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Ordförandens ord

Idrotten är en bra skola. Vi arbetar mot 
egna mål och ambitioner och vi tävlar och 
tränar på lika villkor. Ord som intolerans 
och rasism känns avlägsna i den idrotts-
liga gemenskapen. Samhället hårdnar på 
många sätt, men idrotten står sig stark i 
att vara inkluderande för alla individer av 
olika bakgrund, kön och med olika etnici-
teter. Det är jag mycket stolt över. Idrotten 
har idag en stark och viktig roll i vårt sam-
hälle. Just friidrott känns extra betydelse- 
full och den är tveklöst den olympiska  
huvudidrotten.

I mars 2016 tillträdde jag som ny för-
bundsordförande för Svensk Friidrott vilket 
känns oerhört stimulerande och spännan-
de. Jag har själv ett förflutet som elitaktiv 
och landslagsman. Jag har under senare år 
varit ordförande i Friidrottens Stora Grab-
bar & Tjejer. Ja, idrotten har varit viktig 
för mig hela livet. Mina erfarenheter kring 
mitt tävlande och tränande har varit ovär-
derliga att ha med mig i alla saker som jag 
gjort inom näringsliv och akademi sedan 
min idrottskarriär var förbi.

Medaljer och förhoppningar
2016 har varit idrottsligt intensivt för fri-
idrottslandslaget med Europamästerskap 
(EM) i Amsterdam i juli och Olympiska 
spel (OS) i Rio de Janeiro i augusti. EM var  
med våra fyra medaljer idrottsligt mer 

framgångsrikt än OS, men även det senare 
mästerskapet hade många ljusglimtar för 
svensk del. På plats i Rio minns jag framför- 
allt Sarah Lahtis fina 10 000-meterslopp, 
Lovisa Lindhs respektlösa fajtande på 800 
meter som så när tog henne ända till finalen  
och Meraf Bahta som valde 1500 meter 
och sprang så otroligt fint i den tuffa kon-
kurrensen att jag fick gåshud.

SM i Sollentuna var ett toppenarrange-
mang och visst skrek jag när Daniel Ståhls 
diskus vägrade att landa. När den väl gjor-
de det så var ett fantastiskt världsårsbästa 
ett faktum. Daniels egen glädje var helt  
underbar att få dela.

Att bli svensk mästare i sin gren anser jag 
är det finaste man kan vinna i vårt land, 
och det märks att denna syn delas även av 
dagens aktiva då nästan alla av våra bästa 
 friidrottare fanns på plats i Sollentuna. Den 
välarbetade SM-utredning som nu läggs  
fram ska ytterligare stärka SM.

Annars var årets starkaste friidrotts-
minne för mig den helgjutna insatsen i 
Finnkampen i Tammerfors. Dubbelsegern  
på seniorsidan med såväl herr- som dam-
segrar talar sitt tydliga språk. Den tillresta  
svenska publiken från Finnkampsbåten  
gav tävlingen en mycket skön inramning.  
När de svenska fansen marscherade genom  
Tammerfors med svenska flaggor såg fin-
ländarna riktigt förvånade ut. Det som 
gladde mig allra mest var annars den 
positiva stämningen i truppen där alla 
 verkligen ställde upp och stöttade varandra.  
Jag har själv deltagit som aktiv i totalt åtta 
Finnkamper (varav två i Ungdomslaget) 
och trodde nog inte att dagens lag skulle nå 
upp till min minnesbild av hur kul vi hade 
under mina aktiva år. Men där erkänner 
jag att jag hade väldigt fel.

Ett sant nöje att utveckla friidrotten

Björn O. Nilsson, Ordförande 

Efter ett år som förbundsordförande har jag fått mängder av nya upplevelser och minnen. 
Det kanske starkaste är från den svenska dubbelsegern i Finnkampen i Tammerfors.  
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Nödvändig modernisering
Som ny ordförande har jag fått vara med om 
förarbetena till, samt att den 3 december  
2016 rösta igenom, de nya stadgarna i IAAF,  
det internationella friidrottsförbundet.
Den gamle storlöparen Lord Sebastian Coe  
har, som ny ordförande i IAAF, drivit  
igenom den nödvändiga moderniseringen.  
Reformarbetet har drivits av honom med 
en öppenhet och samtidigt en imponerande  
frenesi. Han har deklarerat att det måste 
vara slut på korruption och den doping-
kultur som vissa länder fortfarande prak-
tiserar. 

Dopingavslöjandena i Ryssland un-
der 2015 och 2016 var en kalldusch som  
idrotten helst hade sluppit. Att Ryssland av 
IAAF stängdes av helt (med två undantag-
na individer) från OS i Rio känns som helt 
rätt och har uppmärksammats som att fri- 
idrotten var den enda idrotten som helhjär-
tat stod upp mot den avslöjade dopingkul-
turen i Ryssland. Nu hoppas jag att de nya 
stadgarna är startskottet för att försvara 
en ”ren friidrott” - ”Clean Athletics”.

Antidoping prioriterat område
I Sverige har vi fortsatt våra ansträngning-
ar med ett förstärkt antidopingarbete. 
Vi har beslutat att låta dopingavstängda 
få avstå landslagsuppdrag dubbla tiden. 
Och vi kräver fr o m  1 juni 2017 ett anti- 
dopingkörkort av samtliga aktiva i alla 
friidrottslandslag. Hela förbundsstyrelsen 
och förbundskansliet har redan tagit anti-
dopingkörkortet.

Antidoping är ett fält som känns mycket  
angeläget för mig att fortsätta att person-
ligen prioritera. Det är en ödesfråga för 
idrotten att få bort prestationshöjande 
läkemedelsmissbruk. Vi har ett föredöme, 
vad gäller antidopingarbete, i professor 
Arne Ljungqvist vars kunskaper och klok-
skap är centrala i vårt och hela det interna-
tionella arbetet. 

Det är ett nöje att samarbeta med övriga 
ledamöter i förbundsstyrelsen. Vi arbetar 
nära kansliet, distrikt och föreningar. Det 
finns tydliga ansvarsområden inom styrel-
sen, och konkreta handlingsplaner gör att 
vi kan bidra i det verkliga arbetet mot en 
bättre friidrott i enlighet med årsmötets 
beslut och våra strategiska inriktningar. 
Och det finns många framtida utmaningar.  
Att stärka vår finansiella bas genom att 

arbeta mer med sponsorer är en sådan. Vi 
har fler idéer än vad vi har pengar. Tvärt-
om hade kanske varit ett större problem, 
men framförallt ökade elitsatsningar och 
fler prestationscentrum runt om i landet är 
områden som vi vill prioritera de närmaste  
åren. Antidopingarbetet kräver också  
finansiella muskler som vi vill säkra.

Ovärderligt samarbete
Jag vill i det sammanhanget passa på att 
tacka de samarbetspartners som vi arbe-
tar med. Stödet från, och samarbetet med 
framförallt Bauhaus, Folksam, Citygross, 
Craft och Atea är ovärderliga för Svensk Fri-
idrott. Friidrottsgalan blir en allt viktigare  
samlingpunkt för Svensk Friidrott, och den 
vore inte möjlig utan samarbetet med Atea.

Andra spännande utmaningar inkluderar  
att attrahera flera internationella mäster- 
skap till Sverige och att bidra med kom-
petens och stöd till att fler friidrotts- 
anläggningar byggs. 

Avslutningsvis vill jag tacka för förtro-
endet att få vara förbundsordförande. Det 
är ett oerhört hedrande och stimulerande 
uppdrag. Det centrala i vår svenska fri-
idrott är de ledare och tränare som finns 
ute i landet i våra föreningar. Det är ni som 
är Svensk Friidrott.

Björn O. Nilsson
Ordförande Svensk Friidrott

Khaddi Sagnia i längdhopp var en av  
dem som lyfte Sverige till dubbelseger  
i Finnkampen.
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Året som gick

Det blev svensk dubbelseger i Finnkampen inför över 700 svenska  
supportrar som var på plats i Tammerfors med en gemensam 
resa på Finnkampsbåten.

Intresset för Finnkampsbåten var stort redan från början 
och båten var slutsåld ett par veckor innan Finnkampen.  I 
Finnkampsbåten ingick båtresa till Åbo, transfer till Tammer-
fors, hotell och biljetter till Finnkampen och biljett till ”Klubb  
Sverige”. Under båtresan ingick ”Finnkampen pre-game” som 
bjöd på uppsnack, information, intervjuer och underhållning där  
Stefan Holm var konferencier.

SUCCÉ FÖR FINNKAMPSBÅTEN

Finnkampen är tillbaka på Stockholms stadion 2-3 september 
2017. Missa inte chansen att se finsk och svensk landslagsfri- 
idrott av högsta klass. Ta med klubbkompisar, släkt och vänner 
till en av årets stora höjdpunkter.

Information och biljettköp på finnkampen.se

FINNKAMPEN I STOCKHOLM 2017

Friskis & Svettis är en stor och viktig del av friidrotten. Av de 
drygt tusen föreningarna i Svensk Friidrott är ett hundratal 
Friskis & Svettis-föreningar där de flesta har löpning på pro-
grammet.

 

FRISKIS & SVETTIS, 
VIKTIG DEL AV FRIIDROTTEN

Meraf Bahta blev dubbelt prisad på Friidrottsgalan. Först fick 
hon priset ”Årets prestation i landslaget” och sedan fick hon även 
det ärofyllda priset ”Årets friidrottare” vid galan på Stockholm 
Waterfront.

Bahta hade meriter i internationell konkurrens som ingen annan 
svensk kunde matcha:

• Sexa på OS i Rio de Janeiro 1 500 meter.

• Tvåa på EM i Amsterdam 5 000 meter.

• Tvåa, trea, trea som främsta placeringar i Diamond League.

MERAF BAHTA ÅRETS FRIIDROTTARE  
HYLLAD PÅ FRIIDROTTSGALAN
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Efter flera år i Frankrike flyttade stavhopparen Angelica Bengts-
son 2016 hem till Sverige för att börja träna med pappa Glenn 
Bengtsson igen. Årets främsta prestation gjorde Angelica i EM i 
Amsterdam där hon tog brons.

 

ANGELICA BENGTSSON TILLBAKA I SVERIGE

I februari öppnades svenskalöpare.se – samlingsplatsen för alla 
Sveriges lopp och löpargrupper. Här finns det officiella svenska 
tävlingsprogrammet för godkända motionslopp i Sverige och här 
finns bland mycket annat övningar som gör löpare starkare, rörli-
gare och snabbare. Övningarna visas av Svenska löpares ambas-
sadör Mikael Ekvall.

 

SVERIGES ALLA LOPP PÅ SVENSKALÖPARE.SE

Nu kan alla springa i blå-gult. Svenska löpare har tillsammans 
med Craft tagits fram löparkläder som liknar de svenska lands-
lagskläderna. Kollektionen kan köpas på Intersports webbshop 
via intersport.se

SPRING I LANDSLAGSKLÄDER

Diskuskastaren Daniel Ståhl kastade längst i världen 2016  
med 68,72 vid SM i Sollentuna. Han hade hade dessutom  
placeringarna 1, 2, 3 som bäst i Diamond League.

DANIEL STÅHL KASTADE LÄNGST I VÄRLDEN
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Året som gick

Friidrottskanalen.se som öppnade under sensommaren är Svensk 
Friidrotts videoplattform. Här visas intervjuer, reportage, studio-
sändningar och livesändningar av friidrottstävlingar. Här finns 
också ett unikt arkiv av tidigare videomaterial, bakom kulisserna- 
reportage och filmer som tidigare visats på Friidrottsgalan.

FRIIDROTTENS EGEN WEBB-TV-KANAL

I mars beslutade förbundsstyrelsen om ett förstärkt antidoping-
program med åtta konkreta åtgärder inom antidopingområdet, 
bland annat ett ”antidopingkörkort” för landslagsuppdrag. Vid 
årsskiftet hade över tusen friidrottare genomgått Svensk Fri-
idrotts antidopingutbildning.

FÖRSTÄRKT ANTIDOPINGPROGRAM

Under 2016 har begreppet ”Godkänt lopp” lanserats. Symbolen är utvecklad för att tydliggöra vad det innebär att ett motionslopp är 
centralt godkänt. Godkännandet är en kvalitetsstämpel som skapar trygghet för deltagaren eftersom arrangören är en friidrottsförening 
och också följer Svensk Friidrotts tävlingsregler. 

GODKÄNT LOPP NY VÄRDESYMBOL
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SM-milen genomfördes för tredje året och blev en stor succé, 
mycket tack vare flytten till Stockholm och samarbetet med Mara- 
thongruppen. Totalt deltog 3 500 löpare och den större delen av 
svenska eliten var på plats i loppet. SM-milen arrangerades ihop 
med motionsloppet STHLM10.

SM-MILEN FLYTTADE TILL STOCKHOLM

I juni arrangerads den natio-
nella manifestationen ”Sverige 
på fötter” för att fira det stora 
värdet av att röra på sig. Under 
en timme den 14 juni uppmana-
des hela Sverige att röra på sig. 
Totalt samlades närmare 3 000 
personer i någon form av fri- 
idrottsaktivitet under den aktu-
ella timmen. 

SVERIGE PÅ FÖTTER



9

Vision

Din idrott - för livet

Det här är Svensk Friidrott
Svensk Friidrott består av 600 000 med-
lemmar organiserade i 1 000 föreningar 
i 23 distrikt samlat i ett förbund. Utöver 
detta deltar varje år över en halv miljon 
svenskar i löpartävlingar och motionslopp 
samt att många fler, över två miljoner, har 
löpning som motionsform utan att tävla.

