansieringsnivå där två tredjedelar av våra intäkter
kommer från sponsorer och egna arrangemang. Jag
känner mig trygg för Svensk Friidrotts ekonomi de
närmsta åren. Dock är det viktigt att vi hela tiden ser
om vårt hus, vårdar vårt varumärke och utvecklar vårt
värde på sponsormarknaden.

Från centralt håll arbetar vi hela tiden med att stötta
den vardagliga verksamheten som sker ute i alla friid-
rottsklubbar och bland alla ideella ledare och aktiva.
Att kunna utöva elitfriidrott i kombination med studier
ser vi som särskilt prioriterat. Därför är det viktigt att vi
säkerställer verksamheten vid våra sju friidrottsgymna-
sier och fyra friidrottsuniversitet. En vidareutveckling
av det är friidrottens prestationscenter, FPC. Det känns
glädjande att vi under 2008 kan komma igång med
verksamheten i de två första orterna Umeå och Växjö.

Framtiden för Svensk Friidrott ser ljus ut. Tittar man på
dagens juniorer så kan man konstatera att det finns all

Vi har nått långt
– nu ska vi vidare

Ordförandens ord

Yngve Andersson
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anledning att se fram emot många framgångsrika år för
friidrotten i Sverige. Men det krävs mycket jobb för att
nå dit. Men ett hela tiden ökat intresse kring friidrotten
kräver flera tränare. Vi måste fortsätta att utbilda fler le-
dare för att kunna ta hand om och utveckla alla som
vill börja med friidrott. Utbildningstakten får inte
stanna av då friidrotten av sin natur kräver mycket trä-
nare, ledare och instruktörer. 

Starkt varumärke
Svensk Friidrott har ett starkt varumärke i det svenska
samhället, bland allmänhet och media. Det ska vi fort-
sätta att vårda och utveckla. Vi har nått vårt ekono-
miska mål att ha en reserv i form av eget kapital på
minst 10 MSEK – till detta har vi de närmaste åren till-
skottet från Idrottslyftet på drygt 4 MSEK utöver stödet
till föreningarna på drygt 7 MSEK. 

När jag valdes till ordförande 2004 hade jag förmånen
att dels få uppleva ett fantastiskt OS i Aten med tre fri-
idrottsguld och dels ett mycket framgångsrikt EM 2006
i Göteborg. Min efterträdare får nu samma möjlighet
att starta med ett som jag hoppas framgångsrikt OS i
Peking och förberedelser för inomhus-EM 2013 i Göte-
borg.

Svensk Friidrott har väl fungerande klubbar och starka
arrangörer samt ett fantastiskt landslag. Med ett allt

starkare varumärke och nöjda sponsorer kombinerat
med en ekonomi i balans och en stabil central organi-
sation känns det nu rätt för mig att lämna över till en ny
ordförande.

Fyra år som ordförande och ytterligare ett år i styrelsen
känns som en lagom tidsperiod, vi har nått mycket långt
under den här perioden. Det är dags att lämna över till
en ny kraft. Det har varit intensiva år som jag kommer
att minnas med glädje. Jag kommer självklart att fort-
sätta att följa friidrotten på nära håll.

Under dessa fem år i friidrottsförbundets styrelse är min
absoluta höjdpunkt EM i Göteborg 2006. Arrange-
manget, den glädje, entusiasm och inspiration för alla
inom friidrotten och allmänheten det innebar är ovär-
derligt. Jag hoppas vi får uppleva samma känsla igen
under inomhus-EM i Göteborg 2013 och förhopp-
ningsvis vid ett VM i Sverige 2017.

Tack alla aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroen-
devalda. Det är ni som gör Svensk Friidrott så stark.

Yngve Andersson

Förbundsordförande

Ordförandens ord

Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2007. Övre raden: Johanna Berggrén (personalrepresentant), Curt Högberg, Mats Åkerlind, 
Krister Clerselius. Undre raden: Lennart Karlberg, Lena Moen, Madeleine Melander och Yngve Andersson. Saknas på bilden gör Karin
Lundgren och Lennarth Johnsson.
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Framtidsfrågor viktiga 
för styrelsen

Styrelsen

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat,
förbundets beslutande organ. Styrelsens åligganden be-
skrivs i stadgarna och uppgifterna är bland annat att
driva Svensk Friidrotts verksamhet enligt dessa stadgar
och förbundsmötets beslut samt verka för friidrottens ut-
veckling i Sverige.

Styrelsen har under 2007 haft 12 protokollförda sam-
manträden, ett tvådagarsmöte, tio endagsmöten och ett
telefonmöte. Styrelsen består av nio ledamöter och en
personalrepresentant. Därutöver deltar generalsekrete-
raren, styrelsens sekreterare, två ledamöter från Ung-
domsrådet samt en representant från valberedningen.
Vid ett antal tillfällen under året har styrelsen bjudit in
handläggare från kansliet och även utomstående perso-
ner med vilka man har ett nära samarbete.

Styrelsen har under året arbetat särskilt med Handsla-
get/Idrottslyftet, Folksam Grand Prix, höstens tre re-
gionmöten och anläggningsfrågor. Flera möten har
ägnats åt den nya dimensioneringen 2008-2011 av riks-
elevplatserna vid de sju Friidrottsgymnasierna liksom
utveckling av konceptet friidrottens prestationscenter,
FPC i Umeå och Växjö samt påbörjat en process att
hitta ett motsvarande koncept i Stockholm.

Framtida IT-stöd
Styrelsen har även behandlat uppföljning av projektet
2006 nya tränare, tillsatt och följt arbetsgruppen som
ska se över den regionala stödorganisationen, reviderat
och uppdaterat förbundets kommunikationspolicy, anti-
dopingprogram samt spelreglerna för landslaget.
Genom Toralf Nilsson har man genomfört en utredning
av det framtida IT-stödet inom svensk friidrott, beslutat
om nationell och internationell representation och i brev
till Europeiska Friidrottsförbundet, EAA lämnat syn-
punkter på förändringar i tävlingsprogrammet för Eu-
ropacupen för lag samt EM under OS-år.

Till arrangör av stora SM 2009 har styrelsen utsett
Malmö. Genomförande och utvärdering av Finnkam-
pen i Göteborg har ägnats tid och styrelsen har initierat
överläggningar med Finska Friidrottsförbundet om hur
gemensamt vårda och utveckla varumärket Finnkam-
pen samt beslutat att tilldela Göteborg Finnkampen
2009 och 2011. Styrelsen har även beslutat ansöka om
VM 2017 under förutsättning att statlig medfinansie-
ring erhålls.

Förbundsmötet
En gång årligen möts representanter för distriktsför-

bunden och föreningarna till förbundsmöte. Mötets
uppdrag är att granska det gångna årets verksamhet och
förvaltning, att ta ställning till inkomna motioner och
styrelseföreslag, att lägga fast verksamhetsinriktningen
för de kommande åren samt att välja förbundsordfö-
rande samt ledamöter i förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet 2007 genomfördes i Eskilstuna den 24-
25 mars. 22 av 23 distriktsförbund och 23 av 35 röst-
berättigade föreningar var närvarande. Av 92 ombud
var 24 kvinnor. Gunnar Johnson, Uppsala, tidigare sty-
relseledamot i Riksidrottsstyrelsen och Korpen, ledde
mötet.

Den av förbundsstyrelsen framlagda Verksamhetsin-
riktningen för perioden 2008-2010 behandlade följande
11 områden med mål för 2008 samt inriktningsmål för
2008-2010: Elit och landslag, Arrangemang, Motions-
löpning jogging, Barn och ungdom, Ledarutbildning,
Föreningarna, Internationell verksamhet, Anläggningar
och hallar, Finansiering, Media och kommunikation
samt Sponsorer och samarbetspartners. Förbundsmötet
antog föreslagen verksamhetsinriktning med några till-
lägg.

Ny jämställdhetsplan
Förbundsmötet tillstyrkte styrelsens fyra förslag, bland
annat jämställdhetsplan för 2007-2009. Styrelsen fick i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred represen-
tation för att utreda Svensk Friidrotts regionala organi-
sation för att vara ett stöd för landets friidrottsklubbar
och återkomma med förslag till förbundsmötet 2008.
Därefter behandlades de fem inlämnade motionerna.

Till ordförande föreslog valberedningen omval av
Yngve Andersson. Han utmanades av sittande styrelse-
ledamoten Curt Högberg. Efter sluten votering omval-
des Yngve Andersson till ordförande med rösterna 56
-35. Till styrelseledamöter omvaldes Karin Lundgren,
och Madeleine Melander och nyinvaldes gjordes Len-
narth Johnsson samt avgående generalsekreteraren Len-
nart Karlberg. Styrelsen har under året bestått av dessa
samt Krister Clerselius, Mats Åkerlind, Curt Högberg
och Lena Moen. Vid förbundsmötet presenterades Mi-
kael Peterson som tillträdde som generalsekreterare den
16 mars 2007.

Valberedningens uppdrag är att vid förbundsmötet fö-
reslå kandidater till styrelsen. Valberedningen består av
ordförande och fyra övriga ledamöter – två kvinnor och
två män – valda av förbundsmötet. Gruppen har fort-
löpande under året följt verksamheten inom styrelsen.



7

Friidrotten växer sig allt starkare i popularitet. Intresset
från barn och ungdomar att börja med friidrott fortsät-
ter att öka. Motions- och långloppsdeltagandet ökar och
siffrorna för 2007 års TV-sändningar är trevlig läsning.
Totalt handlar det om 220 timmars TV-tid vilket är en
fördubbling mot året innan. Antalet tittare ökar också
vilket är mycket glädjande.

Som ny generalsekreterare har det första året varit in-
tensivt för att hinna sätta sig in i allt det som händer i
en av Sveriges mest populära och omtyckta idrotter. Det
är en förmån att få arbeta med friidrott.

En av hörnstenarna inom idrottsrörelsen är kommuni-
kationen mellan alla som är engagerade, allt ifrån ak-
tiva, ledare, förtroendevalda och anställda. En
stimulerande men inte alltid lätt uppgift. Som främsta
instrument har vi vår hemsida friidrott.se för informa-
tionsspridning. Hemsidan har under året tagit på sig den
moderna kommunikationskostymen med en helt ny ut-
formning för att passa användarna.

Viktiga samlingsplatser
Men inget tekniskt kommunikationsinstrument slår det
personliga mötet. Här skapar vi de bästa förutsättning-
arna för att gemensamt utveckla friidrotten. Vi satsade
på regionmötena 2007 både vad gäller innehåll och ge-
nomförande. Intresset att delta var högt och betyget
från deltagarna var bra eller till och med mycket bra.
Regionmötena är tillsammans med förbundsmötet vik-
tiga samlingsplatser för att driva friidrotten framåt. För
att ytterligare utveckla friidrotten har två nya utbild-
ningar tagits fram. Framtidsledar- och löptränarutbild-
ningarna finns nu klara för ett brett regionalt spridande,
många är redan utbildade.

Friidrott är glädje. Glatt oss har vi under året kunnat
göra på många sätt, framför allt genom de fantastiska
prestationer som aktiva, tränare och föreningsledare
hela tiden visat. Vår uppgift från centralt håll är att
stötta den verksamheten på allra bästa möjliga sätt. 

Friidrottsskolor populära
Att friidrotten är stark går inte att ta miste på i otaliga
undersökningar över de olika idrotterna i Sverige.
Många provar också på och sommarens friidrottsskolor
visade på rekordintresse. Att sedan få avsluta året med
all glädje över friidrotten på Idrottsgalan och Friidrotts-
galan ger oss energi och styrka att genomföra ett ännu
bättre 2008.

Vårt internationella arbete har varit gott under 2007.
Stefan Holm ingår sedan tidigare i Europeiska Friid-
rottsförbundets, EAA, aktivas råd. Vid VM i Osaka val-
des han även in i Internationella Friidrottsförbundets,
IAAF, aktivas råd. Madeleine Melander har valts in i
IAAF:s tekniska kommitté och Rajne Söderberg i
IAAF:s tävlingsråd. Toralf Nilsson har valts in i EAA:s
styrelse och i deras juridiska råd har vi Thore Brolin och
i medicinska rådet Jan Engström. Arne Ljungqvist valde
att inte kandidera vidare för IAAF:s styrelse där han sut-
tit sedan 1976. Tack Arne för allt du gjort för oss i
IAAF! 

På Svensk Friidrotts kansli i Solna i Stockholm har det
hänt mycket under året. Kansliet är en stimulerande och
kreativ arbetsplats som är till för att utveckla och stötta
friidrotten i Sverige. I samband med förbundsmötet i
slutet av mars slutade Lennart Karlberg sitt uppdrag
som GS efter lite drygt tre år. Lennart har sedan fortsatt
sitt energiska arbete i förbundsstyrelsen medan under-
tecknad tog över GS-tjänsten.

Nya ansikten på kansliet är Björn Lindén som arbetar
med Idrottslyftet och David Fridell som delar en
tjänst inom elit/landslag och tävlingsavdelningen.
Anna Jonsson har börjat jobba med marknadssi-
dan och Gunilla Dahlén har tagit över stora delar
av Jonssons tidigare tjänst. Håkan Öberg slutade i
juli sitt projekt som halvtids grengruppschef i kast
och i oktober avslutades Anna Linners projektan-
ställning inom lagtävlingar för ungdomar.
Tyvärr har Rolf Asplund fortsatt varit
sjukskriven under året vilket även pro-
jektanställda Per Jutterström varit.
Förbundskapten Thomas Engdahl
har aviserat att han slutar sitt upp-
drag efter OS och Finnkampen
2008 då kontraktstiden går ut.
Ett intensivt rekryteringsarbete
att hitta rätt efterträdare till
Thomas är nu igång.

På kansliet uppskattar vi all kon-
takt med övriga friidrottssverige.
Vi är till för er! Tveka inte att
kontakta eller att besöka oss.

Mikael Peterson

Generalsekreterare

Personligt möte med 
friidrotten

Generalsekreteraren
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Finnkampen 
– en populär klassiker!

Den 8-9 september arrangerades Finnkampen i Göte-
borg. Över 40 000 personer på Ullevi såg en dramatisk
tävling där de svenska damerna och de finska herrarna
vann de två kamperna.

Tävlingen är världens äldsta nu levande landskamp i fri-
idrott – en klassiker sedan 1925. För landslaget är Finn-
kampen en av friidrottsårets absoluta höjdpunkter och
världens mest publikbesökta friidrottslandskamp. Täv-
lingen arrangeras av Svensk Friidrott i samarbete med
Göteborgs Friidrottsförbund och GotEvent AB med
stöd av Göteborgs Stad.

Tävlingen
Finnkampshelgen inleddes med en makalöst stark
svensk insats i Ungdomsfinnkampen. Flickorna levere-
rade tio dubbelsegrar som till slut ledde till en seger-
marginal på 51 poäng och pojkarna totalvann med
nästan lika mycket, 46 poäng. De båda vinsterna är de
största svenska segrarna genom tiderna.

På pappret såg det ut som damerna skulle ha en bra
chans att vinna i år igen men inte lika överlägset som
de senaste åren. En segermarginal på 15-20 poäng skulle
dock vara möjlig. Herrkampen såg på förhand ut att gå
till Finland då de statistiskt hade ett försprång på tio
poäng. Formen för den svenska truppen var god inför
tävlingen och återbuden på grund av skador och sjuk-
domar var få. 

Efter första dagens tävlingar var det manliga laget 21
poäng efter vilket var sämre än förväntat. Damerna låg
under med fyra poäng i halvtid vilket var enligt kalkyl. 

Den andra dagen började herrarnas otroliga upphämt-
ning. Det finska försprånget var nästan helt uppätet
inför sista grenens 800m. Där gjorde killarna en bra in-
sats och vann grenen med 12-10 poäng men tyvärr
räckte det inte och trots Tor Pöllänens överraskande
grenseger så förlorades den manliga kampen med fyra
snöpliga poäng. 

Det som såg ut som en
jämn dammatch efter
första dagen slutade
med att svenskorna
gjorde processen kort
med de finska da-
merna under den
andra dagen och vann
med överlägsna 30
poäng. Tre svenska
trippelsegrar av tje-
jerna under slutet av
tävlingen gjorde att se-
gern till slut blev över-
lägsen. 

Ju fler världsstjärnor
Sverige har desto svå-
rare kan vi få att vinna
Finnkampen. Då fler
och fler blir inbjudna till Golden League som går i an-
slutning till Finnkampen kan inte de svenska stjärnorna
ställa upp i så många grenar på Finnkampen som öns-
kat. De aktiva som har förmånen att tävla i Golden Lea-

Lilian Magnusson såg till att det
blev svensk seger på 10 000 m.

Finnkampen

Johan Engberg och Christoffer Sandin ger finska laget en
match i Finnkampen. 

Fo
to

: R
yn

o 
Q

ua
nt

z.
Fo

to
: R

yn
o 

Q
ua

nt
z.



9

gue ställer upp på ett föredömligt sätt även i Finnkam-
pen genom att flyga in från Golden League någonstans
i Europa samma dag som de ska tävla i Finnkampen och
drar sitt strå till stacken, men antalet starter blir av na-
turliga skäl reducerat. 

2008 kommer Finnkampen och Golden League gå på
samma datum vilket naturligtvis kommer att försvaga
vårt Finnkampslag. Till skillnad från Finland så ser vi
stora problem med att låta dessa tävlingar kollidera.
Om det är omöjligt för de bästa aktiva att delta i Finn-
kampen finns det stor risk för att intresset för Finn-
kampen minskar hos aktiva, publik, sponsorer och
media. Under 2007 har diskussioner inletts med Finska
Friidrottsförbundet i syfte att stärka tävlingen och va-
rumärket att etablera större samsyn på arrangemanget.

Arrangemanget
Organisationsarbetet för Finnkampen har drivits av
Svensk Friidrott tillsammans med Göteborgs Friidrotts-
förbund och GotEvent. Arbetet har drivits av en styr-
grupp, marknadsgrupp och en lokal organisations-

kommitté där samtliga tre grupper haft representation. 

Funktionärerna vid Finnkampen är mycket vana vid
stora friidrottstävlingar och de flesta var även funktio-
närer vid EM i Göteborg 2006. Ett stort arbete lades
ner på att få alla funktionärer att göra en lika bra in-
sats under Finnkampen som under EM vilket lyckades
bra. Ungdomsfinnkampen som genomfördes under de
två förmiddagarna före Finnkampen var för tävlingsor-
ganisationen med flit mer ”skarpt läge” än tidigare år
då den mer räknats som genrep vilket inneburit att en
del saker inte fungerat som det ska. Nu var genomfö-
randet mycket bättre. 

Marknad
Hos det svenska folket är Finnkampen ett av de absolut
mest populära sportevenemangen och för SVT är det
självklart att sända från tävlingarna vilket innebär sex
timmars direktsänd friidrott med höga tittarsiffror: Lör-
dag 8 sep – 850 000 tittare i snitt och en total räckvidd
på 1 775 000 personer. Söndag 9 sep – 935 000 tittare
i snitt och en total räckvidd på 1 880 000 personer.

Finnkampen är en viktig intäktskälla för Svensk Friid-
rott och det är därför viktigt att publikintresset är stabilt
med tillhörande biljettintäkter och att sponsorförsälj-
ningen går bra.

I samband med förberedelserna av arrangemanget 2007
fastställde styrgruppen en vision och ett antal ledord
och kärnvärden som ska vara den röda tråden i hela
Finnkampen. Vision: ”Vi skall för publik och allmänhet
prestera det mest spännande finnkampsarrangemanget
någonsin.” Ledord: ”Tradition, förnyelse, kamp, för-
brödring och glädje.”

