
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
MED ÅRSREDOVISNING



Svensk Friidrotts verksamhetsberättelse 2022
Redaktör: Mathias Karlsson, Anna-Lena Pettersson 

Layout, original och tryck: Exakta

Svensk Friidrott
Heliosgatan 3 

120 30 Stockholm 

E-post: inof@friidrott.se 

Hemsida: friidrott.se 

Sociala medier: @svenskfriidrott, #svenskfriidrott 

Org nr: 802001-0719 

Bilder och fotografier
Om inget annat anges är bilderna tagna av DECA Text&Bild.

Samrawit Mengsteab från Hälle IF sprang hem dubbla 
segrar på terräng-SM i Grimsta 2022.



Ordförandens ord 4

Återstart och nystart 6

Kort om oss 7

Året som gick 8

Internationellt arbete  12

Året hos Friskis&Svettis 13

Strategi 2025 – en språngbräda för utveckling 14

Veterankommitén 17

Året i siffror 18

Friidrottens Strategi 2025

Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer 20

Ökad service direkt till föreningar 22

Ökad grad av digitalisering och digital kompetens 24

Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer 25

Nya och utvecklade träningsformer 28

Vidareutveckla löpningens position 29

Stärkt ledarskap i alla delar av organisationen 30

Blågula framgångar – internationellt och lokalt 32

Stärkt finansiering för att utveckla friidrotten 37

Årsredovisning 38

Förvaltningsberättelse 38

Resultaträkning 40

Balansräkning 41

Tilläggsupplysningar 42

Revisionsberättelse 45

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 46

Organisation 46

Representation 48

Utmärkelser 50

Godkända rekord 51

Generalsekreterarens ord 52

Förbundsstyrelsen 53



En stark start på vägen tillbaka
Stort tack till hela friidrottsfamiljen för ett framgångsrikt år i vår mång-
facetterade och mycket positiva idrott! Friidrott, din idrott för hela livet och 
för många engagerade människor på olika nivåer. Svensk Friidrott är en 
inkluderande folkrörelse där ni alla är nyckelpersoner.

I inledningen av år 2022 var vi fortfa-
rande inne i en period med restriktioner 
med anledning av coronapandemin. Un-
der året har vi fortsatt kämpat med de 
påfrestningar på friidrottsverksamheten 
och dess organisation på alla nivåer som 
detta mycket speciella virus lett till. Jag 
har som ordförande ägnat mycket tid åt 
att uppvakta politiker i riksdagen och re-
geringen för att försöka få till ytterligare 
återstartsstöd för återhämtningen i verk-
samheten efter coronapandemin.  

Det som verkligen för vår verksamhet 
framåt är det strävsamma slitet i varda-
gen som bedrivs av många individer och 
grupper på olika nivåer, i såväl medvind 
som när det blåser mer mot. Under hela 
året. Dag som kväll. Vardag som helg. 
Ofta utan någon större uppmärksam-
het. Alla ni engagerade aktiva, tränare, 
ledare, funktionärer och övriga personer 
samt grupper ska känna all anledning att 
sträcka på ryggen för alla era insatser. Ni 
är guld värda! Svensk Friidrott bygger vi 
tillsammans.

Jag önskar även på förbundsstyrelsens 
vägnar djupt tacka alla våra trogna part-
ners som lojalt stöttar vår mycket sam-

hällsnyttiga folkrörelse. 
Under lång tid har Svensk Friidrotts 

distrikt haft olika styrka och möjlig-
het att bedriva en bred och kvalitativ 
verksamhet. Av den anledningen tog vi 
tidigare initiativ till att minska antalet 
distrikt. Det demokratiska beslutet blev 
att gå ner från 23 till 9 distrikt. Detta 
medger att alla distrikt under ett antal 
år har någon form av anställd personal. 
Vidare har vi tydligt fokuserat på ett ge-
mensamt uppdrag i alla delar av landet. 
Distrikten ska huvudsakligen inrikta 
sitt arbete mot följande ämnesområ-
den: 1. Utbildning av tränare och led-
are samt funktionärer 2. Demokratiska 
processer och möten 3. Samarbete och 
erfarenhetsutbyte 4. Tävlingshantering 
5. Styrning. 

Än så länge är den nya distriktsorgani-
sationen i en inledande fas, men jag kan 
redan nu säga att förbundsstyrelsen är 
imponerad av den inledande prövande 
fasen för den nya organisationen. Till-
sammans bygger vi successivt de nya 
distrikten starka och det är en förutsätt-
ning för en hållbar och uthållig utveck-
ling av vår fina idrott i hela landet.  

Sedan den 1 januari 2022 är även 
verksamheten inom parafriidrott en for-
mell del av Svenska Friidrottsförbundet. 
Emellertid har vi under många tidigare 
år inom den svenska friidrottsfamiljen 
redan haft mycket positiva erfarenheter 
av denna fantastiska verksamhet. Nu 
när aktiva, tränare, ledare och funktio-
närer är en formell del av vårt förbund 
hoppas förbundsstyrelsen verkligen att 
alla berörda individer och grupper kän-
ner sig som en naturlig del av vår familj 
och har erbjudits ett inkluderande väl-
komnande. Samtidigt gäller det att vara 
ödmjuk och det finns all anledning att 
utvärdera hur denna organisationsöver-
gång fungerat och hur vi på ett optimalt 
sätt kan organisera oss inom det aktuella 
ämnesområdet framöver. Hur som helst 
är ni fantastiskt välkomna till vår för-
bundsorganisation!

Vi håller på att gå in i ett närmare 
samarbete med Friskis&Svettis som är 
mycket uppskattade medlemmar i Svens-
ka Friidrottsförbundet. Det kommer att 
ta lite tid innan vi finner optimala sam-
verkansformer med Friskisfamiljen, men 
detta är helt i linje med vårt idrottside-
ologiska fokus på idrottsutövning och 
fysisk aktivitet under hela livet.  

Den breda motionslöpningen är fort-
satt en mycket positiv del av vår folkrö-
relse. Samtidigt ser vi en del utmaningar 
med att få tillbaka deltagare till många 
av våra motionslopp. Svenska Friidrotts-

Regionsmästerskapen Svealand i Eskilstuna, 60 meter F13-14.
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förbundets nationella organisation har 
arbetat, och arbetar, ambitiöst för att 
hjälpa till med återuppbyggnaden av 
dessa arrangörers verksamhet. 

Vidare är vår veteranverksamhet fort-
satt stark och vital. 

Vi fick under sommaren uppleva en 
fantastisk Bauhaus-gala, som är en del av 
den globala Diamond League-serien, på 
Stockholms stadion, och flera fina Folk-
sam Grand Prix-galor och SM-tävlingar. I 
samband med friidrotts-SM i Norrköping 
arrangerades även ett givande idémöte i 
form av ett fysiskt Friidrottsforum. Detta 
med anledning av att årsmötet i mars må-
nad genomfördes digitalt. 

I en tid när vårt land präglas av stora 
hälsoklyftor känns det extra bra att vi 
inom friidrotten bidrar genom en bred 
verksamhet till både individers folkhäl-
sa likväl till ett friskare Sverige i bredare 
bemärkelse. Friidrott, din idrott för hela 
livet. 

Vi har även under året tagit första steg 
på väg om en eventuell sammanslagning 
med Svenska Gång- och Vandrarförbun-
det. Emellertid blir det slutgiltiga beslut i 
ärendet under år 2023 så i det ämnet får 
vi återkomma i nästa årsberättelse. 

Vår elitverksamhet på den högsta ni-
vån är stark. Under 2022 noterades 
många positiva mästerskapsresultat, på 
senior, junior- och ungdomsnivå. I sam-
band med Finnkampshelgen i Helsing-
fors vann Sverige alla kamper, både på 
senior- och ungdomsnivå.   

Det går inte att i en årssammanfatt-
ning undvika att nämna vår superstjärna 
Armand Mondo Duplantis som har ett 
makalöst år bakom sig. Dubbla VM-
guld och seger i Diamond League-serien. 
I både VM-finalen inomhus och utom-
hus noterade han nytt världsrekord. Vi-
dare blev han av både World Athletics 
(Internationella Friidrottsförbundet) och 
ansedda facktidskriften Track & Field 
News utsedd till årets främsta manliga 
friidrottare. Stort grattis till dig Armand 
och hela ditt team med coacherna Greg 
och Helena i spetsen!  

På bredare nivå i Friidrottssverige har 
vi emellertid en del utmaningar när det 
gäller resultatnivån för till exempel ju-
niorer och seniorer inom olika åldrar 
och grenar/grengrupper. Att stärka vår 
idrott på ett bredare plan i hela landet är 

en gemensam uppgift för den nationel-
la förbundsorganisationen, distrikt och 
föreningar. Vidare behöver vi hela tiden 
utvärdera samspelet mellan olika verk-
samhetsnivåer och vårt tävlingsutbud.  

Under februari månad hade vi World 
Athletics högsta tjänsteman Jon Rid-
geon på besök. Han besökte Mondos 
egen stavhoppsgala i Uppsala och hade 
idrottspolitiska överläggningar med 
Stockholms stad och Svenska Friidrotts-
förbundets ledning. Inom Svensk Fri-
idrott prioriterar vi de internationella 
kontakterna mycket och det blev under 
hösten klart att European Athletics (Eu-
ropeiska Friidrottsförbundet) ordföran-
de Dobromir Karamarinov skulle besö-
ka Stockholm och Friidrottsgalan den 24 
januari år 2023. 

Nu är det ett kärvt ekonomiskt läge 
i Sverige och världen och självklart på-
verkar det även friidrotten. Både den na-
tionella förbundsorganisationen, distrik-
ten och våra föreningar kommer att få 
göra smärtsamma budgetprioriteringar 
framöver. Emellertid har vi redan klarat 
många prövningar under coronapande-
min och tillsammans är vi i friidrottsfa-
miljen starka, speciellt om vi håller ihop 
och undviker ”inbördeskrig” i rörelsen. 

För övrigt kan det noteras att vi i sep-
tember år 2022 fick en ny idrottsminister 
i form av friidrottaren Jakob Forssmed, 
som är aktiv i Turebergs Friidrottsklubb. 

Vi ses snart igen friidrottkamrater. 
Möjligen på en idrottsplats i Norrlands 
inland i vardagen, kanske på förbunds-
årsmötet i Söderhamn eller på Finnkam-

pen år 2023 på fantastiska Stockholms 
stadion. På en funktionärsutbildning i ett 
av våra södra distrikt eller på startlinjen 
inför ett av våra motionslopp. Möjligen 
i samband med en kommunuppvaktning 
i ett anläggningsärende. Vi ses igen, nå-
gonstans i skärningspunkten mellan var-
dagens vedermödor och drömmarna om 
framtiden.  

Stort tack för ett fint 2022 och gott nytt 
friidrottsår 2023! 

Kasper Kadestål och William Trulsson efter segern på 4x400 meter på Finnkampen. 

Johan Storåkers
Ordförande i Svenska Friidrottsförbundet
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Normalitet och dubbla mästerskap
Den 9 februari 2022 kom det besked 
som många inom idrottsrörelsen hade 
längtat efter. De flesta restriktioner vi 
levt med sedan pandemins start lyftes 
och vi kunde återigen ses på möten, 
genomföra tävlingar och springa lopp 
precis som före pandemin. Men allt för-
ändras inte över en natt och många av 
våra arrangemang, både små och stora 
tävlingar och lopp, var fortfarande li-
dande av restriktionernas effekter under 
hela 2022. Svenska Friidrottsförbundet 
tillsammans med RF gjorde det vi kun-
de för att underlätta och stötta fören-
ingarna med aktivitetsstöd för såväl 
motionslopp som för satsningar på för-
eningsutveckling, ungdomsverksamhet 
och tävlingar på arena. Målet är att få 
tillbaka deltagarantalet på våra lopp till 

2019 års nivåer, något som trots släppta 
restriktioner inte händer automatiskt. 
Föreningarna har jobbat mycket hårt 
med att kickstarta sin verksamhet efter 
pandemin och det är ett jobb som lär 
fortsätta till viss del även under 2023. 

En annan följd av pandemin var upp-
skjutna mästerskap vilket ledde till att 
utomhussäsongen 2022 bjöd på såväl 
ett världsmästerskap som ett europa-
mästerskap utomhus. Att VM i Eugene 
hamnade under 2022 var en domino-
effekt av att OS i Tokyo flyttades från 
2020 till 2021. Alltså fick VM 2021 
ge plats och flytta fram ett år och ar-
rangerades till slut den 15–24 juli 2022, 
bara en månad före det redan planerade 
Europamästerskapet i München 15–21 
augusti.

Det var hektiska veckor för alla euro-
peiska friidrottsstjärnor som fick planera 
sin utomhussäsong utifrån inte ett, utan 
två mästerskap.  

På hemmaplan har det gjorts ett stort 
arbete med att inkludera nya medlemmar 
i friidrottsfamiljen. Under de senaste åren 
har det klubbats igenom att parafriidrott, 
trail och OCR (obstacle course racing) 
ska in under paraplyet SFIF. Vi är mitt 
i det riktigt stora jobbet att lära känna 
varandra, våra olika verksamheter, täv-
lingsformer och aktiva och vi har börjat 
känna oss för hur vi på allra bästa sätt 
ska kunna arbeta för att lyfta våra nya 
familjemedlemmar och deras framgång-
ar. Arbetet med att utveckla samarbetet 
kommer att fortsätta under flera år fram-
över, något vi ser mycket fram emot. 

Återstart och nystart

Startskottet går för Rya Åsar Trail Run 2022. 
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Fördelning av intäkter och kostnader 
för verksamhetsåret 2022 

Kostnader Intäkter

Vision
Din idrott - för livet!

Svensk Friidrott och vårt uppdrag
Svensk Friidrott är ett av de störs-
ta idrottsförbunden med våra cirka 
600  000 medlemmar som är fördelade 
på 1000 klubbar och föreningar i nio di-
strikt som alla är samlade i ett och sam-
ma förbund.

Men friidrotten är mycket mer än 
den organiserade friidrotten. Motions-
loppen i Sverige, stora som små, lockar 
tillsammans upp emot en halv miljon 
svenskar varje år, och lägg sedan till 
dem som löptränar på sin fritid, utan 
att springa lopp.  

Friidrotten lockar också en stor pu-
blik, både på arenorna och via streaming 

och tv och är en sport som lockar alla, 
ung som gammal, kvinna som man. Det 
är även en av de mest jämställda idrot-
terna i Sverige, sett till de aktiva. 

Svensk Friidrotts uppgift är att främ-
ja, utveckla, organisera och administrera 
friidrotten i Sverige, samt skapa förut-
sättningar för föreningarna att bedriva 
verksamhet för sina medlemmar. Svensk 
Friidrott har även i uppdrag att företrä-
da friidrotten nationellt och internatio-
nellt samtidigt som förbundet svara för 
det nationella tävlingsprogrammet samt 
för landslagets deltagande i internatio-
nella mästerskap och landskamper.  

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

FÖR ALLA
Vi ser och tar tillvara på alla 

individers möjligheter att inklu-
deras och vara delaktiga i vår 

verksamhet. 

TILLSAMMANS
Vår gemenskap är viktig oavsett 

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

verksamhet.   

TROVÄRDIG OCH  
HÄLSOSAM

Vi arbetar aktivt för en ärlig, rätt-
vis och ren idrott. Vår verksamhet 
utgår ifrån respekt och välmåen-
de som skapar förutsättningar för 

hälsa och utveckling hela livet.

TRYGG OCH  
GLÄDJEFYLLD

Vår verksamhet bygger på gläd-
je, trygghet och gemenskap. Vi 

ger möjlighet för alla att utvecklas 
utifrån egen förmåga och ambi-

tionsnivå i en trygg miljö.  

Gemensamt  
12%

Gemensamt 22%

Friidrottare  
13%

Föreningar 28%

Ledare/ 
tränare 2%

Arrangemang 1%

Föreningar inkl. 
anläggning 26%

Friidrottare 33%

Arrangemang 
10%

Marknad &  
kommunikation  
15%

Marknad &  
kommunikation 34%

Ledare &  
tränare 4%
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TOPPRESTATIONER UNDER 2022 
2022 var ett framgångsrikt år för det svenska friidrottslandslaget 
– mästerskapsmedaljer både inomhus och utomhus, världsre-
kord, svenska rekord och fyrdubbla segrar på Finnkampen.  

ARMAND DUPLANTIS hade ett i princip komplett idrottsår. Han 
lekte hem guldmedaljer på inomhus-VM i Belgrad, VM i Eugene 
och EM i München med stora marginaler ner till de övriga. 
Utöver det slog han världsrekord inte mindre än tre gånger och 
höjde ribban till smått otroliga 6.21. Mondo vann även över-
tygande Diamond League-serien där han gick segrande ur alla 
tävlingar utom en. Och som extra krydda på året valdes han till 
2022 års bästa friidrottare av World Athletics och världens näst 
bästa idrottare alla kategorier av journalistorganisationen AIPS. 
Armand Duplantis stjärnstatus bara växer för varje år. 

THOBIAS MONTLER kunde kröna inomhussäsongen 2022 med 
en medalj när han på inomhus-VM i Belgrad i mars säkrade ett 
silver med sitt hopp på 8.38. Hoppet gav inte bara en medalj 
utan innebar även ett nytt svenskt rekord. Och utomhussäsongen 
var inte sämre. På EM i München i augusti var han inblandad i 
en mycket tät strid om medaljerna, en strid han gick ifrån med en 
glänsande silvermedalj om halsen.  

CARL BENGTSTRÖM fick sitt riktiga genombrott i landslaget 
när han klev fram i rampljuset på inomhus-VM i Belgrad i 
mars 2022 och tog hem ett skrällbrons på 400 meter. Några fler 
internationella mästerskapsmedaljer blev det inte för Carl under 
2022, men han tog sig till semifinal och slutade nia på VM i 
Eugene. Sammantaget stod Carl för ett genombrott som lovar 
mycket gott för framtiden.

Under mästerskapen 2022 verkade svenskarna annars prenu-
merera på fjärdeplatser. FANNY ROOS resultat 19.22 i kula vid 
inomhus-VM i Belgrad räckte inte riktigt ända fram till en med-
alj, utan hon stannade på just en fjärdeplats. Däremot fick hon 
på en rejäl stöt vid Diamond League-tävlingen i Chorzów när 
hon ökade på det svenska rekordet till 19.42. Fanny Roos tog sig 
även till final på både VM i Eugene och EM i München.  

DANIEL STÅHL fick ta hand om den snöpliga fjärdeplatsen i 
diskus på VM i Eugene, där SIMON PETTERSSON slutade fem-
ma. Och när det sedan var dags för EM i München var rollerna 
omvända, Simon på en fjärdeplats och Daniel på en femte.  

Även ANDREAS KRAMER fick med sig en medaljlös fjärdeplats 
på 800 meter från EM i München, trots en stark spurt i finalen, 
något han kommenterade med att ”fyra är den suraste platsen”. 
MARCUS NILSSONS fjärdeplats i tiokamp på EM får ändå ses 
som framgång. Hans resultat, 8 327 poäng, var personligt rekord 
och dessutom en rejäl revansch på ett VM som förstörts av 
ryggproblem.  

Även ANDREAS ALMGREN slutade på en fin fjärdeplats på EM i 
München där han tappade medaljvittringen på näst sista varvet 
av 5000-metersloppet. 2022 var ett fantastiskt år för Almgren 
som slog Anders Gärderuds 46 år gamla rekord på 5000 meter 
och även satte nytt svenskt rekord på 3000 meter både inomhus 
och utomhus.

KHADDI SAGNIA var även hon ruskigt nära en medalj när hon 
på VM i Eugene hoppade 6.87, endast två centimeter från bron-
set. Men den minst sagt täta slutställningen gjorde att det bara 
räckte till en sjätteplats, samma placering som hon sedan fick på 
EM i München. 

2022 var också ett fint år för de svenska juniorerna. Junior-VM 
i Cali, Colombia, bjöd på diskus-guld från EMMA SRALLA som 
kastade 56.15, två meter längre än tvåan. På 400 meter häck 
blev det en silvermedalj till HANNA KARLSSON efter en oerhört 
jämn final. Våra tiokampare visade även på god form när JACOB 
THELANDER tog en silvermedalj och ELLIOT DUVERT ett brons 
efter att ha persat i sju av tio grenar.  

