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Den 7-13 augusti står svensk friidrott som värd
för Europamästerskapet i Göteborg. Det är inte
bara årets viktigaste händelse för oss inom friid-
rotten. Låt oss göra EM till en mötesplats och
tillsammans se till att göra det till årtiondets
idrottsfest för aktiva, tränare, ledare, föräldrar,
åskådare, TV-tittare, ja alla som på något sätt är
engagerade i friidrott och i svensk idrott i stort.

EM-satsningen innebär att vi måste anstränga oss lite
extra för att genomföra mästerskapet så att det sätter
avtryck i verksamheten för många år framåt i tiden. EM
ska inspirera klubbarnas verksamhet, inspirera fler aktiva
att fortsätta, få fler att vilja bli ledare och tränare, ge fler
och bättre tillgänglighet till anläggningar och få vår eko-
nomi att stärkas. Jag är övertygad om att vi kan uppnå
detta!

Den breda trupp från cirka 40 föreningar vi kommer att
ha i Göteborg visar på bredden och styrkan i svensk fri-
idrott. Jag vill också passa på att gratulera och tacka våra
elitaktiva och deras ledare till de fortsatta framgångarna
under fjolåret vid inomhus-EM i Madrid och VM i
Helsingfors. Genom ert agerande och uppträdande på och

utanför arenan är ni viktiga förebilder och
inspiratörer och gör svensk fri-

idrott ovärderliga tjänster.
Kajsas Bragdguld och
nya inomhusvärldsre-
kord 2006 är bara några
av många bra exempel. 

Nya ledare och anläggningar
Förbundsmötet i mars beslöt att: ”Fler barn och ungdomar
skall ges möjlighet att prova och utöva friidrott bl a genom
modifierade tävlingsformer och att Fortsatt aktivt utbild-
ningsarbete för tränare och ledare skall ske så att all verksam-
het skall ledas av kompetenta ledare.” 

De två mest angelägna frågorna för vår idrott idag är till-
gången till ledare och anläggningar. En av EM-satsningar-
na är den ökade takten på ledarutbildning. Från att årli-
gen utbildat cirka 600 ledare påbörjades under 2005 en
ökning till 1 000 per år. Klubbar, distrikt och Friidrotts-
centrum, FC har här ett stort ansvar och en stor möjlig-
het. Med fler välutbildade ledare kapar vi föreningarnas
ibland långa köer till framför allt barn- och ungdomsverk-
samheten.

Samtidigt har vi under 2005 sett glädjande framsteg på
anläggningssidan. Storstäder som Halmstad och Borås har
berikats med nya inomhushallar och fler kommuner har
tagit beslut och i vissa fall påbörjat nybyggnation.
Anläggningsrådets arbete ger gott hopp inför framtiden.

Ungdomars attityder
Vad som däremot är mer oroande är resultatet av den
omfattande attitydundersökning som vi under 2005 till-
sammans med det Brittiska Friidrottsförbundet gjorde
bland övre tonåringar i respektive land. Undersökningen
påvisar ett mycket stort intresse för friidrott men en gans-
ka låg föreningsanslutning. Den visar också att vi har en
uppseendeväckande hög genomgångshastighet. Vi lyckas
inte behålla de ungdomar som söker sig till föreningarna
särskilt länge! Här finns utrymme för nya idéer, bättre
anpassningar till ungdomarnas krav och förnyade trä-
nings- och tävlingsformer för en långsiktigt stimulerande
verksamhet. Positivt är att många kan tänka sig att börja
med friidrott igen, alternativt engagera sig som ledare. 

Det är angeläget att vi får tillgång till ungdomars värde-
ringar i det löpande arbetet med att utveckla vår friidrott.
Starten av Ungdomsrådet är en av flera angelägna åtgärder
– att öka andelen ungdomar i våra föreningsstyrelser en
annan.

Kommunikation – rörelsens syre
För att en organisation av vår storlek ska kunna vara krea-
tiv och attraktiv krävs en fungerande kommunikation i
alla led. Den tidigare påbörjade satsningen med
Regionmöten har hittat sina former. Om detta vittnar den
mer än 75-procentiga deltagarökningen i 2005 års möten.
Diskussionerna rörde bland annat resultatet av attitydun-

Ordförande har ordet

EM inspirerar till nya framgångar



dersökningen, elitsatsning och vår distriktsförbundsorga-
nisation. Regionmötena är ett bra sätt att genomlysa verk-
samhetsinriktningen inför varje nytt förbundsmöte. Några
frågor hinner få sin fördjupning och fler ledare får möjlig-
het att ge sin syn på utvecklingen.

Svenska Friidrottsförbundets, SFIF:s hemsida, www.friid-
rott.se får stadigt fler läsare. Under 2005 har mätningar
gjorts över vad besökarna anser om tillgänglighet, naviga-
tion, informationsinnehåll med mera. Över lag får hemsi-
dan höga betyg och i jämförelse med liknande hemsidor
så intar friidrott.se en övertygande ledarposition.

Det är endast med en öppen, snabb och lättillgänglig
kommunikation som vi kan förverkliga målen i verksam-
hetsinriktningen. ”Höger hand måste veta om vänster
hands rörelser”. Höga ambitioner i målen nås genom
idéutbyten, att vi delar erfarenheter och lär av varandra
och att vi vågar pröva nytt. 2005-års FC-konferenser,
Regionmöten, klubbträffar med mera hoppas jag var
exempel på kreativa mötesplatser till gagn för utveckling-
en av svensk friidrott.

Under hösten tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med upp-
gift att se över vår logotype och grafiska profil. Jag ser
fram emot den presentation vi kommer att få av gruppen
under våren. 

”Sponsorresan” stärker ekonomin
Vi kan med glädje konstatera att vi nu på en högre nivå
har säkrat en stor del av våra sponsorintäkter över OS i
Peking 2008. Vi har under året lyckats knyta flera nya,
starka sponsorer till SFIF samtidigt som vår tidigare
landslagssponsor, Eniro, med ökat tillskott intog positio-
nen som huvudsponsor till och med 2009. 1 januari 2005

inledde vi samarbetet med vår nya klädsponsor Puma. Ny
design på landslagskläderna, bra exponering genom fram-
gångarna och ömsesidig vilja att skapa det ”lilla extra” har
bidragit till en mycket lyckad start. Under slutet av året
tecknades samarbetsavtal med energiföretaget Fortum
samt nu senast välkomnar vi Nordea som vår barn- och
ungdomssponsor. 

De för elitidrotten viktiga Grand Prix-tävlingarna har
fortsatt haft Folksam som ovärderlig huvudsponsor.
Under slutet av 2005 inleddes dels en intern översyn av
Grand Prix-tävlingarnas koncept, dels en diskussion med
Folksam om en långsiktig fortsättning. Under året har
Expressen lämnat SFIF som sponsor.

Våra sponsor- och Finnkampsintäkter ger oss tillsammans
med den grundfinansiering som RF-anslaget på 11 msek
och SOK-stödet på 1,4 msek innebär, de ekonomiska
resurser som är nödvändiga för fortsatt stärkt satsning
både på föreningsutveckling och elitverksamhet.

Vi kan konstatera att vår ekonomi är ”På spåret”!

Till sist ett tack till er alla för att det är roligt att jobba
med svensk friidrott!

Yngve Andersson

FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Ordförande har ordet

Tre VM-medaljer på två dagar i Helsingfors. Carolina Klüft guld, Emma Green, brons och Kajsa Bergqvist, guld.
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Styrelsen för Svenska Friidrottsförbundet, SFIF
har under 2005 haft tio protokollförda sam-
manträden, två tvådagars och åtta endagsmö-
ten. 

Därutöver har styrelsen haft telefonmöten och under VM
i Helsingfors och SM i Helsingborg informella möten för
information och rapportering. 

Styrelsen består av nio ledamöter och en personalrepresen-
tant. Därutöver deltar generalsekreteraren, styrelsens
sekreterare liksom oftast en representant för valberedning-
en. Styrelsen har under året bjudit in ett flertal handlägga-
re på kansliet och även personer utanför detsamma med
vilka förbundet har ett nära samarbete. Syftet har varit att
få fördjupad information om olika verksamheter och till-
fälle till diskussion. 

Bland de många frågor styrelsen behandlat kan bland
annat nämnas uppföljning av Förbundsmötet, motioner
till IAAF:s kongress, förbundets olika projekt inför EM
2006, Europacupen i Gävle våren 2005, Regionmöten för
klubb- och distriktsledare, Handslaget, anläggningsfrågor
samt styrelsens arbetsformer, ansvarsfördelning och repre-
sentation vid nationella och internationella mästerskap

och konferenser. Vidare har styrelsen diskuterat utvärde-
ring av Folksam Grand Prix och Finnkampen 2005 samt
beslutat om tidsmässig förläggning av stora SM 2006. 

Inför val av ny ordförande i Riksidrottsstyrelsen bjöd sty-
relsen in de två kandidaterna Karin Mattsson och Lars
Liljegren till styrelsemöte för presentation och frågestund
och tog även initiativ till att en frågestund ordnades vid
Riksidrottsmötet i Västerås i maj för alla där intresserade
delegater.

Remissvar har lämnats till RF angående ”Idrotten Vill”
och ”Idrottens Jämställdhetsplan” samt synpunkter på
RF:s svar till Skolverket angående ”Gymnasieskolan
2007”. Tillsammans med Brittiska Friidrottsförbundet har
en attitydundersökning bland ungdomar 17-19 år i såväl
England som Sverige genomförts. Resultatet redovisades
bland annat vid Regionmötena under hösten 2005.
Undersökningen har finansierats av Europeiska
Friidrottsförbundet.
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Styrelsen

Dialog och 
lyhördhet

”Fortsatt utbildning av strate-
giska ledare ska stå i fokus.”

”Vi ska verka för att svensk fri-
idrott stärker sin internationella
representation.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Foto: Ryno Quantz

Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2005. Övre raden: Curt Högberg, Madeleine Melander, Yngve Andersson och Martin Eriksson. Undre raden: Mats Åkerlind,
Krister Clerselius, Johanna Berggrén (personalrepresentant) och Erik Hafström. Saknas på bilden gör Lena Moen och Johnny Örbäck.



I anslutning till Finnkampen i Göteborg genomfördes två
seminarier dels Internationella evenemang som samlade 42
deltagare från 12 kommuner och friidrottsklubbar, dels
Anläggningsseminariet med 19 deltagare från sju kommu-
ner och nio föreningar.

Nya sponsoravtal
Under året har SFIF arbetat intensivt för att genom nya
sponsoravtal öka de ekonomiska resurserna och därige-
nom ge möjlighet till optimala förberedelser inför EM
2006, men även för att skapa resurser för barn- och ung-
domsverksamhet, motionssidan och Grand Prix-tävlingar-
na. Dessa ansträngningar har bland annat resulterat i att
ett nytt avtal tecknats med SFIF:s huvudsponsor Eniro,
vilket dels ger en uppräkning för EM-året, dels en säkrad
långsiktig finansiell bas över OS 2008. Även Grand Prix-
tävlingarnas huvudsponsor Folksam har utökat sitt enga-
gemang från och med 2006. I december kunde SFIF
också presentera en ny nationell sponsor då avtal teckna-
des med energibolaget Fortum.

2005 var också startåret för samarbetet med SFIF:s nya
klädsponsor Puma. Ett samarbete som på många sätt
utfallit till stor belåtenhet. På ungdomssidan har en ny
tävlingsform för ungdom provats i västsverige stött av det
göteborgsbaserade företaget Plusenergi. 

Som en del i strategin att öka uppmärksamhetsgraden och
bättre kunna tillvarata den ökande populariteten beslöt
styrelsen vid sitt majmöte att uppdra åt en intern arbets-
grupp att göra en översyn av varumärket och den grafiska
profilen. Detta arbete pågår vid årets slut men beräknas
slutföras inför Förbundsmötet 2006.

Under 2005 har arbetet fortsatt för att skapa ett kraftfullt
och levande arbete i friidrottens långsiktiga framtidsfrågor.
Regionmötena som är en central del i detta arbete avhölls
under oktober och november på följande platser; Göte-
borg, Växjö, Sundsvall, Södertälje och Västerås. Det totala
antalet deltagare var 226 och åldersstruktur (59 % under
50 år, 28 % under 40 år) såväl som jämställdhet (27 %
kvinnor) var avsevärt förbättrad.

Under mötena diskuterades tonåringars attityder till friid-
rott och vad föreningar, distrikt, FC och FIG kan göra för
att skapa bättre förutsättningar för elitutveckling. Dess-
utom diskuterades svensk friidrotts organisation och
grundläggande värderingar. Ungdomsrådet fick också
utrymme att presentera sig och sin verksamhet.

Internationellt arbete
SFIF har under året varit representerat i en mängd sam-
manhang internationellt. Styrelsens internationella arbete
utgår från ”internationella gruppen” med Curt Högberg
och Madeleine Melander från styrelsen samt GS Lennart
Karlberg, Toralf Nilsson och temporärt Ingemar Nyman.

Styrelsen har under året agerat i ett antal utvecklingsfrågor
i både EAA och IAAF, bland annat med den motion till
IAAF-kongressen om det internationella tävlingssystemet
som också antogs av kongressen.

SFIF har under året i hög grad varit initiativtagare och
koordinator för en mer aktiv dialog mellan de europeiska
förbundens nyckelledare i för Europa viktiga framtidsfrå-
gor. Fem informella möten har hållits med ordföranden
eller deras representanter från ett tiotal länder. Dialogen
och motionen till IAAF har i hög grad varit tongivande
för det tiopunktsprogram som EAA antagit för att utveck-
la friidrotten i Europa. 

På nordisk nivå har samarbetet fortsatt genom ett finskt-
svenskt marknadsmöte med syfte att tillvarata erfarenheter
från VM och EM, inte minst inför framtida
Finnkampssamarbete.

Förbundsmötet
Förbundsmötet avhölls 11-13 mars i Helsingborg. Då
landslagsledningen hade valt att förlägga en elitsamling
för juniorer i staden vid samma tidpunkt innebar det att
Förbundsmötet fick en ovanligt ungdomlig prägel vid
starten. Efter öppningsanförande av förbundsordförande
Yngve Andersson vidtog stipendieutdelning och presenta-
tion av nybildade Ungdomsrådets medlemmar.

Lördagen inleddes med en inspirationsföreläsning och
seminarier innan den mångårige fotbollsledaren Khennet
Tallinger från Skåne lotsade mötesdeltagarna genom före-
dragningslistan för själva årsmötet. Samtliga 23 distrikts-
förbund och 19 av de 35 röstberättigade föreningarna
hade hörsammat kallelsen. 18 % av de 78 ombuden var
kvinnor. Från Riksidrottsstyrelsen deltog Ann-Katrin
Olsson.