Friidrotten är en av de största och mest 
populära idrotterna i Sverige – både bland 
utövare och publik. Friidrotten attraherar 
både ung och gammal, man som kvinna.

Det här är vårt uppdrag
Svensk Friidrotts uppgift är att främja, 
utveckla, organisera och administrera 
friidrotten i Sverige samt att skapa för-
utsättningar för föreningarna att bedriva 
verksamhet för sina medlemmar.

Vårt huvuduppdrag är att företräda fri-
idrotten nationellt och internationellt 
samtidigt som vi svarar för det nationella 
tävlingsprogrammet samt för landslagets 
deltagande i internationella mästerskap 
och landskamper.

Verksamhetsidé
Vi erbjuder dig  
originalet och  

rörelsen - för att  
vi älskar friidrott.

Värdegrund

För alla 
Tillsammans 

Rättvis och ärlig 
En utmaning
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Fler och bättre FÖRENINGAR

Under året har flera föreningar vidareut-
vecklat sitt arbete med löpargrupper som 
en aktivitet att nå fler och nya målgrupper 
och ett verktyg för att rekrytera nya med-
lemmar i alla åldrar.

På svenskalopare.se, som lanserades i  
februari, listas alla löpargrupper där de 
också är geografiskt sökbara. Vid 2016 års 
slut fanns 152 löpargrupper registrerade 
över hela landet.

Löpning för vuxna motionärer
Under året har 18 föreningar startat upp 
nybörjargrupper i löpning, inom ramen för  
projektet Sverige på fötter. Många av de 
nybörjare som kommit igång med motion, 
träning och i förlängningen löpning i grup-
perna, har också valt att fortsätta att träna 
med föreningen. 

Under våren 2016 var drygt 20 föreningar 
värdar för Veckans Intersportpass, ett nytt 
samarbete mellan Intersport och Svensk 
Friidrott. Veckans Intersportpass bestod av 
tio veckovisa löppass, som Anders Szalkai 
planerat och tagit fram tydliga instruktio-
ner för. Föreningarna som var lokala värdar  
tog emot löpare vid Intersportbutiken på 
sina respektive orter och genomförde där-
efter passet tillsammans med dem. 

Löpningskartan fortsätter att växa och 
det erbjuds hela tiden nya möjligheter för 
människor att testa sin fysiska förmåga i 
lopp och utmaningar av olika slag. Till-

växten och utbudet är starkt och sker både 
inom friidrottsvärlden och utanför. Under 
året har förbundskansliet på uppdrag av 
förbundsstyrelsen arbetat med en utred-
ning av nya löpformer och hur förening-
arna kan förhålla sig till dem i framtiden 
i förhållande till den traditionella friidrot-
ten. Utredningen kommer att presenteras 
under 2017.

Långloppsforum
Sista helgen i november samlades lopp- 
arrangerande föreningar från hela landet i 

Stockholm för Långloppsforum. Tema för 
träffen var ”utveckling” och föreläsningar 
varvades med grupparbeten och diskus-
sioner. Omkring 40 deltagare medverkade 
och alla var eniga om att de även framöver  
vill fortsätta att ha kontakt och utbyta 
erfarenheter för att möta framtiden inom 
löpningsområdet.

Föreningssmart
Under 2016 genomfördes ett pilotprojekt 
av konceptet ”Föreningssmart”. Projektet 
är en process där Svensk Friidrott tillsam-

Svenska löpare, Föreningssmart och Idrottslyftet är några av de verktyg och stöd Svensk  
Friidrott erbjuder föreningarna för att kunna utveckla verksamheten.

Verktyg för föreningsutveckling

Fler och fler föreningar startar löpargrupper för vuxna motionärer.
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mans med SISU Idrottsutbildarna kommer 
ut till föreningen och arbetar med fören-
ingsutveckling. Föreningen får ta fram ett 
nuläge för sig själv genom en enkät och 
utifrån resultatet görs sedan en handlings-
plan för vilka arbetsområden som klubben 
behöver arbeta med. 

Fem föreningar i tre utvalda distrikt fick  
under året prova konceptet. En utvärde-
ringshelg genomfördes i Stockholm till-
sammans med representanter från fören-
ingarna och SISU-distrikten. Resultatet av 
pilotprojektet var över förväntan. Under 
2017 kommer projektet att trappas upp 
till minst 25 föreningar i 15 distrikt, för att  
sedan 2018 utökas till hela Sverige.  

För att säkerhetsställa ”Föreningssmart” 
har en regional föreningsutvecklingsansva-
rig rekryterats till förbundskansliet för att 
utveckla och genomföra projektet. Upp-
draget är även att vara förbundskansliets 
centrala kontaktperson för föreningarna  
och distriktsförbunden och bistå med hjälp,  
besök och aktiviteter.

Idrottslyftet
Under 2016 erbjöds föreningarna att söka  
Idrottslyftsstöd inom de tre huvud-
områdena utveckling, samverkan och  
rekrytering där området samverkan är det 
som genererat flest ansökningar. Utöver 
detta har det funnits möjlighet att söka stöd 
för projekt inom områdena ”Fortbildning i 
friidrott för skolans idrottslärare”, ”Upp-
start av verksamhet på vita/grå fläckar”,  
”Nya tävlingsformer för barn och ung- 

domar” och ”Behålla barn och ungdomar i 
verksamheten”.

2016 var det 74 föreningar som kom in 
med 166 st ansökningar om föreningsstöd 
genom Idrottslyftet. Under hösten fick för-
eningarna ett erbjudande att komplettera 
sin redskapsbod genom Idrottslyftet, 119 
st föreningarna sökte föreningsstöd för 
detta.

Utbildning av ledare och tränare är ett 
högprioriterat område inom Idrottslyftet. 
Därför har delar av Idrottslyftets resurser 
satsats på att sänka kostnaderna för fören-
ingar som skickar deltagare på kurser för 
barn-, ungdoms- och juniortränare. Medel 
har också använts för att subventionera 

deltagande på breddläger för aktiva 13-14 
år och utvecklingsträffar för aktiva 15-20 
år.

Under året fick samtliga specialidrotts-
förbund i uppdrag av Riksidrottsförbundet 
(RF) att kartlägga och analysera sin barn- 
och ungdomsverksamhet, för att där- 
igenom komma fram till hur arbetet bör 
bedrivas under perioden 2017-2019 för att 
nå största möjliga utveckling.

Utifrån kartläggnings- och analysarbe-
tet fastslogs fem utvecklingsområden och 
föreningsstödets anvisningar har ändrats 
och nya har tillkommit inför 2017. Till  
exempel kommer föreningar att kunna 
söka anläggningsstöd.

Friidrottsskola är en av många inträdesformer i friidrotten.

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Stärka förnyelsekraften i ledningsarbetet för Svensk Fri- 

 idrott, primärt i föreningsstyrelserna. 
•  Attrahera fler tonåringar - morgondagens vuxengeneration  

 - i föreningarna, som aktiva och som en investering och  
 bas för starka föreningsorganisationer i framtiden. Detta  
 mäts inom området Fler och bättre friidrottare. 

•  Inkludera den breda löpningen i föreningarnas verksamhet. 
•  Öka de samlade resurserna i föreningarna. 
•  I alla kommuner ska det finnas minst ett friidrottserbjudande.

Resultat - Så långt har vi nått 2016
•  Föreningsstyrelsernas kännedom och förtroende för Svensk Fri- 

 idrotts verksamhetsinriktning: 2,84 för kännedom respektive  
 3,71 för förtroende, på skalan 1-6 där 6 är ”stor”.

•  Antalet föreningsledare som deltagit i ”Friidrottens organisa- 
 tionsledare”: Ingen utbildning genomfördes 2016. Utbildningen  
 är nedlagd och konceptet Föreningssmart ersätter.

•  Den samlade omsättningen i föreningarna och antalet förening- 
 ar med en omsättning över 500 tkr resp. 1 mkr: 107 st över  
 500 tkr varav 62 st över 1 mkr.

•  Antalet föreningar som bedriver utvecklingsarbeten med SISU  
 Idrottsutbildarna: 179 föreningar har redovisat minst en ut- 
 bildningstimme och 76 föreningar har genomfört minst tio olika  
 arrangemang i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

•  Friidrottens geografiska utbredning: Friidrottens drygt 1 000  
 föreningar finns fördelade i 269 av Sveriges 290 kommuner. I  
 215 kommuner finns friidrottsföreningar som aktivt ansöker om  
 LOK-stöd.
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Många utbildningar för tränare och ledare har under året uppdaterats med nytt innehåll 
och material. Tränarforum i Växjö var en av årets utbildningshöjdpunkter.

Under 2016 introducerades UC-samord-
narna till den nya löpträningsutbildningen 
och det nya certifieringssystemet. I sam-
band med förbundsårsmötet hölls en ut-
bildarutbildning för löpledarutbildningen 
och detta gav en bra bas för att kursen kom-
mer att kunna genomföras med väl pålästa 
utbildare. Under året genomfördes utbild-
ningen på sju orter och efterfrågan har 
varit stor, i Stockholm deltog t ex 48 per-
soner. Många har också valt att certifiera  
sig efter utbildningen, något som också är 
tillgängligt för dem som gått föregångaren 
Löpträning steg 1. Vid utgången av 2016 
kunde 99 ledare titulera sig Certifierad löp- 
ledare. 

För första gången på flera år genom-
fördes en utbildarutbildning för personer 
som ska leda kurserna Friidrott 7–10 år, 
Friidrott 10–12 år och Friidrott 12–14 år 
på uppdrag av sina distriktsförbund. Ut-
bildarutbildningen genomfördes i Lund 
och totalt 19 nya kursledare utbildades. På 
plats i Lund fanns också en handfull aktiva 
kursledare som hade valt att anmäla sig till 
återträff och erfarenhetsutbyte.

Certifierad coach
Utbildningen Certifierad coach har vilat 
under 2016, då istället tre kurser av en ut-
ökad 14-17-årsutbildning genomförts. Ut-
bildningen har utökats med två dagar och 
omfattar nu sex dagar. Den innehåller mer 

träningslära och träningsplanering. Dess-
utom har det tillkommit examensuppgifter,  
som krav för att bli godkänd.

Under året har det även genomförts utbild-
ningar i kurserna Teknisk ledare, Förbunds-
starterutbildning och Förbundsdomar- 
utbildning. 

Sammanlagt har det under 2016 ut-
bildats 2 247 st tränare/ledare/aktiva vid 
Svensk Friidrotts åtta utbildningscentrum. 
Det är glädjande att konstatera att del- 
tagandet på breddläger 13-14 år samt ut-
vecklingsträffar 15-20 år ökar.

Tränarforum
Årets Tränarforum var riktat mot tränare  
för 17 år och uppåt och hölls i Växjö i mit-
ten av oktober. Forumets huvudtema var 
”Analys - Reflektion - Förändring” och  
erbjöd bl.a. föreläsningar om ”Vägen till 
landslaget” och ”Träningsplanering för 
hållbart tränarskap” av forskarna PG Fahl-
ström och Göran Kenttä och många gren-
specifika föreläsningar, där Stefan Holm 
och Axel Härstedt var några av föreläsar-
na.

Utbildningsmaterial i nytt format
Våren 2011 lanserades boken/dvd:n Fri-
idrott för barn, ett material som sedan 
dess har använts som utbildningsmaterial 
i kursen Friidrott 7–10 år. Som en anpass-
ning till nutidens mediavanor har dvd- 

Nya kurser och nytt utbildningsmaterial

Analys av träning med tränare och aktiv.

Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE

Anders Möller är en av många landslags-
coacher.
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skivan i den senaste upplagan ersatts med 
en avdelning på friidrott.se som bland an-
nat innehåller rörliga bilder från utbild-
ningsmaterialet.

På årsmötet 2015 beslutades om en upp-
datering av Friidrottens allmänna tränings-
lära. Det arbetet har pågått sedan dess och 
en första redovisning gjordes i samband 
med Tränarforum i Växjö i oktober. Planen 
är att presentera den färdiga uppdatering-
en på årsmötet 2017. Det har varit ett in-
tensivt arbete som letts av Peter Wikström 
och Dejan Mirkovic tillsammans med ett 
stort antal referenspersoner.

Svensk Friidrott har tillsammans med 
SISU Idrottsutbildarna under två år arbetat 
med en webbplattform för att samla alla 
utbildningar och kurser med dess material. 
En första version av plattformen kommer 
att vara klar hösten 2017.

Plattformen kommer till en början att 
innehålla material som exempelvis Fri- 
idrottens allmänna träningslära, kravana-
lyser, instruktionsvideor och exempel på 
träningsövningar.

Ungdomsrådet
Vid förbundsårsmötet valdes tre nya med-
lemmar in i Ungdomsrådet; Nora Kajo, 
Gustav Magnusson och Rebecka Öberg. 
Till ordförande valdes Rebecka Markus. 

Friidrotten är i stort behov av kompetenta ledare och tränare.

Friidrottskolorna är en bra möjlighet för 
ungdomar och juniorer att prova på att 
vara ledare och tränare.
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Rebecka Öberg valde under sommaren att 
lämna sin plats på grund av utlandsstudier.

Ungdomsrådet har under året fortsatt 
att jobba med inspirationsbanken, den 
samling av inspirationsdokument riktade 
till unga ledare, föreningar och distrikt om 
hur man kan arbeta med ungdomsengage-
mang, som lanserades under 2015. 

Stötta distrikt och föreningar
Störst fokus har ungdomsrådet lagt på att 
stötta distrikt och föreningar i deras arbete 
med att integrera unga ledare i verksam-
heten. Bland annat fick Linköpings GIF 
stöd av ungdomsrådet med att starta ett 
eget ungdomsråd i föreningen. 