I samband med tävlingarna genomfördes en publikun-
dersökning som visar att besökarna var mycket nöjda.
Nio av tio besökare gav Finnkampen betyget mycket
bra eller bra.

Den sponsor som fick högst uppmärksamhet av publi-
ken var Fortum som arrangerade en mycket uppskattad
trekamp för den yngre publiken utanför Ullevi. Nordea
gjorde det möjlighet för barn och ungdomar att besöka
Finnkampen vilket medförde att 1 500 ungdomar,
främst från göteborgsområdet kunde besöka tävling-
arna, vilket märktes på läktaren. Finnkampens huvud-
sponsor Cramo satsade stort på att bjuda in sina 500
viktigaste kunder från Finland och Sverige till tävling-
arna. 

Finnkampen
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Susanna Kallur vann i Finnkampen två dagar efter segern i
Golden League i Zürich.
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Eniros pris för Årets genombrott i
landslaget 
• Magnus Arvidsson
• Ebba Jungmark

Pumas pris för Årets lands-
lagsprestation
• Johan Wissman
• Carolina Klüft

Folksams pris för Årets prestation
på Folksam Grand Prix
• Johan Wissman
• Anna Söderberg

Ateas pris för Årets prestation på
Stora SM
• Anton Andersson

Fortums pris för Årets prestation
på Finnkampen
• Tor Pöllänen
• Lilian Magnusson

Nordeas pris till Årets barn- och
ungdomsledare
• Morgan Persson

Johan Wissman var ensam om att bli dubbelbelönad på
Friidrottsgalan.

Som dubbel pristagare blev han galans mest uppmärk-
sammade som tack för en fantasisk säsong. Wissman
fick först Pumas pris ”Årets prestation i landslaget” och
sedan Folksams pris ”Årets prestation i Folksam Grand
Prix”.

För fjärde året i rad arrangerades Friidrottsgalan som
den stora och festliga säsongsavslut-
ningen för seniorlandslaget, Svensk
Friidrott, dess samarbetspartners
och andra inbjudna. 

Under kvällen kunde gästerna på ett
fullsatt Cabaret i Stockholm njuta av
premiering av årets bästa insatser,
uppträdanden, tal, umgänge och god
mat. Artisten Maria Möller stod för
underhållningen.

Friidrottsgalan

Friidrottsgalan

Pristagare

Foto: Ryno Quantz.
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Nordea – barn- och ungdoms-
sponsor

”Som barn- och ungdomssponsor
för Svensk Friidrott vill vi göra det
möjligt för fler barn och ungdomar
att börja friidrotta och motivera fler
att vilja vara ledare. Idrott för så
mycket positivt med sig, inte bara
en fysisk styrka och hälsa utan
också en starkare självkänsla och
ökat självförtroende. I vårt samar-
bete med Svensk Friidrott har Nordeas barn- och ungdoms-
ambassadörer Helena Engman, Emma Green, Mustafa
Mohamed, Yannick Tregaro och Johan Wissman en mycket
stor och betydelsefull roll som inspiratörer och förebilder.”

Eniro AB – huvudsponsor

”Samarbetet med Svensk Friidrott
började 2002. Eniro har haft stort ut-
byte av samarbetet främst genom
omfattande exponering av Eniros va-
rumärke, exempelvis i samband med
OS i Aten 2004, vid flera VM, Finn-
kamper och landskamper och fram-
för allt under friidrotts-EM i
Göteborg 2006. Samarbetet har
varit en viktig del i att stärka varu-
märket likväl som det också, i takt
med de svenska framgångarna, har vuxit till att bli en positiv
företeelse för våra medarbetare. Eniro har även fördjupat
samarbetet genom att bli stolt huvudsponsor för Svensk Friid-
rott sedan 2005 och för Elitidrottsskolan Team Eniro.”

Tomas Björklund, Mark-
nadschef Nordea Sverige

Torbjörn Wik, Produkt och
marknadsdirektör Eniro
Sverige Online AB

Svenska Friidrottsförbundet, Svensk Friidrott har till
uppgift att främja, utveckla och administrera friidrot-
ten. Förbundets roll är att företräda friidrotten i Sverige
samtidigt som man svarar för internationella och natio-
nella tävlingar samt landslagets deltagande i bland
annat VM, EM och landskamper. 

Svenska Friidrottsförbundet som bildades 1895 är ett
av de större idrottsförbunden i Sverige och har idag
cirka 350 000 medlemmar organiserade i knappt 1 000
föreningar i 23 distrikt. Utöver detta deltar varje år en
halv miljon svenskar, där de flesta inte är föreningsan-
knutna, i löpartävlingar på landsväg och i terräng samt
att många fler, över en miljon, har löpning som mo-
tionsform utan att tävla.

Basen av all verksamhet bedrivs i föreningarna av ideel-
la ledare. Friidrott en idrott som kräver många ledare,
tränare och instruktörer. Utbildningsverksamheten för
dessa är organiserade av sju friidrottscentrum, FC. På
central nivå finns förbundsstyrelsen och förbundskans-
liet för att genomföra det som bestämts av det årliga
förbundsmötet. 

Vision
Friidrott skall vara en av landets mest attraktiva idrot-
ter med en bred folklig förankring. Vår idrott skall vara
en föregångare när det gäller att erbjuda alla som deltar
i verksamheten rolig, stimulerande personlig utveckling
fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. 

Friidrott skall stå för en positiv livsstil där både elit- och
breddverksamheten utgör attraktionskraft och inspira-
tion för ung som äldre, kvinna som man oavsett etniskt
eller socialt ursprung.

Verksamhetsidé
Friidrott skall ge alla som vill möjlighet att delta som
aktiv, ledare, funktionär, tränare eller bara friidrotts-
förälder. Detta skall ske genom en nationellt täckande
föreningsverksamhet, utvecklad och anpassad till tidens
krav på meningsfull fritid och utövad i inspirerande och
ändamålsenliga miljöer.

Det här är 
Svensk Friidrott 

Svensk Friidrott

Därför samarbetar vi med Svensk Friidrott
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Vid
VM i

Göteborg
1995 avslu-
tade många

aktiva sin
mästerskaps-

karriär. Av 35
individuella star-
ter var det enbart

tio som kom att tävla
på de två kommande

världsmästerskapen 1997
och 1999. Ekonomiskt var

VM 1995 en katastrof
för Svensk Friidrott, med
ett konkurshot hängande

över sig de kommande
åren. Detta avspeglades

till viss del i de två kom-
mande världsmästerska-
pen vilka så här långt är

de två sämsta mästerska-
pen i svensk friidrotts

historia i nationspoäng-
hänseende men även i

antalet deltagande
aktiva.

Trots de dåliga
ekonomiska förut-

sättningarna
1995 grundlades

ändå här det
gyllene 2000-

talet. De blivande medaljörerna och 1976-orna Kajsa
Bergqvist, Stefan Holm, Staffan Strand, Patrik Kris-
tiansson och Robert Kronberg var med på sina junior-
mästerskap och placerade sig topp 6. Dessa tillsammans
med nya hungriga tränare var beredda att kliva fram
och satsa mot senioreliten.

Svensk Friidrott stöttade denna grupp av aktiva och trä-
nare tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté
(SOK) och Sveriges Centralförening för Idrottens Främ-
jande (SCIF). Svensk Friidrott stod för idéer och ge-
nomförande, exempelvis starten av Elitidrottsskolan,
och SOK och SCIF stod för ekonomin. Den första se-
niormedaljen ur denna grupp kom på OS 2000 av Kajsa
Bergqvist och följdes sedan av en rad av medaljer.

JVM i Chile ett avstamp
Kan vi sikta på 2012 med samma aktiva – givetvis inte.
De senaste åren har Svensk Friidrott fortsatt att produ-
cera juniorer på internationell mästerskapsnivå där ju-
niorvärldsmästerskapen i Chile 2000 står för det bästa
någonsin. Här presenterade sig för första gången Caro-
lina Klüft och Johan Wissman och medaljer togs också
av Sanna Kallur och Niklas Arrhenius.

Detta bevisar vikten av att delta på ett internationellt
juniormästerskap, gärna med framgång, för den fort-
satta marschen mot en seniorkarriär. Att delta på ett ju-
niormästerskap är i stort sett en förutsättning för en
framgångsrik seniorkarriär inom friidrotten.

Junior-VM på Jamaica 2002 var resultatmässigt ett av
de sämre mästerskapen för svensk del. Truppen var
liten, endast 13 aktiva hade klarat IAAF:s kvalgränser
för JVM-start och fick ihop endast två poängplatser. Ur
dessa 13 aktiva hittar vi dock de som idag är mer eller
mindre etablerade som världsstjärnor; Carolina Klüft,
Linus Thörnblad, Emma Green, Magnus Arvidsson och
Gustav Hultgren.

Trupperna ökar
Trupperna till de senaste juniormästerskapen har sta-
digt ökat. 2002 års 13 aktiva kom från nio orter och 11
klubbar. Prognosen för 2008 pekar på 30 aktiva från
12 orter och 20 klubbar.

Om 2002 års lilla junior-VM-trupp med 13 aktiva
kunde producera så många senioraktiva på världsnivå
så finns det stora förutsättningar att 2008 års trupp med
30 aktiva ska föda fram nya senioraktiva som kan ta sig
till världstoppen. Sammanfattningsvis kan man konsta-

Framtiden

Framtiden för ny seniorelit
ser ljus ut
Det svenska friidrottsundret har blivit en 
nationell angelägenhet och ett intressant 
faktum internationellt. Samtidigt 
som en del toppaktiva ser slutet på sin 
elitkarriär är nya på väg fram för att 
ta över och fortsätta föra Svensk 
Friidrott fram i rampljuset.

Nybliven junior-
världsmästarinna i

höjdhopp, 
Erika Wiklund. 

Foto: Hasse Sjögren.
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Framtiden

tera att framtiden ser ljus ut för Sverige för att fortsätta
hävda sig i internationell friidrott.

Att den svenska framgången i friidrott inte beror på en-
staka faktorer är känt, dock hittar vi en mängd delar
som tillsammans hjälp till att skapa förutsättningarna.

Några framgångsfaktorer för det svenska
”friidrottsundret”

• Nya hungriga tränare har klivit fram

• Fler utbildade tränare och ledare

• Duktiga friidrottsföreningar

• Framgång föder framgång

• Ökad tillgång till inomhushallar

• Elitidrottsskolan

• Bättre förbundsekonomi och stabilare förbunds-
organisation

• Bättre ekonomi för aktiva genom Svensk Friidrott, SOK
och egna sponsorer

• Elitaktiva tar rollen som positiva förebilder

• Internationella mästerskap i Sverige som motivationsfaktor

Atea – förbundssponsor

”Vi på Atea är stolta över att få
vara med och sponsra Svensk Friid-
rott. Våra svenska friidrottare har
lyckats kombinera oerhörda fram-
gångar med en mycket tilltalande
ödmjukhet. De är föredömen för
oss på Atea. Det bärande temat i
vårt budskap är att precis som
landslaget i friidrott är specialister
inom sitt område, så vill vi på Atea
vara Sveriges ledande specialister
inom it-infrastruktur. Genom att ar-
beta intensivt med att aktivera vårt sponsorskap har vi även
lyckats attrahera nya medarbetare och även framgångsrikt
förmått bygga en positiv intern kultur på Atea. Vi kan mäta
det konkret i medarbetarundersökningar, men också genom
att vi får spontana ansökningar från duktiga personer som
vill arbeta med Atea – svenska landslaget i it-infrastruktur.”

Magnus Sallbring,
Marknadschef Atea

Därför samarbetar vi med Svensk Friidrott

Svenska truppen vid VM i Osaka Japan.
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För Svensk Friidrott är det viktigt att återkommande ar-
rangera internationella mästerskap på hemmaplan.  

Både VM 1995 och EM 2006 var stora inspirationskäl-
lor för aktiva och tränare och innebar dessutom en kraf-
tig förstärkning varumärket Svensk Friidrott. Sverige
kommer att arrangera inomhus-EM 2013 i Göteborg.

Arrangemanget bygger på konceptet ”allt under ett tak”
där hela EM kommer att kunna hållas under samma
tak. Aktiva, publik, sponsorer och media kommer att
kunna röra sig inomhus mellan Scandinavium, Svenska
Mässan, Valhalla Sporthall och Hotell Gothia Towers.

Efter det att ansökan om VM 2011 (i december 2006)

Allt under ett tak i 
Göteborg 2013

Inomhus-EM

Det blev inte inne-EM i Göteborg 2011 men väl 2013. 
Carolina Klüft var en av dem som pratade väl om kandidaturen.
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återtagits började Svensk Friidrott att analysera möjlig-
heterna att arrangera inomhus-EM 2011. Analysen ut-
mynnade i en intresseanmälan till Europeiska Fri-
idrottsförbundet, EAA dock utan att ange någon värd-
stad. 

Efter sonderingar med företrädare för tänkbara medar-
rangörer beslutade förbundsstyrelsen att gå vidare med
Göteborg som tilltänkt värdstad. Därefter träffades fö-
reträdare för Got Event AB, Göteborg & Co och Svensk
Friidrott för att diskutera det fortsatta arbetet. Parterna
enades om att driva kandidaturen i projektform och för
den övergripande ledningen snarast etablera en gemen-
sam styrgrupp till vilken även Göteborgs Friidrottsför-
bund, GFIF inbjöds. Toralf Nilsson utsågs till projekt-
ledare för att leda det operativa arbetet. 

Ansökan
EAA tog emot intresseanmälningar från fyra andra na-
tionsförbund: Frankrike (Paris), Kroatien (Zagreb), Ne-
derländerna (Apeldorn) och Tyskland (Leipzig). De fem
nationsförbunden inbjöds av EAA till ett s k ”Bidding
Seminar” i Lausanne den 12 mars. Inför seminariet
meddelades att Göteborg var tilltänkt svensk värdstad.
Kroatien och Nederländerna drog tillbaka sin intresse-
anmälan.

Arbetet med att ta fram den svenska officiella ansökan
inleddes redan i slutet av februari. En viktig fråga in-
ledningsvis var att analysera anläggningsförutsättning-
arna. Analyserna visade bland annat att arenagolvet i
Scandinavium behövde förlängas till en kostnad av 35
MSEK för att få plats med en rundbana som uppfyller
EAA:s krav. Kostnaden för inköp av friidrottsbanorna
bedömdes uppgå till 8 MSEK. Analysen av evene-
mangsbudgeten visade på ett behov att ett bidrag om 15
MSEK för att kunna balansera den totala kostnaden om
40 MSEK.

Mot bakgrund av ovanstående analyser beslutade kom-
munstyrelsen i Göteborg att ställa sig positiv till ansö-
kan och vara beredd att ta ansvar för såväl ekonomiska
investeringar i utbyggnaden av arenagolvet, införskaf-
fande av löparbanor och nödvändiga tillskott till eve-
nemangsbudgeten. 

Den tryckta och undertecknade slutversionen av ansö-
kan distribuerades direkt till var och en av EAA:s sty-
relseledamöter den 24 september. Parallellt med fram-
tagandet av slutversionen av ansökan genomfördes en
omfattande marknadsföringskampanj vars primära
målgrupp utgjordes av EAA:s styrelseledamöter samt
andra nyckelpersoner inom EAA och EBU som kunde
tänkas ha ett starkt inflytande på beslutsfattarna. För
kommunikationen med den internationella friidrottsfa-
miljen producerades en kampanjbroschyr, två nyhets-
brev och en hemsida.

Beslutet
Beslutet om värdstad skulle tas måndagen den 15 okto-
ber vid EAA:s styrelsemöte på Malta i anslutning till den
så kallade kalenderkonferensen. Den 14 oktober fram-
förde EAA att de hade två så starka kandidater i Göte-
borg och Paris att man inte ville se någon som förlorare
utan att istället ta beslut om värdstad för såväl 2011
som 2013. Efter viss betänketid och förankring svarade
bägge kandidaterna ja till att arrangera endera 2011
eller 2013. 

Presentation av den svenska kandidaturen gjordes av
Yngve Andersson, Svensk Friidrott, Claes Bjerkne och
Jörgen Linder, Göteborg & Co samt Jessica Samuelsson
och Johan Wissman från landslaget. Såväl de muntliga
presentationerna som den specialproducerade videon in-
riktades på huvudbudskapet om ”All under one roof”. 

Efter den slutna omröstningen meddelades att Paris ut-
setts till värdstad för IEM 2011 och Göteborg 2013.
EAA framhöll att det fanns tre vinnare: Paris, Göteborg
och EAA. 

Med anledning av att Göteborg utsågs till värdstad för
2013 beslutade styrgruppen att vidare avvakta med pro-
jektet till hösten 2009 och senast i början av 2010
etablera en lokal organisationskommitté. I styrgruppen
har Yngve Andersson och Mikael Peterson represente-
rat Svensk Friidrott.

”Det internationella arbetet syftar primärt till att få gehör och
stöd internationellt för friidrottens viktiga framtidsfrågor. En av
dessa är att stora evenemang ska förläggas till Sverige.”

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.

Inomhus-EM
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Allt under ett tak försäkrar styrgruppen.



Karin Torneklint vakar över 
Susanna Kallurs träning.
Foto: Ryno Quantz.
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På lite mer än sju och en halv sekund blev Karin Tor-
neklint helt plötsligt världsrekordtränare. Tillsammans
med Torbjörn Eriksson är de den nya tränarkonstella-
tionen som ska lyfta Sanna och Jenny Kallur till ännu
högre höjder.

– Så otroligt skönt att hon fick ta det där rekordet, det
är hon värd. Hon är ju helt otrolig och har visat hela
hösten och vintern åt vilket håll det lutat. Det har varit
så mycket prat om rekordet så nu kan vi fokusera i lugn
och ro på träning och tävling, säger Karin Torneklint,
tränare i Falun.

När Karin slutade sin egen aktiva karriär i mångkamp
och sprint/häck så ville hon inte släppa friidrotten och
det naturliga steget blev tränare istället. Först på ung-
domsnivå och efter ett längre uppehåll senare också på
elitnivå vilket nu är lika med världsnivå.

– Mina tusen miljoner egna skador satte stopp för min
satsning, nu ville jag fortsätta med andra istället.

Ledsaga och stötta
Karins träningsfilosofi bygger på att de aktiva ska ut-
veckla sig själva. Att lyssna, titta och få en känsla för
vad den aktive vill och på vilket sätt den vill utvecklas.
Utifrån det vill Karin guida rätt, ledsaga och stötta
genom att ställa frågor och komma med tips för att de
själva ska hitta rätt. Att känna av var den aktiva står fy-
siskt och mentalt är viktigt.

– Jag dominerar inte i min coachning, det är den aktive
som är i centrum. En väldigt viktig del, oavsett vilken
nivå det handlar om, är att det ska vara kul. Det ska
vara glädje i träningen, det hjälper till så otroligt
mycket, det behöver inte vara tråkseriöst, säger Karin.

Att jobba i tränarteam istället för att enskilda tränare
ska ha allt ansvar är något som Karin förespråkar. Dels
så tillför det en ökad kunskap på de olika detalj-
nivåerna samtidigt som helheten blir så mycket större
med två eller flera som kan bolla idéer och planer.

Ny konstellation tar form
Den nya tränarkonstellationen för Jenny och Sanna med
Karin och Torbjörn håller på att ta form den här vin-
tern. Karin står för historien och tekniken medan Tor-
björn fokuserar på det nya och på den rena råa
sprintträningen. Tillsammans producerar de träning på
mycket hög nivå.