I den av förbundsstyrelsen framlagda Verksamhetsinrikt-
ningen för perioden 2006 – 2008 återfanns tio gemen-
samma mål, vilka kan sammanfattas i kortrubrikerna barn
och ungdomar, utbildning av tränare och ledare, före-
ningsstöd och vikten av ett heltäckande föreningsnät,
politikerpåverkan, ökade sponsorintäkter, EM 2006, fler
kvinnor i beslutsorgan, drog- och dopingfri idrott samt
utbildning av strategiska ledare. Till detta valde Förbunds-
mötet att lägga ett mål att stärka förbundets representa-
tion i friidrottens internationella organ. 

Därefter fortsatte förhandlingarna med de åtta motioner
som skickats in till Förbundsmötet. Innan valen fick
Toralf Nilsson, generalsekreterare för EM 2006 i Göte-
borg tillfälle att informera och berättade om förberedelser-
na inför detta stora evenemang.

Till ordförande omvaldes Yngve Andersson. Till styrelsele-
damöter omvaldes Erik Hafström, Johnny Örbäck,
Madeleine Melander samt nyinvaldes Martin Eriksson.
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Styrelsen
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Efter att hälsenan gick av sommaren 2004 har
Kajsa Bergqvist gjort ett makalöst återtåg. Från
sjukhussängen i förtvivlan till världsmästare ett
år senare och världsrekordinnehavare i början
av 2006. Bara någon med järnvilja kan klara en
sådan comeback.

2005 var ett fantastiskt år för Kajsa. Världsmästare och
obesegrad under året. En mängd utmärkelser, bland annat
Bragdguldet och Årets prestation på Idrottsgalan. 2006 lär
inte bli sämre. Det har börjat bra med inomhusvärldsre-
kord på 2.08 m, fler utmärkelser och avbildad på frimärke
som ges ut lagom till att utomhussäsongen drar igång.

Hur paradoxalt det än låter så kanske det är så att Kajsas
hälseneskada till och med har hjälpt henne att nå dit hon
är idag. Ett rejält avbrott som gav möjlighet att rehabilite-
ra inte bara hälsenan utan hela kroppen samtidigt som
motivationen att nå till toppen skruvades upp rejält.

Svensk friidrott är inne i en riktig guldålder. Flera fram-
stående aktiva och tränare är förebilder för många unga.
Kajsa Bergqvist är en av dem som sedan länge gått hem i
svenska folkets hjärtan. Under 2006 kommer temperatu-
ren att höjas ytterligare. Ett inomhus-VM i Moskva och
ett EM på hemmaplan i Göteborg gör att det kommer att
pratas friidrott varje dag i de svenska stugorna. Flera

undersökningar visar att friidrotten tillhör de tre mest
populära idrotterna i Sverige tillsammans med fotboll och
ishockey.

På frågan om varför svensk friidrott står sig så stark just
nu har Kajsa däremot inget entydigt svar.

– Jag vet faktiskt inte, det är så svårt att säga. Det är många
faktorer som spelar in. Allt ifrån en stor satsning från många
håll efter VM 1995 till tillgången på inomhushallar och are-
nor och inte minst traditionen inom hopp i Sverige.

– Visst är det så att alla vi som är bra nu har kunnat träna i
riktiga inomhushallar hela året. Det är en anledning till att
vi är så starka i teknikgrenar. Det hade ju varit väldigt svårt
att slå sig fram utan hallarna i ett land som Sverige med
kallt väder i alla fall sex månader om året.

Kajsa själv har ända sedan hon varit liten haft tillgång till
träning inomhus. Solnahallen, Sätrahallen och Bosön har
varit som andra hem för henne.

Kajsa var med i den allra första klassen av Svenska
Friidrottsförbundets Elitidrottsskola 1995. Under fyra år
var hon med i samma grupp som bland andra Stefan
Holm, Staffan Strand och Robert Kronberg för att vid ett
antal helger varje år utbilda sig till elitidrottare. Kost,

9

Kajsa Bergqvist

Kajsa – i folkets hjärtan
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media, medicin, rehabträning och allt annat runt själva
träningen och tävlingen som behöver fungera för en elit-
idrottare. 

Kajsa framhåller vikten av Elitidrottsskolan för de unga
stjärnor som är på väg upp och ska bestämma sig om de
ska satsa helhjärtat eller inte.

– Jag var inte med på alla aktiviteterna. Under stora delar
av den där tiden var jag i USA och pluggade, men vi hade
enormt kul då jag var med. Gemenskapen och stämningen vi
utvecklade i gruppen hjälpte oss att prestera bättre. Elit-
idrottsskolan betydde mycket för mig men framför allt min
tränare då, Bengt Jönsson. SOK:s topp- och talangprogram
har också betytt mycket för mig och mina tränare genom
åren.

Att tränarna har stor del i den teknikkrävande friidrotten
vet alla. Men hur vi ska får fler och bättre tränare och
ledare i framtiden är inte en lika lätt nöt att knäcka. Kajsa
berättar att hon är imponerad av alla tränare och ledare
som lägger ner mängder med ideell tid varje vecka.

– Jag skulle nog faktiskt själv kunna se mig träna ungdomar
i framtiden, men knappast ha det som yrke.

När Kajsa tittar idag på 12-åringar som tränar och tävlar i
friidrott känner hon inte igen sig från den tid hon själv
var i den åldern. ”De verkar vara mer seriösa idag”, säger
hon. Hon anser att tävlingsmomentet måste kombineras
med lek och oseriösa inslag även om det är svårt att få det
att gå hand i hand.

Vad brukar du ge för råd till de som är i 10-12-årsåldern
idag?

– Att inte ta det på så blodigt allvar. Det måste vara kul,
annars kommer man aldrig långt. Min erfarenhet säger att
man inte heller ska specialisera sig så tidigt. Jag höll på med i
stort sett alla friidrottsgrenar till jag var 18 år. Testa allt och
ha kul, det är mina råd.

Just glädjen och allsidigheten inom friidrotten är något
som Kajsa kommer tillbaka till hela tiden. Det finns en
gren för alla och hela tiden en plats för alla. 

Att EM i Göteborg kommer att bli något alldeles speciellt
är Kajsa den första att skriva under på. Vid flera tillfällen
har hon sagt att det kommer att vara en av de tävlingar
som hon ser fram emot mest i hela karriären. Minnena
från VM 1995 sitter starkt rotade i Kajsas själ. Då var hon
18 år och skulle göra sitt första internationella utomhus-
mästerskap.

– Jag minns så väl när jag skulle hoppa för att försöka kvali-
ficera mig till finalen. Det var ett sådant otroligt vrål på läk-
tarna så jag väntade tills de skulle sluta. De slutade aldrig
för när jag vände mig om såg jag att det var mig alla hejade
på, det var helt obegripligt, säger Kajsa och minns den varma
sommarveckan i Göteborg.

Att 2006 kommer att bli ett friidrottsår i Sverige utan like
står helt klart. Kajsa Bergqvist är en av dem som kommer
att göra året oförglömligt.

Kajsa Bergqvist

Foto: Ryno Quantz

När Kajsa funderar på framtiden kan hon själv se sig som ungdomstränare.
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EM 2006

”EM 2006 skall resultatmässigt
överträffa EM 2002 där Sverige
tog 5 medaljer och slutade 12:a 
i poängligan (nationspoäng).”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Låt oss göra 
EM till decenniets 

idrottsfest
Den 7-13 augusti står
svensk friidrott som värd
för Europamästerskapet i
Göteborg. Vi ska tillsam-
mans se till att göra det till
årtiondets idrottsfest.
Aktiva, tränare, ledare, för-
äldrar, åskådare, TV-tittare
och alla som på något sätt
är engagerade i friidrott
och i svensk idrott ska min-
nas EM 2006 som något
fantastiskt.

EM utgör en unik möjlighet att
manifestera och positionera
svensk friidrott. För förenings-
medlemmar vill vi göra EM till
decenniets främsta inspirations-
källa och för den svenska befolk-
ningen i allmänhet skall EM bli en folkfest och ett natio-
nellt evenemang man som svensk njuter av och är stolt
över. Vi skall tillsammans bedriva all verksamhet fram till
EM med sikte på att arrangemanget ska bli en stor fram-
gång och en språngbräda för den framtida verksamheten.  

EM 2006 har stor betydelse inte bara för Sverige som fri-
idrottsnation i det globala samfundet utan än mer för det
lokala föreningslivets möjlighet att få en blomstringspe-
riod. Låt oss alla brinna för ett sjudande friidrottssverige
med EM 2006 som det sprakande fyrverkeriet i nära
sikte.

Sju tävlingsdagar
Under EM ska 47 europamästare koras bland 1 400 akti-
va från 49 länder. Tävlingarna avgörs på Ullevi med tolv
tävlingspass på sju dagar, tre gångtävlingar på Skånegatan
alldeles utanför arenan och två maratonlopp längs en
publikvänlig 10-km:s bana genom centrala Göteborg.

Redan fredagen den 4 augusti drar EM-festen igång på
stan. Göteborgs gator och torg blir festplatser där det
bjuds på underhållning, aktiviteter och ett stort utbud av
mat och dryck. Festen fortsätter hela EM-veckan.

Söndag 6 augusti blir det en spektakulär invigning av

EM, på Götaplatsen mitt i stan.
Detta är första gången invig-
ningen av ett EM i friidrott hålls
utanför arenan.

För att EM ska kunna genomfö-
ras behövs 3 000 engagerade och
kunniga volontärer. De är män-
niskor i alla åldrar som valt att
vara en del av EM i friidrott
2006 genom att hjälpa till under
evenemanget.

Europamästerskapen arrangeras
gemensamt av Göteborgs Stad
(genom två av dess bolag: Got
Event och Göteborg & Co) och
Svenska Friidrottsförbundet,
SFIF i nära samverkan. Got
Event ansvarar för att planera

och genomföra evenemanget i samverkan med SFIF,
medan Göteborg & Co ansvarar för att marknadsföra sta-
den och evenemanget samt planera och genomföra aktivi-
teter i staden i anslutning till EM. Sveriges Television och
Göteborgs Friidrottsförbund är också aktivt involverade i
organisationen av EM.
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EM i Göteborg

Nyckeltal för EM 2006
• 1 400 tävlande från 49 länder

• 3 000 volontärer 

• 2 000 medierepresentanter 

• 32 000 åskådare på Ullevi varje dag 

• 200 000 människor på stan varje dag 

• 65 000 000 TV-tittare varje dag

Förberedelser 2005
Den lokala organisationskom-
mittén, LOC för EM i
friidrott 2006, som
har det övergripan-
de ansvaret för för-
beredelserna av EM,
har under verksam-
hetsåret haft fem sam-
manträden. SFIF har
representerats av Yngve
Andersson (ordförande),
Christina Liffner (vice ordförande) och Lennart Karlberg. 

Det av Göteborgs Stad ägda bolaget Got Event AB har
det operativa ansvaret för planering och genomförande.
Under dess VD finns ett EM-kansli vars arbete leds av
generalsekreteraren för EM, Toralf Nilsson.
Personalstyrkan vid EM-kansliet har vuxit successivt och

uppgick vid årets slut till 20 heltidstjänster. Därtill
var det samtidigt ytterligare ett 20-tal personer
som på deltid var knutna till projektet.

Företrädare för Europeiska
Friidrottsförbundet, EAA har vid åtta tillfäl-

len besökt Göteborg för avstämning av
arbetet. Därtill deltog Lennart

Karlberg och Toralf Nilsson i
EAA:s styrelsemöte i

Amsterdam för att avlägga
såväl en muntlig som

skriftlig rapport kring
förberedelserna.

EAA har bland
annat godkänt
sträckningen av
gång- och
maratonbanor-
na, redskapslis-
tan, utformning-
en av medaljer-

na, planerna för
ackreditering, kläder och transporter, samt

den preliminära planen för ceremonierna.

LOC har inhämtat kompletterande erfarenheter från
arrangörerna av ett antal stora internationella evenemang,
inte minst inomhus-EM i Madrid och VM i Helsingfors.

VM-medaljörerna Green, Klüft och Bergqvist hyllas under Finnkampen av EM-maskoten Allwin. I augusti 2006 är Allwin beredd att ta emot nya medaljörer. 
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Temo har genomfört två riksomfattande undersökningar
angående kännedomen och intresset för EM. Vid den
andra mätningen, som genomfördes i september, var det
36 procent av den vuxna befolkningen som kände till att
EM 2006 kommer att genomföras i Göteborg. Biljett-
försäljningen, som inleddes 2004, har även under 2005
byggt på tre olika biljettpaket (tre-sju dagar). Därtill har
sponsorerna under hösten kunnat erbjuda sina anställda
och kunder särskilda tvådagarspaket.

3200 volontärer
Den 22 april inleddes rekryteringen av volontärer, vilken
pågick fram till den 11 september. Då hade drygt 3800
personer lämnat in sin intresseanmälan. Efter intervjuer
med de sökande påbörjades under december, i samverkan
med SISU Idrottsutbildarna, utbildningen av de 230 per-
soner som har tagits ut som gruppledare. Totalt kommer
EM att behöva cirka 3200 volontärer. 

Då det återstod exakt ett år till invigningen av EM, den 6
augusti, inleddes den första av de fyra marknadsförings-
kampanjer som riktar sig till allmänheten. I samband med
Göteborgs Kalaset genomfördes då en särskild ceremoni
som start för den officiella nedräkningen. Vidare lansera-
des en ny version av hemsidan denna dag. Den andra
marknadsföringskampanjen genomfördes under december.

I samband med DN Galan påbörjades försäljningen av
den första egendesignade kollektionen av EM-souvenirer
och under sommaren avslutades arbetet med att dels byta
löparbanor inne på Ullevi, dels anlägga en permanent
uppvärmningsarena på Valhalla IP, vilken togs i bruk förs-
ta gången i samband med Finnkampen. 

Den 13 augusti fullföljde 2801 löpare den tredje upplagan
av EM-loppet, en kvartsmaraton på den tilltänkta mara-
tonbanan. Ett 60-tal personer från ett 20-tal olika radio
och TV-bolag, samt nyckelpersoner inom EAA och

European
Broadcasting
Union, EBU,
deltog i det så
kallade World
Broadcasters
Meeting som
genomfördes
den 10-12
oktober. Den
28-29 oktober
genomfördes det så kallade Team Leaders’ Site Visit, vilket
lockade 20 företrädare från 13 nationsförbund. 

SFIF har, förutom den utökade elitsatsningen med den
genom tiderna största truppen, under året startat projek-
ten ”2006 nya tränare”, ”FIG-tränare till EM” och ”EM
och kommunerna”. Projekten kommer svensk friidrott till
gagn före, under och efter evenemanget.
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EM i Göteborg

Carolina Klüft samlar poäng i Finnkampen. 
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Thomas Engdahl är ny förbundskapten sedan
hösten 2004 då han tog över efter Ulf Karlsson.
Under hela sitt idrottsliv har friidrotten stått i
centrum, både i yrkeslivet, som aktiv och som
ideell ledare. Under åren 1995-98 var han för-
bundskapten för de svenska damerna. 