På ungdomsolympiaden EYOF i Banská Bystrica tog ytterligare 
en kastjunior ett guld, nämligen PATRICIA KAMGA, i slägga. Och 
EYOF bjöd på fler svenska medaljer. KARL OTTFALK sprang hem 
ett guld på 3 000 meter, fyra trygga sekunder före tvåan. Och 
svenskarna visade framfötterna även på kortare distanser. På 200 
meter tog WILLIAM TRULSSON guld och SAMUEL JÖNSSON 
tog silver på 400 meter. På damsidan tog ESTHER SAHLQVIST 
hem ett silver på 100 meter häck. 

Året som gick

Armand Mondo Duplantis seglar 
över ribban på VM i Eugene.

Emma Sralla tog hem guldet i diskus på junior-VM 

8



8 9

Året som gick

SAMGÅENDET MED GÅNG-  
OCH VANDRARFÖRBUNDET 
På Riksidrottsmötet 2019 beslutades om att stimulera till sam-
manslagningar mellan förbund då Riksidrottsförbundet såg det 
som en möjlighet att stärka mindre förbund samt såg ett värde i 
att minska antalet specialidrottsförbund.  

Då gångsporten i andra länder ingår i friidrottsförbundet fann 
man det lämpligt att återigen ta upp frågan om ett samgående 
med Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF).  

Under första delen av 2022 genomfördes en frågan om ett 
samgående för att se på möjligheten till ett samgående. Förstu-
dien ledde vidare till ett styrelseförslag och på Svensk Friidrotts 
förbundsårsmöte den 26 mars röstade stämman ja till styrelsens 
förslag att Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet går samman till ett specialidrottsförbund 
med namnet Svenska Friidrottsförbundet. Detsamma gjordes på 
SGVF:s förbundsårsmöte i april 2022.

Därefter fortsatte arbetet för ett samgående resterande delen 
av 2022 där en styrgrupp med medlemmar från båda förbun-
den samt projektledare tillsattes. Formellt kan samgåendet ske 
tidigast den 1 april 2023, då Gång- och Vandrarförbundet enligt 
stadgarna måste rösta ja till samgående ytterligare en gång inom 
tio månader. 

Mohammadreza Abootorabi segrade på Stockholm halvmaraton 2022. 

BANMÄTNINGEN TOG STEG FRAMÅT 
I december genomgick fem av våra mest aktiva banmätare en 
fördjupningskurs under ledning av danske Peer Jensen. Målet 
är att så många som möjligt av kursdeltagarna under början av 
2023 ska kunna bli uppgraderade till internationella B-banmä-
tare. Även detta är kopplat till World Rankings Competitions 
eftersom enbart World Athletics-certifierade bansträckningar på 
lopp över standarddistanserna 5 km, 10 km, halvmaraton och 
maraton kommer att räknas som underlag till mästerskapskval.  

Efter ungdoms-EM i Jerusalem kom de svenska ungdomarna 
hem med fem medaljer: guld genom AYLA HALLBERG HOSSAIN 
i längdhopp, silver till ISAK HUGHES på 100 meter och LEO 
GÖRANSSON i tiokamp samt bronsmedaljer till stavhopparna 
LINUS JÖNSSON och ELLA UDDENÄS.

Även trail-VM i Thailand i november bjöd på svensk medalj-
glans. EMILIA BRANGEFÄLT sprang hem en bronsmedalj på den 
korta distansen, 38.4 kilometer. Snäppet ännu bättre var IDA 
NILSSON som lite senare samma dag sprang hem ett silver på 
den långa distansen, 78.7 kilometer.  

REGELBOK MED NYHETER  
Under våren utgavs en ny version av Tävlingsregler för friidrott, 
friidrottens regelbok som finns att köpa från SISU Förlag och 
som även kan laddas ned från friidrott.se.

För första gången innehåller regelboken texter om parafriidrot-
tens klassificering, tävlingsredskap och specifika grenregler. Även 
regler om tävlingsintyg och tävlingstillstånd för transpersoner 
är en nyhet i årets regelbok, efter att förbundsstyrelsen under 
2021 antog en policy för transpersoners möjligheter att delta i 
tävlingsverksamhet. Kapitlet om löpning utanför arena är rejält 
reviderat, och beskriver nu framför allt reglerna för trail- och 
ultralöpning tydligare än tidigare utgåvor av våra tävlingsregler 
har gjort.

WORLD RANKINGS  
COMPETITIONS  
Den 1 januari 2023 inför World Athletics 
nya krav för resultatrapportering genom 
”World Rankings Competitions”. Efter-
som enbart resultat från ”World Rankings 
Competitions” kommer att vara giltiga för världsranking, kval till 
mästerskap och internationell statistik behöver arrangörer som vill 
erbjuda sina aktiva möjligheter till mästerskapskval ansöka om 
att bli World Rankings Competition, och aktiva/tränare lära sig 
känna igen den symbol som signalerar att arrangören har rätt att 
dela resultat med World Athletics.  

VI HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA 
SANKTIONSSYSTEMET 
Under hösten 2022 introducerades det nya system för tävlingsan-
sökan som ersätter ”FRIDA”. Det nya systemet kommer att kunna 
generera tävlingskalendrar både till friidrott.se och till distriktsför-
bundens hemsidor, vilket är en välkommen nyhet som kommer att 
spara en hel del administration hos distriktsförbunden. Dessutom 
har vi ansträngt oss för att se till att det nya systemet är mer 
användarvänligt för varje förening som ska ansöka om sanktion, 
både centralt och till sitt distrikt.  
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Året som gick

FYSISKT FRIIDROTTSFORUM 
Efter två år av pandemi och uteblivna fysiska mötesplatser så 
fanns det ett uppdämt behov inom friidrotten av att få träffas igen 
och i augusti månad arrangerades för första gången Friidrottsfo-
rum, i samband med SM i Norrköping 5–6 augusti. Friidrottsfo-
rum ska vara en mötesplats för representanter från olika nivåer 
inom Svensk Friidrott där man gemensamt får möjlighet att 
diskutera utvecklingen av Svensk Friidrott. På plats i Norrköping 
var totalt 82 deltagare som tillsammans representerade förbunds-
styrelsen, samtliga nio distrikt, ungdomskommittén, Friskis&Svet-
tis Riks samt förbundskansliet.

DISCIPLINNÄMNDENS FÖRSTA ÅR 
På förbundsårsmötet 2022 valdes en ordförande och fyra ledamö-
ter till Svenska Friidrotts nyinstiftade disciplinnämnd. Disciplin-
nämnden är förbundets nationella bestraffningsorgan och agerar 
oberoende och självständigt. Disciplinnämnden är första instans 
av handläggning av bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 14 
kapitlet vilket i praktiken innebär att nämnden endast granskar 
och beslutar kring de anmälningar om bestraffning som inkommer 
till förbundet.

SVENSK FRIIDROTT I SOCIALA MEDIER 
Under 2022 har mycket energi lagts på att fylla våra sociala me-
dier med roligt och bra innehåll. Vi har också utökat våra sociala 
medier med ett konto på TikTok där vi under året har lagt upp 
innehåll som främst riktats till en yngre målgrupp och vi har fått 
bra gensvar från våra följare.  

På FACEBOOK ökade antalet följare under 2022 från 17512 till 
20609 och vi har ett mycket stort engagemang framför allt vid 
sportsliga framgångar.

På INSTAGRAM ökade antalet följare med 1500 till 27721 och 
här har ett stort jobb gjorts för att skapa ett proffsigare flöde med 
en tydlig grafisk linje. Under året har de positiva reaktionerna i 
rörelsen varit många och vi har nu en mycket bra plattform för att 
under 2023 arbeta aktivt med sponsrade inlägg.

TWITTER används framför allt för att sprida nyheter till medier 
och här ökade antalet följare till 4157.

På TIKTOK gick antalet följare från 0 till 1438.

FÖRSTA HÖSTKONFERENSEN 
Helgen 19–20 november var det dags för Svensk Friidrotts första 
höstkonferens, den tidigare ordförandekonferensen i ny kostym. 
Det blev en helg fylld av möten och diskussioner. Varje distrikt 
hade tre platser till förfogande och deltog tillsammans med 
representanter från kommittéer, valberedning, elitklubbar, Svensk 
Friidrotts styrelse och föreningsavdelning. YALA hade en utbild-
ningshelg i samband med höstkonferensen och deltog under delar 
av helgens program.   

Efter utvärderingen från sommarens friidrottsforum låg fokus 
under helgen på delaktighet och samtal, att ge distrikten och 
övriga deltagare möjligheten att utbyta erfarenheter och diskutera 
framtid. Trots ambitionen till detta så ville deltagarna att detta 
utökas till 2023 års höstkonferens, något som är både glädjande 
och utmanande.  

Under lördagen fördes samtal kring Friidrottens Strategi 2025. 
Workshops och samtal skulle leda till framtida aktiviteter. Fokus 
låg bland annat på ledare och tränare, utifrån målet att deltagar-
tillfällen i LOK-stödet ska växa med 12 procent, i förhållande till 
summan för 2019.  

Under söndagens samtal fick deltagarna fördjupa sig i distriktens 
uppdrag i den nya organisationen, samverkan med RF-SISU samt 
hur distriktens höstmöten ska se ut. Många och bra diskussioner 
blev det enligt deltagarnas egna utvärderingar.   

Det fanns även några informationspunkter på agendan under 
helgen samt att några av närvarande kommittéer fick berätta om 
sitt arbete. Det blev en mycket givande och positiv helg.  

PUBLIKSIFFROR FRÅN STÖRRE  
ARRANGEMANG 2022 
Folksam Grand Prix Sollentuna: 1 500 
Folksam Grand Prix Söderhamn: 750  
Folksam Grand Prix Karlstad: 2 567 
Folksam Grand Prix Göteborg: 1 430 
Bauhausgalan: 10 400 
Friidrotts-SM i Norrköping: 7 800 
Beijer Stavhoppsgala: 1 200 
Nordenkampen: 650
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SPORTNAVIGATORN 
INTRESSET FÖR VÅRT LANDSLAG OCH VÅRA EVENEMANG ÖKAR 

Sportnavigatorn är den årliga marknadsundersökningen som 
mäter svenska folkets intresse för olika idrotter. Efter flera år av 
ökningar kan vi konstatera att intresset minskar generellt för frii-
drott, - 9 procentenheter, men friidrotten behåller positionen som 
den populäraste individuella idrotten i Sverige. De stora vinnarna 
i årets mätning är de stora lagsporterna fotboll och ishockey som 
båda redovisar en kraftig ökning efter några år med vikande 
siffror. Troligtvis kan en del av denna ökning ses som en återhämt-
ning efter pandemin.  

De senaste årens framgångar och intresse för våra landslag i 
mästerskap och landskamper fortsätter att visa sig i resultatet 
från Sportnavigatorn. Årets undersökning redovisar en ökning 
som gör att vi passerar skidlandslaget och hamnar på en tredje 
plats efter herrlandslaget i fotboll och Tre Kronor. Det kan tyckas 
anmärkningsvärt då vi vid så få tillfällen under året uppträder 
som ett landslag i jämförelse med exempelvis skid- och skidskyt-
telandslagen. Att de två stora, herrlandslaget i fotboll och Tre 
Kronor toppar listan är kanske inte så konstigt. Däremot är det ett 
hopp ner till nästa landslag från lagidrotterna med damlandslaget 
i fotboll på en sjätteplats och herrlandslaget i handboll på en sjun-
de. En fördel är naturligtvis att vi inte skiljer på ett herr- och ett 
damlandslag men vi kan också konstatera att vi just nu har många 
framgångsrika och folkkära friidrottare.

Året som gick

Våra stora evenemang Finnkampen, Friidrotts-SM och Folksam 
Grand Prix fortsätter att öka i popularitet hos svenskarna. Under 
många år nu har Vasaloppet och Finnkampen toppat mätningen 
som de två mest populära idrottsevenemangen. Med tanke på de 
båda tävlingarnas mångåriga historia är det kanske inte så kon-
stigt att dessa har en så stark förankring. Finnkampens popularitet 
har också stor betydelse för svensk friidrott på flera sätt. Den bi-
drar till vår sportsliga utveckling, ökar intresset för friidrotten och 
landslaget och ger inte minst stora intäkter till vår verksamhet. Det 
måste därför vara en uppgift för hela friidrottsrörelsen att bevara 
Finnkampens popularitet i Sportnavigatorn. Sportnavigatorn redo-
visar också ett ökat intresse för Folksam Grand Prix som nu når 
den högsta siffran någonsin. En förklaring till utvecklingen och 
det ökade intresset är vårt samarbete med SVT som sänt Folksam 
Grand Prix sedan 2014. På senare tid har samtliga tävlingar sänts 
live i någon av huvudkanalerna.  

TV-statistik 2022
Antal  
inslag

Totalt  
tid

Totalt antal  
tittare

varav live 

Folksam Grand Prix 25 08:09:10 3 791 000 894 000  

Friidrotts-SM 18 12:56:02 3 663 000 871 000

Finnkampen 23 07:56:22 6 753 000 1 109 000  

Nordenkampen 6 04:21:23 2 141 000 285 000

Totalt all friidrott 985 373:20.39 216 451 000

Fråga: Hur intresserad är du av följande landslag?
Grafen visar andelen som är ganska och mycket intresserade
Alternativ: Inte intresserad, Lite intresserad, Ganska intresserad, Mycket intresserad, Känner 
ej till.

Fråga: Hur intresserad är du av följande evenemang?
Grafen visar andelen som är ganska och mycket intresserade
Alternativ: Inte intresserad, Lite intresserad, Ganska intresserad, Mycket intresserad, Känner 
ej till.

Källa Upplevelseinstitutet
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Internationellt arbete
2022 var förvisso ett år utan kongresser för World Athletics eller Europe-
iska Friidrottsförbundet (EAA), men SFIF:s internationella arbete var likväl 
omfattande. World Athletics gjorde under året flera olika besök i Sverige. 
I februari besökte deras CEO, Jon Ridgeon, Stockholm för samtal kring 
gemensamma frågor så som implementeringen av World Plan for Athle-
tics 2022-2030, arbetet kring mänskliga rättigheter och kandidaturen för 
U20-VM 2026.  

På förfrågan från World Athletics ge-
nomförde SFIF, med stöd av Marat-
hongruppen, tillsammans med dem och 
det Kenyanska Friidrottsförbundet tre 
olika aktiviteter i anslutning till konfe-
rensen Stockholm+50 och 50-årsjubile-
et för FN:s miljöprogram (UNEP). Det 
sammanföll även med World Athletics 
lansering av sin globala kampanj för 
vikten av ren luft, Every Breath Counts. 
Som det fjärde medlemsförbundet inom 
World Athletics undertecknade SFIF de 
fem principerna i FN:s Sports for Cli-
mate Action Initiative som syftar till att 
stödja målen i Parisavtalet. 

Vid tre olika tillfällen under september 
överlämnade World Athletics sin Herita-

ge plaque med koppling till svensk fri-
idrott, Finnkampen, Eric Lemming och 
Jim Thorpe kopplat till OS 1912 och 
bildandet av IAAF samt Lidingöloppet. 
Den första överlämnades i samband med 
Finnkampen i Helsingfors, plaketterna 
till Eric Lemming och Jim Thorpe sattes 
upp på Stadion i närvaro av deras släk-
tingar och den sista plaketten överläm-
nades vid en ceremoni på Lidingö.

Beträffande EAA har stor vikt lagts 
vid att arbeta med att stödja Karin Gru-
te Movins kandidatur till rollen som vice 
ordförande inför kongressen 2023. Vid 
sidan av EM i München var Convention 
i Tallinn den viktigaste mötesplatsen 
där det genomfördes olika seminarier, 

workshops och andra möten. Karin an-
svarade där för att leda ett mycket upp-
skattat seminarium kring Safeguarding.

Under hösten genomfördes två EAA-ak-
tiviteter i Sverige. I september arrangera-
des European Athletics Running Business 
Conferens i Stockholm i samband med 
Ramboll Stockholm halvmaraton. Kon-
ferensen lockade närmare 300 deltagare. 
I november genomfördes i Karlstad ett 
symposium inom ramen för European 
Athletics Coaching Summit Series. Temat 
var horisontella hopp och häcklöpning. 

Inom ramen för det nordiska samar-
betet genomfördes i april den nordiska 
kongressen i Stockholm. Vid kongressen 
godkändes förslaget till nordisk posi-
tionering Sustainable Athletics increase 
the attractiveness of Athletics som tagits 
fram utifrån en motion från SFIF till 
kongressen 2021. Vidare beslutade kon-
gressen att på prov under 2023 etablera 
ett nordiskt mästerskap på seniornivå 
som ersättning för det nuvarande nord-
isk-baltiska U23-mästerskapet, även det 
ett svenskt förslag. Däremot beslutade 
kongressen att inte gå vidare med SFIFs 
förslag om att etablera en Nordic Athle-
tic Alliance som en pilotverksamhet. 

Framtida internationella  
mästerskap 
Inom ramen för arbetet kring framtida 
internationella mästerskap i Sverige blev 
det efter många turer kopplade till pan-
demin klart att veteran-VM kommer att 
genomföras i Göteborg 2024 med Göte-
borgs Friidrottsförbund som operativt an-
svariga. SFIF kommer bland annat att bi-
stå med utbildning av huvudfunktionärer. 
2024 kommer Sverige, i Uppsala, även stå 
värd för EM för friidrottare med intellek-
tuell funktionsnedsättning (Virtus-EM).

Tyvärr tvingades SFIF i november 
meddela World Athletics att planerna på 
att arrangera U20-VM i Göteborg 2026 
avbryts på grund stora osäkerheter kring 
de ekonomiska förutsättningarna.  

Under senhösten initierades ett arbete 
med att undersöka förutsättningarna för 
att European Athletics Off-Road Run-
ning Championships 2026.

Internationellt arbete 

Mike Powell var en av gästerna vid European Horizontal Jump and Hurdle Symposium i Karlstad i november
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Träning på nya sätt och platser 
Under 2022 har Friskis&Svettis gjort träning ännu mer tillgänglig för fler, 
bland annat genom lansering av nya träningsappen Friskis Go och det 
mobila gymmet Friskis Pop up som besökt flera skolor och nya platser. 
Glädjande nog har också flera föreningar sett en försiktig ljusning efter 
flera år av stark pandemi-påverkan och en ny gemensam strategi har 
kommit på plats.

Trenden, och efterfrågan av, flexibel trä-
ning fortsätter att växa sig starkare. I bör-
jan av året lanserades Friskis Go, Friskis 
nya träningsapp som gör det enkelt att 
träna där du är. Här finns ett stort utbud 
digital träning, inspiration och funktioner 
som vi vet uppskattas av användarna. 
Som att logga sin träning, delta i utma-
ningar och hålla kontakt med tränings-
kompisar. Appen ökar medlemsnyttan 
och breddar utbudet i Friskis alla fören-
ingar, inte minst de allra minsta. Och på 
anläggning kan värdar tipsa gym-besöka-
re om appen som stöd i träningen, exem-
pelvis under obemannade tider. Antalet 
användare i Friskis Go stiger kontinuer-
ligt och de korta passen är allra mest po-
pulära. Under julledigheten deltog drygt 
2600 personer i en yogautmaning.  

Den digitala träningsappen har också 
en viktig funktion som kunskapsspridare 
bland Friskis ledare och tränare. Det blir 

lättare att ta både nationella och lokala 
initiativ med innehållet i Friskis Go som 
utgångspunkt, verksamhetsutvecklingen 
blir mer effektiv och resurssmart. 

Starkt ungdomsfokus 
Projektet Framtidens fritidsgård, för 13-
16 åringar, har 2022 haft sitt sista år i 
projektform. Ledarskapet i gymmet har 
stärkts när ungdomar utbildats i rollen 
Träningsinspiratör och inlett sina upp-
drag. De olika formaten för prova-på-
event Pop up i skolan, Pop up på ny plats 
och Träningssöndag har träffat tiotusen-
tals ungdomar. Därutöver har Friskis till-
sammans med legitimerad psykolog vid 
Pratamera Sport utvecklat Utifrån och in 
– ett digitalt träningsprogram för kropp 
och tanke. Och tillsammans med exper-
terna på idrottsskador vid Linköpings 
universitet, utvecklat Idrottsfys knäkon-
troll+. Dessa två produkter lanserades 

senhösten 2022 och hade vid årsskiftet 
redan uppmätt omkring 30 000 visningar 
vardera.