– Den största skillnaden är att det nästan alltid är två
tränare på träningen nu. Det känns väldigt bra och är en
skön och rolig stämning, berättar Jenny Kallur.

Karin jobbar halvtid som tränare och halvtid som pro-
jektledare. Dels med entreprenörskap inom Region Da-
larna och dels med utveckling av hantverksutbildning
vid Högskolan i Falun/Borlänge. Kombinationen ger
henne det bästa av två världar. Hon tycker själv att hon
hittat rätt och att det praktiskt fungerar bra där hon
även kan sköta sin mammaroll hemma utan att den blir
lidande. Att utöka tränardelen är hon inte främmande
för.

Hur man än vrider och vänder på det kommer man
dock inte undan att Karin är unik i sin position. Hon är
nästan ensam kvinna i en helt mansdominerad roll. En
katt bland hermelinerna.

En katt bland 
hermelinerna

Intervju

Med öga för teknik. Karin har förmågan att se de små 
detaljerna.
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– Jag blir en förebild bara för att jag är tjej och det vet
jag inte om jag vill vara, men jag inser att det är så. Slu-
tar jag så finns det ingen i min roll och ingen förebild för
andra tjejer som vill bli tränare. Det är ett ansvar som
jag egentligen inte alls vill ha men som jag får ändå,
säger Karin.

Det är inte bara i Sverige det ser ut så. Resten av friid-
rottsvärlden är lika mansdominerad på tränarsidan. När
Karin får fundera ett tag kommer hon på två till tjejer i
hela världen som är häcktränare på elitnivå, en i Au-
stralien och en i Belgien. Att det behövs mer tjejer som
tränare är helt klart.

Less på frågorna
Att frågan är känslig går inte att ta miste på. Enligt
Karin själv är den känsligare än någon annan stans i ar-
betslivet som hon varit. Karin är less på att ideligen
tvingas konstatera hur situationen ser ut och less på att
svara på frågor om varför det är så få kvinnor i tränar-
rollen och vad man ska göra åt det.

– Det är egentligen inte jag som ska svara på de frå-
gorna. Det är dags att männen får svara på det och
också göra något åt det. Jag gör vad jag kan, men jag är
ju en minoritet i det här fallet, säger Karin.

Att Karin är duktig, kompetent och med ett särskilt ut-
vecklat öga och sinne för teknik är det ingen som tviv-
lar på. Hon tränar världens just nu bästa häcklöperska
och har förmågan som få att se små tekniska detaljer
som ska utveckla Jenny och Sanna ännu mer.

För Sannas del handlar det om små små tekniska detal-
jer som ska bli bättre som till exempel att bli ännu ef-
fektivare och snabbare över häcken för att få mer tid i
marken och inte i luften. För Jenny handlar det om att
en gång för alla komma bort från skadeproblemen och
komma tillbaka till den fina teknik hon hade 2004 och

Karin Torneklint och Torbjörn Eriksson analyserar Sannas häckträning

Fo
to

: R
yn

o 
Q

ua
nt

z.
Fo

to
: R

yn
o 

Q
ua

nt
z.

Träning ska vara roligt. Annars når man aldrig sina mål anser
Karin. 
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2005 som har varit Jennys bästa år. Tid och arbetsro
helt enkelt.

– Jag får mina kickar av, när mina aktiva lyckas med
det som de förutsatt sig att göra. Då har jag nått mitt
mål. Det är så härligt att jobba tillsammans med perso-
ner som vill lägga ner så mycket tid på sin idrott för att
bli bättre. Det är en utmaning som tränare att få den
aktive att lyckas just i det skarpa läget. Återbetalningen
blir ju direkt, lyckas den aktive, har jag lyckats.

– Karin har alltid varit väldigt bra på teknik, hon ser
detaljerna så lätt. Vi har ett bra samspel och känner va-
randra så bra och känner av stämningen så väl. Det är
skönt, förklarar Sanna.

Oavsett världsrekord och eventuella VM-medaljer är
det OS som är det största målet 2008. Och för att pres-
tera som bäst där, som aktiv och coach, är det full fokus
som gäller. Träningen blir en bricka i ett stort spel. Ett
spel där kvintetten Torneklint, Eriksson, Kallur och Kal-
lur spelar på absolut högsta världsnivå.

Puma – landslagsutrustning

”För Puma är traditionen och arvet
inom sport, friidrott och löpning
oerhört stark. För att behålla och
utveckla denna styrka, lokalt och
globalt, samarbetar Puma med
Svensk Friidrott. Friidrottslandslaget
stora framgångar på världsscenen
och positiva utstrålning gör dem till
den perfekta partnern att visa
Pumas unika mix av Sport, Lifestyle
och Fashion. Inom Puma är friidrottslandslaget en interna-
tionell angelägenhet. Framgångarna har fått enorm bety-
delse för Puma globalt. Ett tecken på detta är att Sverige är
ett av få landslag som lyfts fram i Pumas internationella
marknadskampanjer.”

Folksam – Grand Prix-sponsor

”Friidrotten engagerar. Få saker i
samhället kan som friidrotten få så
gott som en hel nation att samlas
med ett enat fokus, i hemmen, på
arbetsplatsen, i ett tvärsnitt genom
alla samhällsklasser, åldrar och ur-
sprung. Därför är Folksam en stolt
lagkamrat till Svensk Friidrott.
Genom Folksam Grand Prix skapar
vi förutsättningar för högklassiga
tävlingar inom landet. Det är vårt
engagemang till en fortsatt stark friidrott i Sverige.”

Fortum – nationell sponsor

”Fortum är en mycket stolt sponsor
till Svensk Friidrott. Samarbetet ger
oss möjlighet att stötta verksamhe-
ten, tävlingar och de aktiva oavsett
vilken nivå de väljer att träna eller
tävla. Energi är Fortums kärnverk-
samhet, och friidrotten sprudlar av
detta, om än något annorlun-
da energi än den Fortum produce-
rar och levererar. Våra värderingar
stämmer väl in med friidrottens
verksamhet samt med vårt svenska,
framgångsrika och folkkära lands-
lag.”

Ulf Kinneson, VD Puma
Nordic AB.

Mats Andersson, sponsor-
ansvarig Folksam.

Hanna Johnsson  Spon-
sorship & Event Corporate
Communication Fortum. 

Därför samarbetar vi med Svensk Friidrott
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Full fokus mot OS i Kina.
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Sverige har tre friidrottsgalor av internationell topp-
klass. 2007 hade galorna bland de bästa startfälten och
resultaten någonsin tillsammans med ett rekordstort 
intresse hos publik och TV-tittare. 

Eurojump 31 januari
Eurojump i Scandinavium i Göteborg har etablerat sig
bland de tre stora friidrottsgalorna i Sverige. Galan har
med åren fått bättre startfält och framför allt större pub-
lik. 7412 personer såg den femte upplagan av galan som
sändes direkt i SVT24.

Svenskarna bjöd på högklassiga prestationer: Dubbel i
manlig höjd på 2.32 för Stefan Holm och Linus
Thörnblad som utklassade EM-ettan Silnov. Kajsa
Bergqvist klarade 1.95m men fick se sig besegrad av den
blivande världsmästarinnan Blanca Vlasic som tangera-
de världsårsbästa med 2.00m. Susanna Kallur vann
både 60m och 60m häck. 

GE Galan 21 februari
GE Galan i Globen i Stockholm bjöd på sitt starkaste
startfält någonsin under sin snart två decennier långa
historia. Tolv grenar var välmatade med internationella
mästerskapsmedaljörer varav nio innehöll minst en ti-
digare mästare från OS, VM, EM, inne-VM eller inne-
EM. Även resultaten var bra, sex svenska segrar, tre nya
världsårsbästan. Att intresset för friidrott mitt i vintern
är stort går inte att ta miste på med en fullsatt glob,
10 500 personer, och en TV-publik över miljonen som
såg direktsändningen i TV4.

Stefan Holm vann en spektakulär manlig höjdtävling på
2.33 felfritt och gjorde sedan hyggliga försök på 2.41.
Kajsa Bergqvist vann på 1.98, nytt årsbästa, före Blanka
Vlasic och i manligt tresteg vann Christian Olsson,
17.26. Carolina Klüft vann den kvinnliga trekampen
och Susanna Kallur 60mH.

DN Galan 7 augusti
Vi får gå många år bakåt för att hitta en upplaga av DN
Galan som kan mäta sig med 2007 års, kanske var det
rentav den bästa någonsin. Ljuvligt sommarväder ra-
made in insatser som platsar bland de allra bästa i värl-
den genom alla tider, Blanka Vlasic i höjd, Jeremy
Wariner på 400m, Kenenisa Bekele på 3000m och Paul
Koech på hinder. 

Det är snart 20 år sen Stefka Kostadinova höjde världs-
rekordet till 2.09. Sedan dess har ingen hoppat högre

än 2.06 utomhus förrän Blanka Vlasic klarade 2.07 i
sitt sista försök på Stockholms Stadion. Jeremy Wari-
ners vann 400m på 43.50 vilket var imponerande
världsårsbästa, stadionrekord och tredje bästa 400m-
loppet någonsin. Kenenisa Bekele var inte sämre på
3000 meter. Etiopiern var egentligen för snabb för ha-
rarna som mäktade med halva loppet. När de väl var ur
vägen ökade Bekele farten och vann på 7:25 vilket även
det var världsårsbästa, stadionrekord och femte bästa
loppet genom tiderna. Det fjärde världsårsbästat stod
Paul Koech för på 3000m hinder, 7:59. Bara sex andra
löpare har någonsin sprungit snabbare.

Mot kvällens slut kom dessutom de tre svenska segrarna
på rad. Stefan Holm vann höjdhoppet med så mycket
som åtta centimeter genom att tangera världsårsbästat
2.35. Susanna Kallur knäckte världsettan Michelle Perry
för andra gången av 16, passande nog på banan bred-
vid. Carolina Klüfts samtliga fem giltiga längdhopp var
längre än konkurrenternas, samlade mellan 6.54 och
6.65. Men det som väckte Stadionspublikens allra hög-
sta jubel var en andraplats. Den våg som växte till Mu-
stafa Mohameds avancemang under hinderloppet som
slutade på 8:07 – på nytt under Gärderuds rekord – på-
minde om stämningen på vid EM på Ullevi 2006.

Tre världsgalor
i Sverige

Galorna
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DN Galan 2007 var kanske den bästa DN Galan någonsin.
Jeremy Wariner vann 400m och satte världsårsbästa och 
stadionrekord. 
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Genombrott och genomklappningar. Framsteg, rekord
och avskedsföreställningar. 2007 hade allt ett spän-
nande friidrottsår kunde önska sig. Några av händel-
serna minns vi lite extra.

Kajsa sa adjö
En av svensk friidrotts allra främsta – inte bara de se-
naste åren utan också i ett historiskt perspektiv – beslu-
tade sig för att inte fortsätta sin elitkarriär. Vid årsskiftet
meddelande Kajsa Bergqvist att det inte skulle bli någon
satsning mot Beijing-OS. Kajsa har varit tongivande och
var den som ”gick i täten” för de senaste årens moderna
guldålder för svensk friidrott. Hennes karriär var inte
bara mycket framgångsrik, med bland annat tio inter-
nationella seniormästerskapsmedaljer, hon har varit en
ovärderlig förebild för friidrotten i många år.

Sannas revansch i Golden League
Susanna Kallur var redan som 19-åring världens bästa
junior. Sedan dess har hon varje år förbättrat sig ett
snäpp eller två och sommaren 2007 nådde hon den
absoluta toppen för seniorer i världen. Efter den litet
snöpliga fjärdeplatsen i VM i Osaka fick Sanna sin stora
revansch i Golden League. Placeringarna 2-2-3-1-1-1 vi-
sade att Susanna var världens näst bästa – snudd på
allra bästa – häcklöperska sommaren 2007.

Arvids-
sons ge-
nombrott
2007 års ut-
märkelse ”Årets
genombrott i landslaget” gick till spjut-
kastaren Magnus Arvidsson. Och visst var
2007 året då Magnus etablerade sig i den inter-
nationella eliten. Från 2001 har Magnus gjort ett ge-
nomsnittligt årligt lyft på knappa fyra meter. För
allmänheten blev Magnus ett namn i maj när han öpp-
nade sin sommarsäsong med att vid en gala i japanska
Osaka direkt höja personbästat med fyra meter till
85.75. Och även om 85.75 kom att stå sig som person-
ligt rekord visade fortsättningen av 2007 en också detta
år hyperjämn Magnus.

Wissmans lyft på 400
2007 var året då Johan Wissman bytte fokus från 200m
till 400m. Han gjorde inte bara det utan han klev rakt

in i världseliten på den nya längre distansen samtidigt
som han också gjorde sitt bästa år någonsin i den tidi-
gare korta specialiteten. Hans sjundeplats på VM var
inte bara bra utan även smått historisk. Johans 44.56 i
Osaka gör honom till delad nia genom tiderna i Europa.
I EM-historien hade det gett guld vid alla mästerskap
utom 1998 då det hade varit silver. I VM-sammanhang
hade tiden gett guld 1983, 1991 och 2001, silver 1987
och 2003, brons 1995 och annars just utanför medal-
jerna.

Musses slog klassiskt rekord
Svensk friidrottshistoria skrevs 28 juli i belgiska Heus-
den-Zolder. Precis på dagen 31 år efter det att Anders
Gärderud vann OS-guld på världsrekordet 8:08.02 fick
Sverige en ny rekordhållare på 3000m hinder. När Mu-
stafa Mohamed efter en stark soloforcering i täten
under de sista 550 meterna vann hinderloppet på KBC-
Nacht gjorde han det på tiden 8:05.75. Svenskt rekord
med drygt två sekunder och dessutom personligt rekord
med i det närmaste nio sekunder.

Genombrott och 
avskedsföreställningar

Minnesbilder

Magnus Arvidsson
slog igenom inter-
nationellt 2007. 
Foto: Ryno Quantz.



Mustafa Mohamed laddar inför vad som komma skall vid VM i Osaka.
Det blev en imponerande fjärdeplats på 3000 meter hinder. 
Foto: Ryno Quantz.
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Landslagsverksamheten

Sex seniormedaljer och fem juniormedaljer i internatio-
nella mästerskap. Tvåa i Europacupen First League i
både herr- och damklassen samt tre vinster av fyra möj-
liga i Finnkampen. Så kan landslagsåret 2007 sam-
manfattas.

Femnationslandskampen i Glasgow
I femnationslandskampen i Glasgow deltog Sverige,
USA, Tyskland, Storbritannien och ett kombinationslag
från det Brittiska Samväldet. De svenska grensegrarna
blev en på den manliga sidan där Christian Olsson vann
tresteget och tre på den kvinnliga sidan genom Susanna
Kallur som vann både 60mh och 60m samt Kajsa
Bergqvist som vann höjdhoppet. I den totala poäng-
ställningen slutade Sverige fyra. 

Inomhus-EM Birmingham
Vid inomhus-EM i Birmingham bestod den svenska
truppen av åtta män och sju kvinnor. Då Christian Ols-
son inte kunde delta på grund av skada och Kajsa
Bergqvist tackade nej på grund av bristande form sak-
nades redan från start två starka medaljkandidater. Med
två medaljkandidater borta var målsättningen osäker.
Resultatet blev ändå gott då åtta av de 15 tävlade tog sig
till final där fyra tog medalj.

Höjdhoppet blev litet av en svenskduell där Stefan
Holm gick segrande ur striden med 2.34 och en guld-
medalj. Linus Thörnblad var två centimeter lägre och
tog silver. Carolina Klüft visade ännu en gång vilken
fantastisk tävlingsmänniska hon är när hon avgjorde
femkampen i den sista grenen och vann ytterligare en
mästerskapstitel med resultatet 4944p. Susanna Kallur
vann guld i 60mh med tiden 7.87 sek. Susanna var även
i final på 60m och blev sjua med 7.29 sek. 

Johan Wissmans mästerskapsdebut på 400m blev inget
annat än succé och då han blev fyra med tiden 46.17
sek. Mattias Claesson var i 800m-finalen och slogs om
medaljerna ända in på mållinjen men marginalerna var
emot honom denna dag och han blev femma, endast två
hundradelar från prispallen. Robert Kronberg var i final
på 60mh och blev sjua med 7.71 sek. Erik Sjöqvist kom
åtta i finalen på 3000m med tiden 8.07.44 min. Helena
Engman var sjua i kulkvalet och åtta i finalen på resul-
tatet 16.09 m och var därmed den första kvinnan i en
mästerskapsfinal från Sverige på flera decennier. Slutre-
sultatet vid inomhus-EM blev tre guld och ett silver
samt ytterligare fem finalplatser.  

Landslagsläger Fukuoka Japan 
Under tre veckor i slutet av april och början av maj var
friidrottslandslaget på träningsläger i Kina och Japan

Landslagsverksamheten

Samtliga svenska medaljörer från Inomhus-EM i Birmingham. Stefan Holm guld i höjdhopp, Carolina Klüft guld i femkamp, Susanna
Kallur guld på 60 meter häck och Linus Thörnblad med silver i höjd. Linus verkar sugen på guldet. 
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Landslagsverksamheten

för att förbereda sig inför VM i Osaka 2007 och OS i
Beijing 2008. Framför allt var det ett VM-förberedande
läger men man tillbringade även några dagar i Beijing på
väg till Japan för att bekanta sig med OS-området. Trä-
ningsorten i Japan var Fukuoka som även kommer att
vara platsen för precamp inför OS 2008.

Eftersom det inte är så vanligt med mästerskap i Asien
fanns det ett stort behov att undersöka hur de aktiva
reagerade på dygnsomställning, värme och luftfuktig-
het. Allt för att bli så väl förberedda som möjligt inför
VM och OS. 

30 aktiva och ledare var med på lägret och inbjudna var
de som klarat A- eller B-kvalgränsen till VM i Osaka.
Landslaget medicinska team var med under hela tiden
för att ge behandlingar samt göra uppföljning av de ak-
tiva. Uppföljningen bestod bland annat av att se hur
lång tid varje individ behövde för att acklimatisera sig
till de nya yttre omständigheterna. Det visade att detta
var mycket individuellt och anpassning tog allt från tre
till elva dygn innan de aktiva kunde vara uppe i full trä-
ning. 

Landslaget inledde lägret med att besöka Beijing i Kina
för att titta på OS-anläggningarna och träna. Kinesiska
Muren, Himmelska fridens torg och Förbjudna staden
besöktes för att redan innan OS ha gjort de kulturella
insatserna för att därmed kunna lägga all fokus på täv-
landet i Beijing 2008. Media var inbjudna att träffa
landslaget under dagarna i Beijing. Under tiden i Japan
ordnades flera utflykter för att lära känna den japanska
kulturen. Man besökte också VM-staden Osaka och
tävlingsarenan där för att mentalt kunna förbereda sig
på vad som skulle vänta i augusti.

Europacupen Vaasa Finland 
Målsättningen att klara av avancemang till Superligan
kändes som den enda möjliga med tanke på att tjejerna
åkte ur denna liga 2006 samt att killarna bara var ett
fåtal poäng från att gå upp förra året. På förhand såg

huvudmotståndet ut att komma ifrån de spanska her-
rarna samt de brittiska kvinnorna. 

Sverige vann fem av grenarna i den manliga landskam-
pen samt fyra grenar i den kvinnliga kampen. Vi fick ty-
värr se oss besegrade med fyra poäng av de spanska
herrarna samt med ointagliga 21 poäng av de brittiska
kvinnorna. För tredje året i följd kom herrarna tvåa och
föll på mållinjen för att gå upp till Superligan. Kvin-
nornas andraplacering var inte mycket att säga om då
Storbritannien hade ett jämnare lag än vårt och vann
rättvist.