Engdahls första år som ny förbundskapten 2005 var 
lyckosamt. Efter inomhus-EM och VM kom han hem
med ett lag som tagit åtta medaljer; fem guld, ett silver
och två brons. En bra start på förbundskaptensjobbet men
också ett resultat som ökar pressen på att ha ett lag som
levererar framgång på framgång. 

Engdahl är ytterst ansvarig för det svenska landslagets
satsning på EM i Göteborg 2006. Satsningen inleddes i
början av 2005 med att 77 aktiva och 55 tränare från
totalt 40 föreningar togs ut i satsningen inför det stora
mästerskapet på hemmaplan.

– Visst ökar pressen på resultat ju bättre Sverige blir i fri-
idrott. Vid förra EM i München 2002 tog vi fem medaljer.

Bara för att det 2006 är ett mästerskap på hemmaplan inne-
bär det inte automatiskt att vi med lätthet ska ta mängder
av medaljer. Det kan snarare vara svårare att prestera då
pressen utifrån kommer att vara extremt stor. Nu har vi satt
upp en realistisk målsättning på sex medaljer vid det här
mästerskapet, säger Engdahl.

Engdahl tror att den svenska truppen till EM i Göteborg
kommer att bestå av ett 60-tal aktiva och ett 30-tal ledare. 

Landslaget

”Föreningsverksamheten skall
stödjas för att få fram en stark
elit, som genom nationella och
internationella framgångar ska-
par ett ökat marknadsvärde och
hög image.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Engdahl styr landslaget 
åt rätt håll

Foto: Ryno Quantz

Thomas Engdahl och hans damer efter segern i Finnkampen.
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5-nationsmatchen i Glasgow 
Denna landskamp med begränsat
grenutbud stod mellan Sverige,
Ryssland, Storbritannien,
Frankrike och Italien. De
svenska grensegrarna blev
på manliga sidan Johan
Wissman 200m och på
den kvinnliga Susanna
Kallur 60mH. På den säl-
lan sprungna distansen
4x200m blev de svenskt
rekord både i den manliga
och kvinnliga stafetten. I den
totala poängställningen slutade vi
fyra men endast två poäng upp till
andraplatsen. Ryssland segrade stort.

Inomhus-EM Madrid
Den svenska truppen bestod av 12 män och 8 kvinnor.
Trots att Kajsa Bergqvist och Christian Olsson inte kunde
delta på grund av skador var målsättningen tre medaljer.
Målsättningen klarades med råge då medaljskörden blev
tre guld genom Carolina Klüft, femkamp, Stefan Holm,
höjd, och Susanna Kallur, 60m häck, ett silver av Jenny
Kallur, 60m häck och en efterlängtad medalj för Robert
Kronberg, 60m häck som i sin tionde mästerskapsfinal
tog sin första medalj genom att vinna brons. Sverige blev
tvåa i medaljligan efter Ryssland. Det var många minnes-
värda ögonblick denna helg. 

Stefan hoppade 2.40m och satte nytt mästerskapsrekord.
Carolina jagade världsrekordet i femkamp under det
avslutande 800m loppet. Världsrekordet blev för svårt
denna dag men det blev nytt europarekord och därmed
naturligtvis även nytt mästerskapsrekord. 1/1000 sek
bakom Robert kom Philip Nossmy, 60m häck på fjärde-
plats. Förutom de redan nämnda så gick även Emma
Green, höjd, Kirsten Belin, stav, Alhaji Jeng, stav, och
Henrik Skoog, 3000m, till final. Detta innebar att över
hälften av truppen tog medalj eller avancerade till final.

Landslagsläger Formia
Årets landslagsläger som ingick som ett led i satsningen
mot EM 2006 var förlagt till Formia i Italien under tre
veckor i maj. Intresset för lägret var stort och det var 145
personer som deltog på lägret. Förutom träning så erbjöds
uppföljning av det medicinska teamet och olika utbild-
ningsinsatser ibland annat träningslära och rehabträning.
Landslagsledningen informerade om den kommande
säsongen samt naturligtvis även om EM 2006. Styrelsen

var representerad genom
ordförande Yngve

Andersson och GS
Lennart Karlberg.

De sammankalla-
de möten med de
aktivas råd och
med de aktiva
som är med i

SOK:s topp- och
talangprogram

samt deras tränare.

Europacupen Gävle
Förutsättningarna innan start var att

killarna skulle ha en god chans till avancemang
till superligan medan det skulle mycket till om
tjejerna skulle lyckas med samma bedrift.

Trots att killarna vann åtta av de tjugo grenarna så nådde
de inte ända fram utan fick se sig slagna av ärkerivalen
Finland med två ynka poäng. Tjejerna däremot lyckades

15

Landslaget

Foto:
Hasse Sjögren

Framgångsrikt år för landslaget

Silver och guld vid inomhus-EM
för Jenny och Susanna Kallur.

Med guldhoppet vid inomhus-EM blev Stefan Holm den tionde höjdhoppa-
ren i världen att klara 2.40 m. 
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Landslagsverksamheten

med bragden att för första gången någonsin avancera till
superligan efter att ha lyckats över förväntan i nästan
samtliga 20 grenar. Med sju grensegrar och ytterligare åtta
andraplaceringar var segern mot huvudkonkurrenten
Spanien med tre poäng ett faktum. Segern i den avslutan-
de långa stafetten på tiden 3.31.28 var också svenskt
rekord. 

Junior-EM 22 år Erfurt
Tre medaljer blev det svenska utfallet vid EM för 22-års-
juniorer i tyska Erfurt. Med 6.79 och tävlingens fem läng-
sta hopp försvarade Carolina Klüft sitt guld i längd från
2003. Emma Green tog med 1.92 silver i höjd och var
faktiskt snuddande nära guldet. För den tredje svenska
medaljen svarade litet överraskande Magnus Arvidsson
vars 76.15 räckte till brons i spjut.

Junior-EM 19 år Kaunas
Mattias Claesson var helt överlägsen i 800 m-finalen vid
EM för 19-årsjuniorer i Kaunas, Litauen. På sista 150 m
spurtade han till sig den största segermarginalen i mäster-
skapets historia: 1.21! Guldmedaljen var Sveriges tretton-
de totalt sedan JEM19 fick officiell mästerskapsstatus
1970 och den första någonsin på 800 m.

Precamp Åland
Dagen efter DN-galan var det avresa till precamp på
Åland och de sista förberedelserna inför VM i Helsingfors.
Deltagandet på precampen var som vanligt en möjlighet
för de som ville ladda upp tillsammans. De flesta tycker
att det är skönt att lämna hemmet för att kunna fokusera

helt på det som komma ska. Samtliga VM-coacher samt
medicinska teamet stod till förfogande under hela lägret.
14 av de 24 VM-aktiva deltog på precampen. Åland var
ett mycket bra ställe för den sista finslipningen av formen
innan VM. Alla de kommande medaljörerna valde att
toppa formen på Åland. Förutom träningen hann vi med
mediadagar, kommunbesök, landslagsmästerskap i vatten-
rutschbana, kubb, fisketurer, golfrundor, segling och
restaurangbesök för att nämna några av de sociala aktivite-
terna.

VM Helsingfors
Målsättningen för truppen bestående av 24 aktiva var tre
medaljer och att 70% av truppen skulle placera sig bättre
än sin ranking. Vi lyckades med båda målsättningarna.
Detta VM var nog ett av de mest händelserika på länge,
framförallt kanske med sådant som hände utanför täv-
lingsarenan och redan innan tävlingarna börjat. Expres-
sens avhopp som sponsor, Carolina Klüfts stukade fot
dagen innan sjukampen, Susanna Kallurs spricka i revbe-
net och brutna tumme samt Rizak Dirshes uppvaktning
av dopingförespråkare i VM-byn. Dessa händelser gjorde
att intresset för vår lilla trupp var stor från både svensk
och internationell media. Våra presskonferenser var välbe-
sökta under hela veckan och den inledande presskonferen-
sen innan allt detta hade hänt var besökt av mer än 200
journalister från hela världen.

Trots allt detta som skulle kunna vara störningsmoment
för de aktiva och påverka deras tävlande

negativt, lyckades de tillsammans med
sina coacher och ledare att fokusera
på uppgiften och tävla. Carolina kla-

rade trots sin fotskada att genom-
föra mångkampen så pass bra att

hon lyckades vinna. Eunice Barber
var i ledningen av sjukampen ända

tills 100 meter återstod av det avslutande
800m-loppet då Carolina spurtade förbi och vann

guldmedaljen.

Kajsa gjorde en fantastisk comeback och vann höjdhop-
pet på 2.02m samt hade två bra försök på världsrekor-
det. Emma Green överraskade genom att gå till höjd-
hoppsfinalen. I finalen satte Emma personrekord med

1.96m och tog mycket överraskande bronsmedaljen.

Tre medaljer var nu vunna redan innan Stefan skulle börja
sin tävling. I kvalet var han bombsäker och vidare till final
felfri. I finalen fungerade inte kroppen som den skulle på
grund av en förkylning och så var den dagen/tävlingen
förstörd. Stefan slutade på en sjundeplats. 

Målsättningen med tre medaljer räddades ändå tack vare
Carolinas, Kajsas och Emmas fantastiska prestationer. Det
fanns många andra bra resultat i VM-truppen vilket bevi-
sas av att 70 procent av truppen presterade bättre än sin
ranking innan tävlingen. Övriga finalister var Jenny

Foto: Hasse Sjögren

Mattias Claesson, överlägsen segrare på 800 m vid junior-EM i Litauen.



Kallur, 100m häck, sexa, Patrik Kristiansson, stav, nia,
Mustafa Mohamed, 3000m hinder, tia, och Anna Söder-
berg, diskus, elva. Totalt tre medaljer och ytterligare fem
finalplatser är klart godkänt. 

Sverige slutade sjua i medaljligan av 200 deltagande natio-
ner.

Finnkampen Göteborg
På papperet såg det ut som damerna skulle vinna ganska
enkelt samt att det skulle bli väldigt jämnt i herrkampen,
dock med en liten fördel för Finland om man såg till års-
bästastatistiken. Damlaget hade också sitt absolut bästa
lag på plats medan herrarna saknade Christian Olsson,
Staffan Strand, Erik Sjöqvist och Niklas Arrhenius.

Johan Wissman och Erik Wahn kunde på grund av skador
endast delta i en mindre omfattning än vad som är bruk-
ligt i finnkampsammanhang. Alla dessa hade i högsta grad
legat bakom 2004 års finnkampsseger. Utgångsläget för
herrarna kunde ha varit bättre.

Damkampen avgjordes redan första dagen då försprånget
till Finland var 38 poäng. Förklaringen till det stora
poängövertaget var att alla tjejer presterade i nivå med sin
absolut högsta kapacitet i alla grenar. Det svenska rekordet
på 4x100m var dagens bästa prestation.

I herrkampen gick killarna klart bättre än prognosen och
det skilde bara en poäng efter den första dagen. Damerna

fortsatte sitt triumftåg andra dagen och utökade ledning-
en till den rekordstora segermarginalen 51 poäng. Alla tje-
jer ska ha all heder åt att segermarginalen blev rekordstor.
Team Kallur/Klüft och segrar i tre av de fyra kastgrenarna
samt seger i samtliga hoppgrenar bäddade för rekordse-
gern. Carolina Klüfts fall i häckloppet såg vådligt ut, men
hon klarade sig med en mindre bristning i baksidan av
låret. Herrkampen var rafflande ända fram till sista grenen
1500m. Där behövdes en trippelseger för att vinna kam-
pen. Nu gick det inte denna dag utan vi fick för andra
gången detta år (Europacupen) se oss besegrade av vår
ärkerival Finland. Denna gång med 15 poäng. 

Sammantaget på två landskamper, Finnkampen och
Europacupen, slogs de svenska och finska herrarna om
647 poäng. Resultatet blev 332 – 315 till de finländska
herrarnas favör. 17 poängs skillnad på 40 grenar ger cirka
0.4 poäng per gren i övertag till deras fördel. Det tar vi
revansch på under 2006. Samma resonemang för damerna
gör att segermarginalen mot de finska damerna skrivs till
369 – 269 vilket gör en poängövervikt per gren 2.5 poäng
de två landskamperna sammanräknande. 

Terräng-NM Hamina
Vid NM-terrängerna i finska Hamina dominerade Sverige
den manliga seniorklassen med individuellt guld för
Henrik Ahnström och lagguld för Henrik tillsammans
med Oskar Käck, Kristian Algers och Lars Johansson.
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Mustafa Mohamed i spurtduell med den finländske längdhopparen Tommi Evilä.
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Terräng-EM Tilburg
När terräng-EM arrangerades i holländska Tilburg svarade
Johanna Nilsson – genom att komma trea bara sex sekun-
der bakom segrarinnan – för den främsta svenska kvinnli-
ga insatsen sedan Sara Wedlunds guld nio år tidigare.

EM-satsningen 2006
77 aktiva och 54 tränare från 39 föreningar har under
2005 ingått i satsningen. I huvudsak gjordes följande
verksamhet inom ramen för Svenska Friidrottsförbundets,
SFIF:s satsning:

• Träningsbidrag på cirka 600 000 kr till de aktiva och
deras tränare i SOK:s topp- och talangprogram. Första
kvartalet 2005 utbetalades inget träningsstöd från SOK.
SFIF gick in och täckte det ekonomiska bortfallet så att
de aktiva och deras tränare skulle kunna fortsätta sina
satsningar mot bland annat EM 2006 med oförminska-
de resurser.

• Landslagslägret i Formia Italien. Cirka 700 000 kr sat-
sades på detta läger där SFIF tog kostnaden för två
veckors kost och logi samt tillhandahöll medicinsk ser-
vice, mediaservice och utbildningsinsatser under lägret.

• Ett ledarutvecklingsprogram för tränarna och ledarna i
EM-satsningen påbörjades och två träffar genomfördes
under hösten. Ledarutvecklingsprogrammets huvudsyfte
är att svetsa samman EM-coacherna med hemmatränar-
na inför EM. Om EM-coacherna och hemmatränarna
känner varandra bra så kan vi ge de aktiva bästa möjliga
stöd under EM. Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter
under 2006 med ytterligare två träffar innan EM.
Ansvariga för ledarutvecklingsprogrammet är Lars
Hogedal och Kent Lindahl från SISU.

• I oktober genomfördes en teambuildingshelg i Växjö för
aktiva och tränare. Helgen innehöll både träning,
utbildning och teambildningsövningar.

Landslagsverksamheten

Foto: Ryno Quantz

Svenska deltagare i VM

Louise Gundert är en av många som har EM i Göteborg i tankarna under 2006.



Foto: Ryno Quantz
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Antidoping
Svensk friidrott har under en lång tid varit aktivt verksam
i kampen mot doping. Under de senaste åren har Svenska
Friidrottsförbundet, SFIF haft ett nära samarbete med
Riksidrottsförbundet, RF och dess antidopingrupp, ADG,
för att förbättra tester såväl i samband med tävlingar som
utanför dessa (”out-of-competition”). För att de senare
skall fungera väl i praktiken är det viktigt att RF har till-
gång till information om var och när de aktiva tränar.
SFIF:s landslagsledningsgrupp tog inför 2005 ut 50-talet
aktiva som var skyldiga att uppge till ADG var och när de
tränar under den kommande månaden. 