En röd tråd i kommunikationen 
Friskis har under året kommunicerat 
intensivt med funktionärer, medlemmar 
och potentiella medlemmar. Totalt har 
Friskis&Svettis omnämnts i media 1737 
gånger under året, oftast med fokus på 
träningstips av Friskis lokala experter. 
Riks har gett löpande stöd till förening-
arnas kommunikatörer och två natio-
nella kampanjer har producerats. Via 
lokalanpassade centrala artiklar, under-
tecknade av GS och lokal företrädare, 
har vi lyft angelägna frågor på debatt-
plats runt om i landet. 

En ny gemensam strategi 
Under 2022 har Friskis&Svettis också 
tagit fram en ny gemensam strategi. Ett 
stort antal workshops och dialogmö-
ten har ägt rum och inte mindre än 85 
procent av medlemmarna i Friskis har 
representerats via deltagarna i dessa. 
Beslut om Strategi 2025 fattades vid 
en extrastämma i mitten av december, 
varpå implementeringen kommer att ta 
fart 2023. I fokus står att framtidssäkra 
Friskis organisation och bli starkare på 
träningsmarknaden. 

Året hos Friskis&Svettis

Foto: Magnus Selander
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Strategi 2025 – en språngbräda för utveckling

Strategi 2025 – en språngbräda för utveckling 
Sedan 2020 genomsyras arbetet både på 
Svenska friidrottsförbundet och i våra 
föreningar av Strategi 2025. Strategin 
handlar om hur Svensk Friidrott bäst 
möter dagens och morgondagens utma-
ningar och hur vi säkerställer att vi växer 
och kan fortsätta att erbjuda en attraktiv 
friidrott framöver.  

Inom Svensk Friidrott pågår varje dag 
fantastisk verksamhet, både i det lilla 
och det stora, det sker såväl i löpspåret 
i skogen, i en inomhushall som på de 
stora arenorna. Men för att vi ska kun-
na utvecklas och följa med i tiden och 
fortsätta att vara relevanta för friidrot-
tare även i framtiden kan vi inte luta oss 
tillbaka och vara nöjda. Det är där vi har 
Strategi 2025 att jobba med.

Benjamin Wilkingson, Hammarby IF,  
vid Regionsmästerskapen Svealand.  

Strategin har nio utvecklings områden: 
1. Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer 

2. Ökad service direkt till föreningarna 

3. Ökad grad av digitalisering och digital kompetens 

4. Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer 

5. Nya och utvecklade träningsformer 

6. Stärka löpningens position inom friidrotten 

7. Stärkt ledarskap i alla delar av organisationen 

8. Blå-gula framgångar – internationellt och lokalt 

9. Stärkt finansiering för att utveckla friidrotten 

I verksamhetsberättelsen kan ni läsa om hur vi under 2022 har arbetat med de olika 
områdena.  
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Friidrottens Strategi 2025 – en språngbräda för utveckling

Våra mätbara mål
Det övergripande mätbara målet i Stra-
tegi 2025 definieras på följande vis: att 
antalet deltagartillfällen rapporterade i 
LOK-stödet, för aktiva i åldrarna 7-25 
år, ökar med 12 procent till 2025. 

Under 2021 identifierades ett antal 
nyckeltal som skulle vara en hjälp för 
att kunna mäta framstegen mot våra 
gemensamma mål och under 2022 har 

mätningarna för dessa nyckeltal inletts.  
Basåret är satt till 2019 för att inte för-

ändringarna under coronapandemin ska 
påverka i så hög utsträckning.  

 

Nyckeltalen definieras enligt 
följande: 
Antal föreningar – antal föreningar re-
gistrerade som medlemmar i Svenska 

Friidrottsförbundet utifrån medlemsre-
gistret i IdrottOnline. 
Antal föreningar med LOK-stöd – an-
tal föreningar som under föregående 
LOK-period tilldelats LOK-stöd. 

Antal tävlande – dels antalet unika indi-
vider som startat i en arenatävling och 
registrerats på friidrottsstatistik.se, dels 
det sammanlagda antalet starter i lopp 
utanför arena.  
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Friidrottens Strategi 2025 – en språngbräda för utveckling

942
Antal föreningar

327
Antal föreningar med 

LOK-stöd

28%
Andel vuxna svenskar 

med intresse för friidrott

43
finalplatser varav  

12 medaljer
Resultat internationella  

mästerskap

8323
Totalt antal ledare inkl. tränare.  
I snitt 16 ledare per förening.

Baserat på de 513 föreningar som rapportera-
de genom årsrapporten per 23-02-28

17 600
Antal tävlande individer 

på arena

254 117
Antal starter i lopp utanför arena

26 297  
(2021: 13 300) 

Betalande publik

Våra nyckeltal 2022

Antal tävlande 7–25 år på arena – to-
talt antal unika individer i åldersgrup-
pen som finns med i en resultatlista 
för arenatävling vilken registrerats på  
friidrottsstatistik.se. 

Totalt antal ledare inklusive tränare – to-
talt antal som angivits av föreningarna i 
årsrapporten. 

Totalt antal starter i lopp som inte arrang-
eras på bana – totalt antal starter som in-
divider gjort i motionslopp som lämnat in 
statistik till Svenska Friidrottsförbundet.  

Antal föreningsanslutna deltagare i lopp 
som inte arrangeras på bana 

Betalande publik på friidrottsevenemang 
– antal sålda biljetter till SM-tävlingar, 
Folksam GP, Bauhausgalan. 

Antal medaljer och finalplatser på in-
ternationella mästerskap – antal medal-
jer och finalplatser (topp 8/12) vid EM, 
VM, OS för U20, U23 och senior. 

Intresset för friidrotten bland vuxna 
svenskar – andelen individer mellan 15 
och 75 år som är intresserade av friidrott, 

utifrån Upplevelseinstitutets mätning.  

Utöver dessa övergripande nyckeltal 
finns en rad nyckeltal som främst an-
vänds internt och inom tydligt avgrän-
sade områden.

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

-16,5%
Antal deltagartillfällen  

(LOK-stöd)

En jämförelse mellan  
2022 och 2019

16



16 17

Veterankommitténs  
verksamhetsberättelse 2022 
Veterankommittén har haft tio möten via Teams under året. Utöver dessa, 
har olika möten med bland annat GS, TAK och nordiska veterankommittén 
hållits. Mycket av arbetet under året har lett fram till att veteranernas verk-
samhet mer och mer inordnats i förbundets verksamhet. Det innebär bland 
annat att TAK nu ansvarar för att utse VSM-arrangörer i samarbete med 
kommittén och att veteranstatistiken finns på hemsidan.   

I mars bestämde sig Ivar Söderlind för 
att sluta som ordförande efter 17 för-
tjänstfulla år. Även Gunilla Dahlén sluta-
de i och med pensionering. Till Ivar Sö-
derlinds efterträdare utsågs Karin Schön, 
Göteborg. Övriga ledamöter i kommit-
tén har varit Mikael Magnusson Rön-
ninge, Roger Karlsson Tumba, Anna Ek 
Jönköping, Anders Logg Smögen, Jenny 
Åkerberg Stocksund och Ulrika Gran-
fors Wellemets Göteborg (förbundssty-
relsens representant).

Medaljregn över svenska  
veteraner 
Som veteran tävlar man från det man 
fyller 35 år och därefter i femårsklasser. 
Årets äldsta deltagare återfanns i K95 
vid VSM i Kalmar, Elise Reifeisen-Hal-
lin från Spårvägens FK, som tävlade i 
kast.

Under året har alla mästerskap kunnat 
genomföras, och många arrangeras till-
sammans med seniormästerskapen. De 
tävlingar som rönte mest uppmärksam-
het var:

• IVEM Braga, Portugal, med 46 
svenska anmälda vilka tog 38 med-
aljer. Sverige kom på åttonde plats 
i medaljligan. Kommittén fördelade 
arbetet som lagledare mellan sig 
under veckan.

• IVSM Västerås, det 25:e i ordningen 
med 422 anmälda deltagare och 966 
starter.

•  VVM Tammerfors, Finland, med 
180 anmälda vilka tog 62 medaljer. 
Även här en åttonde plats i samman-
ställningen och lagledararbete av 
kommitténs ledamöter.

• VSM Kalmar, det 43:e i ordningen 
med 607 anmälda och 1687 starter. 
Kommittén bemannade under hela 
tävlingshelgen ett tält, vilket blev 
välbesökt av deltagarna. Här gav 
vi information om kommande 
tävlingar, svarade på frågor och 
förde många diskussioner kring vår 
verksamhet.

• Finnkampen Helsingfors, Finland, 
där Sverige representerades av fyra 
lag i veteranstafetten. I år sprangs 
det svensk stafett i klasserna K40, 
K50, M50, M60. Sverige sprang en 
jämn kamp mot Finland och vann 
två av de fyra klasserna.

Under året har en mängd svenska re-
kord satts: 35 manliga och 45 kvinnliga 
utomhus, samt 27 respektive 32 inom-
hus. Av dessa är tre dessutom världsre-
kord.

Representation internationellt 
och i Sverige 
Vid General Assembly i samband med 
VVM deltog Karin Schön, Mikael 
Magnusson, Roger Karlsson och Anna 
Ek. Sverige representerades dessutom 
av en delegation från WMA2024 Go-
thenburg, där Stefan Olsson och Anders 
Prytz höll en presentation av det kom-
mande arrangemanget.

Ivar Söderlind har fortsatt sitt engage-
mang inom statistik och rekord för både 
WMA:s och EMA:s räkning.

Ledamöter i Nordic Masters Commit-
té är Karin Schön och Roger Karlsson.

Vid Friidrottsforum i samband med 
SM i Norrköping deltog Karin Schön.

Vid friidrottens höstkonferens i Järva 
deltog Karin Schön och Roger Karlsson. 
De höll där en presentation av veteran-
friidrottens verksamhet inför övriga del-
tagare.

Arbetet med att organisera veteranom-
bud i de nya distrikten har påbörjats och 
kommer att fortsätta för att skapa en 
stark veteranfriidrottsverksamhet i hela 
landet.

Marianne Ek från Hakarps-
pojkarna i kastfemkampen 
under VSM 2022. 

Veterankommitén 17



Så många tävlade 2022
2022 var tävlingsverksamheten nästan 
helt förskonad från pandemirestriktio-
ner vilket innebar att antalet tävlande på 
arena ökade med 16 procent jämfört med 
2021. Det var bara i januari som några 
inomhustävlingar fick begränsa deltagan-
det när antalet covidsmittade tillfälligt 
ökade. 

Totalt sett minskade antalet arenatäv-
lingar vilket inte var negativt eftersom de 
delvis ersattes av fler större som en följd 
av att covidrestriktionerna ströks. Positivt 
var också att antalet långlopp fortsatte 
öka även om det fortfarande bara är om-
kring hälften jämfört med före pandemin.

Färre tävlingar men större
2022 arrangerades det 1639 tävlingar 
varav 277 långlopp vilket kan jämföras 
med 1799/193* föregående år (*2021 
arrangerades 193 långlopp och inte 150 
som det står i årsberättelsen 2021). 

Antalet arenatävlingar utomhus mins-
kade med 30 procent – från 1401 till 978. 
Det berodde dels på att antalet tävlingar i 
pandemikonceptet Veckans grenar mins-
kade från 120 till 6 men det väsentliga är 
att det arrangerades fler arenatävlingar 
med många starter eftersom pandemi-
restriktionerna var borttagna.

Fler tävlade 2022
2022 gjorde 17 607 aktiva från 426 för-
eningar minst en arenatävling vilket är 

en ökning med 16 procent jämfört med 
2021. Att friidrott är en jämställd sport 
även när det gäller tävlandet framgår av 
att 8934 män och 8673 kvinnor gjorde 
minst en arenatävling.

Det hårt pandemidrabbade 2020 täv-
lade 14 200, året efter 14 700 och nu 
alltså 17 600 vilket visar att tävlings-
verksamheten är på väg tillbaka mot 
samma nivåer som före pandemin. Ty-
värr finns inga siffror för 2019 eftersom 
alla arenaresultat började samlas in 1 
november det året.

Fortsatt ökning för loppen
Även långloppen drabbades hårt av pan-
demin men hösten 2021 började de kom-
ma tillbaka och från 193 lopp nämnda 
år ökade siffran nu till 277. Tyvärr steg 
inte antalet deltagare i samma utsträck-
ning vilket innebär inkomstbortfall för 
arrangörsföreningarna. Det är också en 
bra bit kvar till normalläget med drygt 
500 sanktionerade lopp som gällde fram 
till 2019.

Friidrottsstatistik.se
Under 2022 publicerades 185 000 arena-
resultat av 24 000 aktiva på friidrottssta-
tistik.se och båda siffrorna är en ökning 
med 30 procent jämfört med 2021 (133 
000 respektive 16 000). 

Under 2022 ökade antalet resultat i 
databasen med 12 procent från 740 000 

till 942 000 och antalet friidrottare med 
18 procent från 51 000 till 62 000.

Antalet unika besökare på sajten öka-
de med 34 procent från 179 000 till 271 
000 och det totala antalet sidvisningar 
med 10 procent från 1,9 miljoner till 2,1.

Prenumerationer
Mycket av innehållet på friidrottsstatis-
tik.se är kostnadsfritt och vill man ha 
mer av allt – djupare listor, mer detal-
jerad resultatservice med mera – finns 
möjlighet att bli medlem och köpa en 
prenumeration. 2022 registrerades 216 
köp vilket kan jämföras med 262 året 
före. 

Föreningar kan prenumerera på sin 
egen årsstatistik och samtliga 53 för-
längde sin prenumeration och fyra nya 
tecknades.

Sex av nio distrikt utnyttjade möjlig-
heten att få hela sin distriktsstatistik lö-
pande uppdaterad på en egen sida vilket 
var likvärdig andel som 2021 då 15 av 
23 gjorde samma sak.

Mindre manuellt arbete
För att minska det administrativa arbe-
tet för inte minst föreningarna behöver 
resultatrapportering även från små are-
natävlingar ske via tävlingsadministra-
tionsprogram från och med 1 januari 
2023. Det betyder att Excel-mallen ut-
går.

M=Män, K=Kvinnor

Antal tävlande på arena

Året i siffror18

Klass

2022 2021 2020

Ålder Antal M K Antal M K Antal M K

Seniorer 23–34 år 987 628 359 967 621 346 1099 726 373

Juniorer 18–22 år 1196 620 576 1128 582 546 1258 674 584

Ungdomar 12–17 år 5948 2543 3405 5433 2364 3069 5737 2452 3285

Barn 5–11 år 7222 3478 3744 5008 2232 2776 3819 1666 2153

Veteraner 35–97 år 2254 1665 589 2176 1616 560 2340 1804 536

Totalt 17607 8934 8673 14712 7415 7297 14253 7322 6931

Föreningar 426 429 449

Klubblösa 254 181 73 230 165 65 260 207 53



Antal föreningar 
med aktiva som 

tävlade

Tävlande     Starter

2022 2021 2022 2021

Distrikt 2022 2021 Totalt M K Totalt M K Totalt M K Totalt M K

Norra Norrland 31 33 894 453 441 673 331 342 6968 2906 4062 4236 1812 2424

Södra Norrland 20 22 562 266 296 508 248 260 6557 2677 3880 5197 2214 2983

Mittsvenska 65 69 1899 953 946 1630 841 789 18741 8726 10015 14650 7267 7383

Södra Svealand 64 56 2107 1109 998 1664 873 791 19726 8676 11050 12836 5848 6988

Gotland-Stockholm 66 64 4115 2189 1926 3341 1729 1612 40374 20395 19979 28098 14087 14011

Västsvenska 51 61 1521 759 762 1450 722 728 13730 5376 8354 12090 4838 7252

Östsvenska 64 61 2501 1215 1286 2074 1004 1070 25460 10979 14481 17134 7622 9512

Göteborg 22 21 2189 1070 1119 1698 813 885 19237 8843 10394 14630 6662 7968

Skåne 43 42 1830 925 905 1686 860 826 18642 8171 10471 12657 5855 6802

Totalt 426 429 17607 8934 8673 14712 7415 7297 169435 76749 92686 121528 56205 65323

Klubblösa 254 181 73 230 165 65 616 391 225 429 275 154

M=Män, K=Kvinnor
Anm: 2021 års siffror är retroaktiva eftersom nya distriktsindelningen då ännu inte hade börjat gälla.

Antal tävlande och starter på arena
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Siktet inställt på en hållbar friidrott
Starka föreningar är en förutsättning för en växande och välmående fri-
idrott. Föreningen som organisationsform utmanas idag. För att attrahera 
och behålla fler i friidrottsföreningarna krävs moderna miljöer, anpassade 
efter dagens samhälle och människors behov. Varje förening ska ges möj-
lighet att hitta sin roll och utvecklas i den, som en del av den lokala och 
nationella friidrottsmiljön.

2022 fullföljdes den tvååriga inklude-
ringsprocessen av parafriidrotten som 
nu fullt ut är en del av Svensk Friidrott. 
Under processen har en grund lagts för 
att kunna fortsätta att utveckla parafri-
idrotten på olika plan. En viktig del i 
arbetet har varit att inkludera parafrii-
drotten i Svensk Friidrotts utbildningar. 
Under året har 7–10-årsutbildningen för 
tränare till exempel kompletterats med 
en del om parafriidrott. Framåt är det 
viktigt att fortsätta utbilda ledare runt-
om i landet så att föreningar på bästa 
sätt kan ta emot aktiva med funktions-
nedsättning.

För att identifiera och synliggöra be-
fintlig paraverksamhet runtom i landet 
skickades under året en enkät ut till 

samtliga föreningar inom Svensk Frii-
drott. Svaren visade att många förening-
ar redan har paraverksamhet men att det 
ändå finns ett behov av att få med ännu 
fler föreningar. I dagsläget har omkring 
70 friidrottsföreningar paraverksamhet. 
Under 2022 har också ett antal olika 
stöd betalats ut från Svensk Friidrott för 
att skapa möjligheter att fortsätta bedri-
va verksamhet eller starta upp verksam-
het igen efter pandemin. Ett exempel på 
verksamhetsstöd som har betalats ut är 
till Linköpings GIF som sökte medel för 
att bland annat kunna genomföra ”pro-
va på”-verksamhet inom parafriidrott i 
föreningen.   

Även en kommunikationsinsats har 
med hjälp av en extern byrå gjorts för att 

öka kännedomen om parafriidrotten på 
bred front i landet, till exempel genom 
lokala medier. För att öka kunskapen 
om parafriidrotten har det till detta även 
tagits fram korta filmer.  

Anpassning gällande regler 
kring transpersoner 
Under 2019 antog Svenska Friidrotts-
förbundets styrelse en policy gällande 
inkludering av friidrottare med trans-
erfarenhet. Svensk Friidrotts mål är att 
det ska vara enkelt och välkomnande 
att börja, träna, tävla och engagera sig 
i friidrotten oavsett förutsättningar och 
ambitionsnivå. Under året har Svensk 
Friidrotts Tävlingsregler för friidrott 
uppdaterats med ny text gällande trans-
personer så att vi följer och anpassar oss 
till World Athletics regler.

Friidrotten siktar på hållbarhet 
Svensk Friidrott har, som en del av den 
svenska idrottsrörelsen, ett ansvar att 
bidra till en hållbar utveckling för idrot-
tens långsiktiga överlevnad, samhällsnyt-
ta och trovärdighet. Med projektmedel 
från Riksidrottsförbundet fick förbundet 
under 2022 möjligheten att påbörja en 
kartläggning inom ramen för hållbarhet, 
en kartläggning som inneburit att en nu-
läges- och omvärldsanalys genomförts 
så att Svensk Friidrott framåt ska kunna 
prioritera de viktigaste hållbarhetsfrå-
gorna. Visionen för Svenska Friidrotts 
hållbarhetsarbete är att Svensk Friidrott 
är en positiv samhällskraft som genom-
syras av social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet – din idrott för livet.