Det togs under våren beslut om att Ung-
domsrådet skulle involveras mer i arbetet 
kring Svensk Friidrotts fem gemensamma 
fokusområden. Varje ledamot i Ungdoms-
rådet fick ansvar för ett fokusområde och 
har varit med som bollplank till ansvariga 
styrelseledamöter och tjänstemän i fokus-
områdesarbetet.

Under hösten har det arbetats fram en 
ny rekryteringsprocess för Ungdomsrådet, 
där styrelsen och valberedningen utsåg  
representanter till den valberedning som 
föreslår nya ungdomsrådsledamöter. Syftet  
med den nya rekryteringsprocessen är 
att involvera de nya ledamöterna tidigare  
under året för att på så sätt underlätta  
arbetet. 

Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka antal organisationsledare och samtidigt stärka deras  

 engagemang. Detta mäts inom området Fler och bättre  
 föreningar. 

•  Höja utbildningsnivån för våra tränare, med särskilt fokus  
 på junior- och elittränare. 

•  Öka antalet utbildade tränare för tonår och uppåt. 

Resultat - Så långt har vi nått 2016
•  Antalet verksamma organisationsledare på föreningsnivå:  

 6 752.
•  Antal föreningar med anställda tränare (minst halvtid): 23.
•  Antalet verksamma tränare som gått akademisk tränar- 

 utbildning eller certifierad coach: 0.
•  Antalet utbildade tränare, verksamma på föreningsnivå:  

 5 457.
•  Antal ungdomar som deltagit under Ungdomstinget:  

 Inget Ungdomsting genomfördes 2016. 

Friskis & Svettis är en stor och viktig del av friidrotten med många ledare och tränare.
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Susanna Kallur avslutade säsongen på bästa sätt med dubbelseger 
i Finnkampen på 100 m häck och 100 m. Det var Kallurs första 
Finnkamp sedan 2007.
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Fler och bättre FRIIDROTTARE

EM i Amsterdam blev en stor svensk framgång med fyra medaljer, det bästa resultatet sedan 
EM i Göteborg 2006. Under våren sjösattes ett nytt förstärkt antidopingprogram med krav på 
ett antidopingkörkort för landslagsaktiva från 2017.

Nordenkampen Växjö, Sverige
Sverige vann både herr- och damklassen 
i inomhuslandskampen Nordenkampen 
i Växjö där man mötte Danmark/Island, 
Finland och Norge. Manliga laget vann 
med 29 poäng före Norge och det kvinn-
liga med 51.5 poäng före Danmark/Island. 
Därmed hemfördes femte dubbelsegern av 
sex möjliga för Sverige sedan 2011.

Inomhus-VM Portland, USA
Landslaget mötte våren på den amerikanska  
västkusten. I Portland Oregon fanns åtta 
svenskar på startlinjen i ett inomhus-VM 
som gick ovanligt sent i mars. Lovisa Lindh 
(800 m), Sarah Lahti (1500 m) och Andreas  
Kramer (800 m) imponerade alla där de 
två senare var mindre än sekunden från 
en finalplats. Det var i det kvinnliga höjd-
hoppet som Sverige satte avtryck med både 
Sofie Skoog och Erika Kinsey i final. Skoog 
slutade femma och Kinsey åtta på samma 
höjd 1.93, där båda sedan hade bra försök 
på 1.96.

EM Amsterdam, Holland
En stor trupp på 62 st aktiva åkte till EM 
i Amsterdam och hade höga förväntningar  
och förhoppningar på bra placeringar. 
Många lyckades också överträffa sina mål 
och fick sina internationella genombrott 
under mästerskapet. 

Lördagens finalpass var verkligen Sveriges  
kväll, då Angelica Bengtsson (stav), Lovisa 
Lindh (800 m) och Meraf Bahta (5000 m) 
samtidigt var inne på arenan och tog tre 
medaljer, brons, brons och silver. Samma 
kväll hade Sverige även Michaela Meijer 
(stav) och Daniel Ståhl (diskus) inne på 
arenan och båda lyckades ta en femteplats 
med mycket bra resultat. 

Michel Tornéus (längd) var den fjärde 
medaljören under EM vilket gjorde att det 
totalt blev fyra medaljer - två silver och 
två brons. Det är det bästa Europamäster- 
skapet sedan EM i Göteborg för tio år  
sedan. Utöver dessa fyra medaljer hade 
Sverige även tre femteplatser, en sjätte-
plats, en sjundeplats och en åttondeplats. 

Bästa EM-resultatet på tio år

Meraf  Bahta hade en enastående säsong där hon bland annat var tvåa i EM och sexa i OS.
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OS Rio de Janeiro, Brasilien 
Uppladdningen inför OS skedde på SOK:s 
precamp i Rio Major i Portugal. 15 aktiva 
togs ut av SOK till årets stora höjdpunkt, 
OS i Rio. Ett gigantiskt arrangemang men 
då friidrottsarenan låg långt från alla andra 
arenor kändes OS inte lika stort som van-
ligt för den svenska truppen. 

Störst framgångar hade kvinnlig medel- 
och långdistans med Meraf Bahtas sjätte-
plats på 1500 m som bäst i en ryckig och 
spännande final. Lovisa Lindhs fantastiska 
nya personliga rekord under 2 minuter på 
800 m och en fin insats i semifinalen, minns 
vi också med glädje. Sarah Lahtis spännan-
de final på 10 000 m var en höjdare, där 
hon även satte svenskt rekord. Andra fina 
framgångar hade Sofie Skoog i höjd med en 
sjundeplats och Axel Härstedt med final-
plats i diskus där han kom på tionde plats.

EM-guld till Maria Jansson
Ultralandslaget har deltagit vid tre interna-
tionella mästerskap under året. Allra bäst 
gick det på EM i 24-timmarslöpning i Albi 
i Frankrike där Maria Jansson blev europa- 

mästare efter 250,647 löpta kilometer. 
Dessutom blev det silver till det kvinnliga 
laget.

Emelie Forsberg är den internationella 
stjärnan i bergslöpning som 2016 gjorde 
debut i friidrottslandslaget. Intresset och 
förväntningarna var höga på henne vid 
UltraTrail-VM i Portugal. Besvikelsen var 
stor då hon tvingades bryta efter 30 av de 
85 kilometrarna då en tidigare korsbands-
skada gjorde sig påmind. Fritjof Fagerlund 
blev bäste svensk på 18:e plats.

Vid VM 100 km i Los Alcazares i Spa-
nien var Elov Olsson bäste man som 11:a 
och bästa kvinna var Frida Södermark som 
slutade 10:a.

Internationella juniormästerskap
Vid sommarens internationella juniormäs-
terskap blev det totalt fem medaljer och 
totalt ytterligare 16 topp-8-placeringar. Vid 
junior-VM i Bydgoszcz i Polen tog Armand 
Duplantis brons i stav. Vid ungdoms-EM 
i Tbilisi i Georgien blev det guld genom 
Maja Nilsson i höjd, silver genom Henrik 
Larsson på 100 m och Kasper Kadestål på 

200 m samt brons genom Ragnar Carlson 
i slägga.

Finnkampen, Tammerfors Finland
Finnkampen var i år flyttad från Helsing-
fors till Tammerfors. Det visade sig vara 
ett genidrag av arrangörerna då det blev 
ett riktigt lyft med en härlig stämning både 
på läktarna och banan. De blev svensk 
dubbelseger med många individuella höjd-
punkter. Spjutkastarna Kim Amb, Jannis 
Smalios och Anna Wessman satte svensk 
färg på tävlingen inför förvånade finlända-
re. Johan Rogestedt som takthållare i klas-
siska 800- och 1500-lopp och Sanna Kallurs 
och Khaddi Sagnias höga kvalitet på avslut-
ningen av säsongen är också något av det vi 
kommer att minnas. 

Grengrupperna medel-lång och kast var 
båda stora poängplockare som låg bakom 
dubbelsegern. Resultaten skrevs till: Män 
200-210 och kvinnor 197-213. I Ungdoms-
finnkampen vann Sveriges pojkar och Fin-
lands flickor.

Lovisa Lindh satte personligt rekord på 
800 m i OS-semifinalen.
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Daniel Ståhl världsetta
Vid sidan av landslaget har många starka  
individuella prestationer gjorts 2016. 
Bland annat var Daniel Ståhl (diskus) etta 
i världsstatistiken 2016 med 68,72 vid SM. 
Ståhl hade dessutom placeringarna 1, 2, 3 
som bäst i Diamond League. Meraf Bahta 
(medel-lång) utsågs till Årets friidrottare, 
bland annat efter placeringarna 2, 3, 3 som 
bäst i Diamond League tillsammans med 
starka insatser i EM och OS.

Förstärkt antidopingprogram
I mars beslutade förbundsstyrelsen om 
ett förstärkt antidopingprogram med åtta 
konkreta åtgärder inom antidopingom-
rådet. Vid årsskiftet hade över tusen fri- 
idrottare genomgått Svensk Friidrotts anti- 
dopingutbildning.

Den första och kanske viktigaste punk-
ten i programmet är ett ”antidopingkör-
kort” som alla aktiva och ledare måste ha 
klarat före 1 juni 2017 för att bli uttagna 
till landslaget. Cirka 500 personer hade vid 
årsskiftet tagit antidopingkörkortet och 
951 har gått den inledande utbildningen. 
Antidopingkörkortet består av en föreläs-
ning samt RFs webbaserade utbildning Ren 
Vinnare.

I samarbete med RF:s antidopinggrupp 
tog Svensk Friidrott ut 45 aktiva att ingå 

i den pool med aktiva som har skyldighet 
att lämna vistelserapportering. Utöver de 
som finns i den svenska vistelserapporte-
ringsgruppen var det under 2016 ytterligare 
tre aktiva som ingick i IAAF vistelsegrupp. 
Vistelserapporteringen ligger till grund för 
de ”out of competition” (OOC) tester som 
RF:s antidopinggrupp genomför. Utöver de  
aktiva som ingår i vistelserapporteringen 
testar RFs antidoping slumpmässigt ett 

stort antal aktiva i deras vardagliga trä-
ningsmiljö.

Under 2016 genomfördes 161 OOC tes-
ter på 96 olika aktiva av RFs antidoping-
grupp.

Utöver de tester som gjordes på fri- 
idrottsaktiva gjorde RF dessutom ytterli-
gare 108 OOC tester på aktiva tillhörande 
en Friskis&Svettis-förening fördelade på 
37 tillfällen. Utöver OOC-testerna togs 
det 120 tävlingstester fördelade på 21 olika  
tävlingsdagar.

Medicinska Kommittén
Medicinska kommittén har under året pri-
oriterat arbete med antidoping, medicinsk 
nätverksträff, hjärtscreening, fortsatt arbe-
te med ansvarsfrågor för medicinsk vård-
personal samt uppdatering och struktur av 
den medicinska informationen på friidrott.
se.

En medicinsk nätverksträff ordnades i 
juni i Stockholm där ämnet var ”Återgång 
till friidrott efter skada”. Träffen samlade 
ett 60-tal deltagare, tränare och medicinare.  
Huvudföreläsare var professor Roland 
Thomeé, Göteborgs Universitet.

Hälsoscreeningar har successivt gjorts i 
allt större utsträckning framför allt med fo-
kus på hjärtscreening. Elitaktiva har erbju-
dits hjärtscreening i samband med lands-
lagsträffar och planen är att försöka nå ut 
till alla elitaktiva under perioden 2017-2018 

Längst i världen! Daniel Ståhl imponerade på SM med sitt 68.72-kast som var längst i 
världen 2016.

Angelica Bengtsson flyttade hem till Sverige från Frankrike och tog brons i EM.
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och sedan följa upp detta efter behov. 
Under hösten har en ettårig studie med 

syftet att mäta faktorer kring träning och 
skador hos friidrottande ungdomar i ål-
dern 12-15 år påbörjats. Studien ingår i den 
större KLUB-studien (Kunskaper om lång-
siktigt utvecklande barn- och ungdomsträ-
ning) vid Linköpings Universitet. Cirka 100 
ungdomar (och föräldrar) från hela Sverige 
har tackat ja till att rapportera sin träning 
varannan vecka, rapportering sker i ett  
speciellt framtaget webbformulär. Första 
resultat från studien kommer att presente-
ras under våren 2017. 

Löparrapporten
Under 2016 genomfördes en större under-
sökning bland svenskarna kring deras löp-
träningsvanor och tankar kring lopp. Re-
sultaten sammanställdes i Löparrapporten 
och under året har RF beviljat medel för att 
följa upp med motsvarande mätningar un-
der tre år framåt.

40 % av vuxna i Sverige använder löp-
ningen som en del av sin träning. De allra 

flesta springer själva medan drygt sex pro-
cent springer i mer organiserad form. Det 
är också drygt en av sex som springer själva  
men som är intresserad av att springa med 
andra. Bland de som löptränar är det unge- 
fär en av fem som springer lopp någon eller 
några gånger per år. Samtidigt är det tolv  
procent av de som löptränar som aldrig 
sprungit lopp men som är sugna på att pro-
va. 

Friidrott och studier
Svensk Friidrott erbjuder en mängd alter-
nativ för att kombinera elitsatsning med 
studier, både gymnasial utbildning och 
eftergymnasial högskoleutbildning. Fri- 
idrotten har sju Riksfriidrottsgymnasier 
(RIG) som under verksamhetsåren 2014-
2017 är Falun, Karlstad, Malmö, Göteborg, 
Sollentuna, Umeå och Växjö.

Riksidrottsförbundet (RF) krävde inför 
omcertifiering av RIG för 2017-2020 att 
samtliga nuvarande RIG även måste lämna 
in en ny ansökan. De sju befintliga RIG- 
orterna ansökte plus Lidingö och Uppsala. 