Utöver ADGs out-of-competion tester hade ytterligare 11
svenska aktiva skyldighet till Internationella Friidrottsför-
bundets antidopingprogram, att lämna uppgifter var de
dagligen befanns sig.

Under de senaste verksamhetsåren har antalet tester på
svenska friidrottare varierat mellan 114 tester till 2005 års
toppresultat på 304 tester. Målsättningen med testerna är
att minst 70 % skall tas på träning och resterande tester
tas på tävling. Målsättning uppnåddes under 2005 då
72,5% var träningstester, resterande tävlingstester.

På SFIF:s hemsida uppdateras kontinuerligt den antido-
pingpolicy som SFIF har antagit. Antidopingpolicyn till-
sammans med de kostrekommendationer vi står för är en
viktig del i det antidopingarbete som kontinuerligt
genomförs genom utbildningar och träningsträffar.

Under hösten startade RF kampanjen ”Vaccinera klubben
mot doping” där SFIF via hemsidan uppmanade de svens-
ka friidrottsföreningarna att följa uppmaningen. 

Friidrottens medicinska råd
Under ledning av landslagsläkaren Sverker Nilsson har fri-
idrottens medicinska nätverk fortsatt utveckla sitt område.
Nätverket består idag av ett hundratal yrkesutövare, i för-
sta hand läkare och sjukgymnaster runtom i landet, som
är beredda att hjälpa de aktiva som får problem med ska-
dor och sjukdomar. Medlemmarna i nätverket får nyhets-
brevet Nätverksbladet och bjöds in till en träff i samband
med DN-Galan. 

Styrning av landslaget
Förbundskapten Thomas Engdahl har haft två gruppe-
ringar till sin hjälp för att diskutera aktuella frågor av
intresse för landslagsavdelningen. Ledningsgruppen för
landslaget består av företrädare för samtliga grengrupper,
Friidrottsgymnasierna, FIG, elittränarna samt aktivas råd.
Aktivas råd är framröstat av elitaktiva (cirka 100 st) och
har tre manliga och tre kvinnliga representanter.

SOK:s topp- och talangprogram
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK har under verksam-
hetsåret bidragit till att stötta elva aktiva som ingår i
SOK:s Topp- och talangprogram. I toppgruppen ingick
Kajsa Bergqvist, Stefan Holm, Christian Olsson, Staffan
Strand, Carolina Klüft, Patrik Kristiansson. Talanggrup-
pen bestod av Susanna Kallur, Robert Kronberg, Kirsten
Belin, Johan Wissman och Linus Thörnblad. Topp- och
talangprogrammen innebär ett omfattande individuellt
riktat stöd till aktiva och deras hemmatränare som
bedöms ha en potential att kunna ta medalj vid OS 2008.
Utöver ekonomiskt stöd till utvecklingsaktiviteter innehål-
ler programmet ett antal utbildningshelger/block i SOK:s
regi. Formerna för stödet har utvecklats i dialog mellan
SOK, SFIF, den aktive och dennes hemmatränare. Under
hösten tillkom Emma Green samt Jenny Kallur i SOK:s
topprogram efter sin fina insatser under året.

Landslagsverksamheten

Utveckling
av medicinska 
nätverket

”Vi skall bedriva all friidrott utan
inslag av doping och droger och
med utbildning i skadepreven-
tion eftersträva ett skadefritt
utövande.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Medicinska teamet har jobbat hårt under 2005, här landslagsläkaren
Sverker Nilsson och massören Henrik Nilsson. 
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Elitidrottsskolan
Huvudsyftet med Elitidrottsskolan är att få fler av de duk-
tiga juniorer vi har att bli senioraktiva och deltaga på
seniormästerskap med framgång. Gruppen som startade
2003 hade avslutning på sitt tvååriga projekt i juni 2005.
Teambildning, mentorskap, mental rådgivning, kostråd-
givning och medicinsk service har varit huvudinriktning-
arna på projektet. Projektet leds av Anders Rydén. Del-
tagarna var: Magnus Lohse/Bobbie Lohse, Niclas Wiberg/
Arne Svensson/Kjell Andersson, Jenny Ljunggren/Thomas
Kristiansson, Emma Green/Yannick Tregaro, Linus
Thörnblad/Sten Keding, Daniela Lincoln-Saavedra/Jörgen
Becke, Olle Walleräng/Sven-Olof Walleräng, Mfon
Etim/Jorge Cordero, Cecilia Axelsson/Kenth Olsson,
Thomas Bipella/Yannick Tregaro, Charlotte Schönbeck-
/Peter Lundqvist, Elin Wiik/Peter Holgersson, Jenny
Holmroos/Sirpa Holmroos/Peter Holmroos (aktiv/träna-
re). 

Team Eniro/Elitidrottsskolan
I samband med SM i Helsingborg startades en ny omgång
av Elitidrottsskolan upp.

Under hösten har deltagarna haft längre träffar med
huvudinnehållet kost samt mediautbildning. Deltagarna i
Team Eniro/Elitidrottsskolan är Linda Berntsson/Mikael
Norman, Emma Björkman/Steffen Fricke, Joni Jaako-
/Krister Hultberg, Ebba Jungmark/Peter Hornebrandt,
Per Strandqvist/Claes Örberg, Pontus Thomée/Roland
Thomée, Michel Torneus/Oscar Gidewall samt Mattias
Claesson (aktiv/tränare).

Svensk friidrotts tränarfilosofi
Projektets syfte var att tillvarata information från fram-
gångsrika tränare och aktiva från de senaste femton åren
avseende träningsidéer, träningsprinciper och träningspro-
gram samt att dokumentera detta som underlag för trä-
narutbildning, utvecklingsarbete och reviderade krav-
analyser av grenarna. Projektet har avslutats december
2005 och kommer att publiceras under våren 2006.
Projektledare var Ragnar Lundqvist.

Grengruppschefer, GGC och
Grenutvecklingsansvariga, GUA
SFIF har under året haft en GGC anställd på 50 %,
Medel/långdistans – Ulf Friberg, samt en 25 % tjänst
Hopp – Ragnar Lundqvist. Dessa anställningar har varit
ett kraftigt stöd till föreningarna i utvecklingen av de akti-
va och deras tränare. Till sin hjälp har GGC ett antal
GUA. Totalt har det med GGC:s hjälp genomförts tjugo-
talet utvecklingsträffar för närmare 400 aktiva och tränare
under 2005. GGC och GUA har fungerat som en viktig
remissinstans för förbundskaptenen samt landslagsledarna
när det gäller laguttagningar av aktiva och ledare till 
landskamper och mästerskap. Målsättningen med GGC:s
och GUA:s arbete har varit att vara den aktiva och dennes
personlige tränare aktivt behjälplig med råd och stöd
kring den idrottsliga situationen. Så långt som möjligt
skall strävan vara att försöka medverka till att göra trä-
ningssituationen i hemmamiljön så optimal som möjligt.
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Ida Nilsson i täten på terräng-SM på Öland före Johanna Nilsson och Ulrika Johansson.

Foto: Hasse Sjögren 
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Ett varmt och soligt Helsingborg stod det här
året som arrangör för stora SM. På Hedens IP
avgjordes många spännande grenfinaler och
allt som allt var det ett bra arrangemang. Det
vackra vädret så nära sommarens slut gjorde
dock att en hel del publik höll sig borta från
arenan. Återigen fanns SVT/TV-sporten på plats
och sände längre sammandrag från de tre täv-
lingsdagarna.

Årets nyhet bland de svenska mästerskapen var att på prov
arrangera ett kombinerat IJSM och IUSM. Försöket som
hölls i Göteborg visade sig ha både positiva och negativa
effekter. Bland de positiva effekterna var att det var många
deltagare samtidigt som det stora deltagandet och det
stora antalet grenar innebar att det blev jobbigt för arran-
görerna och att det var svårt att överblicka. Tävlingsfor-
men kommer även att testas under 2006. För tredje året i
rad hölls Stafett-SM i Stockholm. Stafett-SM låg för förs-
ta gången på länge på hösten och kommer även på prov
att göra det under 2006 för att sedan utvärderas. 

Under året arrangerades fem Folksam Grand Prix-tävling-
ar; Göteborg, Sollentuna, Norrtälje, Karlstad och Malmö.
Tävlingarna är en viktig del av svensk friidrott och efter
säsongen kan man konstatera att ett 90-tal av de resulta-
ten som gjordes under Folksam Grand Prix finns med i
statistiken över de 25 bästa resultaten. Publiken på are-
norna var närmare 22 000 åskådare vilket var cirka 1000
fler än 2004, lägg därtill en hel del TV-bevakning.
Folksam Grand Prix blickar nu framåt och det har bildats
en visionsgrupp som ser på ett heltäckande koncept för
Folksam GP för 2007 och framåt. Gävle stod för andra
året i rad som arrangörer av Skol-SM, även där med gott
arrangörsbetyg.

Central sanktion har under tävlingsåret lämnats för 402
tävlingar. Detta innebär att antalet centralt sanktionerade
tävlingar ökar för tredje året i rad. De arrangemang som
ökar är framför allt ungdomstävlingar och inomhustäv-
lingar, även halvmaratonlopp ökar samtidigt som gatu-
stafetter minskar. 

Internationella tävlingar i Sverige
Finnkampen i Göteborg drog inte lika mycket folk som
2004, 44 149 åskådare såg landskampen mellan Sverige
och Finland, cirka 7000 färre än förra året vilket också
innebar ett mindre överskott till Svenska Friidrottsför-
bundet, SFIF. Sverige vann tre matcher av fyra (ungdoms-
landskampen medräknad) och arrangemanget var tävlings-

mässigt prickfritt. Arrangemanget användes i mycket som
ett övningstillfälle inför EM 2006 och flera slutsatser kan
nu dras för att göra saker ännu bättre när det verkligen
gäller. Samtidigt arrangerades också ungdomslandskam-

Tävling

"Vi ska eftersträva ett nationellt
heltäckande nät av friidrottsfö-
reningar i landet, vilket innebär
minst en aktiv och attraktiv fri-
idrottsklubb i varje större tätort."
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Antalet tävlingar

fortsätter öka

Brons på junior-EM och silver på SM för seniorer för
Magnus Arvidsson, KA 2 IF.

Fo
to

: 
H

as
se

 S
jö

gr
en

 



pen för 17-åringar på förmiddagarna av samma organisa-
tion.

I Gävle arrangerades Europacupens First League på ett
förtjänstfullt sätt av Gefle IF som lokal arrangör. Gefle
bjöd på både välarrangerade och spännande tävlingar. På
manliga sidan fick Sverige se sig besegrade med endast
några få poäng av Finland samtidigt som kvinnorna över-
raskande vann och kvalificerade sig för Super League. 

Nordiska juniorlandskampen i mångkamp arrangerades
18-19 juni, det här året av Nyköpings BIS och Nordic
Challenge (10 000 meter) gick på Slottsskogsvallen i sam-
band med Göteborgsvarvet 21 maj. Arrangörer var Göte-
borgs FIF. 

GE Galan i Globen i Stockholm arrangerades 15 februari
av Spårvägens FK och Hässelby SK. DN Galan på
Stockholms Stadion arrangerades 26 juli av stadionklub-
barna.

2005 blev Hässelby SK klara segrare av standaret på den
manliga sidan med Malmö AI och Spårvägens FK när-
mast efter sig. På kvinnliga sidan var det IFK Växjö som
lyckades skrapa ihop flest poäng. Bakom Växjö fanns där
Spårvägens FK och Hässelby SK i nämnd ordning.

Inne Veteran EM i Eskilstuna 10-13 mars 
IVEM i Eskilstuna hade 1216 anmälda deltagare från 30
länder, varav 235 svenskar (52 kvinnor). Det är den störs-
ta friidrottstävling inomhus som någonsin hållits i Sverige.
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Tävling

Anna Alexson, Kyrkhults SK vid SM
i Helsingborg.

SM-arrangörer 2005
ISM Malmö AI

IJSM-IUSM Göteborgs FIF

ISM-IJSM-IUSM mångkamp KA 2 IF

SM IFK Helsingborg

JSM Söderhamns IF

USM Strands IF

Lag-SM IF Göta

Lag-USM Spårvägens FK

SM-JSM-USM stafett Turebergs FK, Stockholms FIF

SM-JSM-USM terräng Högby IF

SM-JSM-USM mångkamp Huddinge AIS

SM marathon Hässelby SK, Spårvägens FK

SM halvmarathon IK Finish

Skol SM Gefle IF
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Centralt sanktionerade tävlingar

Starter i IUSM/IJSM
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Barn- och ungdomsverksamhet

Utökade

möjligheter
för ungdomar
Det stora intresset från barn- och ungdomar att
börja med friidrott ställer idag stora krav på
föreningarna. Dels att ta emot dem och dels att
erbjuda dem kompetenta ledare som kan hjälpa
till med anpassad tränings- och tävlingsverk-
samhet.

I många fall blir mötet med friidrottens tävlingar en nega-
tiv överraskning för barn och ungdomar eftersom många
tävlingar genomförs med vuxenidrottens långa väntetider
och utslagningssystem som mall. För att utveckla barn-
och ungdomsanpassade tävlingar bildades en referens-
grupp under sommaren 2004. Denna grupp har under
2005 fortsatt med sitt arbete och har träffats vid tre tillfäl-
len.

Under sommaren genomfördes en större enkät-
undersökning där friidrottande ungdomar,
deras föräldrar och tränare fick besvara
ett antal frågor om hur de skulle
vilja att fri-
idrottstäv-
lingar för

barn och ungdomar var utformade. Enkäten skickades ut
till 46 föreningar (två i varje distrikt) och de 547 inkom-
na enkätsvaren har utgjort faktaunderlag till den ”Hand-
bok för barn- och ungdomstävlingar” som kommer att
presenteras vid Förbundsmötet 2006.

Inom barn- och ungdomsområdet finns mycket att lära av
våra grannländer. Under året har ett flertal träffar med
erfarenhetsutbyten med Norges Fri-idrettsforbund genom-
förts. Dessa träffar har tillfört svensk friidrott ny kunskap
och nya idéer om ungdomsinflytande, tävlingsformer och
rekryteringsaktiviteter medan våra norska vänner främst

varit nyfikna på Sveriges ungdoms-
tränarutbildning och

FC-organisa-
tionen.

”Fler barn och ungdomar ska ges
möjlighet att prova och utöva fri-
idrott bland annat genom modifie-
rade tävlingsformer.”

”Vi ska eftersträva att ha fler kvinnor
och ungdomar i beslutande organ,
från klubb- till förbundsnivå.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Nya tävlingsformer för
barn provades vid Göta Fun Games.