Nya anläggningar ökar möjlig-
heten till bra tävlingar 
Under 2022 har den nya friidrottshallen 
i Karlstad, Eva Lisa Holtz Arena, och 
den nya utomhusanläggningen Björlan-
davallen, på Hisingen i Göteborgs kom-
mun, certifierats efter att det visat sig att 
anläggningarna uppfyller kraven för cer-
tifikaten World Athletics Indoor respek-
tive World Athletics Class 2.  

Båda arenorna blir de största i sitt slag 
i Sverige, då Eva Lisa Holtz Arena blir 

Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer

Niklas Almers, IFK Växjö, från SM i Norrköping.  
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•  Föreningarna är starka, tar 
vara på människors vilja att 
vara med och bidra och byg-
ger på delaktighet.

•  Föreningar samverkar utifrån 
sina respektive roller och 
friidrottsmiljöerna stöttas också 
av de nya distrikten och elit-
verksamheten. 

•  Människor är stolta över sin 
förening och att vara en del av 
friidrotten.

•  Det är enkelt och välkomnan-
de att börja, träna, tävla och 
engagera sig oavsett förut-
sättningar och ambitionsnivå. 
Formerna för medlemskap har 
utvecklats och vi möts i både 
fysiska och digitala rum.

•  Verksamheten vilar på vilar på 
Friidrottens Värdegrund. 

•  Föreningarna är vaccinerade 
mot doping.

den friidrottshall i Sverige med sex rund-
banor som har den största publikkapaci-
teten och Björlandavallen har både max-
imalt tillåten kurvradie på rundbanan 
– vilket bör vara gynnsamt för snabba 
lopp på 200 meter och 400 meter – och 
två kompletta kastplaner med både kast-

bur och ansatsbana för spjut i omedelbar 
anslutning till huvudarenan. 

Sätra Friidrottshall i Stockholms kom-
mun fick sitt World Athletics Indoor-cer-
tifikat redan 2021 och under 2022 bygg-
des rundbanan om så att den numera 
också är regelrätt.

Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer

Eva Lisa Holtz Arena i Karlstad stod färdig 2022. 



22

Sjösättning av de nya distrikten
Att driva en levande friidrottsförening är ingen lätt uppgift i dag och ad-
ministration och brist på stöd riskerar att bli hinder för engagemang och 
fri idrottsglädje. Speciellt då det mesta bygger på ett ideellt arbete.

Nu har Svensk Friidrott haft sin nya or-
ganisation i ett år. Det har varit ett år 
av utmaningar att lösa och pusselbitar 
att lägga. Att gå från 23 distrikt till 9 
var till en början lite darrigt men under 
hösten 2022 började den nya organisa-
tionen att hitta sina former och leverera 
och stärka distriktens verksamheter.  

Framför allt är det Svenska Friidrotts-
förbundets föreningsavdelning som har 
funnits med i uppstarten av den nya or-
ganisationen, med en sammanhållande 
och ledande roll. Inom varje distrikt 
finns en föreningsansvarig som arbetar 
med de operativa basuppgifterna och är 
på så sätt kopplad till föreningsavdel-
ningen. Denna förlängda arm har varit 
viktig för Svensk Friidrott men framför 
allt för de nya distrikten som skulle 
komma i gång med sina nya verksam-
heter – flera nya distriktskonstellationer 
har skapats med samverkan som högsta 
prioritet.

Uppstart av distriktens uppdrag  
För uppstarten av de nya distriktsorga-
nisationerna kring årsskiftet 2021/22 
arbetade interimsstyrelser med att på-
börja arbetet med organisationsföränd-
ringarna. De ersattes sedan under febru-
ari av de nya distriktens första ordinarie 
distriktsstyrelser. Uppstarten präglades 
av möten och diskussioner, av att synka 
historik och få ihop en ny styrelse med 
mål och värdegrunder utifrån Strategi 
2025. Under våren fortsatte arbetet med 
att ta fram arbetsgrupper, till exempel 
kommittéer, och övrig organisation. Att 
skapa samverkan inom de geografiskt 
större distrikten, med tävlingskalender 
och DM-tävlingar, var kanske de vikti-
gaste verksamhetsfrågorna under våren. 
Förutom dessa fanns även:  

• Att planera lägerverksamhet för 
distriktens äldre ungdomar, då 
Svensk Friidrott har möjlighet till 
detta i och med bidrag och medel 

från Riks idrottsförbundet. Projektet 
14–17 kommer att pågå 2023–2024.  

• Planering inför distriktens första 
”nya” höstmöten.  

• Att fortsätta och utveckla fri-
idrottens tränar-/ledarutbildningar. 
Svensk Friidrotts UC (utbildnings-
centrum) upphörde vid årsskiftet 
2021/22 då distrikten tog över 
denna verksamhet.  

• Att påbörja dialogen och samverkan 
med RF-SISU-distrikten och deras 
idrottskonsulenter.  

Distriktens projekt för 
14–17-åringar 
Under våren 2022 påbörjades arbetet 
med att ta fram ett aktivitetskoncept för 
ungdomar 14–17 år och deras tränare/
ledare. Denna möjlighet fanns tidigare 
inom UC men aktiveras nu på nytt.   

Många aktiva i den här åldersgruppen 
väljer att sluta med friidrott och därför 
genomförs nu denna nationella satsning, 
där fokus ligger på gemenskap, trä-
ningsutveckling och inspiration. Genom 
upplevelser och utmaningar på lagom 
nivå – tillsammans med gamla och nya 
kompisar – ska både aktiva och tränare 
utvecklas.   

Hållbar träning som bygger presta-
tion och skadefrihet genom livet (oav-
sett ambitionsnivå), är stommen i akti-
viteten och är också det som är viktigt 
att bygga kunskap om hos både aktiva 
och tränare. Aktiviteterna ska vara öpp-
na för alla, de genomförs i distrikten 
och det ska finnas möjlighet till loka-
la anpassningar utifrån geografi, frii-
drottsvillkor med mera.

Samverkan mellan SFIF, SDF och 
RF-SISU
Under Riksidrottsmötet 2021 fick RF-
SISU Riks uppdraget att göra en översyn 
av sina distrikts uppdragsbeskrivningar. 

Många specialidrottsförbund har genom 
åren lyft detta behov och i december 
2022 tog Riksstyrelsen beslutet att de-
ras distrikt ska samverka och vara spe-
cialidrottsförbunden mer behjälpliga än 
tidigare.    

Under 2022 har förbundskansliet på-
börjat denna samverkan genom såväl di-
gitala som fysiska möten med RF-SISU:s 
idrottskonsulenter. Från och med 2023 
ansvarar distriktens föreningsansvariga 
för denna dialog och samverkan. De ar-
betsområden som är prioriterade är:  
• Organisatoriska utbildningar för 

föreningsstyrelser  

• Föreningssmart – Svensk Friidrotts 
organisationsutbildning där för-
eningsansvarig tillsammans med 
aktuell idrottskonsulent hjälper 
föreningarna att genomföra en för-
eningsenkät, inklusive uppföljning.  

• Gemensamma och enskilda fören-
ingsbesök med, i stora drag, samma 
budskap från Svensk Friidrott.  

Under 2023 kommer denna samver-
kan att fördjupas och breddas för att 
friidrottsföreningar ska ha möjligheten 
och förutsättningarna att utvecklas och 
stärkas.  

Föreningsansvariga och  
föreningsavdelningen  
Eftersom förutsättningarna i de nya di-
strikten såg olika ut organiserades de lite 
olika i den nya formen. Några förenings-
ansvariga anställdes av distrikten med-
an andra anställdes av Svensk Friidrott 
inom föreningsavdelningen. Förhopp-
ningen är att med denna organisation 
nå fler föreningar och på ett bättre sätt 
stötta dem i deras vardagliga verksamhet 
och utmaningar.

Föreningssmart 2.0  
Under pandemin pausades friidrottens 
organisationsverktyg Föreningssmart 
för att både utvärderas och uppdateras 
inför nystarten hösten 2022. Verktyget 
är uppbyggt med en frågearsenal för oli-
ka roller inom föreningen inom följande 
verksamhetsområden:  

Ökad service direkt till föreningar
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• Aktiva  

• Tränare/ledare  

• Föräldrar  

• Friidrottsutveckling  

• Föreningsutveckling  

• Trygg Idrott  

• Föreningens värde- och  
policydokument   

• Kommunikation  

Inom denna process finns även RF-
SISU med och tillsammans med de fören-
ingsansvariga ansvarar de för kontakten 
med föreningarna. Tillsammans tittar de 
på hur föreningens verksamhet ser ut 
idag och vad som behöver göras för att 
den utvecklas och förbättras framåt.    

Återstartsstöd för att få förening-
arna på fötter 
För att svensk idrott skulle få förutsätt-
ningar att få i gång sina verksamheter 
igen efter pandemin som kraftigt på-
verkade idrotten under 2020 och 2021 
tog regeringen beslutet att genom Rik-
sidrottsförbundet ge idrotten återstarts-
medel från hösten 2021. Fokus var att 
ge föreningarna möjligheten att komma 
tillbaka till sin verksamhet på ett enkelt 
och givande sätt. Återstartsmedlen har 
framför allt sökts digitalt genom Idrott-
Online men även genom centrala projekt 
som förbundskansliet ansvarat för till-

sammans med friidrottens nio distrikt. 
Nästan 400 ansökningar kom in under 
2021 och 2022 och omkring 3 miljoner 
kronor beviljades i återstartsstöd.   

Från hösten 2021 fram till oktober 
2022 kunde föreningarna söka stöd för 
följande aktiviteter.   

• Endagarsaktiviteter – egentligen 
vad som helst, bara det engagerade 
föreningen och gav energi  

• Flerdagsaktiviteter – med fokus på 
träningsgrupper, läger och tävlings-
resor och det organisatoriska inom 
föreningen  

• Redskapsinköp – att kunna in-
förskaffa redskap/material genom 
friidrottens partner Unisport  

• Arrangemang – att få möjligheten 
till en förstärkning till befintliga 
arrangemang eller till en uppstart 
av nya  

• Samverkan mellan två eller flera 
föreningar – att skapa dialog mellan 
tränare och ledare, genom träffar, 
gemensamma läger eller utbyte mel-
lan olika organisationer  

Möjligheterna att söka dessa stöd 
finns kvar till i mitten av oktober 2023. 
Nytt för 2023 är att Återstartsstöd har 
bytt namn till Aktivitetsstöd. Innehåll 
och upplägg är desamma.
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•  Genom att förbundet stöttar 
med tydliga, enkla och prak-
tiska verktyg är det enklare att 
bedriva föreningsverksamhet. 

•  Genom en förstärkt dialog 
och nätverk för föreningens 
företrädare utvecklas fören-
ingsverksamheterna i linje med 
de gemensamma målen.

Ökad service direkt till föreningar

Södra Svealands utbildningshelg
26–27 november genomförde Södra 
Svealand en utbildningshelg för ledare i 
Karlstad. Helgen är ett bra exempel på 
en lyckad utbildningssatsning i det nya 
distriktsformatet. Under två dagar var 
många olika typer av ledare i fokus. Föl-
jande utbildningar fanns med på helgens 
agenda:  

Friidrottaren i fokus – Idrottsskador, 
mental träning skivstång och träningspla-
nering  

Tävling i fokus – Distriktsdomarutbildning 
och speakerutbildning  

Friidrott för barn – Introduktion till 
ledarskap och barns utveckling och en 
verktygslåda som ingång till friidrottens 
grenar  

Förening i fokus – Styrelseutbildning 
utifrån friidrottens verktyg Föreningssmart  

Många deltagare från Södra Svealands 
föreningar tillsammans med helgens före-
läsare gjorde denna helg till en givande 
mötesplats för alla närvarande. Fören-
ingsansvariga Anna Bengtsson från Södra 
Svealand har redan i åtanke att upprepa 
helgen hösten 2023.
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Ny hemsida för förbättrad kommunikation
Digitala initiativ kan underlätta 
och möjliggöra mer friidrottstid. 
Det är viktigt att se digitalisering-
ens möjlig heter framåt och Svensk 
Friidrott önskar därför stärka sin 
digitala kompetens.

Det största jobbet som gjordes inom digi-
talisering under 2022 var skapandet av en 
ny hemsida till förbundet, friidrott.se. Den 
gamla hemsidan som låg på Idrott Online 
lades ner den 31 december 2022 och där-
för uppkom ett behov av en ny. Under vå-
ren gjordes en upphandling gällande vilka 
som skulle få bygga den nya sajten och 
vilket verktyg, CMS, vi skulle använda oss 
av. Till slut landade arbetet i att webbyrån 
Toxic i Jönköping skulle få stå för pro-
grammering och designhjälp och att sajten 
skulle byggas i verktyget Umbraco. 

Arbetet med den nya hemsidan låg 
främst på kommunikationsavdelningen 
som tillsammans med Toxic tog fram en 
design för hur den nya sidan skulle se 
ut och vilken struktur den skulle ha. Ett 
stort arbete lades under hösten 2022 ner 
för att flytta över allt material från den 
gamla hemsidan till den nya.  

Tillsammans med alla olika avdelning-
ar gjordes en mer noggrann plan över de 
olika undersidorna på sidan och de fick 
även inkomma med önskemål och kom-
mentarer efter att ha tittat igenom sina 
undersidor. 

Fler ska bli självgående på  
hemsidan 
Även de nio distrikten har varsin under-
sida på friidrott.se. Vissa distrikt har gått 
in i Umbraco hundra procent och lagt 
över hela sina hemsidor under friidrott.
se-paraplyet medan två distrikt har kor-
ta informationssidor med länkar vidare 
till en hemsida som ligger på en annan 
plats.  

Arbetet med hemsidan möttes av så-
väl ros som visst ris från personalen och 
struktur och innehåll stöttes och blöttes 
ett flertal gånger innan det landade i det 
som till slut blev nya friidrott.se.  

En av de stora utmaningarna som tog 
mycket tid och kraft var implemente-
ringen av det nya sanktionssystemet som 
introducerades under hösten. Systemet, 
som är mer användarvänligt än det gam-
la, genererar tävlingskalendrar till såväl 
friidrott.se som till distriktsförbundens 
hemsidor.  

Såväl distrikt som personal på kans-
liet fick utbildningar i Umbraco för att 
de flesta ska kunna göra enklare änd-
ringar på hemsidan på egen hand – som 
en del av det pågående digitaliserings-
arbete. 

Lite längre fram, under rubriken Sto-
ra utbildningssatsningar i centrum, kan 
ni läsa om viktiga digitaliseringsprojekt 
kopplade till utbildning.
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• Ytterligare digitala satsning-
ar har genomförts i syfte 
att underlätta och utveckla 
föreningsverksamheten. Behov 
och resurstillgång styr i vilken 
ordning projekt har realiserats.

• Initiativ för att förbättra och 
effektivisera kommunikation 
och samarbete inom friidrotten 
har sjösatts.

Ökad grad av digitalisering och digital kompetens
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Dörrarna till tävlingar och  
arrangemang åter öppna
Friidrottens grenprogram har en stark historisk grund, men nya tävlings- 
och arrangemangsformer har successivt vuxit fram, både inom och vid 
sidan av arenaidrotten. Stort intresse finns för lagtävlingar och seriesystem 
och det är en av utgångspunkterna för framtida utveckling.

Efter två år med coronarestriktioner lyf-
tes äntligen restriktionerna helt i början 
av året vilket gjorde att vi kunde välkom-
na publik tillbaka fullt ut, samt slippa 
anpassa tävlingarna och tävlingsområ-
den utifrån restriktioner. En stor farhåga 
i början av året var om publiken skulle 
ta sig tillbaka till arenorna, och om man 
var redo att köpa biljetter i förväg eller 
bestämmer sig i sista stund. Våren visade 
snabbt att många stora motionslopp led 
kraftigt av postpandemin gällande del-
tagarantal, något som till viss del visade 
sig även på arenaarrangemangen.

Stort tv-intresse för Folksam 
Grand Prix  
Under sommaren genomfördes fyra täv-
lingar i Folksam Grand Prix; Sollentu-
na, Göteborg, Karlstad och Söderhamn. 

Kalendermässigt led vi av postpandemin 
som gjorde det svårt att få ihop tävling-
arna på ett ultimat sätt. Mest syntes det 
kanske i Söderhamn som led av ett stort 
avhopp från aktiva på grund av sitt täv-
lingsdatum tätt efter VM. Som vanligt var 
annars nivån på det tävlingsmässiga ge-
nomförandet hög, och vi har ett fortsatt 
stort tv-intresse där vi syns i huvudkanal i 
SVT under hela huvudprogrammet, även 
om tittarsiffrorna sjönk något mot sena-
re år. Även publikmässigt var det ett visst 
steg bakåt mot före pandemin. Vi kan 
konstatera att vi har flera trogna samar-
betspartners som gör tävlingen ekono-
misk möjlig, samt att det finns ett intres-
se av att synas via Folksam GP och dess 
tv-exponering, men det gäller att bygga 
upp attraktiviteten i tävlingen för att bi-
behålla och utöka detta intresse.

Vädret spökade för ett lyckat 
Friidrotts-SM  
Friidrotts-SM gick 2022 i Norrköping 
och det tävlingsmässiga arrangemanget 
och organisationen fungerade otroligt 
bra. Trots kraftigt regn och stormvin-
dar på fredagen och natten till lördag. 
Enormt glädjande att se Norrköpings 
kommuns stora engagemang som inte 
bara hjälpte till med Friidrottsforum och 
tävlingen på bästa sätt, utan även akti-
verade hela staden att andas friidrott 
under sommaren. Arrangörsföreningen 
Tjalve nådde ett väldigt gott resultat så-
väl internt i föreningen som ekonomiskt, 
vilket gör att arvet från Friidrotts-SM i 
Norrköping sannolikt kommer att bli 
väldigt positivt. Glädjande är att se att 
deltagandet på Friidrotts-SM inte direkt 
sjunkit efter pandemin, även om vi även 
här kunde se att vi inte riktigt nådde upp 
till publikmålen.

700 friidrottsfans åkte med Finn-
kampsbåten  
Efter den inställda Finnkampsbåten 
2020 kunde vi återigen arrangera vår 
supporterresa till Finland, och det var 
tydligt att den var efterlängtad. Gläd-
jande nog kunde vi inte på Finnkamps-
båten se någon vikande anmälnings-
trend efter pandemin utan vi fick med 
oss 700 gäster tillsammans med Tallink 
Silja. Tittar man på köpbeteendet och 
när gästerna bokade resorna ser vi inga 
avvikande mönster mot före pande-
min heller. Positivt och bidragande var 
sannolikt att Finnkampen återigen var 
tillbaka i Helsingfors på nyrenoverade 
Olympiastadion. En betydligt bekväma-
re resa och på många sätt roligare stad 
att besöka.  

Ultrafest – nytt bland  
SM-arrangemangen
Våra två längsta SM-lopp, 100 km och 
24-timmarslöpning, genomfördes våren 
2022 på ett samlat tävlingsområde vid 
sjön Trummen i Växjö. Ett mycket lyck-
at tävlingskoncept med två publikvänli-
ga banor som delvis löpte parallellt med 
varandra och kunde nyttja samma om-
råde som tävlingscentrum med mat och 
dryck, tidtagning, toaletter med mera. De 
svaga vindarna gav också löparna opti-

Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer

En av våra viktiga funktionärer vid Världsungdomsspelen på Ullevi i Göteborg. 
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mala förhållanden för goda resultat och 
segraren i det manliga 24-timmarslop-
pet, Erik Olofsson från Uppsalaklubben 
IF Mantra sport, sprang längre än någon 
annan svensk gjort på ett dygn: 266 587 
meter (324 varv på den drygt 820 meter 
långa banan).

OCR tar stora mästerskapskliv
Under 2022 genomfördes de första sank-
tionerade hinderbaneloppen (OCR-lop-
pen) i Sverige och de första domarna 
utbildades till nivå 2 i det internationella 
förbundet FISO:s utbildningsstege. För 
andra året genomfördes riksmästerskap i 
OCR, i år uppdelat på två tävlingstillfäl-
len där de längre loppen gick i Torshäl-
la med Eskilstuna FI som arrangör och 
mästerskapet i sprint (cirka 600 meter) 
gick i Backamo utanför Ljungskile, där 
Hälle IF och eventbolaget Military Fit-
ness arrangerade.