De kvinnliga grensegrarna ordnade Carolina Klüft i
längd, Helena Engman kula, Kajsa Bergqvist höjd, Su-
sanna Kallur 100mh. Christian Olsson tresteg, Jesper
Fritz stav, Johan Wissman 400m, Mustafa Mohammed

Frid och inre harmoni hittades i tehusen i Japan. Jenny Kallur, Erica Mårtensson, Jessica Samuelsson, Anton Andersson och Emma
Green i Nakazu Banshoen.
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Landslagsverksamheten

3000mH och Stefan Holm höjd vann sina respektive
grenar.

Ungdoms-VM Ostrava Tjeckien
Stavhopperskan Petra Olsen tog den första svenska me-
daljen i ungdoms-VM:s historia genom att klara 4.05.
Det kunde ha blivit två medaljer till genom Anna Nils-
son, stav och Frida Linde, sjukamp som båda var fyra
och var nära bronset.

Junior-EM 22 år Debrecen Ungern
Att återväxten på juniorsidan är god bevisades i den äld-
sta av de två europamästerskapen för juniorer. Linus
Thörnblad tog guld i höjd med 2.24 och hans klubb-
kamrat i MAI Jesper Fritz tog silver i stav med 5.70.
Ebba Jungmark knep den tredje medaljen då 1.89 gav
henne bronset.

Junior-EM 19 år Hengelo Nederländerna
På den sista tävlingsdagen i JEM19 kom den första och
enda svenska medaljen. Trångsvikens Erika Wiklund
lade beslag på guldet efter att ha klarat 1.82.

Precamp Marugame Japan
Ett mästerskap i Asien kräver uppladdning på plats i
förväg för att de aktiva ska hinna anpassa sig till tids-
omställning, värme och luftfuktighet. En anpassningstid
på minst tio dagar före tävling var medicinska teamets
rekommendation efter vårens landslagsläger i Japan.
Precamp var förlagt till Marugame söder om Osaka
med goda träningsfaciliteter, boende och transporter
samt ett klimat med 35-40 graders värme och mycket
hög luftfuktighet.

Med på lägret hade vi även våra nordiska grannar Fin-
land, Danmark och Norge vilket upplevdes som mycket

positivt av de aktiva. Under precamp hade vi två me-
diadagar med ett 20-tal inbjudna medierepresentanter
som rapporterade om landslagets uppladdning. Media-
dagarna var förlagda i den japanska gamla feodala
strandparken Nakazu Banshoen där lunch serverades
och intervjuer gjordes under avslappnade och uppskat-
tade former. Besöken i parken fungerade även som ge-
mensamma sociala utflykter. 

De japanska arrangörerna visade på stor gästfrihet
under precamp och bjöd på mycket japansk kultur och
bra mat. Förutom de aktiva var landslagsledningen,
mästerskapscoacher, hemmatränare och det medicinska
teamet på plats i slutförberedelserna i Marugame för att
skapa absolut bästa förutsättningar inför VM. 

VM Osaka Japan
Målsättningen för VM-truppen bestående av 27 aktiva
var att ta tre till fyra medaljer samt att 70 procent av de
tävlande skulle placera sig bättre än sin ranking inför
VM. 

Mer än 70 procent placerade sig bättre än sin ranking
medan antalet medaljer slutade på en, Carolina Klüft
som tog guld i sjukamp. Medaljmålet lyckades vi inte
uppnå men med sju aktiva bland de sju främsta var
detta ändå ett mycket bra världsmästerskap, poäng-
mässigt det näst bästa i modern tid. Bara i Paris 2003
har Sverige tagit fler nationspoäng. Ett guld, tre fjär-
deplaceringar och ytterligare fyra finalplatser är ett
mycket bra facit. Vi hade inte marginalerna på vår sida
den här gången och det blev fjärdeplatser istället för me-
daljer. Ett av de största medaljhoppen Christian Olsson
kom inte till start då han skadade sig under precamp.

Carolina Klüft stod pall för trycket och klarade ännu en
gång av att vinna ett mästerskap, för femtonde gången.

Heta träningskvällar under VM-precamp.
Johan Wissman maxar på Marugame Stadium.
Foto: Ryno Quantz.
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Denna gång på det nya europarekordet 7032 poäng där
hon var hela 200 poäng före tvåan och 522 poäng före
bronsmedaljören. Klüfts prestation blir än större om
man betänker att bara en kvinna någonsin tidigare gjort
en bättre mångkamp. Hennes nya personliga rekord till-
lika nytt svenskt rekord och europarekord kan förkla-
ras med en mindre skadeförföljd förberedelseperiod än
tidigare år. Klüft visade än en gång sin fantastiska för-
måga att vara som bäst när det gäller som mest.  

Susanna Kallur kom till VM som en het medaljkandidat
på 100mh. Hon vann mycket övertygande både sitt för-
söks- och semifinalheat. Finalen såg på förhand ut att
bli mycket jämn och oviss. Så blev det också då Susanna
med sitt personliga rekord 12.51 sek blev fyra och bara
var 2/100 från silvret samt endast 1/100 från bronsme-
daljen. Susanna uppfyllde sin målsättning att göra sitt
livs lopp i finalen. Denna gång räckte det nästan ända
fram till prispallen. Det här var Kallurs första VM-final
men långt ifrån den sista. Den här VM-finalen gav tänd-
vätska som kommer att ge fördelar i kommande fina-
ler.

Johan Wissman kom till Osaka som en av många ut-
manare till att vara med och slåss om finalplatserna på
för honom nya distansen 400m. Säsongsupplägget och
formtoppningen hade lyckats till 100 % och Johan satte
svenskt rekord vid två tillfällen, först i försöket med
44.94 sek samt sänkte det ytterligare i semifinalen till
det nya svenska och nordiska rekordet 44.56 sek, den
nionde bästa tiden av en europé genom tiderna. I fina-
len fanns en liten teoretisk chans till att vara med och
slåss om medaljerna. Johan satte allt på ett kort och gick
fullt redan från start. Det höll inte riktigt hela vägen

men tiden 44.72 sek och en sjunde placering gjorde att
alla Johans lopp på VM var under det gällande person-
liga och svenska rekordet som han hade innan VM. 

Stefan Holm var inför VM mycket motiverad att vinna
det VM-guld som han saknar. Stefan är med sin rutin
en fantastisk mästerskapshoppare som höjer sig en nivå
när det blir strid man mot man i mästerskapsfinaler. Så
även denna gång och han var den enda som var felfri
över 2.33m där han hade greppet om tävlingen. Då
hände det som känns osannolikt, nämligen att tre andra
hoppare klarade 2.35m vilket Stefan tyvärr inte gjorde
denna dag. En retsam fjärdeplacering denna gång för
Stefan och han måste nu förlänga karriären till 2009 för
att världens bästa höjdhoppare på 2000-talet också ska
få bli världsmästare. 

Mustafa Mohamed har under året utvecklats från en fi-
nalkandidat till en medaljkandidat. Förhoppningarna
att ta medalj fanns innan start om det blev fart i loppet
och om Mustafa fick hjälp med farthållningen. Nu fick
Mustafa göra allt dragjobb själv och det tog för mycket
kraft för att kunna utmana på riktigt om medaljerna.
Men en fjärdeplacering på 8.19.82 min och bara beseg-
rad av en nation i världen är naturligtvis en fantastisk
insats.

I medaljligan kom Sverige på en delad 15:e plats och i
poängligan på 17:e plats med 29 nationspoäng. 46 na-
tioner tog medalj och 66 länder tog nationspoäng.

Terräng-NM
Vid nordiska mästerskapen i terräng i Södertälje visade
hemmasonen Erik Sjöqvist gryende EM-form genom att
ta silver i herrklassen. I damklassen spurtslog Lisa
Blommé Ida Nilsson vilka blev tvåa respektive trea. I
båda klasserna blev det lagguld.

Terräng-EM
I Spanska Toro gjorde Sverige sitt bästa terräng-EM nå-
gonsin. Mustafa Mohamed vann en silvermedalj och
Erik Sjöqvist fick sitt internationella genombrott genom
att komma fyra och var endast två sekunder från pris-
pallen. Det manliga laget kom på en mycket hedrande
femteplats och det är den bästa placering ett svenskt
manligt terränglag någonsin haft på ett terräng-EM. 
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Veteranen Erik Sjöqvist gjorde sitt internationella genombrott
2007 vid 35 års ålder. Först gjorde han sig känd som solo-
löparen i Osaka för att sedan bli fyra vid terräng-EM, två se-
kunder från prispallen.

Förbundskapten Thomas Engdahl kan summera sex seniorme-
daljer och fem juniormedaljer i internationella mästerskap
2007.
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Elit och landslag

Team Eniro Elitidrottsskolan har sedan första kullen
1995 varit en språngbräda till en internationell kon-
kurrenskraftig karriär som senioraktiv för de mest lo-
vande juniorerna. 

Erfarenheten har visat att steget från en framgångsrik
juniorkarriär till en senioraktiv många gånger varit
mycket svårt. Ofta har inte anledningen varit själva trä-
ningskomponenten utan delarna runt omkring elitid-
rottslivet.

Elitidrottsskolans fokus är därför att ge nödvändig kun-
skap om det utöver träningen som också måste till för
att man skall kunna etablera sig som en internationellt
framgångsrik seniorfriidrottare. Grundpelarna för Elit-
idrottsskolan har alltsedan starten varit: teambildning,
mentorskap, prestationspsykologi/mental träning, kost-
utbildning, medieutbildning, internationell match-
ning/utlandstävling på rätt nivå, möten med svenska
och internationella aktiva/tränare.

Elitidrottsskolan har sedan starten stöttats av Sveriges
Olympiska Kommitté och Eniro har varit ett starkt stöd.
Puma tillhandahåller en speciell kollektion för Eitid-
rottsskolans aktiva och tränare. Inför 2007 var det 12

aktiva och 12 tränare i Elitidrottsskolan. Åtta aktiva
och åtta ledare har tagits in som nya under året.

Samarbete med SOK
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK har under verk-
samhetsåret stöttat Svensk Friidrott i följande projekt:
Topp- och talangprojektet, Team Eniro Elitidrottssko-
lan, skadeförebyggande projektet och uppdatering av
kravanalyserna.

Topp- och talangprojektet innebär ett omfattande indi-
viduellt riktat stöd till aktiva och dess hemmatränare
som bedöms ha en potential att kunna konkurrera om
en medalj vid OS 2008 alternativt OS 2012. Formerna
för stödet har utvecklats i dialog mellan SOK, Svensk
Friidrott, den aktive och dennes tränare. 13 aktiva har
under 2007 varit med i projektet.

SOK har också varit med och stöttat ett projekt inom
området mindre skador. Projektet riktade sig mot före-
byggande verksamhet och mot snabbt omhänderta-
gande och rehabilitering vid skada. Projektet har varit
en resursförstärkning med ökade möjligheter för en tidig
korrigering för att förebygga skador respektive tidig 
diagnostik och rehabilitering av skador. I projektet har
även samarbetet mellan aktiva, tränare, det lokala me-

Mattias Claesson under ett av sina
mördarpass i Marugame inför VM.
Foto: Ryno Quantz.
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dicinska nätverket, Svensk Friidrotts medicinska team
och landslagsledningen förbättrats.

Mästerskapsgruppen
Mellan dessa båda stödformerna Elitidrottsskolan och
topp- och talangprogrammet har det varit ett tydligt
glapp. Under 2007 har Svensk Friidrott återigen kunna
erbjuda ett antal aktiva i detta mellanskikt ett centralt
stöd i sin elitsatsning. Stödet har varit tredelat i trä-
ningslägerstöd, förstärkt träningsmöjlighet på hemma-
plan samt 50% subventionering av Folksams premie för
vårdkostnadsförsäkring. Totalt var det 14 aktiva som
ingick i den så kallande mästerskapsgruppen.

Uppdatering av kravanalyserna
Huvudsyftet med ”friidrottens kravanalyser” är att ge
en vägledning och indikation om vad som kommer att

krävas för att ta medalj på OS. Den senaste versionen av
friidrottens kravanalyser är från 1999 och är i behov av
en omarbetning och uppdatering för att kunna möta
framtidens krav. Under 2007 har kravanalyserna för
diskus, längd, spjut och stav uppdaterats.

Friidrottens medicinska råd
Under ledning av landslagsläkaren har friidrottens me-
dicinska nätverk fortsatt utveckla den medicinska ser-
vicen för Svensk Friidrott. Förutom traditionell
medicinsk service vid landslagets internationella upp-
drag ingår även bland annat utarbetande av kostråd,
rådgivning i idrottsmedicinska frågor och antidoping-
aktiviteter.

Samarbete med Adecco
Svensk Friidrott har tillsammans med Adecco ett sam-
arbete där aktiva och tränare på toppnivå kan få hjälp
och verktyg att få den bästa möjliga civila karriären
både under den aktiva karriären men i synnerhet efter
avslutad idrottskarriär. Adecco har tagit fram ett 4-fas
program som heter Athlete Career Program och är ett
individanpassat program där aktiva och tränare får
hjälp av en personlig coach att hitta ett arbete efter sin
idrottskarriär eller ett skräddarsytt arbete där de kan
kombinera sin idrott med arbete. Samarbetet med
Adecco inleddes 2006 och under dessa två år har 18 ak-
tiva varit i kontakt med programmet.

Antidopingarbete
Då antidopingarbetet är intimt kopplat till kosten och
kosttillskott har Svensk Friidrotts policy de senaste åren
varit att informera om vad som är lämplig kost/kosttill-
skott för en elitfriidrottare istället för att informera om

Elit och landslag

Sjukgymnast Jenny 
Jacobsson behandlar
Emma Green under
landslagslägret i 
Fukuoka i Japan. 
Foto: Anders Rydén

Nyintagna i Elitidrottsskolan 2007 Stående fr v: Andreas Wulff
(tränare), Bernt-Ove Pettersson (tränare), Alexander Söder-
berg, Patrik Tjärdal (tränare), Jenny Johansson och Börje
Almqvist (tränare). Knästående fr v: Jonas Almqvist och Anna
Wessman. 
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Elit och landslag

vad som är förbjudet. Detta görs i samband med lands-
lagsuppdrag och utbildningar samt finns med i friid-
rottsgymnasiernas utbildningsplan.

En viktig del i antidopingarbetet är att visa att Svensk
Friidrotts bästa aktiva är tillgängliga för RF:s antido-
pingsgrupps ”out of competition” (OOC) tester.  Under
2007 genomfördes 228 OOC tester på 184 olika aktiva.
Av de 228 testerna stod de aktiva som var med i SOK
topp-talanggrupp samt aktiva i Elitidrottsskolan för
25% av testerna. Totalt togs 340 tester på tävling/trä-
ning inom friidrotten i Sverige under 2007. Målsätt-
ningen är att minst 70% skall tas på träning (OOC) och
resterande tester tas på tävling. Under 2007 stod OOC
för 67% av testerna.

Under hösten har en omfattande omarbetning av Svensk
Friidrotts antidopingplolicy startats. Antidopingpolicyn
tillsammans med kostrekommendationerna är de en
viktig del i det antidopingarbete som kontinuerligt ge-
nomförs i utbildningar och vid träningsträffar.

Landslagets organisation
Utvecklingen av teamet den aktive och tränaren har lik-
som tidigare år i huvudsak legat på respektive förening.
Svensk Friidrott har medverkat genom att erbjuda olika

stödformer, bland annat i form av utbyte och förmed-
ling av kunskaper och erfarenheter vid olika landslags-
aktiviteter och utvecklingsträffar som genomförts
grengruppsvis under året.

För att diskutera aktuella frågor av intresse för lands-
lagsavdelningen har förbundskaptenen landslagets led-
ningsgrupp, aktivas råd, grengruppscheferna, GGC och
grenutvecklingsansvariga, GUA till sin hjälp.

Svensk Friidrott har under verksamhetsåret haft två
GGC anställda på 50%, medel/långdistans och kast.
Dessa anställningar har varit ett kraftigt stöd till före-
ningarna i utvecklingen av de aktiva och dess tränare.
Totalt har ett 20-tal GUA samverkat med GGC. I
sprint/häck, hopp och mångkamp har ett grengrupps-
råd ansvarat för samordning inom grengruppen. GGC
och GUA har fungerat som en viktig remissinstans till
förbundskaptenen samt landslagsledarna när det gäller
laguttagningar av aktiva och ledare till landskamper och
mästerskap. Målsättningen med GGC och GUA är att
vara den aktiva och dess personlige tränare aktivt
behjälplig med råd och stöd kring den idrottsliga situa-
tionen. Så långt som möjligt skall strävan vara att för-
söka medverka till att göra träningssituationen i
hemmamiljön så optimal som möjligt.

Anton Andersson slog igenom 2007 genom
att ta sig till VM under sista kvalificeringsda-
gen då han vann SM med 17.10. Säsongen
avslutade han med att vinna Finnkampen.
Foto: Ryno Quantz. 
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Tävlingsarrangemang

Då Folksam under 2007 förlängde sitt sponsorsamar-
bete med Svensk Friidrott ytterligare tre år möjliggjor-
des en ny stor satsning på den svenska friidrottens
elitserie Folksam Grand Prix. Bland annat har fyra av
sommarens fem galor varit TV-sända och kvalitetsnivån
har höjts på galorna, både för tävlande, publik, spon-
sorer och media.

Inför 2007 startade en översyn av Folksam Grand Prix
genom ett samarbete mellan IF Göta, Hässelby SK,
Spårvägens FK, Göteborgs Friidrottsförbund och
Svensk Friidrott. Tillsammans har man under året ut-
vecklat och drivit Grand Prix-serien. Nytt är också att
tre av fem orter, Stockholm, Göteborg och Karlstad,
under den treåriga avtalsperioden har blivit permanenta
Grand Prix-orter, medan övriga två kommer att alter-
nera runt om i Sverige. För 2008 har en av deltävling-
arna erhålligt EAA-sanktion.

De senare åren har det blivit svårare för senioraktiva
under internationell toppnivå att hitta bra tävlingar i
Sverige. I Folksam Grand Prix får däremot de aktiva
under superelitklassen, som inte har chansen att komma
ut och tävla så mycket internationellt, möjlighet till rik-
tigt bra tävlingar. Vidare är det en ypperlig chans för
den svenska publiken att få se våra stora stjärnor på
hemmaplan.

Tävlingskonceptet bygger på att minst en eller två av
våra stora stjärnor ska vara med i respektive gala och
startfälten ska ge vår övriga svenska elit bra internatio-
nellt motstånd. Dessutom är det numera obligatoriskt
med harar i medel- och långdistansloppen. De tekniska
delarna av arrangemangen har förbättrats genom bland
annat automatiska resultattavlor och HEGO:s tävlings-
administrativa system. Arenornas befintliga högtalar-
system har förstärkts vid varje tävling, standarden på
regin har höjts och musik och jinglar har funnits på alla
tävlingar.

Tävlingarna har arrangerats i galaformat koncentrerat
till två timmar på kvällstid. Tre av galorna har sänts i en
timmes sammandrag på kvällen i TV4 och en gala i
TV4+. TV-siffrorna har varit bra och den sammanlagda
TV-tiden från Folksam GP har mångdubblats.