Foto: Mikael Lindblom



Ungdomsrådet
Ungdomsrådet bildades till
Förbundsmötet i mars 2005
och ska arbeta för att stärka,
stödja och utveckla arbetet
med ungdomsdelaktighet
inom friidrotten. Följande
vision har antagits:

”Svenska Friidrottsförbundets
ungdomsråd skall synas och
samarbeta med hela friidrotts-
sverige och på så sätt bidra till
ökat ungdomsinflytande och
nytänkande. Ungdomsrådet
skall stödja och inspirera ung-
domar till att aktivt delta i styrelser, kommittéer och olika
arbetsgrupper inom förbundet, distrikten och föreningarna.
Vi skall jobba för att attraktivisera Svensk Friidrott och ta
upp konkurrensen med andra intressen som samhället erbju-
der för ungdomar idag samt hjälpa unga att hitta sin roll i
friidrottssverige även efter en avslutad karriär som aktiv.”

Rådet har under det gångna året haft tre egna möten och
varit aktivt i ett antal av SFIF:s arbets- och projektgrupper
samt i Tävlingskommittén. De har även genomfört några
egna projekt. Här följer en del exempel:

Tre i rådet har haft ledaruppdrag vid junior- och ung-
domslandskamper. Rådet har varit representerat vid för-
bundsstyrelsens strategimöte i maj; varit en av SFIF:s fem
delegater vid Riksidrottsmötet i Västerås i maj; medverkat
vid Nordisk barn- och Ungdomsidrottskonferens på
Åland i oktober; medverkat i RF:s projekt Ungdoms-
inspiratörer samt medverkat på samtliga höstens fem
regionmöten för klubb- och distriktsledare. 

De har aktivt deltagit i arbetsgrupperna Nya tävlingsfor-
mer – en i rådet har även själv genomfört en lyckad täv-
ling med nya former för barn – ”2006 nya tränare” samt
programmet för European Youth Forum som ska äga rum
under EM 2006 i Göteborg. Under SM i Helsingborg
genomförde rådet en inspirationsträff för 23 unga ledare
från olika delar av landet. Dessutom har rådet haft utbyte
vid två tillfällen med Norges Ungdomskommitté.

Johanna Danielsson
har företrätt SFIF och
Värm-lands idrottsför-
bund i RF:s Ungdoms-
råd.

Olympic Day Run
– Happy Mil
Löparfesten Olympic
Day Run –  Happy
Mil genomfördes för
tredje året i rad i sam-

arbete med McDonalds.
Lördagen den 21 maj deltog
cirka 8 000 pojkar och flick-
or i åldern 5-11 år på 71
platser runt om i landet. En
av platserna var Slottskogs-
vallen i Göteborg där man
för första gången gjorde ett
samarrangemang med Lilla
Göteborgsvarvet, vilket blev
mycket lyckat.

Handslaget
Handslaget är ett ekono-
miskt stöd till idrottsrörelsen
från regeringen på 1 miljard

under 4 år. SFIF har tilldelats drygt 5 miljoner att fördela
till Handslagsprojekt för år 3 (2005-07-01—2006-06-
30).

Under året har SFIF fått ekonomiska möjligheter att stöt-
ta lokala satsningar på lagtävlingar för ungdom upp till 13
år från Handslaget genom en halvtidstjänst. Projektet lag-
tävlingar kommer att pågå till och med sommaren 2007.

62 föreningar har under Handslagets år 3 fått medel för
olika samverkansprojekt. Därutöver har föreningarna
beviljats medel för egna projekt. Dessa är fördelade enligt
följande.

Projektområde Antal projekt

Interna ledarprojekt/föreningsutveckling. 7

Behålla ungdomar 12 år och äldre 
och ev. rekrytering. 39

Rekrytera och behålla nya ungdomar 
12 år och äldre. 28

Pröva nya tävlingsformer som är roliga 
och stimulerande för ”alla” ungdomar 
samt lagtävlingar. 11

Få igång verksamhet i slumrande/vilande 
friidrottsförening eller på ”vit fläck” 
där friidrott helt saknas. 5

Summa 90
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Miljontal

Ungdomlig kraft vid Lilla Göteborgsvarvet.

LOK-stöd till friidrottsföreningar
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Anm. 2002 var bidragsberättigad ålder 7-25 år och maxantalet per
grupp satt till 20. Från och med 2003 kan föreningar erhålla LOK-stöd
för åldern 7-20 år med maximalt 30 deltagare per sammankomst.
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Genom den uppmärksamhet de senaste årens
framgångar inneburit har vi lyckats bra med
måluppfyllelsen från Verksamhetsinriktningen
antagen av Förbundsmötet 2005. Under året
har tre förhandlingar genomförts som säkerstäl-
ler ökade sponsorintäkter t o m 2008. 

Eniro har utökat sitt samarbete från landslagssponsor till
huvudsponsor t o m 2009. Puma, som kontrakterades i
slutet av 2004, har bidragit med större intäkter och ytter-
ligare två stora företag har slutit treårsavtal med SFIF om
sponsorskap med start 1 januari 2006. Under 2005 har
Expressen lämnat oss som sponsor.

TV-tittandet ökar
Svenska folkets intresse för att se friidrott på TV fortsätter
att öka. Antalet timmar friidrott i TV ökade med 12 tim-
mar mot 2004. Drygt 132 timmars exponering i de stora
TV-kanalerna får anses mycket bra. VM i Helsingfors var
det mest populära evenemanget och där kan nämnas att
över 2 miljoner tittare såg Kajsa Bergqvist och Carolina
Klüft ta VM-guld och Stefan Holms höjdhoppsfinal.
Ytterligare 17 sändningar från friidrotts-VM hade över 1
miljon tittare i antingen SVT eller TV4.

Finnkampen, vars intäkter är en viktig del i Svenska
Friidrottsförbundets, SFIF:s finansiering, genomfördes på
Ullevi, Göteborg i augusti. Sponsorintäkterna hamnade

på budget medan VIP-försäljningen blev sämre än förvän-
tat. Publikintäkterna blev något lägre än budget men 44
000 åskådare på två dagar var ändå en bra siffra.

Tillsammans med våra större sponsorer genomförde SFIF
en uppskattad resa till VM i Helsingfors där vi lyckades
pricka in Kajsa Bergqvists och Emma Greens fantastiska
höjdhoppsfinal. Vår sponsor Folkspel valde också VM-
resor som pris i Bingolotto och genomförde i samarbete
med oss en resa med 30 personer. 

Friidrottsgalan arrangerades för andra året i rad i
Stockholm. Den 21 november hölls en trevlig och upp-
skattad gala i fullsatta salonger på Wallmans med aktiva,
tränare, ledare och sponsorer. Galan fick högre status med
nyinstiftade priser i samarbete med SFIF:s sponsorer. 

Marknadsföring och sponsorer

Eniro, Folksam och Puma 

– störst i 
sponsorfamiljen

”Vi ska tillsammans dra nytta
av det ökade intresset för fri-
idrott och öka sponsorintäk-
terna till svensk friidrott.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Årets genombrott i landslaget
Damer: Emma Green, 
Herrar: Michel Tornéus

Årets prestation i landslaget
Damer: Kajsa Bergqvist, 
Herrar: Stefan Holm

Årets prestation på Folksam
Grand Prix
Susanna Kallur

Årets prestation på Stora SM
Emma Green

Friidrott i TV

SVT (81,34 tim)

TV4 (50,02 tim)

SVT24 (1,58 tim)
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Klart med Eniro som ny huvudsponsor. Yngve Andersson, ordförande i
Svenska Friidrottsförbundet och Tomas Franzén, VD i Eniro.

Friidrott i de olika TV-kanalerna

61%
2%

37%



27

Information och media

Svenska Friidrottsförbundets hemsida www.fri-
idrott.se är den centrala platsen i SFIF:s infor-
mationsverksamhet. Här presenteras förutom all
egen information om verksamheten även myck-
et fyllig statistik och en kontinuerlig nyhetsbe-
vakning för friidrotten. Från 16 evenemang
under året har vi erbjudit live-rapportering.

Besöken på friid-
rott.se har under
2005 fortsatt att
stiga kraftigt.
Under 2004 var
antal unika besö-
kare varje dag
knapp 5600 och
under 2005 har
det stigit med 27
% till nästan 7100
besökare per dag.
Antalet nyhetsno-
tiser ligger på
cirka tre per dag
och steg under
2005 med 19 %
till totalt 1158
stycken.

Under året har vi
genomfört en
besöksundersök-
ning för fri-
idrott.se. Över 
5 000 besökare
har fyllt i en enkät på hemsidan om bland annat tillgäng-
lighet, utseende, navigation, struktur och informationsin-
nehåll. Över lag har hemsidan fått mycket höga betyg.
Undersökningen ligger till grund för den planerade upp-
rustningen av hemsidan under 2006.

Stort tryck från media
Trycket och intresset från media har fortsatt varit mycket
stort under året. Stor kraft har lagts på att hantera detta
på ett professionellt sätt. Kontinuerligt har media infor-
merats genom pressmeddelanden och personliga kontak-
ter om vad som händer kring de landslagaktiva och SFIF:s
övriga verksamhet. Media har bjudits in till presskonfe-
renser inför de största tävlingarna där de haft möjlighet
att träffa aktiva och ledare i landslaget samt andra företrä-

dare för SFIF. Totalt har ett 20-tal presskonferenser anord-
nats. Särskilda öppna mediadagar har anordnats under
landslagslägret i Formia, Italien och pre camp på Åland

inför VM.

Särskilda media-
guider har tagits
fram inför inom-
hus-EM och VM
med fakta och
personliga biogra-
fier för de svenska
deltagarna. Under
året har publika-
tionerna
Areankalendern,
Joggingkalendern,
Motionsaffischen,
Adresskalendern
och statistikboken
Sverige Bästa 2004
producerats.

Från och med 1
mars 2005 har
SFIF haft en hel-
tidsanställd som
media- och infor-
mationsansvarig.

Stadig ökning
på friidrott.se

”I den alltmer fokuserade situation som
förbundet glädjande nog befinner sig i
är det av största vikt att vi kan agera
snabbt och proaktivt samtidigt som vi
skall erbjuda elitaktiva, landslagsled-
ning, förbundskapten och media en
högklassig informationsservice.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Utveckling av antalet dagsbesök på www.friidrott.se

Hårt tryck från media. Stefan Holm förklarar "hur kroppen känns" efter sjundeplatsen i VM 2005.
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Svensk friidrotts viktigaste breddverksamhet är
de mängder av motions- och långlopp som
arrangeras runt om i landet varje år. Under
2005 arrangerades cirka 200 centralt sanktione-
rade lopp med knappt 400 000 deltagare.
Totalt arrangerade de svenska friidrottsföre-
ningarna cirka 500 lopp under 2005.

Största loppet under året var Göteborgsvarvet med drygt
35 000 anmälda löpare. Löparserien Blodomloppet har
fortsatt att växa, både med antal lopp och antal deltagare.
Årets serie bestod av tio lopp över hela Sverige med totalt
33 207 löpare. Blodomloppet startade 1993 med syftet
att få fler att börja motionera och att hjälpa blodcentraler-
na att få fler blodgivare. Vid varje lopp finns det på täv-
lingsplatsen en blodbuss där man kan ta ett blodprov för
att se om man är lämplig blodgivare.

En tydlig trend inom området motionslopp är det växan-
de antal lopp i samband med invigning av vägsträckor,
broar och tunnlar. Under året har lopp arrangerats bland
annat vid invigningen av Pansartunneln i Skövde och

Svinesundsbron mellan Sverige och Norge. Eftersom E4
och E6 får nya sträckningar lär det fortsatt bli fler tävling-
ar av den här sorten.

Svenska Friidrottsförbundet, SFIF, administrerar den 
centrala sanktionen av motionsloppen och ger ut Jogging-
kalendern där alla de loppen finns med. Joggingkalendern
har distribuerats till samtliga friidrottsföreningar, distrikts-
förbund och många andra idrottsförbund. Den har delats
ut gratis i Löplabbets butiker och vid några av årets första
motionslopp och andra friidrottstävlingar. SFIF har också
gett ut Motionsaffischen där även alla lopp med distrikts-
sanktion finns med vilket totalt är cirka 500 lopp.

Friskis & Svettis
Till SFIF finns det ett 100-tal Friskis & Svettisföreningar
anslutna vars medlemmar är aktiva deltagare i motions-
lopp. Friskis & Svettis är en sammanslutning av ideella
idrottsföreningar med den gemensamma nämnaren att
erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet.

Motion och folkhälsa

Intresset kring
motionsloppen
fortsatt stor

”Svensk friidrotts viktigaste
breddverksamhet är de
många motionslopp som
arrangeras runt om i landet.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008



Anmälda 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tävling

Göteborgsvarvet 29199 33358 31580 32976 36095 35276
Vår Ruset, Stockholm 23500 23716 24313 25994 26788 31309
Tjejmilen, Stockholm 26835 25461 23289 24565 23486 21712
Vår Ruset, Göteborg 15836 17923 21521 23350 20309 19687
Stockholm Marathon 13731 13806 14511 15118 16221 17071
Lidingöloppet 14401 13805 14212 16136 15765 15981
Midnattsloppet, Sthlm 15300 16250 16074 14028 12787 11924
Vår Ruset, Malmö 11227 11789 11863 11286 12744 9413
Vår Ruset, Örebro 10519 11428 10391 9984 10230 9248
Vår Ruset, Karlstad 0 0 4022 6600 8694 8572
Vår Ruset, Växjö 10800 14076 13921 11108 11539 8547
Vår Ruset, Norrköping 7900 8271 8404 9311 8703 8364
Vår Ruset, Västerås 9700 10834 10173 9425 9198 8161
Vår Ruset, Halmstad 6396 8523 8163 7091 8307 7631
Vår Ruset, Jönköping 9000 10389 11034 9450 8647 7247
Blodomloppet, Linköping 1104 1712 2442 4005 6114 7099
Vår Ruset, Vänersborg 6791 8311 9043 8006 8043 7089
Vår Ruset, Sundsvall 8310 7885 8056 6473 6860 6532
Bellmanstafetten, Sthlm 5955 6640 7100 7025 6245 6325
Vår Ruset, Luleå 0 0 2140 2423 4831 6180
S:t Eriksloppet, Sthlm 0 6704 5298 5117 5120 5706
Blodomloppet, Sthlm 3100 3400 3844 4038 4649 5369
Broloppet, Malmö 58000 9600 13200 5523 4332 5123
Vår Ruset, Gävle 6521 5531 5674 6063 5744 5046
Vår Ruset, Umeå 4778 5340 6378 5595 6260 5034
Svinesundsloppet 0 0 0 0 0 4737
Drottning Margareta-
loppet, Kalmar 5411 5101 5303 6205 5487 4395
Lidingö Tjejlopp 2808 2754 3859 4395 4379 4340
Blodomloppet, Gbg 709 596 1539 2095 2669 3679
EM-loppet, Gbg 0 0 0 3205 3210 3354
Grabbhalvan N-köping 0 0 0 3309 3160 3175
Vasastafetten, Mora 3630 3890 3950 4190 4014 3165