På det internationella planet intro-
ducerades OCR World Series, som ska 
bli en serie av internationella tävlingar 
med friidrottens Diamond League som 
förebild, under sensommaren. Vid ett 
av loppen, Yu Man Race i Hellendoorn, 
medverkade Juan Maluenda som inter-
nationell domare.

VM skulle ha genomförts i Ryssland 
i september, men mästerskapet blev in-
ställt av flera olika skäl. Vår landslags-
ledare Christopher Holmström får alltså 

vänta till 2023 innan han tar ut sitt för-
sta OCR-landslag. Till EM som genom-
fördes i Val di Fiemme i Italien var det 
fri anmälan som gällde och där lyckades 
Karin Karlsson (Abrahamsson), Team 
Kroppslabbet, bäst av de svenska delta-
garna i elitklasserna med sjundeplatser 
både på den korta och långa banan som 
resultat.

Under årets sista dagar blev det klart 
att en av deltävlingarna i nästa års OCR 
World Series kommer att genomföras 
i Sverige. Det är Tors Trophy, loppet 
som årligen arrangeras av Eskilstuna 
Friidrott i Krusgårdsparken i Torshäl-
la som kommer att få OCR-världens 
blickar riktade mot sig i början av au-
gusti 2023, med en månad kvar till VM 
i Belgien.

Nya Regionmästerskapen  
tar form
Som ett resultat av den nya regionala or-
ganisationen har tävlingsformen Region-
mästerskapen för 13–14-åringar behövt 
ses över. För målgruppen är Regionmäs-
terskapen en viktig tävling och även en 
chans för ungdomarna att knyta nya 
bekantskaper över klubb- och distrikts-
gränser via gemensamma resor till och 
från tävlingsplatsen och sociala aktivite-
ter i anslutning till tävlingen. 

Efter genomgång av en föreningsenkät 
och i samråd med de föreningsansvari-

Internationella  
tävlingar i Sverige 
Antalet internationella tävlingar i Sverige 
ökar, vilket är viktigt både för våra 
arrangörer, som utvecklas av att hantera  
tävlingar med krav på bland annat 
logistik och prispengar från internatio-
nella sanktionsgivare, och för svenska 
friidrottare, som får fler tillfällen att möta 
internationellt motstånd på hemmaplan. 
Under år 2022 genomfördes dessa 11 
tävlingar med sanktion från World Athle-
tics eller European Athletics: 
 
Diamond League (GW) 
Bauhausgalan 
  
WA Cross Country Tour – Silver (A) 
TCS Lidingöloppet 
  
WA Combined Events Tour – Bronze (C)
Sollentuna Combined Events Challenge 
  
WA Continental Tour – Bronze (C) 
Folksam Grand Prix Sollentuna 
Folksam Grand Prix Karlstad 
Folksam Grand Prix Göteborg 
  
WA Continental Tour – Challenger (D) 
Bottnarydskastet 
Täby stavhoppsgala 
Folksam Grand Prix Söderhamn 
  
WA Indoor Tour – Challenger (D) 
Beijer stavhoppsgala 
  
WA Label Road Race (E) 
Stockholm marathon 
  
Dessutom stod vi som värd för fyra täv-
lingar i det nordiska tävlingsutbytet under 
2022: 
• Nordenkampen i Uppsala 
• Nordiska juniorlandskampen i Malmö 
• Nordiska-Baltiska mästerskapen för 

22-årsjuniorer i Malmö 
• NM i parafriidrott i Bollnäs 

VXO Ultrafest (med SM på 100 km och 
24-timmarslöpning) genomfördes med 
kvalitetsstämpeln ”Bronze Label” från det 
internationella förbundet för ultralöpning 
– IAU. 

Elov Olsson från Ockelbo SK under 
loppet över 100 kilometer på ultra-SM.

Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer
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• Tävlingsprogrammen - för 
friidrottare på alla nivåer - har 
utvecklats. Det utgår från mål-
gruppens villkor och inspirerar 
och attraherar därigenom fler. 
Ökat deltagande ger möjlighe-
ter till nyrekrytering och nya 
intäkter.

• Intresset för friidrottens arrang-
emang har ökat.

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

• Tävlingar på hög internatio-
nell nivå spelar en viktig roll i 
svensk friidrott. 

• Utvecklingsarbetet sker i nära 
samarbete med friidrottens 
internationella aktörer.

SM-rekord som slogs under 2022
Män 
100km Elov Olsson, Ockelbo SK .......................6.36.30 
24 timmar Erik Olofsson, IF Mantra Sport ..............266 587m 
Diskus Simon Pettersson, Hässelby SK ..............70.42 
60m inne Henrik Larsson, IF Göta Karlstad ...........6.60 (tangering) 
1500m inne Andreas Kramer, Ullevi FK .....................3:40.84 

Kvinnor 
24 timmar Anna Carlsson, Umara SC .....................228 298m 
3000m inne Meraf Bahta, Ullevi FK ........................... 8:55.75 
Kula inne Fanny Roos, Malmö AI ...........................18.95 

Khaddi Sagnia tävlade på hemmaplan 
på Slottsskogsvallen i Göteborg under 
Folksam Grand Prix. 

ga i distrikten har förbundskansliet ta-
git fram nya tävlingsbestämmelser och 
ramverk under 2022. Mästerskapen är 
fortfarande både en lagtävling och en 
individuell tävling där ungdomar oavsett 
kön samlar poäng till sitt distrikt.

Tävlingen kommer under 2023 ge-
nomföras i konstellationer där Norra 

Norrland och Södra Norrland tävlar 
mot varandra, Mittsvenska, Södra Svea-
land och Gotland-Stockholm möter var-
andra och Göteborg, Västsvenska, Skåne 
och Östsvenska tävlar mot varandra. 
Tävlingens namn kommer fortsatt vara 
Regionmästerskapen och genomförs för 
första gången med nya distrikt 2023.

Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer
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Ett lyft för idrottssvaga områden
Barns och ungdomars föreningsidrottande minskar och störst är nedgång-
en bland äldre ungdomar. Föreningsidrotten kan uppfattas som alltför 
tävlingsinriktad för individer som söker rolig och givande träning utifrån 
egna villkor. Befintlig tävlingsinriktad träning bör därför kompletteras med 
nya och utvecklade träningsformer.

Under 2022 startade Miniorlandslaget, 
ett samarbetsprojekt mellan Svensk Frii-
drott och samarbetspartnern Atea. Mini-
orlandslaget är en ny form av friidrotts-
aktiviteter riktade till barn i de första 
skolåren i idrottssvaga områden. Målet 
med verksamheten är att bryta utanför-
skap, skapa möjligheter för fler barn att 
bli en del av en idrottsgemenskap och få 
en aktiv och meningsfull fritid.  

I satsningen samverkar föreningar med 
Ateas olika lokalkontor runt om i Sveri-
ge. Satsningen innebär att friidrottsför-
eningar, tillsammans med Atea och även 
andra lokala aktörer, startar upp ett mi-
niorlandslag som årligen tränar ihop un-
der totalt 20 veckor under vår och höst. 
All träning är kostnadsfri för dem som 
deltar och dessutom ingår gratis med-
lemskap i friidrottsföreningen.   

Under 2022 har åtta föreningar i Eskil-
stuna, Skellefteå, Växjö, Karlstad, Mal-
mö, Västerås, Kalmar och Borås startat 
upp miniorlandslag och fler föreningar 
är i startgroparna. Samverkan och erfa-
renhetsutbyte mellan de deltagande för-
eningarna har också inletts.   

Nå nya målgrupper för friidrotts-
skolan med Projektstöd IF 
Projektstöd IF finns bland annat för 
att hjälpa friidrottens föreningar att ut-
vecklas inom områden där idrotten to-
talt sett inte når hela vägen. En vanligt 
förekommande höjdpunkt hos många 
föreningar är den årliga friidrottsskolan. 
I friidrottsskolan får barn och unga möj-
ligheten att testa på friidrott, för flera är 
det första gången. För föreningen är det 
ett sätt att marknadsföra sin verksamhet 

och hjälpa sina äldre ungdomar i klub-
ben att ta sig an det kanske allra första 
sommarjobbet.   

Inför sommarens friidrottsskolor 2022 
gjordes det möjligt att söka medel ur Pro-
jektstöd IF för att bredda verksamheten. 
Projektmedlen skulle användas till att nå 
underrepresenterade grupper och/eller 
köpa in material från Svensk Friidrotts 
koncept Landslagets Friidrottsskola. 
Underrepresenterade grupper hand-
lar i det här fallet om barn och unga i 
idrottssvaga områden och personer med 
funktionsvariation. Under 2022 inkom 
ansökningar både med parainriktning 
och för att arrangera friidrottsskola i 
nytt område. 

Svensk Friidrott i nytt samarbete 
med Fritidsbanken  
Under 2022 beviljades Svensk Friidrott 
fortsatt idrottsmedel Projektstöd SF 
skolsamverkan från Riksidrottsförbun-
det. Syftet med SF-stödet är att ta fram 
eller utveckla material som inspirerar 
till ökad rörelseförståelse och göra det 
enklare för föreningar att skapa sam-
verkan med skolor på orten. Friidrot-
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• Nya koncept motiverar till att 
fortsätta träna och gör friidrot-
ten tillgänglig som tränings-
form för nya och befintliga 
målgrupper, i olika åldrar och 
med olika förutsättningar.

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

• Förbundet och föreningarna 
har bättre förutsättningar för 
att samarbeta med skolan.

Nya och utvecklade träningsformer

Miniorlandslaget är ett samarbete med Atea för att stärka friidrotten i idrottssvaga områden. Foto: Ryno Quantz
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Trail har tagit ett steg framåt
Löpning på väg och i terräng är 
en av Sveriges största motionsfor-
mer och en viktig del av friidrotten. 
Konkurrensen om motionärernas 
uppmärksamhet är dock stor och 
en vidareutveckling av löpningens 
position i föreningsverksamheten 
och motionssverige är fortsatt 
viktigt.

För att öka kunskapen om och utveckla 
traillöpningen i Sverige startades under 
2022 projektet A map for more Trail 
Running. Projektet finansieras med 
medel från Europeiska Friidrottsförbun-
det och kommer att pågå under 2022 
och 2023. Grunden för EA-bidraget är 
kopplat till ett utbildningsprogram och 
en tävlingsstruktur och projektet kom-
mer att resultera i en strategi för trail-
löpningen i Sverige. Strategin kommer 
att byggas kring de tre pelarna tillgäng-
lighet, kvalitet och prestation.   

Under de senaste åren har friidrotten 
fått fler områden under sitt paraply och 
ytterligare är på väg in. Gemensamt för 
de flesta av dem är att de utförs utan-
för arena. En arbetsgrupp är tillsatt 
för hitta ett gemensamt och effektivt 
arbetssätt att strukturera upp dessa 
områden. Arbetet utgår från Strate-
gi 2025 och specifikt strategiområde 
6 samt förbundsutvecklingsplanen. I 
arbetet har en enkätundersökning om 
motionslopp och motionslöpning ge-
nomförts hos föreningarna för att få 
ett bra material att utgå ifrån och ar-
beta vidare med. 

 Återstartsstöd har funnits tillgäng-
ligt att söka för alla föreningar för att 
få igång våra motionslopp igen. Bidraget 
var avsett att täcka delar eller alla kost-
nader i samband med aktiviteter relate-
rat till arrangemang av ett motionslopp 
under 2023. Bidraget syftar till att för-
söka komma tillbaka till 2019 års delta-
garnivå igen.
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•  Friidrotten har en tydligare roll 
i löpnings- och hälsosamhället.

•  Nya kunskaper, erfarenhets-
utbyten och nätverk bidrar till 
att föreningarnas löpnings-
verksamhet stärkts och dess 
motionslopp är mer attraktiva. 

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

•  Utbildningar för ledare och 
tränare gör friidrottsförening-
ens och friidrottens position 
inom löpningen stark.

tens projekt heter Friidrottens akti-
vitetskort och är en bank fylld med 
enkla, inspirerande friidrottsövning-
ar både för lek, träning och tävling. 
Övningarna utgår från tre principer: 
det ska vara enkelt, utvecklande och 
roligt. Materialet fungerar både för 
skolpersonal och ledare som gått fri-
idrottens första ledarutbildningar.  

Som i ett led för att aktivera pro-
jektet har ett samarbete med Fritids-
banken startats upp under året. Fri-
tidsbanken är som ett bibliotek med 
sport- och friluftsprylar där allt är 
gratis och alla får låna. Sedan starten 
har friidrottsföreningar startat sam-
arbete med Fritidsbanken i Södra 
Svealand, Södra Norrland och Norra 
Norrland. Den lokala Fritidsbanken 
får friidrottsutrustning och instruk-
tionsmaterial samt kännedom om 
den lokala friidrottsföreningen för 
att få fler att testa på friidrott.   

Träning för äldre – Powerträ-
ning senior 
Projektet Powerträning senior (trä-
ning för 60 år och äldre) som starta-
des under 2021 har vidareutvecklats 
under 2022. I satsningen har olika 
typer av material tagits fram för att 
stötta föreningar och dess ledare att 
komma i gång med sin vuxenträning, 
däribland en uppstartsguide för för-
eningar, marknadsföringsmaterial 
samt färdiga pass med olika tek-
nikgrenar, variationer på styrka och 
kondition, med inspelade filmer till 
passen. Utbudet har också utökats 
med pass och filmer anpassade för 
aktiva 25 år och äldre.   

För första gången i Svensk Frii-
drotts regi genomfördes även ett läger 
för veteraner. Det kom ett trettiotal 
aktiva mellan 35 och 82 år till Sät-
rahallen i Stockholm i april för en 
fullspäckad helg med teknikträning 
och föreläsningar i såväl träningslä-
ra, träningsplanering som skadefö-
rebyggande träning. Alla grenar var 
möjliga att prova för deltagarna och 
många kompetenta tränare ställde 
upp under helgen. Det var en lyckad 
satsning som gav glädje, gemenskap 
och mersmak.  

Foto: Tobias Åberg

Vidareutveckla löpningens position
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Stora utbildningssatsningar i centrum
Ett kompetent, engagerat och jämställt ledarskap är en förutsättning för en 
attraktiv, växande och välmående friidrott. Tränare, förtroendevalda och 
funktionärer behöver bästa möjliga utbildning och stöd.

Ungdomsrådet blev en kommitté 
Ungdomsrådet, som startades 2005, 
ändrades i början av 2022 till att bli 
ungdomskommittén. Som kommitté är 
nu arbetet en kontinuerlig del av verk-
samheten och kommittén tillsätts av 
förbundsstyrelsen. Därmed stärks posi-
tionen för unga ledare i Svensk Friidrott.  

Ungdomskommittén genomförde un-
der 2022 den tredje omgången av utbild-
ningen Youth Athletics Leader Academy 
(YALA), tillsammans med utbildnings-
kommittén. YALA är en ledarutbildning 
för unga mellan 15 och 25 år där må-
let är att deltagarna ska bli mer trygga 
i sitt ledarskap och utvecklas till fram-
tidens ledare i Svensk Friidrott. Under 
utbildningen får deltagarna möjlighet 
att genomföra ett projekt i sin fören-
ing eller sitt distrikt. Under 2022 har 
ungdoms kommittén även fortsatt arbe-
tat med att stärka ungdomars inflytande 
på distriktsnivå, bland annat genom att 
stödja de nya distrikten med att starta 
ungdomskommittéer. Ett par distrikt har 
under året etablerat ungdomskommitté-
er och fler är i startgroparna.   

Utveckling av Svensk Friidrotts 
utbildningssystem  
Första stegen mot en digitalisering av 
Svensk Friidrotts utbildningsmaterial 
och ett blandat lärande, så kallat Blen-
ded Learning, togs när Friidrott för barn 
digitaliserades under året i samarbete 
med SISU Förlag.   

De ökade inslagen av digitalisering 
kombinerat med praktik ger högre kva-
litet på utbildningen och tillgodoser an-
vändarnas behov av att ta till sig lärande 
på olika sätt, både praktiskt och digitalt. 
Dessutom ökar det flexibiliteten, bland 
annat att deltagarna i större utsträck-
ning kan utbilda sig när det passar dem, 
sparar tid för alla inblandade och mins-
kar kostnader samt ger Svensk Friidrott 

möjlighet att hålla väl fungerade utbild-
ningssystem levande som kan vidareut-
vecklas och förbättras i takt med om-
världens krav och förändringar.  

Coronapandemin påverkade tack och 
lov bara utbildningsverksamheten under 
inledningen av 2022. Det gav den nya 
distriktsorganisationen helt andra för-
utsättningar att genomföra utbildningar 
än vad som gällde under pandemiåren. 
Med respekt och förståelse för att det va-
rit en stor omställning och att det tar tid 
och energi att introducera, förändra och 
utveckla arbetssätt så har 2022 präg-
lats av ett stort samarbete, samverkan, 
dialog och kommunikation som skapat 
gynnsamma förutsättningar för fortsätt-
ningen av utvecklingsprocessen när det 
gäller våra utbildningar centralt som ute 
i distrikten.  

Ny produktions- och utbildnings-
plattform  
Riksidrottsförbundet och SISU Idrotts-
utbildarna har bjudit in Svensk Friidrott 
och ytterligare några specialidrottsför-
bund att vara med och utveckla en ny 
modern digital utbildningsplattform. 
Det har handlat om insamling och ana-
lys av behov och krav och utifrån det få 
fram ett urval av externa plattformar 
som idag finns på den svenska markna-
den. Under det kvartalet av 2023 kom-
mer man sedan att landa i vilken leve-
rantör man vill använda sig av och efter 
det genomföra en upphandling.  

Parallellt som projektet med den nya 
utbildningsplattformen fortskred så ge-
nomfördes ett utvecklingsarbete i nuva-
rande utbildningsplattform och digitali-
sering av utbildningsmaterialet Friidrott 
för barn. Det gjordes i samarbete med 
SISU Förlag och var klart lagom till som-
maren för att sedan implementeras och 
användas av distrikten vid genomföran-
de av utbildningen under hösten. I och 

med satsningen så tog samtidigt Svensk 
Friidrott över ägandet av materialet och 
kan nu kontinuerligt uppdatera och för-
bättra det. Eftersom det var första steget 
i utvecklingsprocessen så skedde utvär-
dering fortlöpande under hösten samti-
digt som planering och förberedelse för 
nästa steg i processen Grundträning i 
friidrott påbörjades. Vi har också tittat 
på hur vi på bästa sätt samverkar med 
World Athletics och nyttjar det som hit-
tills utvecklats på deras e-learning platt-
form.  

Även när det gäller Träning i uppbygg-
nadsstadiet – 14-17 år, certifierad coach, 
högre tränarutbildning och övriga träna-
rutbildningar så initierades utvecklings-
arbete under 2022 som kommer fortgå 
under 2023 för att på bästa sätt kunna 
erbjuda kvalitativ kompetensutveckling 
för fler tränare. 

Världsnamn på European Horizon-
tal jumps and Hurdle Symposium
Det blev ett fullspikat tredagarsevene-
mang i Eva Lisa Holtz arena i Karlstad 
när European Horizontal jumps and 
Hurdle Symposium 2022 arrangerades 
med föreläsare som:  

• Mike Powell, en av de mest kända 
och respekterade friidrottarna i 
historien.  

• Professor Kirsty Elliot-Sale som en 
av de mest erfarna forskarna på 
effekterna av menstruationscykeln 
på atletisk prestation   

• Dr Helen Bayne som bland annat är 
engagerad vid University of Pretoria 
och South African Society of Bio-
mechanics (SASB) som delade med 
sig av sina gedigna kunskaper och 
erfarenheter inom biomekanik   

• Tyska förbundstränaren i längd-
hopp, tillika Malaika Mihambos 
tränare, Ulrich ”Ulli” Knapp med 45 
års erfarenhet som tränare och från 
OS-basen i Saarbrücken i 30 år.   