SM-tävlingarna
2007 beslutades att göra ungdoms-SM och junior-SM
till två mer jämstora tävlingar. Detta genom att skapa en
ettårsklass för 17-åringar och låta dem tävla i JSM istäl-
let för med 16-åringar i USM som tidigare. Resultatet
blev två välbesökta SM-tävlingar inomhus och även
utomhus blev USM och JSM tämligen jämnstora –
något som vi tror är bättre. 

Tävlingsarrangemang

Emma Green vid Folksam Grand Prix i Göteborg. Göteborg är en av de numera permanenta orterna i Grand Prix-serien. 
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Tävlingsarrangemang

Vid stora inomhus-SM i Göteborg var höjdhoppstäv-
lingen den stora höjdpunkten. Linus Thörnblad och Ste-
fan Holm trissade varandra uppåt och uppåt i
höjdtävlingen och att 2.38 m i första försöket inte skulle
räcka till seger är väldigt sällsynt och i stort sett förbe-
hållet internationella mästerskap och inte ett inomhus-
SM. 

Stafett-SM var tillbaka i den första delen av utomhus-
säsongen och det medförde en ordentlig ökning i anta-
let deltagande lag. 225 lag deltog mot 175 året innan.
Det blev en hel del riktigt spännande lopp där en av de
riktiga höjdpunkterna var den kvinnliga spurtstriden
mellan IFK Växjö och IF Göta på 4x400 meter där Göta
pressade Växjö fram till nytt svenskt rekord 3:38.92.

Stora SM gick i Eskilstuna inför sammanlagt 12 000
åskådare. SM sändes i sammandrag i SVT alla tre da-
garna där sändningen under söndagen var det fjärde
mest sedda programmet den helgen med 1 120 000 tit-
tare. Stora SM var välarrangerat och bjöd på bra fri-
idrott med bland annat ett kanonhopp av Anton An-
dersson i tresteg 17.10 m som tog honom till VM och
ett svenskt rekord i spjut av Annika Petersson med
57.31 m.

Stora USM och JSM hade en gemensam arrangör i Bo-
huslän-Dals Friidrottsförbund som genomförde två
mycket bra tävlingar. Tyvärr blåste det en hel del och
framför allt i vindkänsliga Stenungsund påverkade det
tävlingarna en del.

Mästerskapsstandaret hamnade åter igen hos Hässelby
SK – föreningen som dominerat våra SM-tävlingar de
senaste åren. Hässelby SK har en hel del toppaktiva och
de har ofta många deltagare på SM-tävlingarna.

IT-projektet
Toralf Nilsson har på uppdrag av förbundsstyrelsen ge-
nomfört en utredning av det framtida IT-stödet inom
Svensk Friidrott. Utredningens rekommendation är att
förbättra IT-stödet på bred front och ett första steg mot
förbättrat IT-stöd för tävlingsadministration har tagits
under slutet av året.

Arrangerade landskamper i Sverige
Förutom Finnkampen har Sverige arrangerat två lands-
kamper under 2007:

EST-kampen
Den traditionella mångkampslandskampen Estland-Fin-
land-Sverige arrangerades i år så att det var nära för alla
lag – nämligen på Gotland. Gotlands Friidrottsförbund
stod som arrangör och Gutavallen i Visby var idrotts-
platsen. Gotlands FIF genomförde en trevlig landskamp.

Nordiska Mästerskapen i terränglöpning
De nordiska Mästerskapen i terränglöpning genomför-
des för tredje gången i Sverige och för andra gången i
Södertälje kommun. Den här gången var banan belägen
inne i centrala Södertälje i Kusens backe vilket gjorde
att det blev en relativt välbesökt tävling. Arrangörerna

Enhörna IF och Södertälje IF genomförde en bra arran-
gerad landskamp på en utslagsgivande bana där Sveri-
ges guldfacit till slut blev två guld i lag (män och
kvinnor).

SM-arrangörer 2007
10-11/2 ISM-IJSM-IUSM mångkamp Bollnäs FIK

17-18/2 Stora IJSM (17-22 år) Nyköpings BIS

24-25/2 Stora ISM Göteborgs FIF

10-11/3 Stora IUSM (15-16 år) Malmö AI

28-29/4 SM-JSM-USM-VSM terräng IFK Halmstad

12/5 SM halvmarathon Göteborgs FIF

2-3/6 SM-JSM-USM stafett Huddinge AIS

9/6 SM marathon Hässelby SK,
Spårvägens FK

14/6 Lag-SM Hässelby SK, 
Spårvägens FK

4-5/8 SM-JSM-USM mångkamp Nyköpings BIS

10-12/8 Stora SM Råby-Rekarne FI

24-26/8 Stora JSM (17-22 år) Uddevalla

24-26/8 Stora USM (15-16 år) Stenungsund

1/9 Lag-USM IFK Växjö

14-16/9 Skol-SM Gefle IF

”Svensk Friidrotts arrangemang och tävlingar ska
utgöras av ett intressant och varierat program. Täv-
lingarna ska vara attraktiva vare sig man är aktiv,
publik på läktaren eller i TV-soffan. ”

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.
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Barn- och ungdomsarbetet är basen för att utveckla fri-
idrotten i Sverige.

Nordea Regionmästerskap
Samarbetet med Nordea som barn- och ungdomsspon-
sor har vidareutvecklats under 2007 och Norrlands-,
Svealands- och Götalandsregionens mästerskapstäv-
lingar för 13- och 14-åringar har genomförts under
namnet Nordea Regionmästerskap. Varje arrangemang
består av individuella mästerskapstävlingar i alla grenar
och en lagtävling mellan distrikten i respektive region.
Totalt deltog 1022 aktiva i de fem tävlingarna.

Nordea Regionmästerskap är en av tävlingssäsongens
höjdpunkter för landets 13- och 14-åriga friidrottare,
både på och utanför idrottsplatsen. Därför samverkar
varje arrangör med det lokala Nordeakontoret för att
erbjuda kvällsaktiviteter som ska stimulera den sociala
gemenskapen för både aktiva och ledare. Svensk Friid-
rott har stöttat varje arrangör ekonomiskt samt sub-
ventionerat distriktens kostnader för att skicka lag till
tävlingarna.

Kraftmätningen
Kraftmätningen är en klubblagstävling för 14- och 15-
åringar som 2007 genomfördes för tredje gången. Med

denna satsning på laganda och mångsidighet hoppas vi
kunna erbjuda ett attraktivt tävlingsmål för fler än de
allra mest talangfulla ungdomarna som förhoppningsvis
kan bidra till att fler ska vilja fortsätta friidrotta längre.

I Kraftmätningen kan man delta med mixade lag (6-15
personer) eller ”rena” pojk- eller flicklag (3-8 personer).
I de åtta kvaltävlingar som genomfördes under våren
deltog lag från 38 föreningar, en ökning med 36 pro-
cent jämfört med 2006.

Finalen, för de 16 bästa mixade lagen i kvalomgången
+ ytterligare fyra pojklag och fyra flicklag, genomför-
des i anslutning till Finnkampen i Göteborg. Slutsegrare
i den mixade klassen blev Rånäs 4H. Huddinge AIS var
tvåa och IF Göta trea. I flickklassen segrade Täby IS före
GKIK och Sundbybergs IK och i pojkklassen tog Rånäs
4H, Gefle IF och Huddinge AIS de tre första placering-
arna.

”Bättre ungdomstävlingar”
I anslutning till GE-galan i februari bjöds de föreningar
som arrangerar många och/eller stora ungdomstävlingar
in till en idé- och inspirationsdag med föredrag och dis-
kussioner om hur de största arrangörerna, med genom-
tänkta arrangemang, kan fungera som förebild för
andra ungdomstävlingsarrangörer. Åtta föreningar del-

Barn och ungdom

Barn och ungdom

Nordea Friidrottsskola arrangerades under sommaren i 155 föreningar.
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Barn och ungdom

tog i träffen som innehöll föredrag med rubrikerna
”Vad vill vi med vårt arrangemang?” och ”Hurdana
ungdomstävlingar vill vi ha i Sverige?”

Nordea Friidrottsskola
I Nordea Friidrottsskola erbjuds 1000-tals barn för 
första gången att prova på att friidrotta i en förening.
Dessutom får 100-tals tonåringar sina första idrottsle-
darerfarenheter i denna populära sommarlovsaktivitet.
Sommaren 2007 arrangerades Nordea Friidrottsskola i
155 föreningar, från Ullatti i norr till Ystad och Vellinge
i söder.

Det framgångsrika konceptet från 2006, där varje ar-
rangör kunde beställa gratis diplom, affischer och trö-
jor till friidrottsskolans deltagare och ledare, fortsatte
även detta år. I årets föreningspaket ingick även ett ny-
skrivet utbildningsmaterial – Ledare i friidrottsskolan.
Tack vare Nordea Friidrottsskola har dessutom ett 40-
tal föreningar inlett samarbete med det lokala Nordea-
kontoret.

Nordiskt möte, barn- och ungdomsfriidrott
I januari bjöd Svenska Friidrottsförbundet in till ett för-
sta ”nordiskt möte” där 15 personer – anställda, kom-
mittéledamöter och ungdomsrepresentanter – från
friidrottsförbunden i Danmark, Färöarna, Norge och
Sverige diskuterade friidrott för barn och ungdomar
under två dagar. Mötet inleddes med rapporter där varje
land fick beskriva sina aktuella satsningar på barn- och
ungdomsfriidrott. Därefter diskuterades tänkbara fram-
tida samarbetsområden: redskap för inomhusfriidrott,
ett gemensamt friidrottsmärke (färdighets- eller resul-
tatbaserat) och ett skandinaviskt sommarträningsläger
för åldersgruppen 18 år och äldre.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har under 2007 funnits representerade
på förbundsstyrelsens alla möten. Rådet har också med-
verkat på andra större möten som till exempel region-
möten, årsmötet och på tävlingar runt om i Sverige.
Dessutom har Ungdomsrådet fått möjlighet att delta i
olika konferenser och träffar för ungdomar. De har
också representerat Svensk Friidrott och varit ombud
vid Riksidrottsmötet i maj.

Ungdomsrådet själva har haft fem möten och även ar-
rangerat en inspirationsträff. Cirka 30 unga ledare fick

chansen att komma till Eskilstuna och SM för att byta
erfarenheter, lyssna på intressanta föreläsningar, se på
SM och få inspiration till fortsatt ungt ledarskap. Ung-
domsrådet har också varit med på Norska Ungdomsrå-
dets sommarläger och planerar nu ett Skandinaviskt
läger för ungdomar till nästa sommar. Dessutom har två
av medlemmarna i Ungdomsrådet under hösten plane-
rat och genomfört tre seminarier/nätverksträffar för
drygt 100 deltagare som varit ledare på Nordea Friid-
rottsskolor. 

Under 2007 har Ungdomsrådet öppnat en hemsida ung-
friidrott.se. Via hemsidan kommer rådet att sprida in-
formation och inbjudningar samt hålla ungdomar
uppdaterade kring vad som är på gång inom Svensk Fri-
idrott.

Ungdomsrådet ses som en parallell till Elitidrottsskolan
för att utbilda och förbereda unga för större ledarupp-
drag inom friidrotten. 

”Fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att
prova och utöva friidrott och vi ska bättre behålla
de ungdomar som söker sig till föreningarna.”

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.

På väg mot nya mål.
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Utbildning

Arbetet med att skapa Friidrottens prestationscentrum,
FPC, har pågått under hela året, genom en förhand-
lingsomgång med fler kommuner. Förbundsstyrelsen be-
slöt i september att ge budet till Växjö och Umeå som
”pilotorter” under en treårsperiod.

FPC är ett center i en ort med mycket goda förutsätt-
ningar för elitfriidrott, studier och utveckling/forskning
från gymnasial nivå upp till universitet/högskolenivå.
Det innebär att optimala träningsförutsättningar, an-
läggningar, spetstränare, medicinsk support, samt ett
brett akademiskt utbildningsutbud är viktiga. Därefter
möjligheter till annan ledarutbildning, utveckling, tes-
ter, forskning, internationellt samarbete där den id-
rottsvetenskapliga kompetensen är viktig.

Växjö har framför allt sin grund i en stark klubbmiljö
med erkänt duktiga elittränare, mycket starkt kommu-
nalt engagemang, ett idrottsvetenskapligt satsande uni-
versitet med ett väl etablerat samarbete med såväl
inhemska universitet som några utomlands i länder
lämpliga för friidrottsträning vintertid, samt korta av-
stånd mellan träningsanläggningar och studieplats.

Umeå har valts med anledning av att universitetet anses
ha den största akademiska bredden, av aktuella kandi-
dater utanför storstadsområdena och den högsta id-
rottsvetenskapliga kompetensen. Vidare finns goda
träningsanläggningar, utmärkt idrottsmedicinskt stöd,
bra förutsättningar för studentboende samt att Umeå
utgör ett presumtivt nav för fortsatt elitutveckling av
friidrott i norra Sverige.

Elitidrott och utbildning 
Verksamheten vid Riksfriidrottsgymnasierna, FIG i
Malmö, Växjö, Lidingö, Sollentuna, Falun, Karlstad
och Umeå är nu inne på tredje och sista året av den nu-
varande avtalsperioden. Elevintresset att söka till FIG
har varit fortsatt stort även om en mindre nergång har
noterats. Nivån på de sökande har varit hög. 

Inför den kommande avtalsperioden 2008-2011 beslu-
tade Riksidrottsförbundet att skära ner antalet riks-
elevplatser med 53 varav friidrotten fick stå för tio. Det
gör att vi under perioden 2008-2011 kan ta in 162 ele-
ver på riksplats. Styrelsen har haft en övergripande stra-
tegidiskussion om elitidrott och studier på gymnasial
och postgymnasial nivå och har beslutat att Stor-Stock-
holm, FIG Lidingö och Sollentuna tillsammans fick ta
nästan hela minskningen. 

Junior- och seniortränarutbildning
2007 avslutades den sista seniortränarutbildningen i den
gamla utformningen och 16 tränare kunde i september
hämta ut sitt bevis på att de blivit godkända. Under hös-

ten startade den nya utformningen av juniortränarut-
bildningen. Kursen är numera uppdelad i två steg, om
vardera tre träffar á 20 timmar. 65 tränare påbörjade
utbildningen under hösten. 18 av de 65 tränarna är
kvinnor vilket är positivt i arbetet för jämställdhet.

På Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH i Stockholm
har två friidrottselever inlett sina studier 2007, vilket
innebär sammanlagt tre elever där.

Barn- och ungdomstränarutbildning 
Under utbildningsåret 2006-07 genomfördes utbild-
ningsverksamhet för barn- och ungdomstränare i
Svensk Friidrotts sju Friidrottscentrum, FC. Totalt ge-
nomgick nära 800 personer, den näst högsta siffran
sedan de nya utbildningarna lanserades år 2000, någon
av FC:s utbildningar under året. Barnledarutbildningen
7-10 år lockade 308 personer, 331 personer genomförde
ungdomstränarutbildning 10-14 år, 95 tränare gick ung-
domstränarutbildning 14-17 år med fördjupning i en
grengrupp och 48 personer deltog i FC:s kurshelger för
unga ledare.

FC-konferens
Den årliga FC-konferensen för friidrottens regionala ut-
bildningsansvariga genomfördes på Bosön den 6-7 au-
gusti med 68 deltagare. Under konferensen  genomför-
des en kick-off för FC:s nya utbildningsorganisation.
Från och med 2008 kommer även friidrottens framtids-
ledarutbildning och löpträningsutbildning att genomfö-
ras inom ramen för FC:s kursutbud.

2006 nya tränare
FC-konferensen 2004 fattade beslut om att göra en stor-
satsning på utbildning av barnledare och ungdomsträ-
nare under två utbildningsår fram till sommaren 2007.
Anledningen var det förmodade ökade intresset för fri-
idrott från barn och ungdomar i samband med EM i
Göteborg 2006. Satsningen utformades som ett projekt
med det övergripande målet att utbilda 2006 nya trä-
nare till barn- och ungdomsverksamheten i Sveriges fri-
idrottsföreningar. ”2006 nya tränare” blev också nam-
net på projektet.

Under de fyra utbildningsår som föregick projektet
2006 nya tränare utbildades i snitt 633 tränare per år i
FC:s utbildningar. För att kunna öka utbildningstakten
till över 1000 tränare per år beslöts varje FC skulle be-
höva använda sig av ett mer aktivt rekryteringsarbete
gentemot föreningarna. Dessutom skulle det behövas
fler kursledare och administratörer i varje FC. Under
projektets gång fick FC också möjlighet att utbilda nya
kursledare vid tre tillfällen. Totalt har 89 nya kursledare
utbildats.

Utbildning



35

Utbildning

Totalt utbildades under projekttiden 1 928 nya tränare,
verksamma i 222 av de cirka 350 föreningar som be-
driver regelbunden barn- och ungdomsträning. Bakom
siffran 1 928 nya tränare döljer sig 1 729 individer som
slutfört minst en av FC:s utbildningar under projektti-
den. Av dessa har…

• 907 personer gått barnledarutbildning 7-10 år

• 680 personer gått ungdomstränarutbildning 10-14 år

• 191 personer gått ungdomstränarutbildning 14-17 år

• 150 personer gått kurshelg för unga ledare

Dessutom har…

• Minst 77 personer gått halva ungdomstränarutbild-
ningen 10-14 år

• Minst 73 personer endast gått en grengruppsdel av
ungdomstränarutbildningen 14-17 år

Utbildning för löptränare
Nära en halv miljon människor springer årligen mo-
tionslopp runt om i landet. Marknaden är stor för att få
många av dessa löpare att bli mer engagerade i friid-
rottsföreningar, som aktiva eller som ledare. Under
2007 genomfördes de första omgångarna av den nya
”Löptränarutbildningen” för att kunna ta tillvara och
uppmuntra det stora intresset för löpning i Sverige. Ut-
bildningarna genomfördes av FC Mellan och FC Väst.
Målsättningen med kursen är att utbilda de personer
som i sin tur ute i föreningarna ska kunna ta hand om
löpar- och motionsgrupper inom joggingområdet. In-

tresset för utbildningen, som genomförts vid två tillfäl-
len har varit stort och under 2008 kommer utbildning-
arna att arrangeras lokalt av flera friidrottscentrum, FC. 

Förbundsdomarutbildning
Under 2007 har en förbundsdomarutbildning genom-
förts med våra internationella domare som kursledare.
Efter utbildningen examinerades 20 st förbundsdomare
varav elva var från USM/JSM-arrangörerna i Bohuslän-
Dal.

I samband med Stora ISM i Göteborg genomfördes ett
seminarium för blivande SM-arrangörer. Seminariet
vände sig främst till 2008 års SM-arrangörer och tog
upp punkter som: praktiska tips kring arrangemang och
rättigheter/skyldigheter, hur tidigare arrangörer gjort
och vad kontrollantens roll är. Seminariet planeras att
bli en årligen återkommande händelse. 

Under Skol-SM i Gävle genomfördes en förbundsstar-
terkurs med nio deltagare där två nya förbundsstarters
blev klara.

”Inom Svensk Friidrott ska verksamheten ledas av
kompetenta ledare på alla nivåer.”

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.

Friidrotten kräver många ledare och ett intensivt arbete pågår för att hinna utbilda tillräckligt många inom alla områden.
Foto: Daniel Bergin.
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Information och media

Under 2007 har stort arbete fokuserats på utveckling
av Svensk Friidrotts olika hemsidor på Internet. Bland
annat har friidrott.se, finnkampen.se och folksamgp.se
nylanserats. 