I början av april kom beskedet från RF att 
Svensk Friidrott fick behålla sitt antal elev-
er på RIG, ett årligt intag på 54 elever som 
kommer att fördelas mellan de sedan tidi-
gare befintliga RIG-orterna. 

Samtliga RIG-orter har även Nationell  
Idrottsutbildning (NIU), så kallade NIU- 
platser, därutöver finns NIU även i Boll-
näs, Borås, Gävle, Helsingborg, Huddinge,  
Jönköping, Karlskrona, Lidingö, Lund, 
Nyköping, Stockholm, Uddevalla, Upp- 
sala, Västerås, Örebro samt Östersund. 

Svensk Friidrotts samtliga RIG-orter 
är kopplade till ett Riksidrottsuniversitet 
(RIU) eller ett Elitidrottsvänligt lärosäte 
(EVL). Dessa finns i Falun, Göteborg, Karl-
stad, Malmö, Sollentuna, Umeå och Växjö. 
Vid Svensk Friidrotts elitmiljöer finns sedan 
tidigare ett nära samarbete med RIU samt 
EVL där Athletics Development Centre 
(ADC) i Växjö samt Friidrottens Presta-
tions Centrum (FPC) i Umeå varit igång 
sedan 2008.

Seger med en hundradels sekund efter 10 000 meter. Mustafa Mohamed tog SM-guldet före Mikael Ekvall.



20

Fler och bättre FRIIDROTTARE

Framgångsrika Elitmiljöer
Sedan 2008 har Svensk Friidrott offici-
ellt arbetat med så kallade ”Elitmiljöer”.  
Under 2016 har de funnits på lärosäten i 
Falun, Karlstad, Malmö, Stockholm, Umeå 
och Växjö. De olika miljöerna har stora 
likheter i sina programupplägg men det 
finns givetvis lokala skillnader. Den största 
skillnaden är att för Karlstad, Stockholm, 

Umeå och Växjö krävs att en aktiv studerar  
på ett universitet eller högskola för att  
kunna vara med i programmet.

Under hösten startade omförhandlingar  
av befintliga avtal med de olika elitmiljö- 
orterna där nya avtal blev klart med ADC 
i Växjö samt Karlstad Elituniversitet  
(KAEIU) för perioden 1 januari 2017 – 31 
december 2020.

Elitidrottsskolan
Sveriges Olympiska kommitté (SOK) star-
tade under hösten 2013 ett nytt stödpro-
gram som heter SOKs utmanarsatsning. 
Svensk Friidrott valde då att koppla ihop 
detta stödprogram med Elitidrottskolan. 
Programmet har under 2016 haft sju aktiva 
med respektive tränare igång.

Friidrott för veteraner
Friidrott för personer över 35 år har under  
de senaste tio åren vuxit sig allt starkare. 
Majoriteten av deltagande män och kvinnor  
i de stora långloppen är veteraner. Sam- 
tidigt har också deltagarsiffrorna i interna-
tionella och nationella veteranmästerskap 
på arena ökat. 

I Sverige har det arrangerats allt fler  
seniortävlingar där grenar med veteran- 
klasser inkluderats. Vidare har det under 
2016 varit uppvisningslopp för veteraner 
vid Folksam GP i Karlstad (800 m) och vid 
Friidrotts-SM i Sollentuna (100 m).  

I januari 2016 tillsatte förbundsstyrelsen 
en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur 
veteranverksamheten skall kunna integre-
ras mer i Svensk Friidrotts totala verksam-
het. En slutrapport kommer att presenteras 
under 2017.

29 medaljer vid veteran-VM
Vid veteran-VM i Perth, Australien deltog 
65 svenskar. Sverige tog totalt hem 29 med-
aljer: sju guld, åtta silver och 13 brons och 
kom på 18:e plats i medaljligan. Mattias 
Sunneborn tog fem medaljer i M45, guld 
i tiokamp, tresteg och längd, silver på 400 
meter häck och brons på 400 meter. Det 
blev svenskt guld och Europarekord i M75 
stav då Hans Lagerqvist hoppade 2,83. 

Vid veteran-EM inomhus i Ancona, Ita-
lien deltog 58 svenskar. Sverige tog 35 med-
aljer: 7 guld, 16 silver och 12 brons och kom 
på 14:e plats i medaljligan bland 41 länder.

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka antalet placeringar bland de åtta bästa på EM och  

 VM, inomhus och utomhus samt i OS. 
•  Ta medalj på varje EM och VM, inomhus och utomhus,  

 i OS samt vid JEM22 år, JEM 19 år och JVM. 
•  Öka antalet aktiva, 20-22 år, som tar första steget mot  

 seniorelit genom att nå europeisk U23-nivå. 
•  Öka antalet aktiva, 15-25 år, som tränar och tävlar på  

 arena. 
•  Få fler löpare i långlopp att känna sig som friidrottare  

 och som en del av Svensk Friidrott. 
•  Minska de idrottsrelaterade skadorna inom Svensk Friidrott  

 (nollvision). 

 

Resultat - Så långt har vi nått 2016
•  Antalet medaljer och topp 8-placeringar i EM och VM,  

 inomhus och utomhus, i OS samt vid JEM22 år, JEM 19 år  
 och JVM.  OS: Två topp-8, EM: fyra medaljer och ytterligare  
 sex topp-8, IVM: två topp-8, JVM 19: En medalj och ytter- 
 ligare sju topp-8.

•  Antalet friidrottare 20-22 år som når EAA:s U23-kvalgräns:  
 46 aktiva varav 27 män och 19 kvinnor.  

•  Antalet friidrottare i åldern 15-25 år som tävlar på arena  
 utomhus: 4 297.

•  Antalet löpare i motionslopp som känner sig som friidrottare  
 och som en del av Svensk Friidrott: Strax under 25 procent  
 av löparna känner sig som friidrottare, något högre andel av  
 männen än av kvinnorna.

•  Antalet löpare i motionslopp som är medlemmar i en fri- 
 idrottsförening: Anslutningsgraden ligger på cirka 20   
 procent. Fler manliga än kvinnliga löpare är medlemmar  
 i friidrottsföreningar. 

•  Antalet friidrottare (barn, ungdomar, veteraner och vuxna  
 löpare) i våra föreningar: 89 215.

•  Antalet skador: Inom KLUB-studien har en insamling av  
 tränings- och skaderapporter från ca 100 ungdomar  
 12-15 år påbörjats under hösten 2016. Inga resultat finns  
 ännu klara.

Trippelseger i Finnkampen på 3000 m 
hinder genom Vidar Johansson, Elmar 
Engholm och Emil Blomberg.
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Ett av årets stora genombrott gjorde  
Elise Malmberg som är ny fyra genom 
tiderna på 400 meter häck efter en  
succésäsong där hon i landslagsdräkt 
sänkte perset i omgångar med totalt 
över 2½ sekund och gick till semifinal 
på VM.

Bergslöparstjärnan Emelie Forsberg 
gjorde en uppmärksammad debut i 
landslaget på UltraTrail-VM. Hon 
tvingades dock bryta på grund av 
skada.
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Fler och bättre ARRANGEMANG

Antalet motionslopp har under den senaste tioårsperioden mer än fördubblats. 2016 såg dock 
en minskning med elva procent i totalt antal starter jämfört med året innan.

Under 2016 arrangerade friidrottsfören-
ingarna rekordmånga centralt godkända  
lopp – 443 st. Totalt startade 612 396 i 
dessa lopp, vilket är en minskning med 
11 % jämfört med 2015. Toppnoteringen 
gjordes 2014 med drygt 743 000 starter.

Trenden är tydlig att både de klassiska 
löploppen och den nya trailloppen ökar 
i antal samtidigt som det totala anmäl-
ningsintresset minskar. Intresset för mer 
udda löpformer ökar däremot i rask takt 
Det kommer hela tiden nya löpformer som 
exempelvis upplevelselopp, hinderlopp,  
ultralopp, skyrunning, snöskolöpning, 
bergslöpning, äventyrslopp, swimrun, 
OCR (Obstacle Course Race) och multi- 
sport som innehåller löpning.

Utbudet av motionstävlingar i löpning 
och i andra idrotter ökar hela tiden vilket 
också har inneburit en ökad konkurrens. 
Många etablerade lopp har under 2016 
sett nedåtgående anmälningssiffror. Av fri-
idrottens 50 största motionslopp har 78% 
minskat i antal anmälningar under året.

Godkänt lopp
Under 2016 har begreppet och symbolen 
”Godkänt lopp” lanserats. Symbolen är 
utvecklad för att tydliggöra vad det inne-
bär att loppet är centralt godkänt och gör 
det enklare för löpare att välja bland alla 
de lopp som erbjuds och för att känna igen 
vilka som arrangeras av friidrottsförening-

ar. Godkännandet är en kvalitetsstämpel 
och skapar trygghet för deltagaren efter-
som arrangören, genom ansökan om god-
kännande, förbinder sig att följa Svensk 
Friidrotts tävlingsregler. 

Bland de viktiga argumenten för God-
känt lopp är att överskotten från loppet 
går till friidrottsföreningarnas verksam- 
heter vilket bidrar till att fler får möjlighet 
att röra på sig, unga som gamla. 

Färre deltagare i rekordmånga lopp

2016 var Susanna Kallur tillbaka på tävlingsbanan efter åtta år av skador. Den laddade 
comebacken gjorde hon på Bauhaus-galan.
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Sverige på fötter
I juni arrangerade Svensk Friidrott den na-
tionella manifestationen ”Sverige på fötter”  
för att fira det stora värdet av att röra på sig, 
och att göra det tillsammans med andra.  
Under en och samma timme, den 14 juni, 
uppmanades hela Sverige att röra på sig – 
var och en kunde göra vad de ville, bara 
de inte satt still. 51 friidrottsföreningar var 
lokala värdar och arrangerade aktiviteter, 
dit de bjöd in allmänheten. Totalt samlades 
strax under 3 000 personer i någon form av 
friidrottsaktivitet under den aktuella tim-
men. 

Slutsålt till Nordenkampen
Nordenkampen var tillbaka i Sverige för 
andra gången och tillsammans med IFK 
Växjö och Växjö kommun stod Svensk Fri-
idrott som värd för tävlingen som nu gått 
två cykler, sammanlagt sex år. 

När den gick i Sverige och Växjö förra 
gången var det uppladdning inför inom-
hus-EM i Göteborg 2013. Den här gången 
var det framför allt Susanna Kallurs come- 

back i det svenska landslagslinnet som det  
var störst intresse kring. Vid Norden-
kampen lanserades också den svenska 
supporterklubben ”Klubb Sverige” för 
friidrottspublik som vill ha lite extra vid 
landskamper och mästerskap. I det här fal-
let innebar det mat, dryck, underhållning, 
intervjuer med elitaktiva och andra aktivi-
teter före tävlingen.

Svenska världsgalor
Under 2016 fick vi ännu ett år av världsfri- 
idrott på hemmaplan i form av Globengalan 
(IAAF World Indoor Tour) och Bauhaus- 
galan (IAAF Diamond League). Globen- 
galan bjöd på två världsrekord av Ayanleh  
Souleiman på 1 000 meter och Genzebe  
Dibaba på en mile. Bauhausgalan på Stock- 
holms stadion i juni bjöd på friidrott i 
världsklass där det allra största intresset var 
Susanna Kallurs comeback i världseliten på 
100 meter häck efter åtta år av skador.

Galorna som bjudit på friidrott i högsta 
klass har haft svårigheter att fylla läktarna. 
Globengalan samlade en publik på 5 500 
och Bauhaus-galan 7 600.

Folksam Grand Prix
Folksam Grand Prix genomfördes 2016 
med galorna Sollentuna GP, Göteborg GP 
och Karlstad GP. Publiken börjar nu känna 
igen den nya generationen av den svenska 
eliten och publiksiffrorna ökade för alla 
tävlingar jämfört med tidigare år. 

Det var andra året med SVT som 
TV-distributör och tittarsiffrorna var goda 
vilket gjorde att SVT valde att direktsända 
hela Karlstad GP i Kunskapskanalen istäl-
let för att endast visa live i SVT play med 
sammandrag senare på kvällen som pla-
nerat. En nyhet till för året var Folksams 
Ärevarv där barn kunde få chansen att vara 
en del av tävlingarna genom att springa ett 
varv inför all publik.

För andra året genomfördes en av Folk-
sam Challenge-tävlingarna i Umeå, den här 
gången med en mycket bra diskustävling på 
programmet. Den andra gick i Helsingborg 
och den tredje delades upp på flera olika 
tävlingar.

Erica Jarder på Folksam Grand Prix Karlstad.
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SM i alla former
Det var rutinerade arrangörer av Inomhus- 
SM respektive Friidrotts-SM genom Malmö  
AI och Turebergs FK. MAI har stått som 
värd för ISM sju gånger inklusive årets 
mästerskap och Tureberg har arrangerat 
Friidrotts-SM fem gånger sedan 1969. 

SM-milen genomfördes för tredje året 
och blev en stor succé, mycket tack vare flyt-
ten till Stockholm och samarbetet med Ma-
rathongruppen. Totalt deltog 3 500 löpare  
och den större delen av svenska eliten var 
på plats i loppet.

Lag-SM arrangerades av Tjalve IF Norr-
köping i samband med SM-veckan med be-
tydligt större publik än de senaste åren och 
stort TV-intresse.

En nyhet i SM-sammanhang var det  
arbete som kastsäkerhetsgruppen genom-
förde och som innebar att man under året 
inspekterade burar och kastförutsättningar 
på JSM, USM, Lag-SM och Friidrotts-SM. 
Hittills har gruppen kunnat konstatera att 
inte någon bur uppfyllt kraven (IAAF:s 
regler) vid en första inspektion men vid 
uppföljande kontroll har brister åtgärdats 
vilket har gjort att man under de här täv-
lingarna sluppit incidenter. Förutom den 
tekniska inspektionen har det också ge-
nomförts seminarier med de aktuella för-
bundsdomarna. 