• Laura Turner-Alleyne som bland 
annat är Great Britain Team Coach 
för Sprints & Relays  

Stärkt ledarskap i alla delar av organisationen
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• Petra Stenman som är huvudcoach i 
Finland på 400 m och 400 m häck  

• Stephen McAleer från Red Bull’s 
Athlete Performance Center i Salz-
burg om vävnadsspecifik skadehan-
tering   

• Dr Eline Lievens, Victoris Ghent 
University, som leder projektet 
Muscle Talent Scan, en icke-invasiv 
metod (inte tränger in i kroppen 
utan undersöker den utifrån) för att 
uppskatta muskelfibertyp för talan-
gidentifiering, individualisering av 
träning och förebyggande av skador.  

Som mervärde och en del i strävan mot 
att locka fler kvinnliga ledare på elitnivå 
och en ökad jämställdhet inom idrotten 
var fem av dessa åtta inbjudna förebilder 
kvinnor.   

Stort behov av funktionärer  
Efterfrågan på funktionärsutbildningar 
är stor och akut men tyvärr har delta-
garantalet på flertalet utbildningar varit 
betydligt lägre än efterfrågan och det be-
hov som finns och vissa utbildningar har 

fått ställas in. Vi har därför säkerställt en 
resurs som under 2023 fokuserat kom-
mer driva processen framåt tillsammans 
med utbildnings- och tävlingsansvarig i 
samarbete med distrikten.  

Ungdomar från distrikten på 
Youth Athletics Leader Academy 
(YALA)  
En arbetsgrupp bestående av utbild-
ningsansvarig och representanter från 
utbildningskommittén och ungdom-
skommittén arbetade fram ett delvis 
nytt upplägg för ledarskapsutbild ningen 
YALA för ungdomar mellan 15–25 år. 
Utbildningen, som fokuserar på led-
arskap, värdegrund samt organisation 
och styrning inom Svensk Friidrott, 
ska vara ett bra komplement till de le-
darutbildningar som RF-SISU erbjuder.  
Utbildningen lockade totalt 11 mycket 
inspirerade och engagerade deltagare i 
början av september för att genomföra 
både fysiska och digitala moment med 
tillhörande praktiska uppgifter och som 
avslutas i samband med förbundsårsmö-
tet i mars 2023.  

07
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•  Friidrotten har ett starkt ledar-
skap i alla delar av organisa-
tionen. 

•  Friidrottens utbildningar ger 
deltagarna de ledarskapsverk-
tyg som krävs för uppdrag 
inom friidrotten.

•  Andelen utbildade tränare, 
förtroendevalda och funktionä-
rer har ökat i föreningarna.

•  Samtal om utveckling, normer, 
värderingar och hållbarhet är 
levande.

•  Svensk Friidrott har attraktiva 
ledarutbildningar med hög 
kvalitet.

Delar av ungdomskommittén 2022: Henrik Möbius, Amanda Cleréus, Linnéa Agefjäll, Carl Hedin, Freja Andersdotter och Emma Joabsson.

Stärkt ledarskap i alla delar av organisationen
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Starka mästerskap ger 
mersmak
Svenska friidrottsframgångar leder till ökat intresse och stolthet i hela 
landet. Det gäller såväl inom friidrotten som i befolkningen, men även hos 
media och partners. Elitsatsande aktiva och tränare behöver stödstrukturer 
och miljöer som ger goda förutsättningar. Friidrottens prestationscentrum 
och elitmiljöer utgör tillsammans med nätverk av föreningar stommen.

Ett guld, ett silver och ett brons. Ett 
världsrekord och tre svenska rekord. 

Ett mästerskapsintensivt 2022 fick en 
fantastisk start med ett inomhus-VM 
i Belgrad (1–3 mars) som blev Sveriges 
bästa IVM på 18 år. Sverige slutade på 
en femteplats i medaljtabellen och sam-
mantaget ska en succéstämpel sättas på 
förbundskapten Kajsa Bergqvists första 
mästerskap. 

VM-guldet ordnade Armand Dup-
lantis som också samtidigt förbättra-
de sitt eget världsrekord till 6.20. För 
silvret svarade Thobias Montler, som i 
sista omgången slog till med 8.38, nytt 
svenskt inomhusrekord. Bronset slutli-
gen bärgade Carl Bengtström, som på 
mästerskapet även satte nytt svenskt in-
omhusrekord på 400 meter, 45.33. 

Den svenska truppen stod för ytterli-
gare två finalplatser: Fanny Roos blev 
fyra med en bästastöt på 19.22 medan 
Andreas Kramer slutade femma på 800 
meter med tiden 1:46.76. 

Sommaren 2022 bjöd sedan både på 
ett VM i Eugene (15–24 juli) och ett EM 
i München (15–21 augusti). Världsmäs-
terskapet i USA var ursprungligen plane-
rat att avgöras i augusti 2021, men sköts 
framåt i tiden på grund av coronapan-
demin. 

På VM lyckades Armand Duplantis 
infria favoritskapet och bärga karri-
ärens första VM-guld utomhus. I sitt 
andra hemland lyckades Mondo dessut-
om höja sitt eget världsrekord till 6.21, 
tredje putsningen för året. Ytterligare två 
blågula medaljer ordnade gångstjärnan 
Perseus Karlström, som blev trea både 
på 20 km och 35 km. 

Nära medaljerna var diskusduon Da-
niel Ståhl och Simon Petterson som slu-

tade fyra respektive femma. Riktigt nära 
var även Khaddi Sagnia som blev sexa 
i längdfinalen men resultatmässigt bara 
hade två centimeter till bronset. 

Medaljmässigt uteblev jackpotten både 
på VM och EM men en närmare analys 
visar att VM-insatsen överlag var väldigt 
stark. Sammantaget resulterade äventy-
ret i Oregon i nio blågula topp-tolv-pla-
ceringar vilket är flest någonsin för en 
svensk VM-trupp och totalt 20 poäng 
(baserat på topp-åtta-summering) är den 
bästa VM-totalen sedan 2007. 

På EM i München motsvarade Ar-
mand Duplantis återigen alla förvänt-
ningar och försvarade sin titel från Ber-
lin 2018.  

Herrarnas längdfinal blev en riktig na-
gelbitare och precis som på inomhus-VM 
tidigare under året visade Thobias Mont-
ler att han har nerver av stål. Återigen 
slog han till i sista omgången, 8.06 blev 
det denna gång, vilket räckte till silver. 

Ytterligare ett silver blev det tack vare 
Perseus Karlström, som tvingades bryta 
på 35 km men sedan kom tillbaka starkt 
och ordnade andraplatsen på 20 km. 

Sammantaget kom utöver medaljerna 
hela fyra svenska fjärdeplaceringar: An-
dreas Almgren på 5000 meter, Marcus 
Nilsson i tiokampen, Fanny Roos i kula 
och i diskusfinalen var Simon Pettersson 
blott två centimeter från bronset. 

2022 var också ett fint år för de svens-
ka juniorerna. Junior-VM i Cali, Co-
lombia, bjöd på diskus-guld för Emma 
Sralla, silver genom Hanna Karlsson och 
Jacob Thelander samt ett brons genom 
Elliot Duvert.  

Och under ungdomsolympiaden 
EYOF tog Patricia Kamga, Karl Ottfalk 
och William Trulsson guld medan Esther Hanna Karlsson firar sitt silver på Junior-VM i Cali.

Armand Duplantis var 2022 en av friidrottens allra största stjär-
nor. Här under EM i München där han hämtade hem ett guld. 
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Sahlqvist och Samuel Jönsson fick med 
sig silvermedaljer.  

Under ungdoms-EM kom de svens-
ka ungdomarna hem med fem medal-
jer: guld genom Ayla Hallberg Hossain 
i längdhopp, silver till Isak Hughes på 
100 meter och Leo Göransson i tiokamp 
samt bronsmedaljer till stavhopparna Li-
nus Jönsson och Ella Uddenäs.   

Finnkampen, som 2022 arrangerades 
på den nyrenoverade Olympiastadion i 
Helsingfors, blev en totalt blågul histo-
ria när de svenska lagen tog hem segern 
i båda kamperna såväl på senior- som 
ungdomssidan.

De svenska juniorerna visade även 
framfötterna under Nordiska junior-
landskampen där de sopade hem gulden 
både på dam- och herrsidan.  

Framgångarna syntes även utanför 
arenan. Under trail-VM i Thailand i no-
vember tog Emilia Brangefält en brons-
medalj på den korta distansen, 38.4 
kilometer och Ida Nilsson sprang hem 
ett silver på den långa distansen, 78.7 
kilometer.  

Dubbla karriärer – elitidrott och 
studier 
Möjligheten för en friidrottare att kun-
na kombinera friidrottskarriären med 
studier eller arbete är en faktor som bi-
drar till en långsiktig och hållbar karriär. 
Under 2022 sökte nära 200 friidrottan-
de ungdomar ett riksidrottsgymnasium 
(RIG) eller en nationell idrottsutbildning 
(NIU) i friidrott. Friidrotts RIG:en tog 
emot 283 ansökningar och NIU 154 
ansökningar. Friidrottens RIG och NIU 
är attraktiva utvecklingsmiljöer där frii-
drottande ungdomar får växa, utvecklas 
och öka sin kunskap och förståelse för 
sin idrott och vad som behövs för att 
göra en långsiktig elitkarriär inom sin 
idrott.  

2022 stod också för förändringar av-
seende dimensioneringen av riksidrotts-
gymnasierna (RIG) och de nationella 
idrottsutbildningarna (NIU). Dimensi-
onering gjordes för kommande period 
2023–2026 för RIG och 2023–2027 för 
NIU. Det togs beslut om att återinföra 
Malmö som RIG ort vilket gör att frii-
drottare under kommande tre åren kan 
söka sig till 8 orter för möjligheten att 

gå på ett RIG; Bollnäs (parafriidrott), 
Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, 
Sollentuna, Umeå och Växjö. I sam-
band med dimensioneringen av RIG tog 
Svenska Friidrottsförbundets styrelse 
ett beslut om att skjuta till ekonomiska 
medel till respektive RIG under kom-
mande avtalsperiod för att täcka upp 
för den nedskärning av antal platser de 
fått tilldelade i dimensioneringen. Ett 
ställningstagande som bottnar i Svensk 
Friidrotts syn på vikten av RIG:en som 
en del i den elitidrottsmiljö som omger 
elitsatsande friidrottare. I samband med 
dimensioneringen av NIU togs också be-
slut, i samförstånd med huvudmannen, 
att inte fortsätta verksamhet vid NIU 
Haparanda, NIU Helsingborg, NIU Jön-
köping samt NIU Lidingö med grund i 
för få antal sökande. NIU i friidrott för 
kommande tre åren kommer därför att 
finnas på 22 orter; Bollnäs, Borås, Falun, 
Gävle, Göteborg, Halmstad, Huddinge, 
Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Mal-
mö, Norrköping, Skellefteå, Sollentuna, 
Stockholm, Uddevalla, Umeå, Uppsala, 
Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.  

Utöver de organisatoriska besluten 
som tagits kring verksamhetsområdet 
dubbla karriärer har en fortsatt utveck-
ling av verksamheten skett. Ett arbete 

med att se över rutiner och riktlinjer för 
friidrottens RIG-verksamhet påbörjades 
tillsammans med verksamhetsansvariga 
vid RIG och en insats kring marknads-
föring av RIG och NIU gjordes i sam-
band med ansökningsperioden. Skolver-
ket bjöd under tidig vår in till konferens 
med fokus på ämnesbetygsreformen och 
presenterade ett förslag på hur speci-
alidrottsämnet som läses vid RIG och 
NIU skulle kunna komma att formas i 
den nya ämnesgymnasieskolan. Ett fär-
digt förslag på specialidrotten som ämne 
förväntas komma ut på remiss i början 
av 2023 och blir ett fortsatt arbetsområ-
de under kommande år. 

Året har också kantats av möjligheten 
att åter fysiskt träffas för fortbildning, 
nätverkande och verksamhetsutveckling. 
Vid årets RIG/ NIU konferens, där samt-
liga lärare och tränare vid RIG och NIU 
årligen samlas, lades fokus på bland an-
nat trygga friidrottsmiljöer med utgångs-
punkt i Friidrottens spelregler ledd av 
Freja Jernstig som sitter i rådet för trygg 
friidrott. Emil Blomberg medverkande 
också och delgav insikter och reflektio-
ner från sin elitidrottsresa.  

I anslutning till Finnkampen genom-
fördes också så slutligen den efterläng-
tade RIG-träffen där drygt 200 lärare, 

Andreas Almgren hade ett mycket starkt 2022 med bland annat ett nytt svenskt rekord på 5000 meter.  
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tränare och elever från friidrottens RIG 
samlades i Sollentuna under tre dagar 
för träning, föreläsningar och aktivite-
ter tillsammans. Tanken med träffen är 
att stötta våra friidrottsungdomar i sin 
elitidrottssatsning under gymnasieåren. 
Förhoppningen är att kunna inspirera 
dem att fortsatt vilja satsa på friidrotten 
utifrån sina långsiktiga mål och ambitio-
ner och samtidigt ge dem verktyg i hur 
de kan göra en sådan satsning på ett så 
hållbart sätt som möjligt. Under träffen 
fick de möjlighet att lyssna till Therese 
Alshammar så väl som idrottspsykolog 
Göran Kenttä. Ett uppskattat inslag var 
också att många av våra stjärnor som Si-
mon Pettersson, Emil Blomberg och Sara 
Lennman deltog under delar av pro-
grammet som inspiratörer för friidrot-
tarna. RIG-träffen skedde i samarbete 
med Riksidrottsförbundet och Sollentu-
na kommun som värd och kommer att 
bli ett återkommande inslag i friidrot-
tens RIG-verksamhet.  

Svensk Friidrotts arbete med och or-
ganisation kring dubbla karriärer har 
också uppmärksammats under året. Vid 
en konferens i regi av RF som hölls för 
samtliga riksidrottsuniversitet (RIU) och 

elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) fick 
Svensk Friidrott prata om vår strategi, or-
ganisation och arbete för att möjliggöra 
dubbla karriärer. Under konferensen höll 
också Grete Ahlberg en presentation om 
möjligheterna och utmaningarna med 
att satsa på dubbla karriärer utifrån elit-
idrottarens perspektiv där hon bjöd på 
sina insikter, reflektioner och erfarenheter 
av att plugga och elitidrotta samtidigt. Ett 
högst uppskattat inslag för deltagarna. 

Under året delades också RF:s och 
Svenska Spels elitidrottsstipendium ut. 
Elitidrottsstipendiet delas ut till elitidrot-
tare som samtidigt studerar vid universi-
tet eller högskola. Dryga 40 friidrottare 
sökte stipendiet under 2022 och i kon-
kurrens med övriga elitidrottare blev 
det sedan fyra friidrottare som tilldela-
des 2022 års elitidrottsstipendium på 
50 000 kronor vardera; Andreas Alm-
gren, Axelina Johansson, Olof Ryberg 
och Vidar Johansson.  

Prestationscentrum kast, Växjö 
För svenskt kast var 2022 framgångsrikt 
vad gäller representation på internatio-
nella mästerskap på seniornivå. Medal-
jerna lyste förvisso med sin frånvaro men 

några fina fjärde- och femte-platser nåd-
des. Vi har en grupp som är etablerad på 
världselitnivå och dessutom flera aktiva 
som i år tog steget. På juniornivå har vi 
flera talangfulla aktiva, några tog med-
aljer inklusive guld på internationella 
juniormästerskap under året. Grengrup-
pen är fortsatt i stark prestationsmässig 
utveckling. Åtta kastare är numera med 
i SOK:s Topp- och Talangprogram vilket 
är många fler än någonsin förr. 

En mycket aktiv utvecklingsverksam-
het bedrivs, både fysiska och digitala mö-
tesplatser används. Ett tack till alla som 
under året varit involverade i utvecklings-
verksamheten, både ansvariga, tränare 
och aktiva, vi gör det tillsammans! 

Numerär rekrytering till kast blir tun-
nare över tid. En orsak, men inte hela 
sanningen, är coronapandemins påver-
kan på motivationen. En annan orsak är 
att kasttalang ofta dyker upp på lands-
orten där friidrottsverksamhet år för år 
blir tunnare. För att vara konkurrens-
kraftiga måste vi ha hög verkningsgrad i 
att utveckla de talanger som dyker upp, 
inom kastskrået har vi blivit betydligt 
bättre på det över tid.   

Vad gäller vidareförädling av talanger 
är vi väldigt beroende av våra elitmiljöer. 
Ett särskilt värdefullt samarbete kring PC 
Kast och ADC är med Växjö kommun. 

Prestationscentrum medel- och 
långdistanslöpning, Göteborg 
Flera svenska löpare kvalade in till EM i 
friidrott än tidigare, vilket följer en trend 
vi haft de senaste åren. Det blev tyvärr 
inga medaljer, men två fjärdeplatser ge-
nom Andreas Kramer och Andreas Alm-
gren. Det sattes flera svenska rekord där 
Andreas Almgrens 13.01.70 på 5 000m 
krossade Anders Gärderuds gamla re-
kord. En världstid idag. 

Vi har haft den bästa topp 5-nivån 
någonsin på herrarnas 1500 m, 5000 m 
och 10 000 m samt topp 10 på 10 000 
m. På damsidan ligger vi nära många 
bästa noteringar genom tiderna, medan 
vi i maraton ser den bästa bredden nå-
gonsin på såväl topp 5, 10, 25, 50 som 
100. 

På trailsidan tog Sverige två medaljer 
på VM i Thailand, där Ida Nilsson tog 
en silver på längsta distansen 80 km och 
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2022 var året då Grete Ahlberg fick sitt stora genombrott i landslaget med bland annat en finalplats på VM i Eugene.
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Emilia Brangefält tog en brons på korta 
banan 39 km. 

Vi har fortsatt med våra junior- och 
ungdomsprojekt med stöd från Sund-
ström Safety som heter Svenska löpar-
talanger, där vi har tre olika projekt 
igång från 15-23 år. Tanken är långsik-
tighet för att i framtiden få fler löpare 
som tar sig till europeisk seniorelit från 
junioråldern. Kvalitativa föreläsare som 
Wolfgang Pichler och Johan Rogestedt 
(laktatmätning) tillsammans med tester 
genomfördes i samband med helgträffen 
i maj, där i princip alla som finns med i 
projektet var på plats. 

I november genomförde vi en stor ut-
bildningsträff i Göteborg med ett hund-
ratal deltagare, där vi bland andra hade 
Nils van der Poel och Andreas Almgren 
som föreläsare. 

Prestationscentrum sprint/häck, 
Falun 
Det blev en väldigt bra start på året med 
en bronsmedalj på 400 meter vid IVM 
i Belgrad, det var Carl Bengtström som 
stod för den bedriften. Hans tid innebar 
nytt svenskt rekord. Vid samma mäster-
skap gick Claudia Payton till semifinal 
på 60 meter med en tid som är den näst 
bästa som gjorts i Sverige genom tiderna.  

På VM hade vi en aktiv som sprang 
400 meter häck, Carl Bengtström. Han 
tog sig till semifinal men tyvärr så ham-
nade han på en retfull niondeplats vilket 
inte ledde till någon final.  

Vid JVM i Colombia lyckades Hanna 
Karlsson ta en silvermedalj på 400 me-
ter häck. Den grenen ser väldigt ljus ut 
eftersom vi har två stycken som är bland 
topp 3 i världsstatistiken.  

På EM hade vi tio aktiva fördelade på 
fem grenar. Fyra aktiva tog sig till semi-
final. 

Under våren anordnades, tillsammans 
med PC hopp och PC mångkamp, ett 
träningsläger i Estepona, Spanien. Totalt 
var det över 100 personer som deltog. Vi 
hade ett mycket bra samarbete mellan 
aktiva och tränare vilket öppnade upp 
för nya relationer.  

Under året skapade vi en internationell 
grupp, aktiva som går mot internationel-
la mästerskap på seniornivå. Dessa akti-
va och deras tränare ska få större möj-

lighet till utveckling. Vi hoppas att den 
här gruppen, på sikt, ska ge grengruppen 
större internationella framgångar.  

Under hösten har det genomförts ett 
antal utvecklingsträffar vid olika orter 
i landet. I november genomfördes, till-
sammans med PC-hopp, en internatio-
nell tränarkonferens i Karlstad.  