Anmälda 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tävling

Blodomloppet, Malmö 1097 1169 2173 2245 2528 3142
Blodomloppet Hudiksvall 100 250 450 1540 2400 2750
Karlstad Stadslopp 3321 4082 3282 3212 3088 2652
Blodomloppet, Örebro 631 768 1440 1820 2909 2443
Blodomloppet, Jkpg 589 760 1400 1830 2029 2149
Blodomloppet, Västerås 0 0 0 751 1511 2124
Grabbhalvan Örebro 0 0 0 1745 1852 1946
Vår Ruset, Visby 1602 2056 2381 1843 2264 1880
Blodomloppet Umeå 0 0 0 0 0 1762
Hässelbyloppet, Sthlm 0 0 0 1153 1188 1653
S:t Olavsloppet, Ö-sund 1788 1847 1648 1825 1629 1493
Linnéalunken, Nybro 0 0 0 0 1352 1372
Tjur Ruset, Stockholm 0 0 0 1333 977 1369
Luleå Stadsmara 0 0 0 1007 1111 1339
Tjejlunken, Vetlanda 0 0 0 0 692 1306
Victorialoppet, Borgholm 1649 1555 1385 1396 1233 1305
Lundaloppet, Lund 1434 1414 1117 1440 1481 1272
Nya 26:an-loppet, Skövde 0 0 0 0 0 1247

Summa 323672 300994 316573 327229 338874 339695

Största ungdomsloppen (fullföljande upp till 16 år)

Anmälda Anmälda Anmälda Anmälda Anmälda
2001 2002 2003 2004 2005

Lilla Göteborgsvarvet 5721 6526 6963 6970 8190
Stockholm minimarathon 7912 7879 6245 6513 6973
Lilla Lidingöloppet 3854 3834 5919 5457 5222
Miniloppet, Karlstad - * 875 967 1021 1094
Victorialoppet, Borgholm 1123 1047 1073 1070 949
Lilla Tjejmilen, Sthlm 1298 1265 1036 1116 935
Midnattsloppet, Sthlm - * 1340 1349 1082 817

Summa 22766 23552 23229 24180
*uppgift saknas

29

Motion och folkhälsa

I Friskis & Svettis utgör jympan kärnverksamheten med
jogging som komplement i många föreningar.

SFIF har under 2005 tillsammans med Gocipp AB värvat
cirka 1000 företag till projektet Livslunken, vilket har haft

stort genomslag på många arbetsplatser. Livslunken är en
riksomfattande företagsaktivitet för att få hjälp att komma
igång och träna sin kropp. Det är en enkel motionssats-
ning som alla kan delta i. Varje steg som tas räknas och
premieras i en rolig och avspänd form.

Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största centralt sanktionerade elit- och motionsloppen (över 1200 anmälda år 2005)

Antalet deltagare i av Svenska Friidrottsförbundet
sanktionerade långlopp
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EM i Göteborg i augusti 2006 kommer med
största sannolikhet att leda till ett markant ökat
intresse för friidrott bland barn och ungdomar
runt om i landet. För landets friidrottsförening-
ar blir det då extra viktigt att förbereda sig för
att ta emot nya barn och ungdomar som vill
prova på friidrott genom att utbilda nya ledare.

För att tillmötesgå klubbarnas ledarutbildningsbehov har
Svenska Friidrottsförbundet, SFIF och våra Friidrotts-
centrum, FC inlett projektet ”2006 nya tränare”. Pro-
jektets övergripande målsättning är att under perioden
augusti 2005 till maj 2007 utbilda 2006 nya tränare till
barn- och ungdomsverksamheten i landets friidrottsför-
eningar. De utbildningar som ingår i projektet är barnle-
darutbildning 7-10 år, ungdomstränarutbildning 10-14
år, ungdomstränarutbildning 14-17 år och kurshelger för
unga ledare.

Elitfriidrott och studier
Den 1 juli började en ny avtalsperiod på tre år för våra sju
Riksfriidrottsgymnasier, FIG i Malmö, Växjö, Lidingö,
Sollentuna, Falun, Karlstad och Umeå. Sammanlagt 172
elever kommer att erbjudas plats under denna period. När
de 200 ansökningarna kom in från de som ska börja höst-
terminen 2006 kunde vi konstatera att intresset är fortsatt
stort för att gå på friidrottsgymnasium.

Under 2005 har mycket tid och energi lagts på det kvali-
tetssäkringsarbete som Riksidrottsförbundet, RF bedriver

tillsammans med specialidrottsförbunden, SF avseende
verksamheten vid Riksidrottsgymnasierna, RIG. 

RF har också gjort platsbesök på varje FIG och träffat ele-
ver och RIG-råden. Efter samtliga besök gavs mycket
positiva rapporter. Eleverna visar goda resultat – över
genomsnittet i skolan – och många elever representerar
Sverige i ungdoms- och juniorlandslagen, liksom deras
tränare.

Det centrala RIG-rådet, bestående av verksamhetscheferna
vid de sju FIG:en, en förbundsstyrelseledamot, förbund-
skapten och ansvarig tjänstekvinna på SFIF för Elitidrott
och studier har träffats två gånger och i maj genomfördes
den sedvanliga fortbildningen för samtliga tränare vid
FIG:en. Denna gång med FIG Sollentuna som värd.

Verksamheten vid de universitet och högskolor med vilka
SFIF har avtal, Umeå, Karlstad, Dalarnas Högskola och
Växjö har fortsatt planenligt. Cirka 60 studenter på minst
juniorlandslagsnivå är inskrivna.

Friidrottscentrum, FC
Under verksamhetsåret har friidrottens åtta Friidrotts-
centrum, FC (Gävle-Dala, Mellan, Norr, Skånes, Värm-
land, Väst, Växjö, Öst) genomfört utvecklingsverksamhet

Utbildning

2006 nya tränare
till friidrotten

”Fortsatt aktivt utbildningsar-
bete för tränare och ledare så
att all verksamhet skall ledas
av kompetenta ledare.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Fler ungdomsledare behövs 
för att ta hand om alla som vill börja med friidrott.
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utifrån avtal med SFIF. Avtalet har berört barnledarutbild-
ning 7-10 år, ungdomstränarutbildning 10-14 år, ung-
domstränarutbildning 14-17 år, utbildning av unga leda-
re, läger för ungdomar 13-14 år samt utvecklingsträffar
för ungdomar 15-17 år och deras tränare. 

För att hjälpa FC i sin strävan har SFIF tillsammans med
SDF/FC ställt medel till förfogande. Detta har medfört
att sju FC under året har kunnat göra en förstärkning mot
ett mer professionellt arbete.

Alltsedan den nya barnledar- och ungdomstränarutbild-
ningen sjösattes har FC:s utbildningsomfång varit stort
och med marginal överträffat tidigare års omfång. 624
nya ledare är under perioden utbildade, vilket är exakt
samma antal som föregående år. Därutöver har 73 unga
ledare utbildats i den separata utbildning som är utformad
för dem.

Lägerverksamheten för 13-14-åringar har samlat cirka 400
deltagare. För denna FC-verksamhet är andemeningen att
skapa en social stimulans över klubbgränserna som syftar
till att behålla de yngre tonåringarna. Utvecklingsträffarna
för 15-17-åringar år har genom åren varit en av FC:s bäst
fungerande verksamhetsdelar. Verksamheten har under
året samlat cirka 700 deltagare. Syftet är en utvecklande
träning/utbildning för ungdomarna och deras tränare. 

För att ge FC bästa möjliga förutsättningar att nå sina
högt ställda utbildningsmål för de kommande två utbild-
ningsåren har SFIF under året utbildat 75 nya kursledare
– 21 barnledarutbildare, 43 ungdomstränarutbildare (10-
14 år) och 11 utbildare för unga ledare.

Domarutbildning
Under hösten genomfördes prov för internationella doma-
re. Efter detta har Sverige flyttat fram sina positioner rejält
och har nu tre internationella domare på högsta nivån,
ITO, International Technical Officer och en på nivån
strax under, ATO, Area Technical Officer. Våra tre ITO:s
för perioden 2006-2009 är Sigyn Ekwall, Mats Svensson
och Kjell Ahnstedt och vår ATO är Gunnar Holm.

Två förbundsdomarutbildningar har arrangerats under
2005, en i Solna under våren och en i Göteborg under
hösten. Totalt har 65 deltagare lärt sig nya infallsvinklar
på friidrottsdomeri. Under vårhelgen genomfördes samti-
digt en förbundseltidtagarkurs (22 deltagare) och en kurs
för tekniska ledare (11 deltagare). Senare under hösten
genomfördes också en förbundsbanmätarkurs i Stockholm
med nio deltagare. Årets traditionella starterkurs fick i år
vara vilande till förmån för en utbildningshelg för de star-
ters som under kommande år kommer att delta som star-
ters under EM, detta genomfördes under Skol-SM i
Gävle.  

Övrig utbildning
Den sjunde upplagan av Juniortränarutbildningen genom-
fördes under året. Intresset var stort till de 20 platserna.
Juniortränarutbildningen består av fem långhelger
utspridda över ett helt verksamhetsår.

På Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH i Stockholm
går två friidrottselever sitt tredje år. Ett utbildningspro-
gram för dessa studenter är utarbetat av SFIF tillsammans
med studenterna. Programmet innehåller bland annat aus-
kultation vid landskamper, regelbundna träffar samt möj-
lighet att förlägga sin praktik på våra friidrottsgymnasier.

SFIF har en deltagare i RFs ”Högre Tränar Utbildning
omgång 2”. Totalt har ett tiotal svenska tränare deltagit i
olika internationella kurser under verksamhetsåret.
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Utbildning

Antal studiecirklar / deltagare / studietimmar

Antal utbildade barn- och ungdomsledare

Utveckling av antal sökande 
till Riksfriidrottsgymnasierna
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Anläggningar

Under år 2005 har Svenska Friidrottsförbundets
anläggningsråd arbetat intensivt och haft ett
antal möten men framförallt genomfört ett
flertal lyckade omvärldsinriktade aktiviteter.

I samband med Finnkampen arrangerade anläggningsrå-
det en konferens där det deltog ett stort antal politiker,
tjänstemän och friidrottsledare från främst kommuner
med stor friidrottsverksamhet men avsaknad av en större
friidrottshall. Konferensen innehöll tre delar:

1. Seminarium om politiska, tekniska, praktiska och
finansiella aspekter av byggande och drift av en friidrotts-
/multi-hall. 2. En rundtur till Friidrottens hus (Göteborg)
och Förbohallen (Lerum) under ledning av Ove Jonsson.
3. VIP-lunch på Ullevi och biljetter till första dagens täv-
lingar av Finnkampen.

Flera synpunkter och ”inspel” om vad deltagarna vill ha
hjälp med från SFIF kom fram under konferensen och
blir en bra vägledning i det fortsatta arbetet.

Ett stort antal lobbyinsatser har genomförts bland annat
genom skrivelser till lokala beslutsfattare med anledning
av anläggningssituationen i följande kommuner: Örn-
sköldsvik, Östersund, Gävle, Täby, Danderyd, Södertälje,
Norrköping, Linköping, Jönköping, Hässleholm och
Vellinge.

Angående en eventuell framtida hall i
Danderyd-/Täby-området i Stock-
holm har rådet haft ett möte med
ordförandena i Täby IS och
Danderyds SK.

I Norrköping och i Gävle har företrädare för rådet tillsam-
mans med lokala friidrottsledare på plats uppvaktat
beslutsfattare för att föra en dialog och marknadsföra nöd-
vändigheten av multihallar med friidrottsinriktning.

På Lidingö i Stockholm har företrädare för rådet vid flera
tillfällen träffat lokala friidrottsledare, tjänstemän och
politiker för att diskutera de framtida möjligheterna till
utomhusfriidrott på ön.

Rådets tekniske expert Rickard Bryborn har varit behjälp-
lig med vägledning i ett drygt tiotal lokala anläggnings-
ärenden runt om i landet.

Riksidrottsförbundet har under hösten startat ett Råd för
idrottens rum och arenor där SFIF:s styrelseledamot Erik
Hafström är en av ledamöterna. Detta råd är en följd av
att anläggningsfrågorna fick stor uppmärksamhet på
Riksidrottsmötet i Västerås i maj.

Två officiella uppvaktningar hos Stockholms Stads
Idrottsborgarråd Py Börjeson har genomförts av företräda-
re för SFIF och Stockholmsfriidrotten. 

”Vi ska aktivt bearbeta kom-
munstyrelser för bättre till-
gång till och nyinvesteringar 
i moderna anläggningar för
friidrott.”
Ur Verksamhetsinriktningen 2006-2008

Stort behov av fler 
anläggningar

Robert Kronberg och kom-
munstyrelsens ordförande i
Borås Björn Bergquist invi-
ger nya Ryahallen.
Foto: Hasse Sjögren



Foto: Ryno Quantz
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Årsredovisning

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet, SFIF, har till uppgift att främja och administrera friidrotten i Sverige. Förbundsmötet har antagit
vision och verksamhetsidé enligt följande:

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, stimulerande personlig utveckling fysiskt och psykiskt, socialt
och kulturellt.

Friidrott skall stå för en positiv livsstil där både elit- och breddverksamheten 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, ledare, funktionär, tränare eller bara friidrottsförälder. Detta skall
ske genom en nationellt täckande föreningsverksamhet, utvecklad och anpassad till tidens krav på meningsfull fritid och
utövad i inspirerande och ändamålsenliga miljöer.

SFIF har under året haft 985 (988) medlemsföreningar. Ett urval av statistik och uppgifter om medlemmarna finns i verk-
samhetsberättelsen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
SFIF har under året erhållit ett totalt stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska kommitté (SOK) om 12,4
MSEK (13,4 MSEK). Därutöver har medel erhållits genom regeringens särskilda satsning, Handslaget, på 0,7 MSEK vilka
oavkortat gått till föreningsprojekt.

Resultatet för 2005 visar ett överskott på 2,6 MSEK (5,1 MSEK), vilket är 1,2 MSEK över budget.
Det nästan halverade resultatet skall främst tillskrivas en lägre nettointäkt från Finnkampen 2005, då publikbortfallet tyvärr
blev nästan 8 000 åskådare. Vidare har elitverksamheten tillförts ökade medel för en planerad offensiv satsning på en bred
elittrupp inför EM i Göteborg 2006 samtidigt som SOK innehöll sitt stöd till SFIF första kvartalet 2005 m a a osäkerhet kring
deras fortsatta sponsorstöd. Av resultatet har 0,6 MSEK (3,2 MSEK) reserverats som ändamålsbestämda medel dels för EM
2006 dels för 2007 mot bakgrund av de fördyringar VM i Japan förväntas innebära.
De samlade intäkterna från egna arrangemang uppgick under 2005 till 11,0 MSEK (13,8 MSEK).