Landskamp – mångkamp
Huddinge AIS stod som värd för Nordiska  
juniormästerskapen i mångkamp och lands- 
kampen mellan Sverige-Finland-Estland 
i juni. Källbrinks IP är tillsammans med 
några andra idrottsplatser i Sverige väl 
lämpad för uppgiften med möjlighet till 
dubbla stavhopp, längdhopp och höjd-
hopp. Tävlingen flöt mycket bra genom 
Huddinge AIS försorg och fick goda vitsord 
från gästande nationsförbund.

Kraftmätningen
Lagtävlingen där Sveriges bästa klubblag 
i 15-årsklassen utses, Kraftmätningen, 
genomfördes i år för elfte gången. Under 
våren och försommaren genomfördes sex 
kvaltävlingar i Borås, Enskede, Kungs-
backa, Ljungby, Märsta och Norrköping 
där sammantaget 42 flicklag och 39 pojklag 
från 38 olika föreningar kom till start. 
Hammarby IF vann tävlingen i mixklas-
sen för tredje gången sedan 2013, arrang-

örsklubben Linköpings GIF tog sin andra  
seger i pojkklassen och Hammarby IF vann 
flickklassen för första gången.

Kraftmätningen går också som en lagtäv-
ling för 17-åringar under inomhussäsong-
en. Denna tävling genomfördes för andra 
gången och Hammarby IF tog hem segern.

Tävlingskommittén (TäK)  
TäK har under året genomfört åtta proto- 

kollförda sammanträden och har under 
året, förutom de vanliga uppgifterna ock-
så genomfört en SM-utredning. Utred-

ningen inleddes med en pilotstudie där 
bland annat ett antal utvalda personer i 
olika roller (tränare, ledare, SDF, aktiva) 
ingick. 

Vid förbundsårsmötet hölls ett semina-
rium kring SM-utredningen och senare 
under året hölls workshops i Sollentuna 
och Göteborg. Arbetet resulterade i ett re-
missförslag som under hösten låg öppet för 
åsikter från friidrottssverige. Engagemang-
et var stort och drygt 150 synpunkter kom 
in och slutmålet är nu ett styrelseförslag till 
förbundsårsmötet 2017.

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka publik och omsättning på våra  

 galatävlingar. 
•  Öka antalet deltagare i nationella  

 tävlingar. 
•  Skapa grogrund för utveckling av  

 fler attraktiva lokala arenatävlingar  
 framförallt för juniorer och seniorer.  

Resultat  
- Så långt har vi nått 2016
•  Åskådarantal på våra galatävlingar: 

 21.752 (Bauhaus-galan:    
 7.600, Globengalan: 5.500,  
 Sollentuna GP: 2 600, Karlstad GP:  
 4 552, Göteborg GP: 1 500).

•  Antal av IAAF och EAA sanktionerade  
 årliga galatävlingar: Två respektive   
 tre, plus ett antal tävlingar med annan  
 internationell sanktion. 

•  Antal arenatävlingar för juniorer och  
 seniorer: 141 för seniorer, 10 med   
 22-årsklass, 57 med 19-års klass.

•  Antalet centralt sanktionerade långlopp:  
 443 varav 22 stafetter.

•  Antalet TV-tittare på våra stora evene- 
 mang:  
 Bauhaus-galan SVT2 - 90 min   
 - 645 000,  
 Globengalan - TV12 - 149 min  
 - 125 000,  
 Globengalan - TV4 - 28 min - 66 000,  
 Sollentuna GP - SVT2 - 29 min  
 - 346 000,  
 Göteborg GP - SVT2 - 28 min  
 - 374 000,  
 Karlstad GP SVT2 - 29 min 332 000,  
 Karlstad GP – Kunskapskanalen  
 - 134 min - 152 000,  
 Friidrotts-SM - SVT1-2 - 86 min  
 - 806 000,  
 Finnkampen - SVT1-2 - 432 min  
 - 1 299 000.

Fler och bättre ARRANGEMANG

Höjdhopparen Sofie Skoog fick sitt stora internationella genombrott 2016.
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Antal anmälda i de största loppen

Tävling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GöteborgsVarvet 53848 58122 59617 62513 64738 65501 64325 64491

Midnattsloppet, Stockholm 20603 21151 24441 30300 36044 40773 37649 32896

TCS Lidingöloppet 23444 23703 26704 27732 27899 29606 29838 26677  

Tjejmilen, Stockholm 25922 28091 30576 32111 33614 33050 31051 26372

Vår Ruset, Stockholm 29069 29763 30324 32158 29605 28435 24080 19825

Blodomloppet, Stockholm 9666 9698 9862 13811 13612 17154 19357 18422

Bellmanstafetten, Stockholm 9535 10900 13780 14920 17900 18590 20055 18365

ASICS Stockholm Marathon 18827 20136 20651 21266 21736 22204 20260 17128

Stockholm halvmarathon 11176 13585 15158 16689 17209 17686 16075 14743

Blodomloppet, Linköping 10626 11335 11463 13344 12790 13515 12780 13220

Blodomloppet Uppsala 6669 7794 9966 12547 13368 14055 13632 12630

Blodomloppet, Göteborg 10349 9451 9370 11863 11382 11786 12192 10510

Midnattsloppet, Göteborg 10680 12365 13828 14039 13969 14080 10871 9963

Blodomloppet, Borlänge 5083 4578 5096 7081 8655 9850 9921 9720

Tjur Ruset, Stockholm 4622 5108 5517 6678 11558 11961 11332 9621

Vår Ruset, Göteborg 17500 16600 16600 16900 11995 11038 10767 9380

Vår Ruset, Karlstad 7759 7650 8040 9621 8601 8651 8775 8010

Blodomloppet Umeå 5999 7243 5584 7174 7291 6720 8806 7774

Hässelbyloppet, Stockholm 4327 5193 6102 7041 7630 6934 7194 6334

Blodomloppet, Jönköping 3523 3999 4387 4761 6423 6529 6396 6236

Lundaloppet, Lund 2548 3453 4011 4400 4493 5609 5655 5981

Vår Ruset, Norrköping 6586 6127 6655 8480 6782 6085 7240 5803

Vår Ruset, Örebro 7782 7800 7400 7610 6792 6300 6512 5800

Blodomloppet, Karlskrona  1352 1894 2894 3549 4001 4837 5716

Blodomloppet, Malmö 5745 6098 6269 6626 6855 5927 5480 5630

Kretsloppet, Borås 2538 4009 4132 5621 5246 5403 5994 5537

Blodomloppet, Västerås 3673 3418 3495 4901 5883 6433 6198 5368

Vasastafetten, Mora 3180 3510 4420 5030 5140 5500 5040 5150

Vår Ruset, Gävle 5112 5102 5900 6400 5645 6154 6044 5049

Vår Ruset, Vänersborg 6004 5013 5245 5403 5249 5492 5938 4918

Midnattsloppet, Malmö     5166 6210 5422 4819

Vår Ruset, Malmö 9967 8787 7497 6494 6588 6465 6169 4782

Rosa Bandet-loppet, Lidingö 5731 5598 6333 6005 5903 5251 5064 4774  

Kungsholmen runt, Stockholm 1946 2187 3009 4006 4702 4877 4374 4702

Vår Ruset, Halmstad 6237 5938 5481 5116 5043 5069 5039 4683

Vår Ruset, Västerås 5830 5300 5400 5700 5784 5954 6314 4601

Vår Ruset, Jönköping 6283 6320 6337 6585 6328 5755 5165 4563

Vår Ruset, Sundsvall 6179 5591 5220 5614 4753 5091 5010 4456

Vår Ruset, Växjö 6782 5789 5045 4914 4224 4826 4858 4438

Blodomloppet Hudiksvall 3415 3697 3856 4479 5030 4551 4709 4365

Blodomloppet, Örebro 3371 3186 2929 3750 4792 5204 4890 4033

Stafettvarvet, Göteborg     1865 1995 3635 3860

Vår Ruset, Luleå 5414 4735 4606 3348 3400 3164 3743 3850

Vår Ruset, Östersund     4343 5170 4778 3665

STHLM 10/SM-milen      1011 941 3649

Premiärmilen, Stockholm 2670 3037 4014 4231 4129 4264 4893 3584

Women’s Health halvmara, Sth      2031 2946 3555

Tjur Ruset, Karlstad 989 1183 1450 1838 2543 3216 3730 3546

Karlstad Stadslopp 2836 3506 4020 4430 4414 4618 3871 3277

Springtime Helsingborg 1387 2004 2397 2586 3838 3557 3741 3111

Finalloppet, Göteborg 1663 1817 2058 3934 3829 3440 2971 2724

Dr Margaretaloppet, Kalmar 3967 3743 3843 4351 4192 3681 3309 2672

Göteborgsvarvets seedn lopp 1783 2772 2782 3412 2693 3123 2879 2425

Luleå stadsmara 1260 1153 2365 2158 1896 1948 2233 2171

Helsingborg marathon      3326 2759 2142

Topploppet, Stockholm  2753 3474 4142 3883 3315 2725 2125

Malmö halvmarathon, höstmil   2667 2901 2196 1933 1732 2054

 

Blått=ökat antal deltagare  

Orange=minskat antal deltagare

Största elit- och motionsloppen
Tävling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lilla Göteborgsvarvet,  

miniVarvet 6759 10917 10865 11114 11666 12952 14463 14096

Stockholm minimarathon 7434 7525 7604 7416 6504 5664 4950 4498

Midnattsloppet, Stockholm 1239 1427 1383 1511 1553 1963 3734 3643

Lidingö skolstafetten 2797 2804 2860 2936 3008 3172 2428 3272

TCS Lilla Lidingöloppet 4968 3909 3778 3899 3249 3408 3244 3151

Kalvinknatet, Kalmar        2491

Kalv Ruset, Stockholm 373 443 556 681 828 1048 1831 2008

Kretsloppet, Borås   765 1411 1160 1434 1842 1828

Växjöloppet    1600 1710 1860 1450 1410

Lilla Skärholmsloppet    716 993 1141 1316 1312

Miniloppet, Karlstad 1193 1173 1565 1414 1436 1724 1601 1308

Blodomloppet Linköping  492 566 568 686 949 1106 1300

Knatteloppet, Lidingö 2920 1861 1631 1590 1440 1505 1434 1294

Kalv Ruset, Karlstad 335 331 600 875 1063 1160 1227 1231

Tolvanloppet, Bromma 925 831 1000 1070 1012 1140 1181 1071

Victorialoppet, Borgholm 926 801 942 471 917 984 1103 1041

Största barn- och ungdomsloppen   

Folkfest på Söder. Midnattsloppet Stockholm lockade nära  
33 000 löpare.
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Fler och bättre ANLÄGGNINGAR

Anläggningskommittén har haft ett inten-
sivt år med arbetet för att påverka beslut 
om nya anläggningar och även upprätt- 
hålla god kvalité på de som finns. Det gäller 
näridrottsplatser, idrottsplatser, hallar och 
löparspår samt annan mark som används 
inom friidrotten. Svensk Friidrott arbetar  
ambitiöst för att det ska gå att utöva fri-
idrott på ändamålsenliga anläggningar 
oavsett om det sker i spontan form, inom 
ramen för skolan eller i föreningsregi. 

Nya stora anläggningar
Efter ett långt påverkansarbete mot tjänste- 
män och politiker invigdes under 2016 nya 
hallar i Uppsala och Sollentuna. På båda 
dessa platser finns det nu mycket goda för-
utsättningar för friidrott med en parallell 
utomhusanläggning i nära anslutning. 
Hallarna kommer att betyda mycket inte 
endast för friidrotten i Uppsala och Sol-
lentuna, utan även för verksamheten i hela 
Uppland och norra Storstockholm. Vidare  
ser Svensk Friidrott positivt på att fler sko-
lor och utbildningssäten kan få prova fri-
idrott i de nya hallarna. Under början av 
2017 kommer det även att invigas en ny 
hall i Gävle.

Friplassen och 200-metersbana
I många år har friidrotten i Sverige legat 
efter när det gäller näridrottsplatser. Här 
har till exempel Norge och Frankrike varit 

föregångsländer. Extra glädjande är därför 
att det under den tidiga sommaren 2016 
invigdes en näridrottsplats för friidrott i 
Täby. Denna näridrottsplats är utformad 
enligt det norska konceptet Friplassen.

Under året invigdes också en helt ny an-
läggning i Hedesunda utanför Gävle där 
man byggt en arena med en 200-meters-

rundbana med fyra banor, längdgropar, 
kulring, diskusring, ansatsbana för spjut 
och höjdhoppsförutsättningar. Arenan 
Häsenstadion med allvädersunderlag kan 
vara den första i sitt slag och har finansie-
rats bland annat genom Allmänna arvsfon-
den och Idrottslyftet samt genom ideella 
krafter i Hedesunda friidrott.

Under året har vi sett en positiv arenautveckling med bland annat nya hallar i Uppsala och 
Sollentuna samt en unik miniarena i Hedesunda.

Positiv hallutveckling

Fullt på Tingvalla. Folksam Grand Prix i Karlstad drar alltid stor publik.
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Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Att det i alla Sveriges städer med fler än 40 000 invånare  

 ska finnas minst en fullgod friidrottsarena med gräs och  
 400 meter långa, väl underhållna, löparbanor. 

•  Vi ska öka andelen tätorter med 5 000-40 000 invånare  
 som har minst en fullgod anläggning för friidrottsföreningar,  
 skolor och löpare. 