Nya friidrott.se har moderniserats och fått ett helt nytt
utseende, nya funktioner och nytt bakomliggande tek-
niskt system. Bland de stora nyheterna är ny design, rör-
liga bilder och ljud, bildspelsfunktioner, möjlighet att
köpa annonsutrymme samt ett par nya underavdel-
ningar för specifik information som till exempel press
och media. Friidrott.se är vald av förbundsmötet att
vara officiellt organ för Svensk Friidrott och är också
en tongivande nyhetsförmedlare om friidrott samt en
samlingsplats för resultat och statistik. Under året har
16 evenemang livebevakats och 1268 nyhetsnotiser 
publicerats vilket innebär cirka 3,5 per dag.

Stödja biljettförsäljningen
Även finnkampen.se har fått ny adress, nya funktioner
och ett nytt utseende som följer Finnkampens grafiska
profil. Sidan huvudsakliga syfte är att informera om
Finnkampen före och efter tävlingen, vara ett mark-
nadsföringsredskap samt stödja biljettförsäljningen till
arrangemanget.

Folksamgp.se har också gjorts om och fått ny design
och profil. Sidan fungerar som en samlingsportal för de
olika deltävlingarna i Folksam Grand Prix. En helt ny
sida som öppnats under 2007 är Ungdomsrådets hem-
sida ungfriidrott.se. Den femte hemsidan som finns
under Svensk Friidrotts vingar är Veterankommitténs
hemsida veteran.friidrott.se.

Intresset från media stort
Medias intresse för friidrott har under 2007 varit
mycket stort. Media har kontinuerligt biståtts med in-
formation kring landslaget, toppaktiva och förbundets
verksamhet. Störst intresse har det varit vid de båda in-
ternationella seniormästerskapen inomhus-EM i Bir-
mingham och VM i Osaka. Till dessa mästerskap har
utförliga mediaguider tagits fram och presskonferenser
arrangerats. 

Inför VM i Osaka bjöds media in till särskilda media-
dagar under förlägret i Marugame. Mediadagarna be-
söktes av 25 medierepresentanter, svensk och inter-
nationell. Totalt har ett 25-tal presskonferenser arran-
gerats under året. Kontakten med media har skötts

genom personliga kontakter, pressaktiviteter, pressmed-
delanden och friidrott.se. Svensk Friidrotts mediaservice
har utvärderats, bland annat genom en enkät till jour-
nalister vilken på de olika punkterna gav betyg mellan
7-8 på en 10-gradig skala.

Inför och under Folksam Grand Prix-serien, SM-täv-
lingarna och Finnkampen har Svensk Friidrott arbetat
med PR, kommunikation och medieservice och varit ett
stöd till de lokala presscheferna vid respektive arrange-
mang. Infoavdelningen har under året fungerat som
kommunikationsstöd för aktiva, landslagsledning och
förbundsledning.

Till Förbundsmötet 2007 producerades årsberättelsen
för 2006 vilken redovisade Svensk Friidrotts verksamhet
där stor fokus lades på redovisning av EM i Göteborg.
Årsberättelsen var för andra året i rad i final i tävlingen
”Bästa årsredovisningen inom ideella sektorn” som ar-
rangeras av Swedbank och PriceWaterhouseCoopers.

Information
och media

”Media- och informationsavdelningens syfte är att
sprida korrekt information om Svensk Friidrott till
allmänheten, friidrottsrörelsen och media.” 

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.

Friidrott.se – det officiella organet.
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Marknad

Svensk Friidrotts fem stora samarbetspartners Eniro,
Puma, Fortum, Nordea och Folksam arbetar alla lång-
siktigt med sin friidrottssponsring. Huvudsponsorn Eniro
och Folksam har avtal med Svensk Friidrott till och med
2009 och Puma, Fortum och Nordeas avtal gäller till
och med 2008.

Under 2007 har Folksam förlängt sitt sponsorskap med
tre år från 2007 till och med 2009. Detta innebär att
Folksam Grand Prix – den för Svensk Friidrott viktiga
tävlingsserien under sommaren – är säkrad för motsva-
rande period. De resurser som Folksam tillför medger
också en utökad satsning på TV-produktioner för
Grand Prix-tävlingarna där vi slutit ett treårsavtal med
TV4. Fyra av årets fem Folksam Grand Prix-tävlingar
sändes i TV4’s kanaler.

Atea ny aktiv sponsor
Under våren kunde vi presentera en ny sponsor till
Svensk Friidrott. Atea, ett konsultbolag som verkar
inom området för IT-infrastruktur, rivstartade ett sam-
arbete som sträcker sig till och med 2009. Atea placerar
sig på nivån under de fem stora i sponsorstrukturen. För
Atea är det första gången man gör en så stor spons-
ringssatsning som också inkluderar avtal med ett antal
aktiva som bland annat medverkar i Ateas rekryte-
ringsannonser; Mustafa Mohamed, Johan Wissman,
Linus Thörnblad, Emma Green, Daniela Lincoln Saa-
vedra samt Yannick Tregaro.

Fördubbling av TV-tid
Friidrotten har i modern tid alltid haft god exponering
i TV med mycket sändningstid och stor publik. De
större svenska TV-kanalerna har förstått friidrottens po-
pularitet hos det svenska folket. 2007 var inget undan-
tag utan tvärtom. En makalös ökning av antalet timmar
friidrott i TV och även antalet tittare ökade markant
jämfört med 2006. Under 2007 sändes 220 timmars fri-
idrott i svenska TV-kanaler med sammanlagt 260 mil-
joner tittare. Antalet timmar är mer än en fördubbling
mot 2006. SVT’s satsning på VM i Osaka samt TV4’s
satsning på Folksam Grand Prix är två av orsakerna till
årets ökning.

Marknad

”Svensk Friidrott skall arbeta professionellt och af-
färsmässigt gentemot sponsorer och samarbetspart-
ners. Lyhördhet och flexibilitet inför trender och
förändringar inom marknadsföringsområdet skall
vara ett ledord.”

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010. Kä
lla
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Johan Wissmans har haft ett fantastiskt år med nya svenska 
rekord på både 400 och 800 meter.

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi har över 1 000 medarbetare på 25 orter från Malmö i söder till Luleå i norr 

och en omsättning på 6 300 MSEK. Atea ingår tillsammans med Ementor och Topnordic i Ementorkoncernen som är noterad på Oslobörsen, 

med totalt 3 300 medarbetare på 50 platser i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Lettland. Ementorkoncernen är Nordens största och 

Europas tredje största leverantör av it-infrastrukturprodukter och tjänster och omsatte drygt 15 000 MSEK under 2006.

Har du bestämt dig för att bli en av Sveriges bästa konsulter? Då är Atea ditt 
självklara val. Vi erbjuder våra kunder 
hela bredden inom it-infrastruktur och har 
många av branschens bästa specialister. i Skara. Liksom friidrottslandslaget rekryterar vi de bästa specialisterna i landet. Det är därför vi kallar oss:

Svenska landslageti it-infrastruktur
Ring så berättar vi mer! Platschef  Ronald 
Bonander 0511-37 65 10 eller konsultchef  
Jonas Kjernald 0511-37 65 06 eller läs 
mer på www.atea.se/jobb

Platsar du
i landslaget?ATEA EXPANDERAR I SKARA 

OCH SÖKER FLER KONSULTERKonsulter inom kommunikation
Konsulter inom MicrosoftKonsulter inom CitrixKonsulter/projektledare inom IT Management
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Atea har som ny sponsor 
använt sitt sponsorskap i den egna marknadsföringen, 
här i samband med en rekryteringsannons.
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Motion och långlopp

En halv miljon i motionsloppen. Intresset för långlöpning
som motionsform och tävlingsidrott har ökat under hela
2000-talet. De stora loppen fortsätter att öka i del-
tagarantal och 2007 blev ett nytt rekordår.

De tio största långloppen har under 2000-talet ökat
med 15 procent i deltagarnivå. Klart störst är Göte-
borgsVarvet som 2007 slog rekord med 40 412 anmälda
löpare. Totalt handlar det om cirka 400 000 anmäl-
ningar till de 213 centralt sanktionerade loppen 2007.
Utöver det finns det distriktslopp och andra långlopp
med cirka 100 000 anmälda vilket ger totalsumman på
nära en halv miljon löpare i motionsloppen. Utöver det
beräknas över en miljon svenskar har löpning som mo-
tionsform. För 2008 ser trenden fortsatt positiv ut för
långloppen. 30-årsjubilerande Stockholm Marathon var
fulltecknat redan i december 2007.

Andelen officiellt kontrollmätta lopp fortsätter att öka
tillsammans med antalet centralt sanktionerade lopp.
Kontrollmätningen och sanktionen är en kvalitetsstäm-
pel för arrangören och en kvalitetsgaranti för deltagaren.

Friskis & Svettis
Av Friskis & Svettis alla lokala idrottsföreningar är 103
föreningar och deras medlemmar anslutna till Svenska
Friidrottsförbundet. Många av dem bedriver aktiv löp-
nings- och joggingverksamhet tillsammans med jympan
som är deras kärnverksamhet. Svensk Friidrott och Fris-
kis & Svettis arbetar för att utveckla nya möjliga sam-
arbetsformer.

Livslunken och Ge Järnet – Ge Liv
Hälso- och motionskampanjen Livslunken har utveck-
lats positivt under året. Mer än 70 000 personer har
sedan start varit med och ”lunkat” längre eller kortare
tid. Bland dem som gått med under året märks flera
kommuner och flera storföretag. Till exempel har
OKQ8 haft samtliga sina bensinstationer engagerade i
kampanjen och cirka 2000 anställda i företaget har till-
sammans promenerat motsvarande 20 varv runt jorden.
Under hösten har diskussioner förts med vissa distrikts-
förbund och föreningar som visat intresse för att mark-
nadsföra Livslunken på det lokala planet, med
möjligheter till ekonomiskt bidrag till verksamheten.

Under 2007 genomfördes för första gången projektet
Livslunken Ung med sina tre delar motion, kunskap och
engagemang för att förbättra den fysiska aktiviteten
bland skolungdomar i landet. Deltagande klasser utrus-
tades med stegräknare och eleverna fick sedan rappor-
tera antalet steg per dag på en Internetsida. Första klass
att ”gå” från Stockholm till Göteborg skulle vinna en
resa till Finnkampen i Göteborg. Segrare blev klass
Västra 5 på Västra skolan i Vara.  

Informationskampanjen Ge Järnet – Ge Liv, för ökat
antal blodgivare, firade under året 10-års jubileum.
Hundratusental människor har under dessa år upp-
märksammats på behovet av att det alltid finns tillräck-
ligt med blod på våra sjukhus. 

Både Livslunken och Ge Järnet – Ge Liv ingår i kam-
panjen ”Friidrotten håller Sverige i rörelse” och är
Svensk Friidrotts insats inom det nationella projektet
”Håll Sverige i rörelse” för att få fler att börja röra på
sig och därmed få en bättre hälsa. Kampanjerna drivs i
samarbete med Gocipp AB.

Ultradistanslöpning
Ultradistanskommittén bildades 2006 och 2007 har
verksamheten formats och de första mästerskapen har
arrangerats tillsammans med ett ökat antal ultradis-
tanslopp. Kommittén har bland annat arbetat med att
upprätta en tillförlitlig stastistiklista, hjälpt arrangörer
att mäta sina banor, arbetat för att få till ett nordiskt
samarbete och tagit fram stipulationstider för utmär-
kelser.

Två riksmästerskap har arrangerats, dels 6-timmars i
Skövde och dels 24-timmars i Trollhättan. I EM 24-tim-
mar i Madrid kom Reima Hartikainen, IFK Skövde FIK
fyra och Torill Fonn Hartikainen, IFK Skövde FIK fyra.
Internationella stora lopp där svenskar segrat är Swiss
Alpine Marathon över 78 km där Jonas Buud, IFK
Mora vann före förre världsmästaren på 100 km Gri-
gori Mursin, Ryssland. 

Motion och långlopp
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Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största centralt sanktionerade elit- och motionsloppen (över 1200 anmälda år 2007)

Motion och långlopp

”Svensk Friidrott ska centralt verka för att löpning som
motionsverksamhet erbjuds på ett sånt sätt att det lokalt
i förening och motionslopp finns verksamhet för vem
som helt kan vara delaktig i.”

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.

Tjejmilen är Sveriges största idrottsevenemang för kvinnor och det tredje största motionsloppet för löpning.
Foto: Martin Ekeqvist.

Anmälda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tävling
Göteborgsvarvet 33358 31580 32976 36095 35276 35780 40412
Vår Ruset, Stockholm 23716 24313 25994 26788 31309 28079 26884
Tjejmilen, Stockholm 25461 23289 24565 23486 21712 21836 22361
Lidingöloppet 13805 14212 16136 15765 15981 15921 20056
Vår Ruset, Göteborg 17923 21521 23350 20309 19687 18589 19542
Stockholm Marathon 13806 14511 15118 16221 17071 17249 17655
Midnattsloppet, Stockholm 16250 16074 14028 12787 11924 15576 16934
Vår Ruset, Karlstad 0 4022 6600 8694 8572 8615 9655
Vår Ruset, Malmö 11789 11863 11286 12744 9413 9132 9427
Vår Ruset, Örebro 11428 10391 9984 10230 9248 8833 9221
Blodomloppet, Linköping 1712 2442 4005 6114 7099 6765 8407
Vår Ruset, Norrköping 8271 8404 9311 8703 8364 7265 8268
Bellmanstafetten, Stockholm 6640 7100 7025 6245 6325 6955 8250
Vår Ruset, Växjö 14076 13921 11108 11539 8547 7600 7422
S:t Eriksloppet, Stockholm 6704 5298 5117 5120 5706 5986 7054
Vår Ruset, Västerås 10834 10173 9425 9198 8161 7031 7011
Blodomloppet, Stockholm 3400 3844 4038 4649 5369 5286 6796
Vår Ruset, Jönköping 10389 11034 9450 8647 7247 6385 6476
Vår Ruset, Halmstad 8523 8163 7091 8307 7631 6127 6408
Vår Ruset, Vänersborg 8311 9043 8006 8043 7089 5860 6242
Vår Ruset, Sundsvall 7885 8056 6473 6860 6532 6298 5981
Vår Ruset, Luleå 0 2140 2423 4831 6180 5141 5788
Vår Ruset, Gävle 5531 5674 6063 5744 5046 5347 5342
Lidingö Tjejlopp 2754 3859 4395 4379 4340 4475 4634
Vår Ruset, Umeå 5340 6378 5595 6260 5034 4275 4268
Dr Margaretaloppet, Kalmar 5101 5303 6205 5487 4395 4479 4139
Blodomloppet, Göteborg 596 1539 2095 2669 3679 3925 3593
Blodomloppet Umeå 1762 2426 3564
Vår Ruset, Uppsala 0 0 0 0 0 2966 3332
Vasastafetten, Mora 3890 3950 4190 4014 3165 2790 3040
Blodomloppet Hudiksvall 250 450 1540 2400 2750 2742 2912
Blodomloppet, Borlänge 2680
Hässelbyloppet, Stockholm 1153 1188 1653 2225 2647
Tjur Ruset, Stockholm 1333 977 1369 1556 2398
Blodomloppet, Jönköping 760 1400 1830 2029 2149 2035 2368

Anmälda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Karlstad Stadslopp 4082 3282 3212 3088 2652 2303 2321
Spring Cross, Stockholm 0 0 0 0 0 2152 2272
Grabbhalvan Norrköping 0 0 3309 3160 3175 2748 2255
Blodomloppet, Malmö 1169 2173 2245 2528 3142 3046 2249
Blodomloppet, Västerås 751 1511 2124 1737 2102
Swedbank 10 km, Malmö nytt lopp 1935
Blodomloppet Uppsala 1021 1170 1603 1882
Vår Ruset, Visby 2056 2381 1843 2264 1880 1740 1747
Grabbhalvan Örebro 0 0 1745 1852 1946 1885 1683
Blodomloppet, Örebro 768 1440 1820 2909 2443 1943 1622
S:t Olavsloppet, Östersund 1847 1648 1825 1629 1493 1407 1524
Victorialoppet, Borgholm 1555 1385 1396 1233 1305 1254 1334
Linnéalunken, Nybro 0 0 0 1352 1372 1353 1274
Sylvesterloppet, Göteborg 671 607 806 844 1202 1306 1248
Luleå Stadsmara 1007 1111 1339 1305 1213
Lundaloppet, Lund 1414 1117 1440 1481 1272 1238 1195
Tjejlunken, Vetlanda 0 0 0 692 1306 1263 1140

Summa 292065 303980 319307 333197 327606 323833 350163

Största ungdomsloppen (fullföljande upp till 16 år)

Anmälda 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lilla Göteborgsvarvet 5721 6526 6963 6970 8190 7578 8114
Stockholm minimarathon 7912 7879 6245 6513 6973 5723 6477
Lilla Lidingöloppet 3854 3834 5919 5457 5222 4680 4276
Lidingö skolstafetten 2640
Knatteloppet, Lidingö 2035
Midnattsloppet, Stockholm 1340 1349 1082 817 885 1026
Victorialoppet, Borgholm 1123 1047 1073 1070 949 891 992
Lilla Tjejmilen, Stockholm 1298 1265 1036 1116 935 923 729
Miniloppet, Karlstad 875 967 1021 1094 829 594

Summa 20626 21549 21092 22151 19757 26883
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Anläggningsrådet

För att utöva friidrott krävs det bra förutsättningar,
varav funktionella anläggningar och kompetenta ledare
är mycket centrala områden. Anläggningsrådet har
under 2007 fortsatt arbetet med att säkerställa goda
anläggnings tillgångar för friidrott i Sverige.

Rådet har haft ett mindre antal möten medan verksam-
heten främst har inriktat sig på vardagliga kontakter
med kommun- och föreningsföreträdare. Östergötland
har fortsatt haft en fantastisk utveckling på hallområ-
det. Under 2007 har en fullstor hall i Linköping, Friid-
rottshallen Campus Valla, invigts och bygget av gedigna
multihallar i Norrköping och Motala har startat. Dessa
anläggningsprojekt kommer att betyda mycket för ut-
vecklingen av friidrotten i denna befolknings- och stu-
denttäta del av Sverige. I Stockholm är den fullstora
Storängshallen i Huddinge är ett mycket viktigt tillskott.
Denna hall innehåller förutom kompletta anläggningar
för friidrott även ytor för bland annat gymnastik vilket
är en spännande kombination.

Mindre hallar i vardagen
Det har i Göteborgsområdet öppnat två mindre friid-
rottshallar med inriktning på vår idrott, Sandeklevshal-
len och Björlandahallen. Under året har det även
tillkommit två mindre multihallar med möjlighet till fri-

idrottsutövning i skånska Vellinge, Södervångshallen,
och i värmländska Kristinehamn, Environiq Arena. De
mindre hallarna är självklart viktiga för att vardags-
verksamheten ska fungera i våra föreningar men även
för samarbetet med skolan.

Utmaningarna framöver är fortsatt stora. Anläggnings-
rådet arbetar intensivt med att få till ytterligare stora
hallar och inriktar arbetet mycket på de mål som finns
i Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning:

”2008 ska det finnas beslut om att bygga ändamålsen-
liga hallar i minst tre av följande sju områden: norra
Skåne, västra och norra StorStockholm, Uppsala, Gävle,
Skövde och Trollhättan.”

En prioriterad fråga är hur vi ska möta den ökade ut-
bredningen av konstgräs på landets idrottsplatser så att
speciellt kastgrenarna kan utövas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Verksamhet pågår för närvarande för att
framöver implementera en konkret strategi i ärendet.
Denna strategi ska även innehålla en plan för hur vi kan
stimulera byggande av näridrottsplatser där friidrott
kan utövas.