De idrottsliga framgångarna på elitplanet har fortsatt. Såväl vid inomhus-EM i Madrid som vid utomhus-VM i Helsingfors
presterade våra elitaktiva över förväntan. Medaljskörden vid IEM blev 3 guld, 1 silver och 1 brons och vid VM erövrades 2
guld och 1 brons. Vid Europacupen, som arrangerades i Gävle, lyckades damerna kvalificera sig för Super League genom
vinst över bl a svåra konkurrenter som Spanien och Finland. Landslagsledningen och de elitaktiva har på ett mycket för-
tjänstfullt sätt bidragit till svensk friidrotts positiva position.

Förbundet har sedan mitten av 1980-talet ett antal kapitalförsäkringar för aktivas räkning. Fortfarande råder oklarhet i hur
dessa inkomster skall beskattas och vem som skall belastas med kostnaden. Förbundets utgångspunkt är fortfarande att
finna en lösning som inte inverkar på förbundets ekonomi. Under året har skattefrågan avgjorts i andra instans till förbun-
dets nackdel. Förbundsstyrelsen avser emellertid att få fallet prövat i högsta instans varför någon reservering med anledning
av dessa försäkringar hittills inte gjorts. Exponeringen hänförd till den extra skattebelastningen bedöms uppgå till 0,8 MSEK
(0,6 MSEK).

Framtida utveckling
Det ökade intresset för friidrott innebär förutom högre aktivitet i medlemsföreningarna att förbundet haft möjlighet att öka
sponsorintäkterna. Nya avtal med Puma och Eniro samt övriga befintliga sponsorers bidrag har inneburit en inte obetydlig
positiv påverkan på resultatet. SFIF har i avtal med sponsorer strävat efter långsiktig finansiering över OS-året 2008. SFIF har
anledning att se optimistiskt på fortsatta sponsormöjligheter och under året har nya avtalsparter kontrakterats med intäkter
från 1 januari 2006.
2005 års positiva resultat skall också ses mot bakgrund av en hög kostnadsmedvetenhet och strikt kostnadskontroll.
Förbundsstyrelsens mål är att konsolidera det egna kapitalet på ca 6,0 MSEK.

Europamästerskapet i Göteborg sommaren 2006 blir förhoppningsvis den inspirationskälla och den ”språngbräda” in i
nästa decennium för svensk friidrott som vi alla hoppas. Förberedelserna går enligt plan och samarbetet med Göteborgs
stad sker bl a på ekonomiska villkor som minimerat risken för SFIF. Vi kan således förvänta oss en friidrottsfest i likhet med
1995 men med såväl bättre idrottsliga framgångar som ekonomiskt utfall. 
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Årsredovisning

Det ökade intresset för friidrott innebär som nämnts en hög tillströmning av framför allt barn och ungdomar till föreningar-
na. För att möta detta behov satsar SFIF målmedvetet på att öka antalet ledare, få kommuner att investera i nya inomhus-
anläggningar och förbättra befintliga utomhusarenor, fler ungdomar och kvinnor skall beredas plats i beslutande organ och
vår idrott skall bedrivas utan inslag av dopning och droger. Genom utbildning i skadeprevention eftersträvar SFIF ett skade-
fritt utövande. 

För att påverka och bibehålla en position i den internationella friidrottsfamiljen kommer SFIF att verka för att svensk friidrott
stärker sin internationella representation.

Resultat och ställning
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (MSEK):

2005 2004 2003 
(15 mån)

Intäkter 43,0 44,0 38,0

Årets resultat 2,6 5,1 -0,2

Balansomslutning 16,7 17,7 10,4

Medelantal anställda 18,0 18,0 20,0

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

RESULTATRÄKNING (alla belopp avser ksek)

2005-01-01 2004-01-01
Not 2005-12-31 2004-12-31

Verksamhetens intäkter 
Erhållna bidrag och anslag 1 15 266 15 813
Avgifter och avtal 14 745 17 282
Sponsorintäkter 11 637 9 743
Övriga intäkter 1 535 1 199

43 183 44 037

Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag och anslag -4 756 -4 547
Övriga externa kostnader -24 060 -21 949
Personalkostnader 2 -11 783 -12 398
Avskrivningar -145 -142

-40 744 -39 036

Verksamhetsresultat 2 439 5 001

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter m.m. 176 130
Räntekostnader - -

Årets resultat 2 615 5 131

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 615 5 131
Reservering av ändamålsbestämda medel 5 -600 -3 200

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 2 015 1 931
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BALANSRÄKNING (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  Not 2005-12-31 2004-12-31
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 221 236
221 236

Summa anläggningstillgångar 221 236

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Varulager 156 171
156 171

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 883 1 578
Övriga fordringar 282 82
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 4 574 1 949

2 739 3 609

Kassa och bank (limit 0 (1 000) ksek) 13 564 13 696

Summa omsättningstillgångar 16 459 17 476

Summa tillgångar 16 680 17 712

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Ändamålsbestämda medel 3 800 3 200
Balanserat resultat 6 479 4 464

Summa eget kapital 10 279 7 664

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 086 693

Övriga skulder 436 329
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 4 879 9 026

Summa kortfristiga skulder 6 401 10 048

Summa Eget kapital och Skulder 16 680 17 712

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 7 Inga 1 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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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). Vidare ingår även erhållna anslag från kommuner som konstnadstäckning för viss verksamhet. Under
rubriken Avgifter och avtal ingår försäljning av biljetter till arrangemang 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 huvudsakligen 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 nyttjandeperiod.

Planenlig avskrivning enligt följande:
Inventarier 20% årligen mosvarande fem års avskrivning
Datorer 33% årligen motsvarande tre 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 2005 2004

Bidrag RF 10 992 10 724
Bidrag SOK 1 419 2 722
Bidrag kommuner 1 070 1 513
Övr bidrag 1 785 854

Summa 15 266 15 813

Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2005 2004

Styrelse och föregående generalsekreterare 128 567
Övriga anställda 7 039 6 871
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 311 3 701
(varav pensionskostnader) (752) (1 004)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 10 478 11 139

Pensionskostnader för föregående generalsekreteraren 0 ksek (96 ksek). 

Generalsekreteraren är uppdragstagare via enskild firma. Den ersättning som utgått under 2005 uppgår till 858 ksek
inkl.moms (105 ksek). Uppsägningstiden för avtalet är tre månader från båda parter. Från och med 1 januari 2006 har
generalsekreteraren anställts.

Upplysning om sjukfrånvaro 2005
Total sjukfrånvaro 6,25% (2,13%)
Upplysning om sjukfrånvarons fördelning på olika kategorier tillämpas ej då denna information kan härledas till enskilda
personer.

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män 2005 2004

Män 11 12
Kvinnor 7 6

Totalt 18 18

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2005-12-31 2004-12-31

Män
Styrelse 7 6
GS 1 1

Totalt 8 7

Kvinnor
Styrelse 2 3
GS - -

Totalt 2 3
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Not 3 Inventarier 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 884 613
Årets inköp 131 287
Försäljning/utrangeringar 0 -16
Utgående anskaffningsvärde 1 015 884
Ingående avskrivningar enligt plan -648 -522
Försäljning/utrangeringar 0 16
Årets avskrivning enligt plan -146 -142
Ackumulerad avskrivning -794 -648
Utgående planenligt restvärde 221 236

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2005 2004

Förutbetalda hyror 166 155
Förutbetalda företagsförsäkringar 27 27
Förutbetalda VM-biljetter 2005 t Helsingfors - 1 059
Övriga poster 381 708

Summa 574 1 949

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

Belopp vid årets ingång 3 200 4 464 7 664
Reservering av ändamålsbestämda medel 600 - 600
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel - - -
Årets resultat efter fördelning - 2 015 2 015

Utgående balans 3 800 6 479 10 279

Ändamålsbestämda medel
Ingående Utnyttjande Tillförda Utgående

balans medel medel balans

Förberedelser EM 2006 2 000 - - 2 000
Deltagande EM 2006 700 - 400 1 100
Finnkampen 2006 500 - - 500
Förberedelser VM 2007 Japan - - 200 200

Summa 3 200 0 600 3 800

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2005 2004

Upplupna semesterlöner 423 461
Arbetsgivaravgifter 373 364
Försäljningsprovisioner - 2 312
Medel Årets förbund - 200
Medel VM 2005 - 354
Medel Handslaget + Ungdområdet (Unga ledare) 983 925
Medel SOK/Elit 610 404
Medel Medaljklubben 482 740
Medel FC - 359
Medel Lagtävlingar 359 -
Förutbetald intäkt avseende FIG i Växjö (2005-01--06) - 877
Oreglerat avtalsavslut - 400
Revisionsarvode 125 79
Varumärket 300 -
Barteravtal - datorer 182 276
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 042 1 275

Summa 4 879 9 026

Not 7 Ställda säkerheter

Avseende checkräkningskredit 2005 2004
Företagsinteckningar       FöreningsSparbanken AB Inga 1 000
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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 räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansva-
ret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovis-
ningen. 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 revi-
sion innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revi-
sion ingår också att pröva redovisningsprinciperna 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 årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-
den i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med årsredo-
visningslagen 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 till-
styrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 februari 2006

Lars Egenäs Lars Bauman Jonas Grahn
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Utsedd av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Riksidrottsförbundet

Solna den 22 februari 2006

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Yngve Andersson, ordförande
Krister Clerselius, Martin Eriksson, Erik Hafström, Curt Högberg,
Madeleine Melander, Lena Moen, Mats Åkerlind, Johnny Örbäck,

Johanna Berggrén (personalrepr), Lennart Karlberg (GS)
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Kostnader programområden
(alla belopp avser ksek)

2004 2005

Förbundets organisation

Barn / Ungdom

Landslag / Elit

Marknad

Förbundets organisation

Barn / Ungdom

Landslag / Elit

Marknad

Självfinansiering SOK Statsstöd

7 293

3 062

14 037

14 644 19%

8%

36%

37%

9 224

4 599

14 617

12 236
23%

11%

36%

30%

Intäkter

(15 mån)



Hedersordförande
H M Drottningen

Ordförande
Yngve Andersson

Vice ordförande
Madeleine Melander

Övriga ledamöter
Gunnel Andersson (t o m 2005-03-13), Krister Clerselius, Martin Eriksson
(från 2005-03-13), Erik Hafström, Curt Högberg, Lena Moen, Mats Åker-
lind, Johnny Örbäck, Johanna Berggrèn (Personalrepresentant)

Hedersledamöter
Arne Ljungqvist, Lars Gösta Tamm, Carl-Gustav Tollemar

Valberedning
Ingemar Nyman (Ordf. t o m 2005-03-13), Per Tunander (Ordf. från 2005-
03-13), Torsten Carlius (t o m 2005-03-13), Lars Johnsson (från 2005-03-
13), Karin Lundgren (från 2005-03-13), Lennart Pettersson (från 2005-03-
13), Lillemor Rönnbrant, Ann-Louise Skoglund (t o m 2005-03-13), Tomas
Vidmark (t o m 2005-03-13)

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs, Jonas Grahn (utsedd av RF)

Revisorssuppleanter
Lars Ivar Olsson (t o m 2005-03-13), Owe Westin, Margareta Tell (från
2005-03-13)

Tävlingskommittén
Madeleine Melander (Ordf.), Jan Ahlström, Per Crona, Erik Hafström,
Gunnar Holm, Mats Åkerlind, Andreas Thornell från 2005-03-01, Gunilla
Dahlén

Utmärkelsekommittén
Carl-Gustav Tollemar (Ordf), Bengt Forsman, Elisabeth Sandström 

Veterankommittén
Torsten Carlius (Ordf. t o m 2005-11-24†), Ivar Söderlind (Ordf. från 2005-
12-14), Karl-Gustav Holmgren, Gudrun Kinger, Gunnel Tolfes

Anläggningsrådet
Erik Hafström (Ordf), Rickard Bryborn, Lennart Pettersson, Johan Storåkers,
Lars Söderberg

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet
Sverker Nilsson (Förbundsläkare o. Ordf), Agneta Andersson (Dietist),
Tommy Eriksson (Naprapat), Jenny Jacobsson (Sjukgymnast), Anders Rydén
(SFIF:s kansli)

Arbetsgruppen för statistik
Börje Andersson, Owe Fröberg, Sven Gärderud, Jonas Hedman, Bengt
Holmberg, A Lennart Julin, Rooney Magnusson, Bo Nordin

Ungdomsrådet
Jonas Lundström (Ordf.), Andreas Rehnborg, Märta Henningsson, Sofia
Wike, David Stridfeldt, Emilia Möller, Anna Linner, Linn Gustafsson, Per
Skoog, Ellinor Johansson, Viktor Lohr och Johan Häggman

Lokala Organisationskommittén för EM i Friidrott 2006
Yngve Andersson (Ordf.), Christina Liffner (Vice Ordf.), Claes Bjerkne,
Björn-Åke Carlén, Ulf Jarfelt, Lennart Karlberg, Leif Nilsson, Toralf Nilsson
(GS för EM 2006), Rolf Porsborn, Thomas Torkelsson

ÖVRIGA GRUPPER

Internationella arbetsgruppen
Curt Högberg, Madeleine Melander, Toralf Nilsson, Ingemar Nyman,
Lennart Karlberg

Styrgrupp Finnkampen
Lennart Karlberg (Ordf.), Anders Albertsson (Adj.), Jan Axelsson, Tomas
Brandt, Björn-Åke Carlén, Christer Falk (Adj.), Gunilla Dahlén (Adj.), Mikael
Romell, Tomas Torkelsson

Aktivas råd
Bengt Johansson, Susanna Kallur, Robert Kronberg, Cecilia Nilsson, Nadja
Petersen, Henrik Skoog

Referensgrupp Regionmöten
Jan Axelsson, Curt Högberg, Per Jutterström, Lennart Pettersson, Mats
Åkerlind, Johnny Örbäck

Arbetsgrupp för utveckling av barn- och ungdomstävlingar
Daniel Bergin (SFIF kansli), Rolf Asplund (SFIF kansli), Hanna Andersson,
Peter Bergvall Virtanen, Niclas Blyh, Zanne Bogeman, Micaela Boman,
Johan Häggman, Ellinor Johansson, Ingela Nilsson, Ola Nordstrand, Peter
Wikström.
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Förbundets organisation

Generalsekreterare
Lennart Karlberg 

Administration och Utveckling
Anders Faager (Marknad) t o m 2005-04-15

Tomas Brandt (Marknad/Evenemangspromotion) från 2005-05-02

Katarina Claesson (Marknadsassistent) 2005-06-07- -11-30

Susanne Möllberg (Ekonomi)

Johanna Berggrèn (Ekonomi 80 %) 

Elisabeth Sandström (Förlag/Föreningsadm./Utmärkelser)

A Lennart Julin (Web. redaktör/Statistik/Regler)

Fredrik Trahn (Information och Media) 2005-02-21

Ellinor Borgström (Reception/Växel 75 %) 
studieledig från 2005-08-01

Kerstin Högström (Reception/Växel 75 %) från 2005-08-01

Kerstin Rosén (Elitidrott, Studier/Ungdomsrådet, Styrelsens sekr)

Rolf Asplund (Handslaget/FC-uppdrag) 

Daniel Bergin (Barn o Ungdom/Ungdomsledarutb./Regionmöten) från
2005-03-07

Anna Linner (Projekt Lagtävl. Ungdom 50 %) från 2005-06-08

Andreas Thornell (Tävling/Funktionärsutbildning) från 2005-03-01

Gunilla Dahlén (Projekt Bredd o Motion/Tävling 80 %) 

Per Jutterström (Projekt Bredd o Motion/Utbildning 25 %) 

från 2005-11-01

Landslag
Thomas Engdahl (Förbundskapten)

Anders Rydén (Träning/Utbildning)

Anna Arvidson (Assistent)

Yannick Tregaro (Projekt 50 %) SOK-medel

Grengruppschefer Projekt
Ulf Friberg (Medel/Lång 50 %)

Ragnar Lundqvist (Hopp, Svensk tränarfilosofi 50 %)

KANSLIETS PERSONAL
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Internationell Representation

Representation i International
Association of Athletics Federations
(IAAF)
Council: Arne Ljungqvist (1:e vice ordf.)