•  Att det i storstäderna ska finnas minst en fullstor hall med  
 200 meter långa löparbanor och möjlighet till träning av  
 de flesta friidrottens grenar. 

•  Att det i minst 15 av landets städer ska finnas arenor där  
 Friidrotts-SM, Folksam Grand Prix och internationella  
 tävlingar kan arrangeras. 

Resultat - Så långt har vi nått 2016
•  Andelen kommuner över 40 000 invånare som har  

 friidrottsbanor med gräs och 400 meter löparbanor: 71%.
•  Antalet tätorter med 5 000-40 000 invånare som har en  

 fullgod anläggning för friidrottsföreningar, skolor och löpare:  
 64.

•  Antalet inomhushallar med 200 meter löparbanor: 25.
•  Antalet städer med arenor där Friidrotts-SM, Folksam Grand  

 Prix och internationella galatävlingar kan arrangeras: 37.

Påverkansarbete och  
teknisk rådgivning
Hjärtat i anläggningskommitténs arbete är  
de vardagliga insatserna med att påverka  
tjänstemän och politiker samt teknisk råd-
givning. Påverkansarbetet sker via brev, 
mediebearbetning, personliga kontakter 
och besök hos kommuner, alltid i samråd 
med den lokala föreningen och distriktet. 
Teknisk rådgivning kan handla om att lyfta 

fram goda exempel på anläggningar, ge tips 
om specifika material och/eller inspel om 
behov av investeringar för att möjliggöra 
arrangörskap av centrala tävlingar.

Anläggningskommitténs  
strategiska inriktning
Idag finns det i Sverige 25 fullstora fri- 
idrottshallar. Kommittén arbetar dock nu 
mer än tidigare med att även få till fler 

näridrotts- och skolidrottsplatser, mindre 
hallar och andra former av anläggningar. 
Vidare är det viktigt att utöka underhållet 
på våra nuvarande idrottsplatser, löparspår 
och utegym och se till att exploaterings- 
planerna, främst i våra stora kommuner, 
inte hindrar löpningen i skog och mark. 

Sollentunas nya inomhushall, i direkt anslutning till Sollentunavallen, invigdes under 
2016.

Löparspåren har stor betydelse för fri- 
idrottens verksamhet.



Årsredovisning

Verksamhetens art och inriktning

Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har under året haft 1013 (1017) 
medlemsföreningar. Knappt hälften av föreningarna är så kallade 
arenaföreningar med tävlings- och arrangemangsverksamhet 
medan resterande har tonvikt på motion. Denna breda verksamhet 
är friidrottens stora tillgång och av avgörande betydelse för SFIF:s  
position och utveckling.

Den av förbundsårsmötet antagna visionen lyder ”Din idrott 
– för livet” och verksamhetsidén ”Vi erbjuder dig originalet och  
rörelsen – för att vi älskar friidrott”. Verksamhetsinriktningen för 
2014-2020 anger ytterligare en riktning – att på ett mer påtag-
ligt sätt integrera den breda motionslöpningen i föreningarnas 
basverksamhet.

Den årliga verksamhetsplanen innehåller fem fokusområden  
baserat på ”Fler och bättre”: föreningar, ledare/tränare, friidrottare,  
arrangemang och anläggningar.

SFIF medverkar i såväl den nationella idrottsrörelsen under para- 
plyerna för Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK) som i de internationella friidrottsgemenskaperna 
via Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och Europeiska Frii-
drottsförbundet (EAA).

Resultat och ställning

SFIF har under året erhållit ett stöd från RF om 13,5 MSEK (12,1 
MSEK) och SOK om 3,4 MSEK (3,2 MSEK). Av det extra anslag RF 
fick av regeringen i början av året erhöll SFIF 2,3 MSEK. Därut-
över har medel erhållits genom regeringens särskilda satsning, 
Idrottslyftet för förbundsutveckling, på 4,1 MSEK (3,6 MSEK).

Resultatet för 2016 visar ett överskott på 1605 KSEK (underskott 
-851 KSEK) vilket skall ställas mot ett justerat budgeterat överskott 
på 500 KSEK. Det positiva resultatet beror främst på det utökade 
stödet från RF på 2,3 MSEK varav 835 KSEK som villkorat elitstöd.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vid förbundsårsmötet i Sollentuna valdes Björn Nilsson till ny ord-
förande efter tf ordförande Toralf Nilsson. 

Idrottsligt blev det bland annat fyra medaljer vid EM i Amster-
dam och under hösten vann Maria Jansson EM-guld i 24-tim-
marslöpning. OS i Rio bjöd på flera goda insatser och finalplatser 
men en medalj saknades. Våra ungdomar och juniorer skördade 
stora framgångar vid de internationella mästerskapen vilket visar 
att återväxten fortsatt är god. Under året startade vi också upp 
prestationscentrum för medel/långdistans i Göteborg.

Projektet Svenska löpare genomförde sitt andra år med stöd av 
bland annat Postkodstiftelsen. Projektet slutredovisades per 31 
december. Styrelsen beslutade i augusti att Svenska Löpare från 1 
januari 2017 övergår till den ordinarie verksamheten.

Dopingfrågan har haft fortsatt hög prioritet och kom i fokus när 
Abeba Aregawi i februari stängdes av under utredning för miss-
tanke om dopingförseelse efter spår av Meldonium. Efter många 

turer fram och tillbaka återkallade RFs Dopingkommission sin  
anmälan den 14 juli. Aregawi var då fri att tävla med omedelbar 
verkan och dömdes aldrig. Dock valde förbundsstyrelsen att tills 
vidare stänga av Aregawi från landslagsuppdrag då hon brutit 
mot landslagets interna regelverk. Förbundsstyrelsen besluta-
de att låta utreda osäkerheten kring Aregawis medicinska och 
idrottsliga status och miljö samt krävde att hon skulle genomgå 
landslagets antidopingutbildning för att återigen kunna bli utta-
gen i landslaget.

Glädjande kan vi konstatera att intäkterna från sponsorer fort-
satt ligger på en hög och stabil nivå. Under sommaren förlängdes 
avtalet bland annat med Bauhaus som huvudsponsor i ytterligare 
fyra år. 

Internationellt har vi kunnat konstatera att IAAF antagit en ny 
konstitution med fokus på Good Governance vilket vi också gav 
vårt fulla stöd vid extra kongressen i Monte Carlo i december. 

Förvaltning

Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är samlat, SFIFs 
högsta beslutande organ. Styrelsens åligganden beskrivs i stad-
garna och uppgiften är bland annat att driva Svensk Friidrotts 
verksamhet enligt stadgarna och förbundsårsmötets beslut.  
Styrelsen ansvarar också för den internationella representationen.

Styrelsen består av nio valda ledamöter (fem män och fyra 
kvinnor) samt Toralf Nilsson som har en plats via sin position 
inom EAA, och en personalrepresentant. Därutöver deltar på 
styrelsemötena även generalsekreteraren, styrelsens sekreterare, 
ledamot från ungdomsrådet samt representant från valbered-
ningen. Styrelsen har under året haft 15 protokollförda möten. 
Förbundskansliet har under 2016 haft 19 personer (11 män och 
8 kvinnor) anställda.

Framtida utveckling

Verksamhetsinriktningen är det styrmedel som gäller fram till 
2020. Värdegrundsfrågor i form av arbete med mångfald och 
jämställdhet kommer att finnas högt på agendan. Föreningarna 
är våra viktigaste verktyg för att skapa en attraktiv verksamhet för 
olika målgrupper där alla skall vara och känna sig välkomna. Vi 
har för 2017 fått beviljat två projekttjänster via Idrottslyftet som 
skall arbeta med föreningsutveckling och förstärkt utbildnings-
verksamhet.

Friskis & Svettis har till RF-stämman i maj 2017 ansökt om att få 
bilda ett eget specialförbund, något som i så fall skulle påverka 
vår verksamhet på många olika sätt.

Finnkampen på hemmaplan i Stockholm första helgen i sep-
tember 2017 är ett viktigt arrangemang och målet är ett utsålt 
Stadion och dubbelseger i seniorkamperna. SFIF har tillsammans 
med Gävle kommun ansökt om att få arrangera Junior-EM för 
22-åringar år 2019. Samma år kandiderar vi tillsammans med 
Borås om motsvarande arrangemang för 19-åringar.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
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Ekonomisk utveckling i sammandrag (MSEK)
 2016 2015 2014 2013

Intäkter 42,3 42,9 36,4 34,5

Årets resultat +1,6 -0,9 -2,96 -0,7

Balansomslutning 12,9 9,9 15,1 14,3

Medelantal anställda 19,0 20,0 19,0 20,0

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)
  2016-01-01 2015-01-01   
 Not 2016-12-31 2015-12-31  

Verksamhetens intäkter         

Nettoomsättning 1 16 688 19 941   
Erhållna offentligrättsliga bidrag 2 23197 20 647   
Medlemsavgifter  2 386 2 348   
Summa intäkter  42 271 42 936 
  

Verksamhetens kostnader        

Lämnade bidrag och anslag  -6 570 -6 914   
Övriga externa kostnader 8 -19 759 -20 580   
Personalkostnader 3 -14 057 -15 817   
Avskrivningar  -130 -125   
Summa kostnader  -40 516 -43 436  

 
Verksamhetsresultat  1 755 -500  
 
Resultat från finansiella investeringar        
Ränteintäkter m.m.  - 34   
Nedskrivning av aktier i dotterbolag  -150 -385   

Årets resultat  1 605 -851  
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)    

Årsredovisning

  

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31      
 

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 4 87 165  
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i dotterbolag 5 50 50  
Summa anläggningstillgångar  137 215 

 
Omsättningstillgångar        
Varulager m m        
Varulager  381 436  
  381 436  
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  1 728 764  
Övriga fordringar  1 809  
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 6 1 218 957  
  2 947 2 530  
 
Kassa och bank   9 506 6 705 
 
Summa omsättningstillgångar  12 834 9 671 

Summa tillgångar  12 971 9 886       
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 7     
Balanserat resultat  5 479 6 330 
Årets resultat  1 605 -851  
Summa eget kapital  7 084 5 479 

Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder  1 453 822  
Övriga skulder  363 329  
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 8 4 071 3 256  
Summa kortfristiga skulder  5 887 4 407 

Summa Eget kapital och Skulder  12 971 9 886 

 
POSTER INOM LINJEN      
Ställda säkerheter  Inga Inga  
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)
Redovisnings och värderingsprinciper      
Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och  Bokföringsnämndens allmänna råd för idiella  
föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i  jämförelse med föregående år. 

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



Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

Not 1 Nettoomsättning  2016 2015      
Idrottsverksamhetens intäkter  1 434 2 712 
Sponsring, reklam, annonser  13 836 15 852 
Försäljningsintäkter  1 418 1 377

Summa  16 688 19 941

Not 2 Erhållna offentligrättsliga bidrag  2016 2015 
Bidrag RF/SF-Stöd/Idrottslyftet/Elitstöd  17 594 15 717 
Bidrag SOK   3 443 3 214 
Bidrag EAA  192 262 
Bidrag IAAF  264 91 
Bidrag Postkodstiftelse  1 654 1 346 
Övr bidrag  50 17

Summa  23 197 20 647

Som bidrag räknas likvida medel från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som  
förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.        

Not 3 Löner och andra ersättningar  
och sociala avgifter  2016 2015      
Styrelse och generalsekreterare  944 911 
Övriga anställda  7 492 8 597 
Ledararvode, landslagsersättningar  652 947 
Sociala avgifter enligt lag och avtal  4 256 4 463 
(varav pensionskostnader)  (997) (1 018)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 13 344 14 918

Pensionskostnader för generalsekreteraren 282 ksek (233 ksek). Uppsägningstiden för avtalet är från Svenska Friidrottsförbundets  
sida tolv månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från generalsekreterarens  sida gäller sex månader.   
 

Medelantalet anställda med  
fördelning på kvinnor och män      2016 2015      
Män  11 12 
Kvinnor  8 8 
Totalt  19 20

Fördelning ledande befattningshavare  
per balansdagen     2016-12-31          2015-12-31 
Män        
Styrelse  5 4 
GS  1 1 
Totalt  6 5 
 
Kvinnor        
Styrelse  4 5 
Totalt  4 5
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Anläggningstillgångar       
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på  
bedömd nyttjandeperiod.        
Inventartier 5 år 
Datorer 3 år

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

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

Not 5 Aktier i dotterföretag 
Svensk Friidrott Produktion AB,  556850-3444       
Tot Aktieinnehav  antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital 
1 000 1 000 50 -115 140

  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde  1 865 000 1 480 000 
Aktieägartillskott  150 000 385 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 015 000 1 865 000 
 
Ingående nedskrivningar  -1 815 000 -1 430 000 
Årets nedskrivning  -150 000 -385 000 
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -1 965 000 -1 815 000

Utgående redovisat värde  50 000 50 000  

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       
  2016-12-31          2015-12-31      
Förutbetalda hyror  234 226 
Förutbetalda företagsförsäkringar  71 45 
Övriga förutbetalda kostnader   913 686 
Summa  1 218 957 

Not 7 Eget kapital  
 Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 6 330 -851 5 479 
Resultatdisposition -851 851 0 
Årets resultat  1 605 1 605 
Utgående balans 5 479 1 605 7 084

Not 8 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter     2016-12-31           2015-12-31

Upplupna semesterlöner  664 587 
Arbetsgivaravgifter  496 452 
SOK   746 881 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 165 1 182 
Summa  4 071 3 102

       

       

Not 4 Inventarier  2016-12-31 2015-12-31      
Ingående anskaffningsvärde  1 298 1 345 
Årets inköp  52 90 
Försäljning/utrangeringar  -475 -137  
Utgående anskaffningsvärde  875 1 298

Ingående avskrivningar enligt plan  -1 133 -1 145 
Försäljning/utrangeringar  475 137 
Årets avskrivning enligt plan  -130 -125 
Ackumulerad avskrivning  -788 -1 133 
Utgående planenligt restvärde  87 165

Stockholm den 17 februari 2017 

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
                                            Björn Nilsson, ordförande
    Berndt Andersson, Lena Björk, Pia Bosdotter Olson, Karin Lundgren , Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Bo Sjölander,  

Johan Storåkers, Anders Tallgren, Toralf Nilsson 
Stefan Olsson, generalsekreterare och Björn Lindén, personalrepresentant
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Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Friidrottsförbundet för 
år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balans- 
räkningen.