Certifiering av idrottsplatser
Andra ämnen som Anläggningsrådet koncentrerar sig
på är att etablera ett certifieringssystem för landets id-
rottsplatser. Målet är bland annat att detta system ska
underlätta mycket både för de individer som ska utse
blivande SM-arrangörer likväl som för de föreningar
som har planer på att ansöka om att arrangera natio-
nellt mästerskap.

En tendens vi tyvärr har tvingats konstatera är att våra
idrottsplatser ofta underhålls i bristande omfattning.
Därför finns det planer på att arrangera ett seminarium
där personal från kommunernas fritidsförvaltningar kan
delta för att diskutera och uppdatera sig inom detta om-
råde.

Debatten om våra större arenor i landet förs kontinuer-
lig och Anläggningsrådet bevakar löpande friidrottens
intressen och den konkurrenssituation vi har gentemot
andra idrotter och underhållningsbranschen.

Anläggningsrådet

”Svensk Friidrott ska aktivt bearbeta kommunala
beslutsfattare, politiker och fritidsförvaltningar för
att antalet inomhushallar skall öka i hela landet.” 

Ur Svensk Friidrotts Verksamhetsinriktning 2008-2010.

Lars Sjöström, ordförande i Linköpings GIF är mycket nöjd med
Linköpingsfriidrottens nya drömarena.
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Handslaget, regeringens fyraåriga satsning på barn-
och ungdomsidrott avslutades 30 juni 2007. Det nya
programmet heter Idrottslyftet där friidrotten tilldelas
tolv miljoner kronor det första året varav 7,5 miljoner
går till friidrottsföreningarna. 

Riksidrottsförbundet, RF har av regeringen fått 500 mil-
joner kronor för Idrottslyftet första året. Ambitionen är
att satsningen ska fortgå under fyra år med lika stort
stöd varje år. Huvudinriktningen är att få barn och ung-
domar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp
i åldrarna. Verksamheten ska utgå från ett jämställt och
jämlikt perspektiv.

För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta
längre upp i åldrarna ska hela idrottsrörelsen arbeta
med att:
• Utveckla föreningar och förbund

• Öka tillgängligheten till anläggningar och 
idrottsmiljöer

• Rekrytera och utveckla ledare

• Samverka med skolan

Svensk Friidrott har fastställt följande inriktningar i sin
satsning för projektstöd:

• Utveckla verksamheten för ungdomar och ledare så
att fler väljer att friidrotta längre

• Utveckla det organisatoriska ledarskapet i för-
eningen exempelvis genom framtidsledarutbild-
ningen

• Nystart eller omstart av verksamhet på ”vita
fläckar”

• Fortbildning i friidrott för lärare i idrott 

Utbildning av ledare och tränare är ett högprioriterat
område inom Idrottslyftet. Detta kan exempelvis ske
genom subventionering av utbildningar och kurser.

Nedan följer ett antal exempel, av många, som visar den
bredd av inriktningar av föreningsprojekt.

Bromma IF
Temadagar för föreningen
Bromma IF är en förening under expansion. Inom en
snar framtid kommer årskullarna underifrån upp i ju-
niorverksamheten. En av åtgärderna för att kunna ta
emot dessa är att säkerställa föreningens organisation
av ledare och tränare. Föreningen vill genomföra sex te-
madagar under 2008, dessa heldagar kommer att akti-
vera hela kedjan från styrelsen ner till den aktive.
Målgruppen är 15-19 år. Teman som kommer att fin-
nas är bland annat det ideella arbetet, teambuildning, 

mental träning och 
förändringsprocessen 
inom föreningen.

IK Orient
Mentorskap Vita fläckar
Föreningen IK Orient har tagit på sig rollen som före-
ningsfadder. Tillsammans med Bohuslän-Dals Friid-
rottsförbund ska de bistå IF Viken (Åmål) och Stånge-
näs AIF (Brastad) med tränare/instruktörer samt annan
organisatorisk hjälp. När verksamheten i Stångenäs bli-
vit större och stabilare ska även Lysekil in i detta fad-
derskap. Hjälp med ledarförsörjningen från IK Orient
och Bohuslän-Dals FIF kommer att vara i fokus från
början för att därefter övergå till ett mentorskap för
framtiden.  

IK Norrköping Friidrott
Samverkan skola och förening
Under sommaren 2008 kommer Norrköpings nya friid-
rottshall stå färdig. IK Norrköping vill redan nu förbe-
reda sig för en anstormning av nya yngre aktiva. I
samarbete med Norrköpings kommun ska föreningen
utbilda och höja friidrottskunnande för kommunens id-
rottslärare till att kunna utnyttja friidrottshallen till sko-
lans gymnastiktimmar på bästa sätt. Att skapa ett
nätverk mellan skolorna och IK Norrköping för att i
framtiden lättare hjälpa de ungdomar som är intresse-
rade av att börja med friidrott. 

Centrala projekt 
Inom förbundsstyrelsen har en intern grupp (förenings-
utskottet) arbetat fram en aktivitetslista som ligger till
grund för den strategi som Svensk Friidrott har när det
gäller Idrottslyftet. Nu ges möjlighet att genomföra
några av projekten i den strategin:

• Arbeta för att 95 % av Sveriges tätorter över 2000
innevånare ska ha friidrottsverksamhet.

• Förstärka friidrottscentrumens, FC:s verksamhet
genom ett utökat utbildningsutbud för att utveckla
föreningarna.

• Erbjuda löpträning inom ramen för föreningarna för
de många gymnasieungdomar som idag löptränar
och joggar på egen hand utan föreningsanknytning.

• Skapa en bredare grengruppsuppföljning för aktiva i
åldrarna 17-20 år. 

• Ta fram instruktionsfilmer för alla friidrottens gre-
nar och allmän fysisk träning som stöd till landets
ungdoms- och juniortränare.

• Sprida kunskap om lyckade lokala utvecklingspro-
jekt inom Handslaget och Idrottslyftet.

Idrottslyftet

Idrottslyftet
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Veteranverksamheten

Veteranfriidrotten har under de senaste 20 åren vuxit
sig allt starkare. Uppskattningsvis finns det närmare 
30 000 veteraner i Sverige som deltar i långlopp och
eller i arenafriidrott.

Mer än hälften av deltagande män och kvinnor i de
stora långloppen är veteraner, 35 år och äldre. I Stock-
holm Marathon är mer än 60 procent veteraner. I inter-
nationella och svenska veteranmästerskap på arena blir
antalet friidrottsveteraner allt fler. 

Vid veteran-VM 2007 var det 8 960 anmälda veteraner
från 96 nationer och i Stora veteran-SM var det 528 an-
mälda från 167 föreningar. Resultatnivån höjs och det
slås många nya veteranrekord både internationellt och
nationellt. Samtidigt som veteranfriidrotten ökar i om-
fattning och kvalitet är det viktigaste för de allra flesta
veteraner att uppleva den känsla av glädje och livslust
som genomsyrar umgänget på friidrottsarenorna. 

Organisation
Veterankommittén har under det senaste verksamhets-
året bestått av fem ledamöter och fyra resurspersoner. I
22 av landets 23 distrikt har man haft ett officiellt vete-
ranombud. Veterankommitténs medlemmar är kon-
taktpersoner för tre till fem friidrottsdistrikt var med
uppgift att förbättra informationsflödet och kommuni-
kationen med veterandistriktsombud och föreningar.
Under verksamhetsåret har kommittén haft sju proto-
kollförda sammanträden. 

Internationella veterantävlingar
IVEM, Helsingfors
De 71 svenska deltagarna vid IVEM i Helsingfors den
22-25 mars tog hem 55 medaljer (17 guld, 18 silver och
20 brons) och slutade på sjätte plats i medaljligan.

VNM Århus
Nordiska Mästerskap för veteraner utomhus genom-
fördes i Århus, Danmark. De 93 svenskarna erövrade
totalt 152 medaljer (72 guld, 50 silver och 29 brons)
och slog två Europarekord, 12 svenska rekord och 6
nordiska rekord.

VVM Riccione
Veteran-VM i Riccione den 4-15 september är den del-
tagarmässigt största veterantävlingen i friidrott som nå-
gonsin arrangerats i Europa. 8960 veteraner från 96
nationer tävlade i tio dagar. Sverige tog hem 47 medal-
jer (12 guld, 19 silver och 16 brons) vilket var den bästa
insatsen i VVM de senaste tio åren.

Svenska mästerskap
IVSM Borås
VSM inomhus genomfördes i nybyggda Ryahallen i
Borås. 271 veteraner gjorde 691 starter. 15 procent av
deltagarna var kvinnor. I lagtävlingen segrade Huddinge
AIS före Rånäs 4H och Hovslätts IK.

Stora VSM Värnamo
Med 451 veteraner var det deltagarrekord i veteran-
SM. Huddinge AIS vann lagtävlingen knappt före
Högby IF.

Veteranverksamheten
Lilly Wizén, FI Gotland blir Europamästare på 800m i K50.
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Snart veteran. Kajsa Bergqvist tackade
för sig 2007 och lade en fantastisk höjd-
hoppskarriär bakom sig. 
Foto: Ryno Quantz.
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbun-
det avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2007-01-01 – 2007-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Friidrottsförbundet, SFIF, har under året haft 951 (970) med-
lemsföreningar. Det är i föreningsverksamheten som engage-
manget tar sin början oavsett om det så småningom leder till
prestationer på främsta internationella nivå, stannar vid ett livs-
långt intresse för motion och egen friskvård eller leder till oskatt-
bara ledaruppdrag. En väl fungerande, allsidig och mångfaldig
föreningsverksamhet är A och O för svensk friidrott. 

Detta är tydligt utsagt i den av Förbundsmötet antagna visionen
och verksamhetsidén: 

Friidrott skall vara en av landets mest attraktiva idrotter med en
bred folklig förankring. Vår idrott skall vara en föregångare när
det gäller att erbjuda alla som deltar i verksamheten rolig, sti-
mulerande personlig utveckling fysiskt och psykiskt, socialt och
kulturellt.

Friidrott skall stå för en positiv livsstil där både elit- och bredd-
verksamheten utgör attraktionskraft och inspiration för ung som
äldre, kvinna som man, oavsett etniskt eller socialt ursprung.

Friidrott skall ge alla som vill möjlighet att delta som aktiv, le-
dare, funktionär, tränare eller bara friidrottsförälder. Detta skall
ske genom en nationellt täckande föreningsverksamhet, utveck-
lad och anpassad till tidens krav på meningsfull fritid och utövad
i inspirerande och ändamålsenliga miljöer.

Förbundsstyrelsens ansvar är att balansera ett på många plan
nödvändigt och önskvärt föreningsstöd med ansvaret för den yp-
persta elitens – aktiva och deras tränares – internationella rep-
resentation och förbundets delaktighet och medverkan i den
internationella friidrottsgemenskapen med sina 212 medlems-
länder världen över.   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret har främst präglats av värdskapet för Finn-
kampen, arbetet med den inhemska Folksam Grand Prix-serien
samt ansökan om Inomhus EM 2011. Alla dessa tre projekt har
genomförts med tillfredsställande resultat. 

Finnkampen genomfördes i Göteborg och publiksiffran blev 40
213. Kampen föregicks av ”Blåvita veckan” med en rad aktivi-
teter i Göteborgs city. Folksam Grand Prix- tävlingar genomför-
des i Karlskrona, Sollentuna, Malmö, Karlstad och i Göteborg.
Karlskrona hade eftersändning i TV4+. Sollentuna, Karlstad och
Göteborgs-tävlingarna sändes i TV4 med goda tittarsiffror.
Målen för Folksam Grand Prix inför 2007 med tv-sändning, ökat
samarbete och kvalitetsförbättringar kan sägas ha uppnåtts.

Den svenska kampanjen ”all under one roof – IEM 2011” resul-
terade i att Europeiska Friidrottsförbundet beslöt, att efter tillfrå-
gande av parterna, utse Paris till värd 2011 och Göteborg 2013.
Göteborgs kommun gör en investering i Scandinavium på 43
miljoner kronor för att bland annat göra skjutbara läktare.

Riksidrottsstyrelsen fattade 11 juli 2007 beslut om ny dimensio-
nering av Riksidrottsgymnasierna för avtalsperioden 17 augusti
2007 till 30 juni 2011. Beslutet i frågan, efter remisstid, innebar
att Svensk Friidrott får en minskning om 10 elevplatser. Tilldel-
ningsbeslutet innebär således 162 mot tidigare 172 platser för

friidrotten. Dialog har under sommaren genomförts med verk-
samhetscheferna för friidrottsgymnasierna.

SFIF:s samarbete med Nordea på barn- och ungdomssidan fort-
sätter utvecklas. 150 klubbar anordnade under sommaren friid-
rottsskolor, vilket är rekord, där uppemot 15 000 barn i åldrarna
6 – 15 år deltog. Den goda tillströmningen kan antas ge fort-
satta framgångar inom såväl bredd- som elitverksamheten.

Under året genomfördes VM i Osaka, Japan. De svenska fram-
gångarna kröntes med guld av Carolina Klüft i sjukamp. För-
lägret genomfördes i Marugame. Intresset från medias sida var
stort och åtta presskonferenser hölls i Osaka och två mediedagar
genomfördes i Marugame.

SFIF vill spela en betydande roll i den internationella friidrottsfa-
miljen och bedriver därmed ett internationellt arbete. Under
2007 blev Toralf Nilsson invald i styrelsen för det Europeiska Fri-
idrottsförbundet. På Internationella Friidrottsförbundets (IAAF)
kongress blev Madeleine Melander invald i Technical Commit-
tee (Tekniska kommittén). Stefan Holm blev sedan invald i IAAFs
Athlete´s Commission (Aktivas råd).

På IAAFs kongress blev Arne Ljungqvist avtackad med stor re-
spekt för det arbete han genomfört och blev utnämnd till ”Ho-
norary Lifetime Vice President”.

Avslutningsvis kan nämnas utbildningsprojekten Löptränarut-
bildningen och Framtidsledarutbildningen som under året ut-
vecklats för att under 2008 spridas genom utbildningar via
Friidrottscentrum (FC). Syftet med dessa två utvecklingsprojekt
har varit att säkerställa att fler kan utbilda sig till löptränare och
att fler ska få chansen att bli friidrottens framtidsledare.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
OS-uppladdningarna och OS-uttagningarna pågår för fullt. Ett
nytt avtal har tecknats med Puma gällande perioden 2009 till
2012. Avtalet presenterades 12 februari 2008.

Framtida utveckling
Det stora intresset för friidrott innebär fortsatt stor efterfrågan på
framför allt aktiviteter för barn och yngre ungdomar i förening-
arna. Avgörande förutsättningar för att tillgodose detta är välut-
bildade ledare och tillgång till inomhushallar. Den första frågan
äger förbundet och SFIF arbetar målmedvetet med att utbilda le-
dare för alla nivåer. 

Den andra frågan ägs av kommunerna. SFIF har ett särskilt an-
läggningsråd vars uppgift är att i samverkan med föreningar och
kommuner verka för tillkomsten av fler hallar. Under 2007 har
hallar invigts i Linköping och Huddinge som exempel. ”Första
spadtaget” för byggandet av en multihall togs under november
på Himmelstalundsfältet i Norrköping.

Det under året långsiktiga strategiska arbetet med Friidrottens
Prestations Centrum (FPC) har resulterat i att styrelsen fattat be-
slutet att teckna avtal med två orter under en första prövoperiod.
Avtal är skrivna med Växjö och Umeå universitet och respektive
kommuner. FPC är ett samarbete mellan SFIF, kommun och uni-
versitet med syfte att från och med 2008 etablera starka resurs-
centrum där förutsättningarna för aktiva friidrottare att
överbrygga steget från junior till senior avsevärt underlättas och
där den aktive får optimalt stöd för såväl sin idrottsliga som ci-
vila karriär. 
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Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (MSEK): 
2007 2006 2005 2004 

Intäkter 51,7 41,1 43,2 44,0

Årets resultat   6,8 -3,8 2,6 5,1

Balansomslutning 21,8 16,6 16,7 17,7

Medelantal anställda 21,0 19,0 18,0 18,0

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till den fullständiga resultat- och balansräkningen samt tilläggsupplys-
ningar. Alla belopp uttrycks i KSEK där ej annat anges.

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

2007-01-01 2006-01-01
Not 2007-12-31 2006-12-31

Verksamhetens intäkter 
Erhållna bidrag och anslag 1 18 559 15 916
Avgifter och avtal 10 718 5 860
Sponsorintäkter 20 776 17 105
Övriga intäkter 1 677 2 193

51 730 41 074

Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag och anslag -6 289 -4 032
Övriga externa kostnader -25 670 -28 232
Personalkostnader 2 -13 487 -12 759
Avskrivningar -115 -153

-45 561 -45 176

Verksamhetsresultat 6 169 -4 102

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter m.m. 617 314

Årets resultat 6 786 -3 788

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 6 786 -3 788
Reservering av ändamålsbestämda medel 5 -1 800 -
Upplösning av ändamålsbestämda medel 200 3 600

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 5 186 -188

Resultat och ställning 
SFIF har under året erhållit ett totalt stöd från Riksidrottsförbun-
det (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) om 15,1 MSEK
(13,9 MSEK). Därutöver har medel erhållits genom regeringens
särskilda satsning, Idrottslyftet, på 2,2 MSEK varav 1,6 har in-
täktsförts 2007. 

Resultatet för 2007 visar ett överskott på 6,8 MSEK (-3,8 MSEK).
Överskottet har till stor del uppkommit via totalt ökat RF bidrag,
Finnkampen, ökade sponsorintäkter samt en kostnadseffektivitet

på centrala kansliet. Av resultatet har 1,8 MSEK (0 MSEK) re-
serverats som ändamålsbestämda medel för IT-satsning. Reser-
veringen för ändamålsbestämda medel 2005 har upplösts enligt
plan.

Gällande löneskatt på f d aktivas kapitalförsäkringar är förbun-
dets utgångspunkt att finna en lösning som inte inverkar på för-
bundets ekonomi. Den totala riskexponeringen bedöms inklusive
ränta till 3,6 MSEK (3,3 MSEK).



46

Årsredovisning

Tillgångar

Anläggningstillgångar Not 2007-12-31 2006-12-31
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 239 135
239 135

Summa anläggningstillgångar 239 135

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Varulager 197 153
197 153

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 867 454
Övriga fordringar 73 52
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 4 1 076 801

2 016 1 307

Kassa och bank 19 356 15 019

Summa omsättningstillgångar 21 569 16 479

Summa tillgångar 21 808 16 614

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Ändamålsbestämda medel 1 800 200
Balanserat resultat 11 477 6 291

Summa eget kapital 13 277 6 491

Avsättningar 6 1 200 1 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 033 870
Övriga skulder 396 501
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 5 902 7 752

Summa kortfristiga skulder 7 331 9 123

Summa Eget kapital och Skulder 21 808 16 614

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning (alla belopp avser ksek)
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Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för
ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Intäktsredovisning
Erhållna bidrag och anslag avser medel som årligen erhålls i form av bidrag från RF, SOK och EAA (Europeiska Friidrottsförbundet).
Under rubriken Avgifter och avtal ingår försäljning av biljetter till arrangemang, såsom Finnkampen samt årsavgifter inbetalda av
medlemmar.
Sponsorintäkter avser försäljning av rättigheter till sponsorer. Övriga intäkter utgörs av vidarefakturerade kostnader som skall bäras av
annan part samt intäkter från förlagsverksamhet. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvud-
sakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet har övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med
leverans. Erhållna bidrag och sponsorintäkter periodiseras på den tidsperiod de avser.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på bedömd nytt-
jandeperiod. 