Prestationscentrum hopp, Karlstad
2022 var liksom 2021 ett år då man 
knappt kunde prata om svensk friidrott 
utan att nämna Mondo Duplantis. Tre 
gånger under 2022 satte han världsre-
kord och två gånger skedde det i sam-
band med internationella mästerskap.

På internationella mästerskap blev det 
dessutom medaljer till Thobias Montler, 
silver på IVM (svenskt inomhus rekord) 
och silver på EM. Khaddi Sagnia var 
nära sin första internationella mäster-
skapsmedalj med 6.87 på VM i Eugene. 

På ungdomsfronten blev det fram-
gångar vid Ayla Hallberg Hossains 
längdhoppsguld och stavhoppsbrons till 
både Ella Uddenäs och Linus Jönssons 
vid UEM i Jerusalem.  

Samtidigt som det finns stortalanger 
nerifrån, så är mängden talanger på ju-
niornivå inte som önskat, så det är en 
utmaning att ta sig an. 

Som PC-aktivitet var det debut för-
höjdhoppstouren efter flera års succé 
med en stavhoppstour. Inför 2023 job-
bar vi för en horisontell hopp-tour för 
att ge just toppbredden en möjlighet att 
utvecklas i alla fyra hoppgrenar. 

Biomekaniskt jobbar vi ännu mer med 
Optojump-projektet där vi i stavhopp, 
längd och tresteg synkroniserar data på 
kontakttider, steglängd, svävtider och 
stegfrekvens med lasermätning på krop-
pens horisontella hastighet i ansatsen. 

Under 2023 inleder vi ett biomeka-
niskt projekt för höjdhoppet i samarbete 
med RF och Chalmers med förhoppning 
om att bli kunnigare på höjdhoppets 
prestationsbestämmande faktorer, samt 
våra aktivas data. 

2022 års stora hoppträff slog rekord i 
Karlstads nya arena Eva Lisa Holtz are-
na med 108 deltagare. Mätningar, före-
läsningar, tester och grenvisa möten stod 
på schemat. 

Vårlägret tillsammans med PC Sprint 
och PC Mångkamp i Estepona, Spanien 
blev med deltagande av totalt 120 aktiva 
och coacher. 

Åter hemma i Karlstad höll vi en otro-
ligt lyckad European Athletics Summit 
Series-konferens med kombinerad prak-
tik och teori från bland andra Mike 
Powell och Malaika Mihambos coach 
Ulrich Knapp. 

Prestationscentrum mångkamp, 
Sollentuna 
Vi startade året med ett uppdelat 
mångkamps-SM. På grund av covid-19 
kunde vi inte genomföra SM:et för alla 
åldersklasser på tänkt datum. Öre-
bro ställde upp och genomförde båda 
SM-tävlingarna riktigt bra. Det blev 
ett nytt deltagarrekord igen på ISM i 
mångkamp. Några äldre aktiva kom 
som publik till ungdomarnas mång-
kamps-SM vilket var mycket uppskat-
tat av ungdomarna. 

På våren hade vi både en utvecklings-
träff i Sollentuna och ett vårläger i Es-
tepona. Vårlägret var riktat till våra se-
nioraktiva och vi samkörde det med PC 
sprint/häck och hopp.  

Utomhussäsongen för våra ungdo-
mar och juniorer startade med Ljungby 
mångkamp, en trogen och bra arrangör 
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Tobias Montler skriker ut sin silverlycka i Belgrad. 
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•  Friidrottens elitverksamhet ger 
den som vill möjligheten att 
satsa på en karriär inom frii-
drotten – som aktiv eller som 
tränare. 

•  Svenska friidrottare tar medal-
jer och framstående placering-
ar vid internationella mäster-
skap.

•  Landslagskänslan genomsyrar 
friidrotten genom utveckling 
och fortsatt satsning på starka 
förebilder, stolthet, gemen-
skap, jämställdhet och jämlik-
het.

•  Evenemang, mästerskap och 
landskamper i Sverige och 
internationellt är nycklar till 
att driva intresse och skapa 
förutsättningar för framtida 
friidrottselit.

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

som fixar och trixar för att aktiva ska 
få en bra tävling och ha möjligheten att 
kvala till mästerskap. Under tävlingen 
fick vi se många bra resultat men ett som 
stack ut var Jacob Thelander med det 
svenska juniorrekordet i tiokamp och 
upp som världsetta i rankingen för U 20. 

Nordiska mästerskapen i mångkamp 
var ett av våra bästa någonsin och vi 
kammade hem hälften av alla medaljer. 
Efter NM hade vi tre pojkar i U18 som 
var rankade topp 10 i Europa och fyra 
som klarat kvalgränsen till U18EM i 
mångkamp. Pojkarna tog även en trip-
pel i UNM. Flickorna tog en dubbel och 
efter NM var det tre flickor som klarat 
kvalgränsen till U18EM. I U20-klassen 
tog pojkarna en andra- och tredjeplats, 
där tredjeplatsdeltagaren satte rejält 
personbästa och överraskade stort med 
att komma upp på pallen. I den kvinn-
liga klassen tog vi en andra och tredje 
plats.  

Vi arrangerade Sollentuna Combined 
Events Challenge och Carnival under 
tre dagar på Sollentunavallen. Driftper-
sonalen och Turebergs friidrottsklubb 
stöttade upp och arenan blev på tipp-
topp-nivå, med snyggt mönstrat gräs 
och sopade banor. Alla var nöjda och vill 
komma tillbaka.  

Vi hade deltagare med på U18EM, 
U20VM, VM och EM. Vi tog medalj i 
ungdoms- och juniormästerskapen samt 
hade en fjärdeplats på EM. På U20VM 
kom killarna tvåa och trea vilket nog 
aldrig har hänt i mångkamp tidigare. På 
EM hade vi tre deltagare med vilket var 
ett tag sedan det hände, en kvinna och 
två män. Ett mycket bra mästerskap-
skapsår med andra ord. 

Prestationscentrum para, Bollnäs
Svenska parafriidrottare har under 
2022 deltagit på sex olika mästerskap. 
I somras deltog Sverige på EPYG i Fin-
land och Virtus EM i Polen med stora 
framgångar, små trupper men en medalj 
på vardera mästerskapet. I direkt an-
slutning till uppstarten av PC Bollnäs 
arrangerade vi nordiska mästerskapen 
med stor framgång, dels arrangörsmäs-
sigt, dels medaljmässigt. Vi planerade 
även under 2022 för en utbildnings-
helg i Bollnäs som tills slut flyttades 

till 2023. Under Virtus-VM hade vi en 
deltagare på 21 km med en sjundeplats 
plats som resultat. 

I slutet på sommaren drabbades pre-
stationscentrumets lokaler av en brand 
vilket ledde till att de nu måste rivas och 
allt i lokalerna kasseras. PC delar nu till-
fälligt kontor med Idrottsgymnasiet på 
Höghammarskolan tills vi kommande år 
får nya lokaler i  Höghammarhallen. 

Vi har genomfört Lidingöruset, som 
för Virtus-aktiva är som deras inoffi-
ciella Terräng-SM där vi också tog ut 
flertalet aktiva till en utvecklingsträff 
på Bosön 10–11 december. Det var en 
blandning av aktiva som tävlat i flera år 
men även nya aktiva. Detta är vår nya 
medel/lång-satsning inom Virtus som 
förhoppningsvis leder till fler aktiva 
inom den klassen och grengruppen. Vi 
hoppas även att vi under 2023 kan ha 
med lag för damer och herrar på både 
21 km EM och Terräng EM och där kon-
kurrera på hög nivå.  

PC-ansvarig har under året deltagit 
på flera utvecklingsträffar genomförda 
av övriga PC: Mångkamp kombinerat 
med terräng-SM i Sollentuna/Vällingby, 
kortsprint i Uppsala, långsprint i Falun 
samt hopp i Karlstad. I Karlstad deltog 
även längdhopparen Tobias Jonsson IK 
Orient T12 som är vår absolut största 
stjärna inom parafriidrotten. 

Sverige har deltagit på Virtus-VM i ter-
räng i San Diego med en manlig och en 
kvinnlig deltagare, två brons kom vi hem 
med. Samma månad var vi iväg på IWAS 
World Games (VM) i Portugal med en 
trupp på sju aktiva. Vi vann otroliga 
sju guld, åtta silver och fyra brons, tog 
fyra kvalgränser till VM nästa år samt 
ett världsrekord i längdhopp, klass 35, 
Ellen Westling Falu IK.  

Vi har även jobbat på att stärka teamet 
runt vårt paralandslag och vi kan med 
glädje presentera två nya starka namn, 
Erik Svensson kliver in som landslags-
coach för hopp och Anna Åberg i det 
medicinska teamet som fysio.  

Vi har även varit delaktiga i processen 
att få ett internationellt paramästerskap 
till Sverige. Ett BID lämnades in till Vir-
tus Europa och vi tilldelades Virtus-EM 
2024 i Sverige.  

Blågula framgångar – internationellt och lokalt

Parastjärnan Tobias Jonsson från IK Orient under 
Örebro Indoor Games.

36



36 37

Nya partners och suppor-
terklubb ökar intresset
Modellerna för fördelning av statliga medel innebär begränsningar, orga-
nisatoriska förändringar står för dörren och coronapandemins effekter blir 
långtgående. Därför är ökad självfinansiering viktig för friidrotten. Nya verk-
samhetsområden och intäktsmodeller blir avgörande för utvecklingskraften.

I slutet av 2021 beslutade förbundssty-
relsen efter ett omfattande analysarbete 
att fokusera på fem stycken områden för 
att stärka Svensk Friidrotts långsiktiga 
finansiering. Dessa är:  

• Fler medlemmar – medlemsrekryte-
ring  

• Utreda eventuellt införande av täv-
lingslicens(er)  

• Utredning av ett samgående med 
Gång- och Vandrarförbundet  

• Ökat engagemang och starkare rela-
tion till friidrottsupporters  

• Ökat samarbete med landslagsaktiva  

De två första områdena är inte påbör-
jade men däremot har vi kommit en bit 
vad gäller de tre övriga. Aktiviteter och 
händelser redovisas i texten nedan och 
några ytterligare är klara och kommer 
implementeras 2023. Framförallt hand-
lar det om ökade resurser och samar-
beten med landslagsaktiva och intäkter 
från supporters, bland annat lansering av 
ny supporterkollektion och webbshop.  

Marknadsintäkter och partners 
Marknadsintäkterna och den egna finan-
sieringen har fortsatt haft en positiv ut-
veckling. Pandemins påverkan har avta-
git och en ökad aktivering av rättigheter 
bland partners är en positiv trend. Under 
året har vi förhandlat om med de sam-
arbetspartners vars avtal löpte ut. Gläd-
jande är att samtliga valt att förlänga för 
ytterligare en period. Starka och långsik-
tiga partners är en mycket betydelsefull 
del av vår egen finansiering. Det skapar 
en bas och trygghet som innebär att vi 
kan säkra och utveckla våra verksamhe-
ter med medel som ej är öronmärkta för 
något ändamål.  

Fler och fler av våra samarbetspart-
ners har också valt att stötta någon el-
ler några aktiva som ambassadörer för 
företaget och som en del i deras mark-
nadskommunikation. Det är naturligtvis 
extra roligt att vi på så sätt kan bidra till 
några aktivas idrottsliga satsning sam-
tidigt som det skapar ett mervärde för 
samarbetspartnern.  

Även om vi hoppats på några fler nya 
är det glädjande att hälsa Brixly, Eleda 
och Wato välkomna till partnerfamiljen.   

Med tanke på en rad omvärldsfaktorer 
och en begynnande lågkonjunktur finns 
det naturligtvis skäl för att vara vaksam 
på utvecklingen i fortsatt planering. En 
viktig del i detta att fortsätta fokusera 
på och utveckla affärsnyttan för oss och 
partners i samarbetet.  

På evenemangssidan är det framförallt 
Finnkampsbåten och vårt samarbete 
med Tallink Silja som ska lyftas fram. 
Förutom ett ekonomiskt tillskott från 
evenemanget har denna stor betydelse 
för att öka intresset och stärka varumär-
ket Finnkampen. Visst är det imponeran-
de att vi i år hade nästan 700 svenska 
friidrottssupporters som reste med till en 
bortalandskamp i friidrott!  

Klubb Sverige – Svensk Friidrotts 
officiella supporterklubb  
Det stora och växande intresset för att 
följa våra landslag i landskamper och 
mästerskap är en del i strategiarbetet. 

Att öka engagemang och stärka relatio-
nerna med supporters ska bidra till nya 
möjligheter och ökade intäkter. I sam-
band med årets Finnkampsbåt smyglan-
serade vi den officiella supporterklubben 
– Klubb Sverige. Kortfattat bygger den 
på ett medlemskap med olika förmå-
ner, samlingar samt att 100 kronor i 
medlemsavgiften avsätts till stipendium 
för lovande friidrottare. Var hundrade 
medlem blir ett stipendium på 10 000 
kronor. På Finnkampsbåten valde 140 
supporters att teckna medlemskap och 
fick därmed benämningen originalsup-
porters – de som var med om att starta 
Klubb Sverige. Under första kvartalet 
2023 kommer lansering ske.  

Folkspels produkter ger intäkter 
till föreningarna 
Förra årets framgångar med förenings-
försäljningen av Folkspels produkter 
följdes upp 2022 med en ökning på 36 
procent till 3 331 000 kronor. Under 
året har vi haft fyra ambassadörsfören-
ingar som fått extra stöttning och har 
fungerat som inspiration med goda ex-
empel på hur man lyckas för övriga för-
eningar. Detta arbete kommer fortsätta 
även 2023.  
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•  Svensk friidrott har en stark 
ekonomi på alla organisatoris-
ka nivåer.

•  Förbundet har större utrymme 
att själv styra hur de ekonomis-
ka resurserna används.

• De investeringar som krävs 
för att säkerställa en attraktiv 
och växande friidrott har blivit 
möjliga.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger 
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har 
under året haft 943 (937) medlemsfören-
ingar. Knappt hälften av föreningarna är 
så kallade arenaföreningar med tävlings- 
och arrangemangsverksamhet medan 
resterande har tonvikt på motion. Denna 
breda verksamhet är friidrottens stora 
tillgång och av avgörande betydelse för 
SFIF:s position och utveckling.

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

Förbundets verksamhetsplan för 2022 
har sin grund i Friidrottens Strategi 2025 
som beslutades på Förbundsårsmötet 
2021. Våra övergripande mål är ”En 
attraktiv och växande friidrott” där am-
bitionen och målet är att vi ska växa ”i 
hela landet, i alla åldrar, i stora och små 
föreningar och i alla grenar”. Verksam-
hetsplanen bygger på nio strategiska och 
prioriterade utvecklingsområden som vi 
kommer arbeta aktivt med till 2025.

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

Resultat och ställning
SFIF har under året erhållit stöd från RF 
om 30,9 MSEK (22,4 MSEK) och SOK 
om 2,1 MSEK (2,6) MSEK. Stöden är år-
ligen återkommande.

För 2022 har SFIF har även hanterat 
65,196 MSEK i kompensationsstöd/
återstartsstöd från RF kopplat till coro-
napandemin. Av dessa stöd har 41,294 
MSEK gått till Friskis&Svettis-förening-
ar och 19,909 MSEK har på uppdrag 

av RF fördelats till arrangörer av större 
motionslopp, arenaevenemang och di-
striktsförbund. Resterande 3,993 MSEK 
har tillfallit SFIF. Stöden har använts 
enligt de direktiv som RF har satt. Där-
utöver har föreningar ansökt om kom-
pensationsstöd som har hanterats och 
utbetalts direkt av RF.

Resultatet för 2022 visar ett underskott 
på 6,869 MSEK (+4,891 MSEK) vilket 
skall ställas mot budgeterat underskott 
på 7,571 MSEK. Av årets resultat har 
5,295 MSEK använts av de reserverade 
ändamålsbestämda medel från fg år, det 
kvarstående beloppet om -1,574 MSEK 
överförs i ny räkning. Inga reserverade 
medel finns kvar i resultaträkningen. Ej 
utnyttjade bidrag för 2022 har nu lagts 
i balansräkning som reserver och uppgår 
till 19,481 Mkr.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Coronapandemin som satt stor prägel på 
2020 och 2021 har i princip inte påverkat 
verksamheten under 2022. Dock är det 
fortfarande en bit kvar tills verksamheten 
är tillbaka till 2019 års nivåer när gäller 
framför allt ungdomsverksamheten och 
motionslöpningen. Här är vi tacksamma 
över det som återstartsstöd som adminis-
trerats av RF och som bidrar till att ge 
förutsättningar och möjligheter att snab-
ba på återhämtningen. Samtidigt finns en 
viss respekt för att det kan ta tid och be-
hövs tålamod och långsiktighet.

1 januari trädde den nya regionala 
organisationen som beslutades vid för-
bundsårsmötet 2020 i kraft. Det innebar 
att vi gick från 23 distriktsförbund (SDF) 
till nio. Det är första gången sedan fem-
tiotalet som en förändring sker så näst 
intill en historisk händelse. I stort har 
arbetet fungerat väl med nya och upp-
daterade uppdragsbeskrivningar även 
om också funnits vissa initiala problem 
som behöver hanteras framöver. Känslan 
i stort är dock väldigt positiv i ambitio-

nen att komma närmare och kunna ge 
bättre stöd till föreningslivet.

Under 2022 har vi fullt ut implemente-
rat parafriidrotten i vår verksamhet där 
många föreningar visat stort intresse. 
Under året togs också de första besluten 
om samgående med Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet med friidrottsfamil-
jen på samma sätt som är internationellt. 
Vi har under 2022 också ökat samarbe-
tet med Friskis&Svettis.

I februari inledde Ryssland sin avsky-
värda invasion av Ukraina. Något som 
förbundsstyrelsen och Svensk Friidrott 
direkt tog kraftigt och tydligt avstånd 
ifrån. Vi visade under året på olika sätt 
vår solidaritet med våra idrottskamrater 
i Ukraina. Dessvärre tvingas vi konstate-
ra att kriget fortsätter när detta skrivs. 
Vi noterar som en konsekvens också att 
kostnaderna ökat rejält under året vil-
ket inte minst märks på betydligt högre 
kostnader för resor och logi.

Sommarens större arenatävlingar och 
arrangemang har kunnat genomföras 
enligt plan vilket bidragit till stor medi-
al exponering och att goda partnerrela-
tioner har kunnat upprätthållas. Något 
som också förstärkts av stora framgång-
ar på olika internationella mästerskap 
där många aktiva har gjort fina presta-
tioner. Här måste nämnas Armand Du-
plantis som tog guld på såväl VM, EM 
som inomhus-EM och satte flera världs-
rekord. Något som gjorde att han utsågs 
till världens bäste manliga friidrottare 
under året.

Ett fortsatt fokus på värdegrunds- och 
jämställdhetsarbete har på ett övergri-
pande plan haft stor påverkan och där 
en trygg och säker friidrott är grundläg-
gande värdeord. Vid förbundsårsmötet 
beslutades att inrätta en disciplinnämnd 
som har i uppdrag att hantera anmäl-
ningar om våra grundläggande värde-
ringar inte följs. Antidopingarbetet är 
fortsatt intensivt och är en prioriterad 
och viktig del av verksamheten.

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

Styrelsen består av totalt tio personer, 
nio valda ledamöter (fem män och fyra 
kvinnor) samt en representant från EA 
(kvinna). Därutöver deltar på styrelse-
mötena även generalsekreterare, perso-
nalrepresentant, styrelsens sekreterare, 
ledamot från ungdomskommittén samt 
representant från valberedningen. Styrel-
sen har under året haft 14 protokollför-
da möten som genomförts såväl fysiskt, 
digitalt som hybrid. Förbundsårsmötet 
genomfördes 26 mars och helt digitalt. 
Förbundsårsmötet föregicks veckan inn-
an av ett antal webinarier som informa-
tion och förberedelser.

Förbundskansliet har under 2022 haft 
30 personer (16 kvinnor och 14 män) 
anställda. Ökningen gentemot 2021 (27 
personer, 14 män och 13 kvinnor) är 
kopplat till den nya regionala organisa-
tionen enligt beslut på tidigare förbunds-
årsmöte.