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

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

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra infor-
mationen. Den andra informationen som vi tagit del av består Verksamhetsberät-
telsen. Verksamhetsberättelsen infattar inte årsredovisningen och vår revisions- 
berättelse.

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

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

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

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.  
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller någ-
ra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekrete-
raren för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verk-
samheten.

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo- 
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
gransk ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.
•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten  
i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och till- 
hörande upplysningar.
•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan 
fortsätta verksamheten.
•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.
Vi måste informera styrelsen och generalsekreteraren om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och generalsekreterarens förvaltning för Svenska Friidrottsförbundet för år 2016.

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter och general- 
sekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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

Styrelsens och generalsekreteraren ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som ansvarar för förvaltningen.

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

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

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

Stockholm den 21 februari 2017
Grant Thornton Sweden AB

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse Till förbundsstämman i Svenska Friidrottsförbundet Org.nr. 802001–0719
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Organisation

Hedersordförande
H M Drottningen

Ordförande
Björn O. Nilsson (fr o m 2016-03-20)

Tillförordnad ordförande
Toralf Nilsson (t o m 2016-03-20)

Förste vice ordförande
Karin Lundgren (fr o m 2016-03-20)

Övriga ledamöter
Berndt Andersson (fr o m 2016-03-20), Lena 
Björk, Pia Bosdotter Olson, Gunilla  
Löthagen Sjöstrand, Toralf Nilsson  
(fr o m 2016-03-20), Bo Sjölander  
(fr o m 2016-03-20), Johan Storåkers, Anders 
Tallgren (fr o m 2016-03-20), Mats Åkerlind 
(t o m 2016-03-20), Anna Öberg (t o m 
2016-03-20) Personalrepresentant: Magnus 
Fridell (t o m 2016-03-20), Björn Lindén (fr om 
2016-03-20) 

Hedersledamot
Arne Ljungqvist 

Valberedning
Christina Liffner (ordf.), Krister Clerselius, Mi-
kael Romell, Anna Sunneborn, Siv Tjärner 

Revisionsbolag
Grant Thornton Sweden AB, huvudansvar 
Stefan Norell 

Anläggningskommittén
Johan Storåkers (ordf.), Rickard Bryborn,  
Ove Jonsson, Björn Lindén, Andreas  
Thornell 

Internationella kommittén 
Toralf Nilsson (ordf.), Kajsa Bergqvist, Curt  
Högberg, Staffan Movin, Björn O Nilsson  
(fr o m 2016-03-20), Stefan Olsson, Anders 
Tallgren

Medicinska kommittén
Sverker Nilsson (ordf.), Gunnar Bergqvist,  
Jenny Jacobsson, Jan Kowalski, Marina  
Sjöberg, Anna Öberg (t o m 2016-03-21),  
Berndt Andersson (fr o m 2016-03-21).  
Adj: Anders Rydén, Toomas Timpka, Karin 
Torneklint, Charlotte Schönbeck (aktivas råd)

Tävlingskommittén
Mats Åkerlind (ordf. t o m 2016-03-20), An-
ders Tallgren (ordf fr o m 2016-03-21), Gun-
nar Holm, Patrick Malmqvist, Mikael Romell, 
Lillemor Rönnbrant, Per Jutterström (fr o m 

2016-06-29), Pär Holm (fr o m 2016-06-29), 
Anna Palmerius (fr o m 2016-08-30), Karin 
Torneklint, Andreas Thornell, Daniel Bergin

Utmärkelsekommittén
Anders Borgström (ordf.), Bengt Holmberg, 
Kerstin Rosén, Elisabeth Rosenberg, Björn 
Lindén (fr o m 2016-04-01) 

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordf.), Lena Björk (förbundssty-
relsen), (fr o m 2016-04-20), Ulf Agrell, Anna 
Ek, Peter Hackenschmidt, Mikael Magnusson, 
Jenny Åkervall (fr o m 2016-04)

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

Aktivas råd
Malin Dahlström, Petter Olson, Charlotte  
Schönbeck, Stefan Tärnhuvud, Anna Wessman, 
Anna Jonsson (t o m 2016-03-31), Jan Larsson 
(fr o m 2016-04-01),  
Karin Torneklint

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm, Stefan Olsson

Rådet för ultradistanslöpning 
Johan Steene (ordf.), Fredrik Elinder, Andreas 
Falk, Stina Svensson, Stefan Olsson (adj.)

Ungdomsrådet
Viktoria Ämting (ordf.) (t o m 2016-03-19),  
Rebecka Markus (ordf) (fr o m 2016-03-20),  
Patrick Malmquist, Erica Lignell, Hannes  
Gidlöf, Sofia Sandgren (t o m 2016-03-19),  
Alice Andreasson (t o m 2016-03-19), Nora  
Kajo (fr o m 2016-03-19), Gustaf Magnusson 
(fr o m 2016-03-19), Rebecka Öberg  
(fr o m 2016-03-19 t o m 2016-07-30)

Starterrådet 
Thomas Andrén (ordf.), Per Andersson (t o m  
2016-10-09), Stefan Appel, Lisbeth Polgård  
(fr o m 2016-10-10), Thomas van Zalingen,  
Andreas Thornell

Övriga grupper

Folksam Grand Prix styrgrupp 
Pia Bosdotter Olson (ordf.), Jonas Ekstam, 
David Fridell, Anders Olsson (t o m 2016-10-
20), Karin Lundgren (t o m 2016-03-10), Bo 
Edsberger (fr o m 2016-03-11-2016-06-30), 
Niklas Wallenlind (fr o m 2016-07-01), Ras-
mus Olofsson (fr o m 2016-10-21)

Projektgrupp för kastsäkerhet 
Mats Ahlberg (ordf), Anders Axlid, Anders 
Borgström, Andreas Thornell

Svenska löpare styrgrupp
Stefan Olsson (ordf.), Björn O Nilsson  
(fr o m 2016-05-13), Jesper Arkinger,  
Bo Edsberger (t o m 2016-06-07),  
Göran Qvarfordt, Anna Öberg (t o m 2016-
03-20), Tommy Bäckström (fr o m 2016-06-
07), Daniel Almgren (fr o m 2016-02-04), 
Anders Olsson (t o m 2016-02-04) Gunilla 
Dahlén, Jan Larsson, Hillevi Thor

Personal
Stefan Olsson (generalsekreterare), Jan Larsson 
(marknadschef), Magnus Malmsborg (mark-
nadskoordinator), Christina Berg (ekonomichef), 
Johanna Berggrén (ekonomi, 90%), Elisabeth 
Rosenberg (GS-support, förlagsansvarig, 
föreningsadministration t o m 2016-03-31), 
Anna Jonsson (förlagsansvarig, föreningsad-
ministration fr o m 2016-04-01), Fredrik Trahn 
(kommunikationsansvarig), Magnus Fridell 
(kommunikatör), Ellinor Borgström (reception 
och kontorsservice), Andreas Thornell (täv-
lingsansvarig), Gunilla Dahlén (motion och 
långlopp, 60%), Hillevi Thor (Svenska löpare t o 
m 2016-12-31, projektanställd), Marie-Louise 
Dahlberg (föreningsutveckling fr o m 2016-10-
01, projektanställd), Karin Torneklint (förbunds-
kapten), Anders Axlid (grengruppschef kast), 
Anders Rydén (elitidrott och studier), Mikael 
Norman (utbildning), Ulf Friberg (grengrupp-
schef medel/lång fr o m 2016-10-01, 50%), 
Johan Wettergren (grengruppschef medel/lång 
fr o m 2016-10-01, 50%), Torbjörn Eriksson 
(grengruppschef sprint/häck), Daniel Bergin, 
(barn- och ungdomsansvarig), Björn Lindén 
(Ansvarig föreningsutveckling och Idrottslyftet).

Representation
Internationella organisationer 
International Association of Athletics  
Federations (IAAF) 
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceordf.)
Technical Committee: Anna Palmerius 
Women’s Committee: Kajsa Bergqvist 
Athletes’ Commission: Christian Olsson
Competition Commission: Toralf Nilsson 
Medical Commission: Jan Kowalski
Competition Calendar Advisory Group: Toralf 
Nilsson, Rajne Söderberg
One-day Meeting Advisory Group:  
Rajne Söderberg (ordf.), Stina Funke 
World Athletic Series Renovation Advisory 
Group: Toralf Nilsson
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International Athletics Foundation (IAF) 
Arne Ljungqvist (Vice ordf.,ordf. t o m 2016-
12-02) 
 
Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
Arne Ljungqvist (hedersledamot)
Athletes Commission: Stefan Holm 
Members Election Commission: Stefan Holm 
Nominations Commission: Stefan Holm 
Court of Arbitration for Sports:  
Conny Jörneklint  
 
European Athletic Association (EAA)
Council: Toralf Nilsson 
Event & Competition Commission:  
Toralf Nilsson (ordf.)
Athletes Commission: Christian Olsson 
Medical & Anti-doping Commission:  
Jan Engström 
European Athletics Court: Thore Brolin  
(vice ordf.)
Member Federation Development Commission: 
Curt Högberg
Constitution Reform Working Group:  
Thore Brolin 
 
IAAF Diamond League 
Media Working Group: John-Eric Ericsson
General Assembly: Jan Kowalski 

European Athletics Coaches Association
Council: Bengt-Erik Blomkvist  

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

Association of Athletic Managers (AAM) 
Council: Daniel Wessfeldt, Stina Funke 
 
Association of Track and Field Statisticians 
(ATFS) 
Executive Committee: Lennart Julin (vice ordf.), 
Rooney Magnusson 
 
World Masters Athletics (WMA)
Records Committee: Ivar Söderlind 
 
European Masters Athletics (EMA)
Technical Board of Managers: Ivar Söderlind 
(Record Statistician) 

IAU Technical Committee
Reima Hartikainen 

Internationella möten
Nordic-British Youth Conference,   
Oslo 10-11 mars
Daniel Bergin, Patrick Malmquist, Kristian 
Pettersson  

European Athletics Technical Officials  
Management Seminar, Lissabon 10-12 mars
Andreas Thornell
 

Nordic Congress, Oslo, 11-12 mars
Curt Högberg, Toralf Nilsson, Stefan Olsson

European Athletics Womens Leadership  
Seminar, Birmingham, 2-3 april
Anna Palmerius
 
European Athletics CEO Conference,  
Minsk, 8-10 april
Toralf Nilsson, Stefan Olsson

World Masters Athletics Evaluation Visit, 
Göteborg 20-22 maj
Stefan Olsson

European Athletics Medical Seminar,  
Amsterdam, 3-4 juli
Jenny Jacobsson

European Athletics Young Leaders Forum, 
Amsterdam, 6-9 juli
Gustav Magnusson, Patrick Malmquist

Nordic meeting, Amsterdam, 9 juli
Curt Högberg, Staffan Movin, Björn Nilsson, 
Toralf Nilsson, Stefan Olsson, Anders Tallgren

Nordic GS Conference, Köpenhamn,  
23 september
Stefan Olsson, Andreas Thornell, Jan Larsson

European Athletics Bidding Seminar,  
Lausanne, 27 september
Stefan Olsson

European Athletics Convention,  
Funchal, 13-15 oktober
Curt Högberg, Toralf Nilsson, Stefan Olsson, 
Anna Palmerius 

Nordic Meeting, Funchal, 14 oktober 
Curt Högberg, Toralf Nilsson, Stefan Olsson, 
Anna Palmerius

International Festival of Athletics Coaching, 
Formia, 28-30 oktober
Håkan Andersson, Torbjörn Eriksson, Anton 
Leion, Anders Rydén

WMA General Assembly, Perth, 30 oktober
Ivar Söderlind, Anna Ek, Stefan Olsson 

Euoropean Athletics, Inauguration of the 
house, Lausanne, 3 november
Toralf Nilsson, Stefan Olsson

European Endurance Conference,  
Oslo, 4-6 november  
Fredrik Elinder, Ingasarah Lindholm,  
Ola Thorsson

7th European Pole Vault and High Jump 
Symposium: Olympic Analysis
Köln, 11-13 november 
Jan Bäck, Mikael Norman, Patrik Stenlund 
 

4th World Javelin Conference: Long Term 
Skill Development in Javelin Throw
Kourtane, 17-19 november
Lasse Haka, Kari Kiviniemi, Seppo Kiviniemi, 

Nordic Technical Conference,  
Helsinki, 25-26 november
A Lennart Julin, Mats Ahlberg, Andreas Thornell
 
IAAF Special Congress, Monaco, 3 December
Curt Högberg, Björn O. Nilsson, Toralf Nilsson

Internationell tävlingsrepresentation
Reykjavik International Games, Reykjavik, 23 
januari
Mats Svensson (Technical Delegate)
 
Paavo Nurmi Games,Åbo, 29 juni
Mats Svensson (Technical Delegate)
 