Technical Committee: Carl-Gustav Tollemar
(hedersordförande)

Masters´ Committee: Torsten Carlius (t o m
2005-11-24†)

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

Representation i Internationella
Olympiska Kommittén (IOK)
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordf.) 

Court of Arbitration for Sports: Conny
Jörneklint

Representation i European Athletics
Association (EAA)
EAA Development Committe: Toralf Nilsson

EAA Youth Working Group: Toralf Nilsson
(ordf.)

EAA Education Working Group: Curt Högberg

EAA Conference Working Group: Curt
Högberg

EAA Research Pilot Project: Curt Högberg

EAA Brainstorming Group: Curt Högberg,
Raine Söderberg

EAA Youth Action Group: Curt Högberg

Representation i World Masters
Athletics (WMA)
Council: Torsten Carlius 
(ordf. t o m 2005-11-24†)

Statistician: Ivar Söderlind 

European Veteran Athletics Association
(EVAA)
Council: Ivar Söderlind, Torsten Carlius (t o m
2005-11-24†)

International Masters Games (IMGA)
Torsten Carlius (t o m 2005-11-24†)

European Veteran Athletic Association
Stadia Committee
Hans Lagerqvist

Nordic Congress, Madrid, 4 mars 
Yngve Andersson, Curt Högberg, Madeleine
Melander

IAAF Coaching Seminar in Throws
Ukraina, Kiev. 28-30 april
Bobbie Lohse

Nordic General Secretaries Conference,
Reykavik, 24-25 september
Lennart Karlberg, Madelene Melander

EAA, European Athletics Congress,
Ljubljana, 15-16 april 
Curt Högberg, Madeleine Melander, Mats
Åkerlind

EAA, European Athletics Extraordinary
Congress, Reykjavik 13-15 oktober
Curt Högberg, Madeleine Melander, Mats
Åkerlind

EAA, European Athletics Calendar
Conference, Reykjavik 13-15 oktober
Curt Högberg, Madeleine Melander, Andreas
Thornell, Mats Åkerlind

IAAF kongress, Helsingfors, 2-4 augusti
Yngve Andersson, Curt Högberg, Madeleine
Melander

28th EACA Congress in Bulgarien, Sofia,
4-6 november
Bo-Gunnar Bogges, Oscar Gidevall, Sven-Åke
Jåfs, Rurik Storkull

Nordisk barn- och ungdomsidrottskon-
ferens, Eckerö, 6-9 oktober
Gunnel Andersson, Daniel Bergin, Anna Linner,
Emilia Rydberg Möller

EVAA Council Meeting, 
Paris, 29-30 januari
Ivar Söderlind

EVAA Council Meeting, Eskilstuna, 
9-10 mars
Ivar Söderlind, Torsten Carlius 

EVAA Indoor Stadia Championships,
Eskilstuna, 10-13 mars
Gudrun Kinger, K.-G. Holmgren, Ivar
Söderlind, Torsten Carlius

IMGA Board of Governors Meeting,
Berlin, 16 april
Torsten Carlius 

EVAA Non Stadia Championships, Vila
Real, 13-15 maj
K G Holmgren

IAAF Masters Committee Meeting, Vila
Real de Santo Antonio, 17 maj 
Torsten Carlius

Nordiska Veterankommittens möte i
Hamar, 1 juli 
Torsten Carlius, Gunnel Tolfes och K G
Holmgren

World Master Games, Edmonton, 
24-31 juli
Torsten Carlius

Masters Athletics Grand Prix, 
Lahti, 10-12 augusti
Torsten Carlius

Masters Athletics Grand Prix finals,
Helsinki, 14 augusti
Torsten Carlius

WMA Council Meeting, 
San Sebastian, 20-22 augusti
Torsten Carlius

WMA Stadia Championships, San
Sebastian, 22 aug-3 sept
Ivar Söderlind, Gudrun Kinger, Ulf Agrell och
Torsten Carlius

Nordiska Veterankommittens möte i
San Sebastian, 25 augusti 
Torsten Carlius, Gudrun Kinger, Ivar Söderlind
och Ulf Agrell

EVAA European Assembly, 
San Sebastian, 27 augusti
Gudrun Kinger, Ulf Agrell och Ivar Söderlind

WMA General Assembly,
San Sebastian, 30 augusti
Gudrun Kinger, Ivar Söderlind och Ulf Agrell

Internationell
Tävlingsrepresentation

Russian Winter, Moskva, 23 januari
Sigyn Ekwall (IAAF-delegat)

IEM, Madrid, 4-6 mars
Sigyn Ekwall (ATO)

IAAF Combined Events Challenge, Hypo
meeting, Götzis, 28-29 maj
Sigyn Ekwall (IAAF-delegat)

EAA Permit Meeting, Bydgoszcz, 5 juni
Mats Svensson (ATO)

European Cup Super Leauge, Florens,
18-19 juni 
Kjell Ahnstedt (ATO)

European Cup Combined Events, 
Super League, Bydgoszcz, 2-3 juli
Gunnar Holm (ATO)

IAAF Grand Prix, Zagreb, 11 juli
Sigyn Ekwall (IAAF-delegat)

JEM, Kaunas, 21-24 juli
Mats Svensson (EAA-delegat)

EAA Internationell Athlethics Meeting,
Tallinn, 16 augusti
Sigyn Ekwall (EAA-delegat)

EAA:s ATO Evaluation Seminar, 
Köln 24-25 september
Kjell Ahnstedt, Gunnar Holm, Mats Svensson

IAAF:s ITO Evaluation Seminar (TOECS),
Paris, 22-23 oktober
Kjell Ahnstedt, Sigyn Ekwall, Mats Svensson

Nationell Representation

Riksidrottsförbundet
Valberedning: Torsten Carlius (ordf. t o m
2005-11-24†)

Torsten Carlius, Lekmannarevisor (t o m 2005-
11-24†)

Christina Liffner Breddidrottsrådet

Riksidrottsförbundets ungdomsråd
Johanna Danielsson

SOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, Ann-Louise Skoglund

Valberedning: Raine Söderberg

SISU Idrottsutbildarnas förbunds-
styrelse
Kerstin Rosén

Valberedning: Madeleine Melander (från 2005-
05-22)

SOK:s årsmöte, 27 april
Yngve Andersson, Lennart Karlberg

Riksidrottsmötet och SISU-stämma,
Västerås, 20-22 maj
Yngve Andersson, Madeleine Melander, Erik
Hafström, Lennart Karlberg, Märta Kälebo
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FÖRTJÄNSTMEDALJ  I SILVER
Mats Höglund Brännans IF
Bernt Lundh Enköpings AI
Hans Ahlin Huddinge AIS
Kenneth Andersson Huddinge AIS
Olle Johansson Huddinge AIS
Gunnar Olausson Huddinge AIS
Hans Sköldsäter Huddinge AIS
Olaw Wäppling Huddinge AIS
Per Öhrland Huddinge AIS
Sören Åkerman Nordupplands AIF
Kjell-Åke Nilsson SK Bore
Olle Arnsten Trångsvikens IF
Östen Ingvarsson Upsala IF
Sven-Ivar Jögård Varbergs GIF FI
Thomas Borglin Wärnamo SK

FÖRTJÄNSTMÄRKE
Kent Johansson Huddinge AIS
Nils Emilsson Huddinge AIS
Kurt Andersson Istrums SK
Bengt Holmgren Kyrkhults SK
Bengt Isaksson Mariestads AIF
Charles Falk Mariestads AIF
Dag Wennlund Mariestads AIF
Kaj Århäll Mariestads AIF
Stefan Fredriksson Södra Vi IF
Ove Norrman Trångsvikens IF
Peter Bring Trångsvikens IF
Stig Ulvild Trångsvikens IF
Sören Persson Trångsvikens IF
Anders Gustafsson Upsala IF
Anna Forsberg Upsala IF
Erik Söderlind Upsala IF
Hans-Göran Lenke Upsala IF
Bengt-Olof Mårtensson Varbergs GIF
Horst Schumacher Varbergs GIF

Inger Rathsman Varbergs GIF
Arnold Gustavsson Wärnamo SK
Benny Engstrand Wärnamo SK
Per Falkman Wärnamo SK
Ronny Krönvall Wärnamo SK
Anita Holmqvist Växjö Löparklubb
Bengt Olsson Växjö Löparklubb
Birgitta Olsson Växjö Löparklubb
Kjell Danielsson Växjö Löparklubb
Leif Göran Sigurdh Växjö Löparklubb
Stig Hagehed Växjö Löparklubb

FÖRTJÄNSTDIPLOM
Lennart Hillbom Huddinge AIS
Anki Lindström Huddinge AIS
Nils Olsson Huddinge AIS
Alice Petersen Huddinge AIS
Sonja Sköldsäter Huddinge AIS
Helén Svan Huddinge AIS
Gertrud Westén Huddinge AIS
Olle Öhman Huddinge AIS
Evert Fransson Istrums SK
Pentti Hulkkonen Istrums SK
Lars Jönsson Istrums SK
Bertil Sköld Istrums SK
Mikael Johnsson Kyrkhults SK
Christer Johnsson Kyrkhults SK
Kent Johansson Kyrkhults SK
Håkan Stenbäck Söderköpings FIK
Karl-Erik Axelsson Tanums IF
Johnnie Bengtsson Trångsvikens IF
Torbjörn Hallin Trångsvikens IF
Svante Johansson Trångsvikens IF
Bruno Kempe Trångsvikens IF
Berndt Liljegren Trångsvikens IF
Uno Niklasson Trångsvikens IF
Björn Skoog Trångsvikens IF

Enar  Karlsson Trollhättans SK
Axel Jonsson Umedalens IF
Åke Wetterhall Upsala IF
Nils Thalin Upsala IF
Cecilia Sturesson Upsala IF
Ulf Nordlund Upsala IF
Urban Gustafsson Upsala IF
Rolf Ahlström Upsala IF
Gunnar Agge Upsala IF
Hans Andersson Vårgårda IK
Göran Brattberg Växjö Löparklubb
Claes-Peter Davidsson Växjö Löparklubb
Karin Eidevåg Växjö Löparklubb
Alf Engström Växjö Löparklubb
Göran Holmqvist Växjö Löparklubb
Lennart Lindqvist Växjö Löparklubb
Sven-Erik Svensson Växjö Löparklubb
Gaspar Balogh Wärnamo SK

FÖRTJÄNSTDIPLOM FÖRENINGAR
Upsala IF 100 år
Varbergs GIF 100 år
Mariestads AIF 100 år
Kyrkhults SK 75 år
Smålands FIF 50 år

STORA GRABBAR
Mustafa Mohamed 484
Erica Mårtensson 485

20 A-LANDSKAMPER
Claes Nyberg
Anna Söderberg
Stefan Holm

Våra samarbetspartners 2005
Eniro har under året skrivit ett nytt avtal med SFIF som innebär att de
är SFIF:s huvudsponsor. I samband med det förlängde de också sitt
engagemang t o m 2009. 

En viktig del i avtalet är att Eniro finansierar Elitidrottsskolan/Team
Eniro under avtalsperioden. Även Friidrottsgalan genomförs i samarbe-
te med Eniro som en del i avtalet.

Puma som är vår sponsor för landslagsutrusting startade samarbetet
med SFIF i januari. Framgångarna i inomhus-EM, Europacupen, VM
och Finnkampen har gett Puma mycket positiv uppmärksamhet. Inför
VM i Helsingfors lanserade Puma vår nya landslagskollektion som fick
ett uppskattat mottagande bland de aktiva och stor exponering i
media.

Folksam har sponsrat de viktiga tävlingarna som ingår i Folksam
Grand Prix-serien. De största kundaktiviteterna i samband med tävling-
arna genomförde Folksam i Göteborg och Malmö. 

Folkspel, med sina produkter Bingolotto och SverigeLotten, har i sitt
sponsorskap betoning på SM-arrangemangen. Utöver det genomförde
Folkspel en resa för vinnare i Bingolotto till VM i Helsingfors.

Övriga samarbetspartners:

Medaljklubbens företag; Scandic, GP, DN och Wackes.

McDonalds arrangerade Happy Mil och medverkade till barn- och
ungdomsledarutbildning.

Plusenergi var samarbetspartner för ungdomstävlingen Energi-
kampen.

Coca-Cola/Powerade (dryck), Merck Sharp & Dohme (medicinskt
nätverk), Aleris (magnetröntgen), CEFAR Medical (medicinsk utrust-
ning) är företag som levererade produkter och tjänster till landslagen.

Office Data har varit leverantör av IT- och kontorsprodukter.

Torsten Carlius
Den 23 november 2005 avled
Veterankommitténs ordföran-
de, vår kamrat och gode vän
Torsten Carlius helt oväntat av
en hjärtinfarkt i Shanghai, Kina
där han besökte sin son Erik. 

Torsten har varit en stark man
för svensk veteranfriidrott
sedan mitten av 1980-talet där
hans bakgrund i senior- och ungdomsfriidrotten på
förenings-, distrikts- och nationell nivå väl togs tillvara.
Sedan 1990 har Torsten varit en handlingskraftig ord-
förande i SFIF:s Veterankommitté.

Hans kunskaper och ledarförmåga visade han sedan
även på det internationella planet, först som uppskat-
tad sekreterare och president i Friidrottsveteranernas
Europaförbund, EVAA och 1997-2005 som president i
Veteranernas Världsförbund, WAVA och WMA.

Vid sin bortgång var han generalsekreterare i WMA
(vald i augusti 2005) och ledamot i Internationella
Friidrottsförbundets, IAAF:s Veterankommitté. Svenska
Friidrottsförbundets, SFIF:s styrelse har utsett Ivar
Söderlind till interimsordförande i Veterankommittén
fram till förbundsmötet i mars 2006.
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Våra samarbetspartners

Medaljklubben

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 SM-sponsor
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