Planenlig avskrivning enligt följande:

Inventarier 20% årligen motsvarande fem års avskrivning
Datorer 20 - 33% årligen motsvarande tre till fem års avskrivning

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 och anslag 2007 2006

Bidrag RF 11 843 11 493
Bidrag SOK 3 272 2 446
Övr bidrag 3 444 1 977

Summa 18 559 15 916

Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2007 2006

Styrelse och generalsekreterare 851 739
Övriga anställda 6 747 6 630
Ledararvode, landslagsersättningar 907 587
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 787 3 720
(varav pensionskostnader) (870) (1 002)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 12 292 11 676
Pensionskostnader för generalsekreteraren 122 ksek (247 ksek).

Ny generalsekreterare tillträdde 2007-03-15.

Upplysning om sjukfrånvaro 2007

Total sjukfrånvaro 7,06% (4,05%)
Upplysning om sjukfrånvarons fördelning på olika kategorier redovisas ej då denna information kan härledas till enskilda personer.
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Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män 2007 2006

Män 13 11
Kvinnor 8 8

Totalt 21 19

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2007-12-31 2006-12-31
Män

Styrelse 6 6
GS 1 1

Totalt 7 7

Kvinnor
Styrelse 4 4
GS  - -

Totalt 4 4

Not 3 Inventarier 2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 004 1 015
Årets inköp 219 67
Försäljning/utrangeringar -24 -78

Utgående anskaffningsvärde 1 199 1 004
Ingående avskrivningar enligt plan -869 -794
Försäljning/utrangeringar 24 78
Årets avskrivning enligt plan -115 -153

Ackumulerad avskrivning -960 -869

Utgående planenligt restvärde 239 135

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda hyror 173 168
Förutbetalda företagsförsäkringar 43 27
Övriga poster 860 606

Summa 1 076 801

Not 5 Eget kapital Ändamåls- Balanserat Totalt eget
bestämda kapital kapital

Belopp vid årets ingång 200 6 291 6 491
Reservering av ändamålsbestämda medel 1 800 - 1 800
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -200 - -200
Årets resultat efter fördelning - 5 186 5 186

Utgående balans 1 800 11 477 13 277

Ändamålsbestämda medel Ingående Utnyttjande Tillförda Utgående
balans medel medel balans

Förberedelser VM 2007 Japan 200 -200 - 0
IT-satsning 2008 - - 1 800 1 800

Summa 200 -200 1 800 1 800
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Not 6 Avsättningar 2007-12-31 2006-12-31

Avsättning löneskatt 1 200 1 000

Summa 1 200 1 000

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2007-12-31 2006-12-31

Upplupna semesterlöner 494 542
Arbetsgivaravgifter 476 444
Försäljningsprovisioner 703 1 055
Guldstipendiater 500 -
Seniortränar-/löptränarutb/internationell utbildn för ledare 410 499
Förfakturerad samarbetspartner - 1 200
Medel Handslaget/Ungdomsrådet/Idrottslyftet/Idrottsmix 795 1 188
Medel SOK/Elit 234 161
Medel Lagtävlingar 176 516
TV-produktionskostnader 400 750
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 714 1 397

Summa 5 902 7 752

Solna den 21 februari 2008

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Yngve Andersson, ordförande
Krister Clerselius, Curt Högberg, Lennarth Johnsson, Lennart Karlberg,

Karin Lundgren, Madeleine Melander, Lena Moen, Mats Åkerlind, 
Johanna Berggrén (personalrepr), Mikael Peterson (GS)
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet
Organisationsnummer 802001-0719

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Svenska Friidrottsförbundet
för räkenskapsår 2007-01-01 – 2007-12-31. Förbundets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna
44-49. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redo-
visningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och generalsekreteraren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
generalsekreteraren har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att för-
bundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 21 februari 2008

Lars Egenäs Lars Bauman
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Kostnader programområden

(alla belopp avser ksek)2006 2007

Förbundets organisation

Barn / Ungdom

Landslag / Elit

Marknad

10 851

5 869

15 760

12 690
24%

13%
35%

28%

11 670

5 632

15 768

11 669
26%

13%
35%

26%

Intäkter

Självfinansiering

2004 2005 20072006

SOK Statsstöd

10 724

2 722

30 591

10 992

1 419

30 704

11 493

2 446

26 698

11 843

3 272

36 615
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Anställd personal

Generalsekreterare
Lennart Karlberg GS t o m 2007-03-24 
Mikael Peterson GS från 2007-03-25

Administration och Utveckling
Tomas Brandt (Marknad/Evenemangspromotion)
Anna Jonsson (Marknadskoordinator) från 2007-05-01*
Susanne Möllberg (Ekonomi)
Johanna Berggrèn (Ekonomi 80 %) 
Elisabeth Sandström (Förlag/Föreningsadm./Utmärkelser)
Lennart Julin (Webbredaktör/Statistik/Regler)
Fredrik Trahn (Kommunikation och Media)
Ellinor Borgström (Reception/Växel 75 %) 
Kerstin Rosén (Elitidrott och Studier/Ungdomsrådet)
Rolf Asplund (Sjukskriven) 
Daniel Bergin (Barn och Ungdom/Ungdomsledarutb.) 
Björn Lindén (Idrottslyftet) från 2007-07-03
Anna Linner (Handslaget/Lagtävlingar 75 %) t.o.m. 2007-10-15
Andreas Thornell (Tävling/Funktionärsutbildning)
David Fridell (Assistent landslag/tävling) från 2007-06-01
Per Jutterström (Projekt Framtidsledare/Utbildning 50 %)

Landslag
Thomas Engdahl (Förbundskapten)
Anders Rydén (Träning/Utbildning)
Gunilla Dahlén (Assistent landslag/Tävling, 80 %) fr 2007-05-01* 
Mikael Norman (Utbildning)
Oscar Gidewall (Projekt kravanalyser 25 %, SOK medel) 
Yannick Tregaro (Projekt tränare 50 %, SOK medel)
Ulf Friberg (Projekt grengruppschefer, Medel/Lång 50%)
Håkan Öberg (Projekt grengruppschefer, Kast 50%) t o m 2007-06-30

*) bytt tjänst under året:
Anna Jonsson (Assistent landslag) t o m 2007-04-30
Gunilla Dahlén (Projekt Bredd och Motion/Tävling, 80 %) 
t o m 2007-04-30
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Representation
Internationell Representation
Representation i IAAF
Technical Committee: Madeleine Melander
(ledamot), Carl-Gustav Tollemar (hedersord-
förande)
Competition Commission: Rajne Söderberg
(ledamot)
Athletes’ Commission: Stefan Holm (ledamot)

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

World Anti-Doping Agency (WADA)
Arne Ljungqvist (Vice ordf.)

Representation i Internationella Olym-
piska Kommittén (IOC)
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordf.) 
Court of Arbitration for Sports: Conny Jör-
neklint

Representation i EAA
Council: Toralf Nilsson (ledamot)
Competition committee: Toralf Nilsson (leda-
mot)
Athletes` commission: Stefan Holm (Ordf.)
Medical & anti doping commission: Jan
Engström (ledamot)
Appeal commission: Thore Brolin (ledamot)

The Association of European Athletics
Meetings Organizers (Euromeetings)
Raine Söderberg (Ordf.)

Representation i World Masters 
Athletics (WMA)
Rekordkommitté: Ivar Söderlind 

Representation i European Veteran 
Athletics Association (EVAA)
Council: Ivar Söderlind

Nordiskt möte, Barn- och ungdoms-
friidrott, Göteborg 18-19 januari
Daniel Bergin, Ellinor Johansson, Anna Lin-
ner, Frida Linnér, Elisabeth Sandström

Nordic Congress, Köpenhamn, 
-10 mars  
Curt Högberg, Andreas Thornell

EAA:s Congress, Cannes, 14 april 
Yngve Andersson, Curt Högberg, Madelene
Melander, Toralf Nilsson, Mats Åkerlind

IAAF Congress, Osaka, JPN, 22 augusti
Yngve Andersson, Madeleine Melander, Mi-
kael Peterson, Toralf Nilsson, Curt Högberg

Nordic General Secretaries Conference,
Köpenhamn, 28-29 september
Mikael Peterson, Anderas Thornell

EAA Calendar Conference, Malta, 
11-14 oktober  
Curt Högberg, Madeleine Melander, 
Andreas Thornell   

EAA styrelsemöte, Malta, 15 oktober
Yngve Andersson, Mikael Peterson, Jessica
Samuelsson, Johan Wissman

EVAA Council Meeting, Helsingfors, 
FIN, 22 mars 
Ivar Söderlind

EVAA Indoor Stadia Championships,
Helsingfors, FIN, 22-25 mars
Ivar Söderlind, Gunnel Tolfes, Ulf Agrell,
Peter Hackenschmidt

EVAA Nonstadia Championships, 
Regensburg, GER, 17-20 maj 
Ivar Söderlind

EVAA Council Meeting, Regensburg,
GER, 18-19 maj 
Ivar Söderlind

Nordiska Veteranmästerskap Stadia,
Århus, DEN, 28 juni – 1 juli 
Ulf Agrell, Elisabet Ekborg, Gunnel Tolfes,
Peter Hackenschmidt

Nordiska veterankommitten, Århus,
DEN, 29 juni 
Ulf Agrell, Elisabet Ekborg och Gunnel Tolfes

WMA Stadia Championships, Riccione,
ITA, 4-15 september 
Elisabet Ekborg, Ivar Söderlind, Gunnel Tol-
fes, Ulf Agrell, Peter Hackenschmidt

WMA Records Committee, Riccione, 
ITA, 8 september 
Ivar Söderlind, Ulf Agrell

WMA Women Meeting, Riccione, 
ITA, 8 september 
Gunnel Tolfes

EVAA Europamöte, Riccione, 
ITA, 8 september 
Ivar Söderlind, Elisabet Ekborg och 
Ulf Agrell

Nordiska veterankommitten, Riccione,
ITA, 8 september 
Ulf Agrell, Elisabet Ekborg, Ivar Söderlind,
Peter Hackenschmidt

WMA General Assembly, Riccione, ITA,
11 september 
Ivar Söderlind, Elisabet Ekborg, Ulf Agrell 

EVAA Council Meeting, Ljubljana, 
SLO, 26-27 oktober 
Ivar Söderlind

Internationell 
Tävlingsrepresentation
European Indoor Championships, 
Birmingham, GBR, 2-4 mars
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Cup Combined Events, Super
League, Tallinn, EST, 7-8 juni
Sigyn Ekwall (ATO)

IAAF Golden League, 6 Exxon Mobil 
Bislett Games, Oslo, NOR, 15 juni
Carl-Gustav Tollemar

European Cup, Super League, Münich,
GER, 23-24 juni
Gunnar Holm (ATO)

European Cup, 2nd League, Odense,
DEN, 23-24 juni
Kjell Ahnstedt (ITO/jury)

IAAF World Youth Championships,
Ostrava, CZE, 11-15 juli
Mats Svensson (ITO)

JEM, Hengelo, NED, 19-22 juli
Sigyn Ekwall (Jurymedlem)

European Athletics Permit Meeting, 
Lapinlahti, FIN, 22 juli
Kjell Ahnstedt (ATO)

IAAF World Championships, Osaka,
JPN, 25 augusti-2 september
Sigyn Ekwall (ITO)

Nationell Representation
Riksidrottsförbundets ungdomsråd
Johanna Danielsson

Riksidrottsförbundets råd för rum
och arena (RIRA)
Erik Hafström, ledamot

SOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, Ann-Louise Skoglund
Valberedning: Raine Söderberg

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Mikael Peterson, Kerstin Rosén
Valberedning: Madeleine Melander 

SOK:s årsmöte, 19 april
Yngve Andersson, Mikael Peterson

RF och SISU-stämman, Örebro,
11-13 maj
Yngve Andersson, Curt Högberg/Lennart
Karlberg, Madeleine Melander, Mikael Pe-
terson, David Stridfeldt, Sofia Wike
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Utmärkelser
FÖRTJÄNSTMEDALJ 
I GULD
Turebergs FK
Lars Sandström

FÖRTJÄNSTMEDALJ 
I SILVER
Bollebygds IF
Rune Pettersson
Huddinge AIS
Douglas Ohlson
IFK Lidingö FK
Curt Högberg
Kai Abrahamsson
IFK Skövde
Allan Hellberg
IFK Tumba FK
Rolf Norman
IK Ymer
Carina Lindberg
Lars-Erik Hallqvist
Per-Olof Gustavsson
Ragnar Lundqvist
Kvarnsvedens GoIF FIK
Björn Calles
Vilgot Östlund
Motala AIF
Anders Elfving
Nedre Soppero IK
Birger Snällfot
Bror Romark
Stig Snällfot
Tierps IF
Kurt Lind
Öxabäck VIK
Kent-Åke Jonasson

FÖRTJÄNSTMÄRKE
Björkfors GoIF
Åke Karlsson
Bollnäs FIK
Hans Olov Näsman
Ingvar Pettersson
Jan-Erik Cedergren
Lennart Thuresson
Dala-Floda IF
Karin Bergman
Ulf-Göran Redhe
Gotlands FIF
Jorma Jääskeläinen
IFK Lidingö FK
Ann-Mari Hevreng
Jacob Hård
IFK Skövde
Björn Furhoff
Kjell-Ove Kjellberg
IFK Tumba FK
Roger Karlsson
IK Tjelvar
Bo Lindqvist
IK Ymer
Ann Gustafsson

Hans Sjögren
Lars Gustafsson
Kvarnsvedens GoIF FIK
Allan Söderlund
Mölnbo IF
Göran Karlsson
Nedre Soppero IK
Anette Brändström Snäll-
fot
Börje Andersson
Ingemar Johansson
Lennart Johansson
Siv Snällfot
Säters IF FI
Christer Malmstedt
Evert Jonsson
Göte Hinders
Leif Larsson
Vallentuna FK
Ola Nordstrand
Per Tollefors
VIF Gute FI
Stig Larsson
Öxabäck VIK
Bengt Bengtsson
Thomas Abrahamsson

FÖRTJÄNSTDIPLOM
Björkfors GoIF
Åke Karlsson
Bollebygds IF
Dan Waern
Sven Hertzman
Tommy Öhman
Bollnäs FIK
Hans Olov Näsman
Ingvar Pettersson
Jan-Erik Cedergren
Lennart Thuresson
Gotlands FIF
Jorma Jääskeläinen
IFK Lidingö FK
Ann-Mari Hevreng
Jacob Hård
IFK Skövde
Björn Furhoff
Kjell-Ove Kjellberg 
Kjell-Åke Andersson
Lars Johansson
Reima Hartikainen
Stefan Karlsson
IFK Tumba FK
Gunnar Wellmar
Mikael Magnusson
Oscar Gidewall
IK Tjelvar
Mona Snäckerström
IK Ymer
Ann Gustafsson
Lars Gustafsson
Peter Pehrson
Tommy Andersson
Ulf Ragnvaldsson

Kvarnsvedens GoIF FIK
Ann-Louise Simone
Bo Käck
Janne Diffner
Lars Forsberg
Owe Olsson
Per-Erik Norman
Stig Olsson
Yvonne Hagström
Theander
Linköpings GIF
Bertil Andersson
Motala AIF
Dennis Johansson
Karl Gustaf Bergvall
Peter Håkansson
Nedre Soppero IK
Anette Brändström Snäll-
fot
Börje Andersson
Hilding Henriksson
Ingemar Johansson
Lennart Johansson
Siv Snällfot
Stephen Rapp
Viktor Snällfot
Skillingaryds FK
Christer Ryman
Karl-Göran Karlsson
Torsten Johansson
Stångenäs AIS
Lars-Erik Sellberg

Säters IF FI
Annika Hjort
Christer Malmstedt
Evert Jonsson
Göte Hinders
Jörgen Hjort
Leif Larsson
Mikael Larsson
Södertälje IF
Eva Mikaelsson
Mats Andersson
Robert Room
Sven Ohlson
Thorbjörn Johansson
Vallentuna FK
Heike Tollefors
Ola Nordstrand
Per Tollefors
VIF Gute FI
Stig Larsson
Tor Broström
Österfärnebo IF
Kjell Andersson
Öxabäck VIK
Bengt Bengtsson
Ingmar Johannesson
Leif Mellberg
Thomas Abrahamsson

FÖRTJÄNSTDIPLOM
FÖRENINGAR
100 år
Bollebygds IF
Dala-Floda IF
IFK Skövde
Kvarnsvedens GoIF FI 
Motala AIF
Säters IF FI
Södertälje IF
Tierps IF Friidrott
Uddevalla IS
90 år
IK Ymer
75 år
Vedums AIS
50 år
Nedre Soppero IK

STORA GRABBAR
Lena Gavelin 491
Alhaji Jeng 492
Christin Johansson 493
Linda Berglund 494
(fd Persson) 
Linus Thörnblad 495

20 A-LANDS-
KAMPER
Kajsa Bergqvist
Robert Kronberg

Team Eniro Elitidrottsskolan
IF Göta Emma Björkman/Steffen Fricke
Hässelby SK Mattias Claesson/Sune Andersson, Jessica Samuelsson/Dejan Mirkovic
KA 2 Magnus Arvidsson/Jonas Mellbom
IK Lerum FI Pontus Thomée/Roland Thomée
Malmö AI Jesper Fritz/Stanislav Szczyrba, Per Strandqvist/Claes Örberg
Mölndals AIK Ebba Jungmark/Peter Hornebrandt
GoIF Tjalve Joni Jaako/Krister Hultberg
IFK Trelleborg Tracey Andersson/Kenth Gardenkrans
IFK Tumba Michel Torneus/Oscar Gidewall
Varbergs GoIF Linda Berntsson/Mikael Norman
Örgryte IS Gustav Hultgren/Thomas Kyöttilä

Nyintagna Team Eniro Elitidrottsskolan
IF Göta Fredrik Johansson/Steffen Fricke
Hellas SoIK Lena Öhrn/Patrik Tjärdal
Hässelby SK Tor Pöllänen/Conny Silfver
Mölndals AIK Jonas Lohse/Bobby Lohse
Skellefteå AIK Jonas Almqvist/Börje Almqvist
Spårvägen FK Alexander Söderberg/Patrik Tjärdal
Västerås FK Jenny Johansson/Bernt-Ove Pettersson
IFK Växjö Anna Wessman/Andreas Wulff

Topp- och talangprojektet
Magnus Arvidsson - Kajsa Bergqvist - Emma Green - Stefan Holm - Alhaji Jeng -
Christian Olsson - Jenny Kallur - Susanna Kallur - Carolina Klüft - Patrik Kristiansson,
Mustafa Mohamed - Linus Thörnblad - Johan Wissman.

Mästerskapsgruppen
Anna Söderberg - Robert Kronberg - Risak Dirche - Henrik Skoog - Niklas Arrhenius -
Daniel Ragnvaldsson - Ida Nilsson - Christin Johansson - Ebba Stenbäck - Linda Berg-
lund - Hanna-Mia Persson - Maria Rendin - Camilla Johansson - Cecilia Nilsson



I japanskt bad. 
Mustafa Mohamed 
samlar sig inför VM. 
Foto: Ryno Quantz.



Våra samarbetspartners

Svenska Friidrottsförbundet

Box 11 • 171 18 Solna • Tel 08-587 721 00 • Fax 08-587 721 88

www.friidrott.se

LandslagsutrustningHuvudsponsor

Nationell sponsor Folksam Grand Prix Barn- och ungdomssponsor
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