European Athletics Youth Championships, 
Tbilisi, 14-17 juli
Claes Jurstrand (ITO),  
Pär Holm (Jury of Appeal) 

World U20 Championships,  
Bydgoszcz, 19-24 juli
Mats Svensson (ITO) 

Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet
Riksidrottsstyrelsen: Björn Eriksson (ordf.) 
RF/SISUs lekmannarevisorer: Kerstin Rosén,  
Leif Thunman
Anläggningsrådet/Bosökommittén:  
Christina Liffner
Digitaliseringsrådet: Pia Bosdotter Olson
Dopingnämnden: Sofia Öberg
Etik och juridikrådet: Thore Brolin
Idrottsrådet: Johan Storåkers
Internationella rådet: Toralf Nilsson

SISU Idrottsutbildarna
Förbundsstyrelsen: Björn Eriksson (ordf.),  
Kerstin Rosén (hedersledamot)

Sveriges Olympiska Kommitté 
Styrelsen: Stefan Holm, adjungerad, IOK- 
medlem
Aktivas kommitté: Susanna Kallur (t o m 2016-
11-07), Carolina Klüft (fr o m 2016-11-08)  

Nationella möten
SOK:s årsmöte, Stockholm, 19 april 
Toralf Nilsson, Jan Larsson

Riksidrottsforum, Falun, 11-13 november
Lena Björk, Camilla Lindqvist, Rebecka Markus, 
Karin Nolke Grubbström, Johan Storåkers 

 Representation
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Utmärkelser

Förtjänstmedalj i guld 
Ulf Ekelund Stockholm

Förtjänstmedalj i silver 
Stefan Rönnäs Mölndals AIK 
Peter Hornebrant Mölndals AIK 
Lars Friberg Mölndals AIK 
Astrid Strömberg Mölndals AIK 
Göran Odmyr Mölndals AIK 
Jan Axelsson Mölndals AIK 
Mikael Norman Mölndals AIK 
Steffen Fricke Mölndals AIK 
Lars-Åke Hedlund IK Stål 
Karl-Erik Friman Simrishamns AIF 
Arne Marthinsson IF Hagen 
 

Förtjänstmärke 
Lars-Åke Hedlund IK Stål 
Gerd Karlsson IK Stål 
Eva Erixon Mölndals AIK 
Erica Lamprecht Mölndals AIK 
Bobbie Lohse Mölndals AIK 
Barbro Lidström Mölndals AIK 
Anders Egle Mölndals AIK 
Olof Olsson Mölndals AIK 
Mats Erixon Mölndals AIK 

Maria Bergman Mölndals AIK 
Jan Brankell Mölndals AIK 
Tommy Eliasson Mölndals AIK 
Conrad Nyboe Lauritsen Mölndals AIK 
Ulf Häggberg IF Linden 
Karl-Erik Friman Simrishamns AIF 
Jan-Erik Nilsson Simrishamns AIF 
Lars Olsson IF Hagen 
Ingemar Johannesson Tibro AIK 
Peter Larsson Tibro AIK 
Nathalie Welander Tibro AIK

Förtjänstdiplom 
Gerd Karlsson IK Stål 
Katarina Karlsson IK Stål 
Håkan Leo Mölndals AIK 
Helene Larsson Mölndals AIK 
Gunilla Eliasson Mölndals AIK 
Fredrik Henriksson Mölndals AIK 
Emil Predan Mölndals AIK 
Christian von Corswant Mölndals AIK 
Anna Alsér Mölndals AIK 
Anette Israelsson Mölndals AIK 
Tomas Belfrage Mölndals AIK 
Sigmund Knudsen Mölndals AIK 
Rolf Bengtsson Mölndals AIK 

Niklas Wallenlind Mölndals AIK 
Monica Magnusson Mölndals AIK 
Leif Flatow Mölndals AIK 
Torbjörn Nilsson Mölndals AIK 
Valter Kakko Mölndals AIK 
Ulf Häggberg IF Linden 
Gert-Åke Ivarsson Simrishamns AIF 
Jan-Erik Nilsson Simrishamns AIF 
Karl-Erik Friman Simrishamns AIF 
Anders Magnusson IF Hagen 
Per Edin IF Hagen 
Inger Wedberg Larsson Tibro AIK 
Nils-Åke Pehrsson Tibro AIK 
Hans Fryestam Tibro AIK 
Ingemar Lemel Tibro AIK

Förtjänstdiplom Förening 
Tibro AIK 100 ÅR

Stora grabbar och tjejer 
Mikael Ekvall 543 
Sofi Flink 544 
Tom Kling Baptiste 545 
Mehdi Katib 546 
Daniel Ståhl 547

Michael Meijer fortsatte att utvecklas under 2016 där en av de största framgångarna var femteplatsen i EM i Amsterdam.
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Godkända svenska rekord 2016

Män utomhus 
1000 m 2:17.67 Johan Rogestedt   F Stenungsunds FI Göteborg/S 15. 7.2016 
Längd 8.44 Michel Tornéus   Hammarby IF Sierra Nevada,ESP 10. 7.2016

Kvinnor utomhus 
1000 m 2:36.04 Lovisa Lindh   Ullevi FK Göteborg/S 15. 7.2016 
3000 m 8:43.08 Meraf Bahta   Hälle IF Doha, QAT 6. 5.2016 
5000 m 14:49.95 Meraf Bahta   Hälle IF Rabat, MAR 22. 5.2016 
10000 m 31:54.87 Sarah Lahti   Hässelby SK Palo Alto, CA 1. 5.2016 
 31:28.43 Sarah Lahti   Hässelby SK Rio de Janeiro,BRA 12. 8.2016 
10 km väg 31:52 Sarah Lahti  Hässelby SK Berlin 9. 10. 2016 
Slägga 70.99 Tracey Andersson  Ullevi FK Botttnaryd 19. 6.2016

Män juniorer (P19) utomhus 
100 m 10.40 Austin Hamilton 97  Malmö AI Sollentuna 26. 8.2016 
Stav 5.51 Armand Duplantis 99  Upsala IF Norrköping 13. 7. 2016 
Diskus 62.58 Jakob Gardenkrans 97 Malmö AI Bottnaryd 18. 6.2016

Kvinnor inomhus 
1 mile 4:30.42 Sarah Lahti   Hässelby SK Stockholm/G 17. 2.2016 
4x200m 1:36.86 Landslag Växjö 13. 2.2016

Män juniorer (P19) inomhus 
800 m 1:47.85 Andreas Kramer 97  Sävedalens AIK Stockholm/G 17. 2.2016 

Imponerande år av Sarah Lahti med bland 
annat fyra svenska rekord.

Kostnader 2016 Intäkter 2016

Föreningar  
8%

Friidrottare  
18%

Ledare och Tränare  
0,5%
Arrangemang  
0,5%

Marknad och 
Kommunikation  
34%

Gemensamt  
39%

Gemensamt  
21%

Föreningar  
inkl.Anläggningar (0,1%)  
4%

Friidrottare  
42%

Ledare och Tränare  
5%

Arrangemang  
14%

Marknad och 
Kommunikation  

14%

Fördelning av intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2016
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Generalsekreterarens ord

I början av året kom beskedet att Abeba 
Aregawi testats positivt för Meldonium. 
Det följdes av olika signaler och informa-
tion från IAAF, Wada och RFs dopingkom-
mission. Det var inte lätt att hänga med i 
alla turer under perioden fram till 14 juli. 
Då kom beskedet att RFs dopingkommis-
sion återkallade sin tidigare anmälan om 
dopingbrott och Abeba var samma dag 
återigen fri att tävla. Det är viktigt att på-
peka att Aregawi alltså aldrig varken blev 
”åtalad” eller dömd/fälld för dopingförse-
else.

För friidrotten som idrott har det varit 
ett tufft år och det är nu enormt viktigt att 
återskapa förtroendet i allmänhetens ögon 
liksom gentemot partners och sponsorer. 
Den enda möjliga vägen bygger på att stär-
ka antidopingarbetet och jag lovar att vi 
ska göra vad vi kan i den frågan.

Mångfald och jämställdhet
Mångfalds- och jämställdhetsarbetet har 
fortsatt enligt de intentioner som finns i 
vår värdegrund. Under året färdigställdes 
och presenterades Svensk Friidrotts mång-
falds- och inkluderingsplan. Ett verktyg 
och dokument som nu skall implementeras 
i arbetet och som vi skall ha med och dis-
kutera i vårt dagliga arbete på olika nivåer 
och verksamheter inom Svensk Friidrott.

2013 startade vi prestationscentrum för 
kastgrenarna i Växjö. 2015 drogs motsva-
rande verksamhet igång med sprint/häck i 
Falun och under hösten 2016 öppnade vi 
prestationscentrum för medel/långdistans 
i samarbete med Göteborg Friidrott. Det 
ska bli spännande att följa verksamheten, 
inte minst med tanke på att vi de senaste 
åren märkbart flyttat fram positionerna 
inom grengruppen.

Svenska löpare permanent
Svenska löpare började som ett projekt 
för att stärka motionsverksamheten inom 
Svensk Friidrott. Styrelsen beslutade vid 
sitt möte i augusti att Svenska löpare från 
2017 kommer att bli en del av den ordinarie 
verksamheten vilket var ett strategiskt vik-
tigt beslut. Nu kan vi fortsätta och jobba 
långsiktigt med såväl löpträning som ar-
rangemang i en tid där det sker ständiga 
förändringar och privata initiativ.

Svensk idrott och Svensk Friidrott bygger 
på ett starkt föreningsliv. Så har det alltid 
varit och så är det också idag. Men även 
här sker förändringar och våra föreningar 
sliter hårt för att upprätthålla en bra verk-

samhet. Kanske framförallt tydligt på min-
dre orter där många föreningar är eller har 
varit beroende av en klassisk eldsjäl och ett 
ledarskap som per automatik inte kom-
mer fungera på samma sätt i framtiden. 
Här måste vi vara observanta och därför 
blir också arbetet med föreningsutveckling 
enormt viktigt framöver.

Stora mästerskap i Sverige
Det är också viktigt med internationella 
mästerskap på svensk mark. Senast var det 
Junior-EM för 19-åringar som arrangera-
des i Eskilstuna vilket blev en stor succé. 
Under 2016 kandiderade vi tillsammans 
med Göteborgs stad och Göteborg Fri- 
idrott för Veteran-VM 2020. Dessvärre 
blev det en knapp förlust i omröstningen 
där Toronto vann 68-57. Vi ansöker nu till-
sammans med Gävle kommun och Gefle  
IF om att få arrangera Junior-EM för 
22-åringar 2019. I skrivande stund tyder 
det mesta också på att vi tillsammans med 
Borås stad och IK Ymer kommer att kan-
didera för motsvarande arrangemang för 
19-åringarna samma år. Dessutom har vi 
tillsammans med Göteborgs stad lämnat in 
en intresseanmälan för att arrangera EM 
2022.

Avslutningsvis känns det skönt att kon-
statera att vi för första gången på flera år 
uppvisar ett ekonomiskt plusresultat. Det-
ta mycket som en konsekvens av stabila 
partners där bland annat Bauhaus under 
sommaren valde att förlänga som huvud-
sponsor. Det finns många och goda skäl att 
tacka alla våra partners för ett gott sam-
arbete.

Stefan Olsson,  
Generalsekreterare

Framgångsrikt och omtumlande år
Vi kan nu lägga ännu ett framgångsrikt friidrottsår till handlingarna. Samtidigt har året på 
många sätt varit omtumlande där vi tvingats konstatera att dopingämnet hamnade i fokus 
såväl nationellt som internationellt. 

Stefan Olsson, Generalsekreterare
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmö-
tet inte är samlat, Svensk Friidrotts högsta 
beslutande organ. Styrelsens åligganden 
beskrivs i stadgarna och uppgifterna är 
bland annat att driva Svenska Friidrotts 
verksamhet enligt dessa stadgar och för-
bundsårsmötets beslut, samt verka för fri- 
idrottens utveckling i Sverige.

Styrelsen har 2016 bestått av tio leda-
möter (sex män och fyra kvinnor) samt 
generalsekreteraren och en personal- 
representant. Nio av ledamöterna är val-
da av förbundsårsmötet och en ingår i 
egenskap av styrelseledamot i Europeis-
ka Friidrottsförbundet, EAA. Därutöver  

deltar på styrelsemötena även styrelsens se-
kreterare, en ledamot från Ungdomsrådet 
och en representant från valberedningen. I 
aktuella frågor deltar vid behov sakkunni-
ga tjänstemän från förbundskansliet med 
vilka man har ett nära samarbete. 

Styrelsen har under 2016 haft 15 proto-
kollförda sammanträden.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmöte hålls en gång årligen. 
Mötets uppdrag är att granska det gång-
na årets verksamhet och förvaltning och 
ta ställning till inkomna motioner och 
styrelsens förslag. Mötet ska också lägga 
fast verksamhetsinriktningen för de kom-

mande åren och välja förbundsordförande 
och ledamöter i förbundsstyrelsen. För-
bundsårsmötet 2016 genomfördes i Sol-
lentuna den 19-20 mars med 117 av 136  
röstberättigade distriktsrepresentanter.

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att vid för-
bundsårsmötet föreslå kandidater till sty-
relsen. Valberedningen består av ordföran-
de och fyra övriga ledamöter – två kvinnor 
och två män – valda av förbundsårsmötet.

Svensk Friidrotts styrelse 2016

Förbundsstyrelsen 2016: Berndt Andersson, Anders Tallgren, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Björn O. Nilsson (ordförande), Lena Björk,  
Björn Lindén (personalrepresentant), Johan Storåkers, Karin Lundgren, Bo Sjölander, Pia Bosdotter Olson, Toralf  Nilsson och Stefan  
Olsson (generalsekreterare).
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