Framtida utveckling
Under slutet av 2022 kom tydliga signa-
ler på en generell nedgång i ekonomin 
med ökade kostnader inom olika områ-
den och samtidigt en osäkerhet hur det 
kommer att utvecklas framöver. Även 
om förhoppningen är att återhämtning-
en efter pandemin kommer fortsätta un-
der 2023 behöver vi vara observanta på 
att det kan ta längre tid. Det gäller så-
väl förbundets centrala verksamhet men 
också på föreningsnivå. Styrelsen följer 
aktivt utvecklingen och vidtar lämpliga 
åtgärder efter behov.

Verksamhetsinriktningen, Friidrottens 
Strategi 2025 som antogs på förbunds-
årsmötet 2021 och är det dokument som 
vi nu gemensamt i svensk friidrott beslu-
tat att vi ska verka efter. Vi har under de 
senaste åren utvecklats med många nya 
verksamheter och under 2023 kommer 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet bli 
en del av vår verksamhet. Samtidigt har 
en ny regional organisation implemen-
terats. Det finns anledning att se över 
förbundets totala organisation inklusive 
kanslifunktionen för att säkerställa att vi 
har en optimal organisation utifrån vårt 

uppdrag. Här gäller också att anpassa 
verksamheten utifrån finansiering och 
ett läge när tillfälliga stödformer via RF 
som Återstartsstöd ej längre kommer att 
finnas.

Satsning på utbildning av ledare/träna-
re, ökad digitalisering och hållbarhets-
arbete är några områden som kommer 
vara nödvändiga och prioriteras. Det 
finns också anledning att inom kort ak-
tivt påbörja arbetet med Finnkampens 
100-årsjubileum som äger rum 2025 då 
Finnkampen arrangeras i Stockholm.

Under 2023 arrangeras flera viktiga 
kongresser och årsstämmor som påver-

kar oss. Riksidrottsmötet (RF) och Sve-
riges Olympiska kommitté på det natio-
nella planet och internationellt har såväl 
Europeiska Friidrottsförbundet som 
World Athletics kongresser. För vidare 
läsning sker hänvisning till verksamhets-
berättelsen som inte har varit förmån för 
revision.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång 
Det finns inga väsentliga händelser att 
rapportera efter räkenskapsårets ut-
gång.

Andreas Almgren tog dubbla SM-guld på terräng-SM 2022.

Årsredovisning

2022 2021 2020 2019 2018

Intäkter 121,7 211,8 148,7 50,9 45,2

Årets resultat -6,9 +4,9 +6,3 +0,2 +0,6

Balansomslutning 39,8 28,3 20,4 16,6 16,8

Soliditet 34,9% 73,1% 77,5% 57,8% 55,9%

Medelantal anställda 30,0 27,0 26,0 25,0 21,0

Ekonomisk utveckling i sammandrag (MSEK)
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Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

2022-01-01 2021-01-01

Not 2022-12-31 2021-12-31

Verksamhetens intäkter 

   Medlemsavgifter 2 830 2 458

   Bidrag 1 96 841 189 658

   Nettoomsättning 2 21 983 19 683

Summa intäkter 121 654 211 799

Verksamhetens kostnader

   Lämnade bidrag -79 654 -167 055

   Övriga externa kostnader -27 227 -19 819

   Personalkostnader -22 744 -19 908

   Avskrivningar -140 -126

Summa kostnader -129 765 -206 908

Verksamhetsresultat -8 111 4 891

Resultat från finansiella investeringar

Aktieutdelning 1 000 -

Ränteintäkter 242 -

Årets resultat -6 869 4 891

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning -6 869 4 891

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 

Reservering av ändamålsbestämda medel 6 5 295 -5 295

Årets resultat efter fördelning -1 574 -404

Årsredovisning

Simon Pettersson gjorde sitt livs diskustävling på SM i Norrkö-
ping när han vann på 70.42.
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR Not 2022-12-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar

   Inventarier 4 137 162

Finansiella anläggningstillgångar

   Aktier i dotterbolag 5 50 50

Summa anläggningstillgångar 187 212

Omsättningstillgångar

Varulager m m

   Varulager 252 237

252 237

Kortfristiga fordringar

   Kundfordringar 4 567 2 104

   Övriga fordringar 10 1

   Förutbetalda kostnader och

   upplupna intäkter 2 331 1 654

6 908 3 759

Kassa och bank 32 432 24 154

Summa omsättningstillgångar 39 592 28 150

Summa tillgångar 39 779 28 362

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6

Balanserat kapital 20 736 15 845

   Årets resultat -6 869 4 891

Summa eget kapital 13 867 20 736

Kortfristiga skulder

   Leverantörsskulder 2 377 2 048

  Skuld till dotterbolag 156 56

   Övriga skulder 622 458

   Upplupna kostnader och 7 22 757 5 064

   förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder 25 912 7 626

Summa Eget kapital och Skulder 39 779 28 362

Årsredovisning

Barntävlingen Nestléspelen har fått många barn som 
tidigare inte friidrottat att testa på.
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Tilläggsupplysningar 
(alla belopp avser ksek)

Redovisnings och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Vidare har 
Riksidrottsförbundets rekommendationer tillämpats.

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

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

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

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

Not 1 Erhållna bidrag 2022 2021
Bidrag RF/SF-Stöd 30 908 22 387

Bidrag RF Kompensationsstöd- Återstartsstöd SFIF 3 343 2 852

Bidrag RF Kompensationsstöd- Återstartsstöd Friskis o Svettis 41 294 108 393

Bidrag RF Kompensationsstöd- Återstartsstöd övriga SDF och 
föreningar

18 560 52 816

Bidrag SOK 2 105 2 615

Bidrag EA, WA 586 475

Övr bidrag 45 120

Summa 96 841 189 658

Not 2 Nettoomsättning 2022 2021

Idrottsverksamhetens intäkter 3 415 1 546

Sponsring, reklam, annonser 18 311 17729

Försäljningsintäkter 236 183

Övriga rörelseintäkter 21 225

Summa 21 983 19 683

Årsredovisning

Esther Sahlqvist tog en dubbel i klassen F16 under USM 2022. 
Guld i både 100 och 300 meter häck. 
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Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2022 2021

Styrelse och generalsekreterare 1 187 1 166

Övriga anställda 12 882 11 642

Ledararvode, landslagsersättningar 266 254

Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 735 6 494

(varav pensionskostnader) -1 785 -1 564

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 22 070 19 556

Pensionskostnader för generalsekreteraren 344 ksek (300 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 2022 2021

Män 14 14

Kvinnor 16 13

Totalt 30 27

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2022-12-31 2021-12-31

Män

Styrelse 5 5

GS 1 1

Totalt 6 6

Kvinnor

Styrelse 5 5

Totalt 5 5

Not 4 Inventarier 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 051 990

Årets inköp 119 131

Försäljning/utrangeringar -75 -70

Utgående anskaffningsvärde 1 095 1 051

Ingående avskrivningar enligt plan -889 -829

Försäljning/utrangeringar 71 66

Årets avskrivning enligt plan -140 -126

Ackumulerad avskrivning -958 -889

Utgående planenligt restvärde 137 162

Årsredovisning

Melwin Lycke Holm hoppade nytt pers, 2.18, och vann höjdgul-
det på SM i Norrköping. 
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SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Årsredovisningen har signerats digitalt av förbundsstyrelsen per 2023-02-20

Johan Storåkers, ordförande

Caroline Gedin

Stephan Hammar

Berndt Andersson

Karin Grute Movin

Ulrika Granfors Wellemets

Ulrika Pizzeghello

Anders Svanholm

Freja Avebäck

Axel Lönnqvist

Stefan Olsson (generalsekreterare)

Vår revisionsberättelse har angivits den 2023-02-20 Grant Thornton Sweden AB
Stefan Norell Auktoriserad revisor

Not 5 Aktier i dotterföretag
Svensk Friidrott Produktion AB, Aktieinnehav Tot antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital
556850-3444, säte Solna 1 000 1 000 50 1 095 1 356

2022 2021

Ingående anskaffningsvärde 3 745 3 745

Aktieägartillskott - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 745 3 745

Ingående nedskrivningar -3 695 -3 695

Årets nedskrivning - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 695 -3 695

Utgående redovisat värde 50 50

Not 6 Eget kapital
Balanserat 
kapital

Ändamåls be-
stämt Totalt eget kapital

Ingående balans 20 736 -5 295 15 441

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 5 295 5 295

Reservering av ändamålsbestämda medel 0

Årets resultat -6 869 -6 869

13 867 0 13 867

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-12-31 2021-12-31

Upplupna semesterskulder 1 482 1 147

SOK - 719

RF Bidrag 19 481 2 150

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 794 1 048

22 757 5 064

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter inga inga

Eventualförpliktelser inga inga

Årsredovisning44
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Till förbundsårsmötet i Svenska Friidrottsförbundet,  
Org.nr. 802001-0719Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2022.

Förbundets årsredovisning ingår på sidorna 38 - 
44 i dokumentet verksamhetsberättelsen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Svenska Friidrottsförbundets finansiella ställning per 
den 31 december 2022 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsårsmötet fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för förbundet.

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 som har ansvaret för den andra infor-
mationen. Den andra informationen består av verk-
samhetsberättelsen (men innefattar inte årsredovis-
ningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfat-
tar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion.

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen 
av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
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 fat-
tats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en re-
visionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentli-

ga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av 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 redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsen och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händel-
ser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifie-
ra 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 årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt tid-

punkten för den. Vi måste också informera om bety-
delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsen och generalsekreterarens 
förvaltning för Svenska Friidrottsförbundet för år 2022.

Vi tillstyrker att förbundsårsmötet beviljar styrelsens 
ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna 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.

Styrelsens och generalsekreterarens 
ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har an-
svaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
generalsekreteraren i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nå-

gon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ing-
en garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet.

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

Stockholm 20.02.2023, 
Grant Thornton Sweden AB
Stefan Norell Auktoriserad revisor
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Till styrelsen för Svenska  
Friidrottsförbundet
Vi har granskat verksamheten inom 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

Söderhamn och Malmö 2023-02-14 
Leif-Göran Mosell 
Pia Bosdotter Olson 
Av årsmötet utsedda lekmannarevisorer

Organisation
Hedersordförande
H M Drottningen

Hedersledamot
Arne Ljungqvist 

Ordförande
Johan Storåkers 

Vice ordförande
Caroline Gedin 
Karin Lundgren (t o m 2022-03-26)
Stephan Hammar (fr o m 2022-03-26)

Övriga ledamöter
Berndt Andersson, Freja Avebäck (fr o m 
2022-03-26), Ulrika Granfors Wellemets 
(fr o m 2022-03-26), Karin Grute Movin, 
Stephan Hammar, Axel Lönnqvist (fr o m 
2022-03-26), Frida Näsman Fagerström 
(t o m 2022-03-26), Ulrika Pizzeghello, 
Bo Sjölander (t o m 2022-03-26), Anders 
Svanholm, Personalrepresentant: Anna 
Jonsson

Revisionsbolag
Grant Thornton Sweden AB, huvudansva-
rig Stefan Norell

Valberedning
Helene Bourdin (ordf. t o m 2022-03-26), 
Gunilla Löthagen Sjöstrand (t o m 
2022-03-26), Anders Prytz (fr o m 
2022-03-26), Tomas Riste (ordf. fr o m 
2022-03-26), Lillemor Rönnbrant (fr o m 
2022-03-26), Tomas Strandberg (t o m 
2022-03-26), Anders Thorén (t o m 2022-
03-26), Siv Tjärner (fr o m 2022-03-26)

Anläggningskommittén
Stephan Hammar (ordf. t o m 2022-04-
21), Jessica Berlin, Rickard Bryborn, Stefan 
Carlsson, Jonas Kirvall (fr o m 2022-04-
21), Andreas Puskas, Anders Svanholm 
(ordf. fr o m 2022-04-21)

Internationella kommittén 
Toralf Nilsson (ordf.), Freja Avebäck (fr o 
m 2022-05-20), Karin Grute Movin, Curt 
Högberg, Staffan Movin, Björn O. Nilsson, 
Stefan Olsson, Anders Tallgren, Anna 
Palmerius, Johan Storåkers 

Medicinska kommittén
Toomas Timpka (ordf.), Jenny Jacobsson, 
Jan Kowalski, Sverker Nilsson, Marina 
Sjöberg

Adj: Kajsa Bergqvist (kontaktperson SFIF 
kansli), Caroline Gedin (styrelsen SFIF), 
Vanessa Kamga (aktivas råd t o m 2022-
10-20), Dejan Mirkovic (kontaktperson 
SFIF kansli), Claudia Payton (aktivas råd 
fr o m 2022-10-20), Mikael Wirstedt 
(elitklubbarna)

Tävlings- och arrangemangs-
kommittén
Berndt Andersson (ordf. fr o m 2022-
06-17), Karin Grute Movin (ordf. t o m 
2022-06-17), Daniel Bergin (kontaktper-
son SFIF kansli), Stephan Hammar (fr o m 
2022-06-17), Carl Hedin (ungdomsrådet 
t o m 2022-06-17) Pär Holm (t o m 2022-
06-17), Per Jutterström (t o m 2022-06-
17), Axel Lönnqvist (fr o m 2022-06-17), 
Magnus Malmsborg (kontaktperson SFIF 
kansli), Dejan Mirkovic (kontaktperson 
SFIF kansli t o m 2022-06-17), Estelle 
Montler (fr o m 2022-06-17), Anna Pal-
merius, Mikael Romell, Lillemor Rönnbrant 
(t o m 2022-06-17), Mats Åkerlind (t o m 
2022-06-17)

Ungdomskommittén
Freja Andersdotter (ordf. fr o m 2022-03-
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26), Michael Pettersson (ordf. t o m 2022-
03-26), Linnea Agefjäll (fr o m 2022-03-
26), Anna Båtelson Höjer (adj. SFIF kansli 
fr o m 2022-11-14), Daniel Cortobius (adj 
SFIF kansli t o m 2022-10-31), Amanda 
Cleréus, Oskar Greilert (t o m 2022-03-
26), Carl Hedin, Frida Hogstrand (adj. 
SFIF kansli), Emma Joabsson (fr o m 2022-
03-26), Sofia Lindskog, Henrik Möbius, 
Gustav Zetterlund.

Utmärkelsekommittén
Christina Liffner (ordf.), Gunilla Dahlén 
(kontaktperson SFIF kansli t o m 2022-06-
30), Marie Hedlund (fr o m 2022-12-01), 
Gunilla Löthagen Sjöstrand, Hillevi Thor 
(kontaktperson SFIF kansli fr o m 2022-
06-30 t o m 2022-12-01), Andreas 
Thornell, Mats Åkerlind

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordf. t o m 2022-04-
01), Gunilla Dahlén (kontaktperson SFIF 
kansli t o m 2022-06-30), Anna Ek, Ulrika 
Granfors Wellemets (styrelsen SFIF fr o 
m 2022-08-02), Roger Karlsson, Anders 
Logg, Mikael Magnusson, Karin Schön 
(ordf fr o m 2022-04-01, Anders Svan-
holm (styrelsen SFIF t o m 2022-08-02), 
Jenny Åkervall

Utbildningskommittén
Ulrika Pizzeghello (ordf.), Johan Engberg 
(t o m 2022-08-18), Helen Friberg (fr o m 
2022-08-18), Gunilla Löthagen Sjöstrand, 
Rebecka Törn, Henrik Eliasson (t o m 
2022-08-18), Anders Möller (adj SFIF 
kansli), Janne Wanhainen (adj SFIF kansli)

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

Aktivas råd
Tom Kling-Baptiste (t o m 2022-10-20), 
Vanessa Kamga, Perseus Karlström (fr o m  
2022-10-20), Tobias Montler (fr o m 
2022-10-20), Claudia Payton (fr o m 
2022-10-20), Johan Rogestedt (ordf fr o m  
2022-10-20), Fredrik Samuelsson (t o m 
2022-10-20), Sofie Skoog (t o m 2022-
10-20), Jan Larsson (kontaktperson SFIF 
kansli), Kajsa Bergqvist (förbundskapten)

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm, Stefan Olsson 

Rådet för ultradistanslöpning 
Johan Steene (ordf.), Mats Dänsel, Tobbe 
Gyllebring, Maria Jansson, Diana Kämpe, 
Laurent Leloup (fr o m 2022-01-29), Feri-
ke Pasthy, Jan-Erik Ramström, Lotta Thörn 
(fr o m 2022-01-29), Dan Välitalo, Stefan 
Olsson (adj.)

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

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

Styrgruppen för införandet av en 
ny regional organisation (t o m 
2022-12-05)
Toralf Nilsson (ordf), Lena Björk, Björn 
Lindén (adj SFIF kansli), Karin Lundgren 
och Stefan Olsson. 

Styrgruppen för samgåendeprocess 
Svenska Friidrottsförbundet och 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Freja Avebäck (SFIF), Rickard Eriksson 
(SGVF), Börje Hansson (SGVF), Roger 

Magnusson (SGVF), Stefan Olsson (SFIF), 
Jenny Sundqvist (SFIF), Anders Svanholm 
(SFIF) 

Övriga grupper
European Running Business Confe-
rence LOC 2022-02-23—2022-09-17
David Fridell, Staffan Movin, Charlotte 
Melchert, Caroline Vildevi

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

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

Projektgrupp för kastsäkerhet 
Mats Ahlberg (ordf.), Anders Axlid (kon-
taktperson SFIF kansli), Anders Borgström

Svenska motionslopp och idrottse-
venemang
Stefan Olsson

Organisation

Framtidens friidrottsstjärnor vid starten av Kungsholmen runt. 
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Representation
Internationella  
organisationer 
World Athletics (WA)
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceord-
förande)
Disciplinary Tribunal: Conny Jörneklint 
Safeguarding Working Group: Karin 
Grute Movin

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

Internationella Olympiska 
 Kommittén (IOC)
Arne Ljungqvist (hedersledamot)

European Athletic Association (EAA)
Council: Karin Grute Movin, Toralf Nilsson 
(hedersledamot)
Bidding Advisory Group: Karin Grute 
Movin
Development Commission: Karin Grute 
Movin 
European Athletics Court: Thore Brolin 
(vice ordf.)
Executive Board: Karin Grute Movin
Evaluation Panel: Toralf Nilsson  
Event & Competition Commission: Toralf 
Nilsson
Human Rights Working Group: Toralf 
Nilsson (fr o m 2022-11-10)
Leadership Programme/Mentoring 
Project/Gender Leadership: Karin Grute 
Movin (ordf.), 
Medical & Anti-doping Commission: Jan 
Engström 
Marketing Advisory Group: Karin Grute 
Movin 
Running Advisory Group: Karin Grute 
Movin 
Safeguarding Programme: Karin Grute 
Movin (ordf.)
Sustainability Programme: Karin Grute 
Movin (ordf.)

WANDA Diamond League 
General Assembly: Jan Kowalski, Johan 
Engberg

The Association of European Athle-
tics Meetings Organizers (Eurome-
etings)
Board: Johan Engberg 
Rajne Söderberg (hedersordförande)

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

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

Nordic Technical Committee
Daniel Bergin, Anna Palmerius (advisor)

Arbetsgrupp ang framtagande av 
en nordisk policy för att möjliggöra 
en värdebaserad hållbar friidrott 
internationellt
Staffan Movin, sammankallande (t o m 
2022-04-23)

Arbetsgrupp ang etablering av 
Nordic Athletic Alliance
Toralf Nilsson, sammankallande (t o m 
2022-04-23)

Nordic Masters Committee
Roger Karlsson, Ivar Söderlind (t o m 
2022-03-31), Karin Schön (fr o m 2022-
04-01)

Internationella möten
Nordic Congress, Stockholm,  
22-23 april 
Curt Högberg, Karin Grute Movin, Björn 
O. Nilsson, Toralf Nilsson, Staffan Movin, 
Stefan Olsson, Johan Storåkers

European Athletics Technical Dele-
gates Course & Evaluation 2022, 
Warszawa / POL, 28 april - 1 maj 
Göran Kero, Staffan Movin

Young Leaders Forum, München, 
17-22 augusti 
Freja Andersdotter, Amanda Cleréus

Nordic Meeting, München,  
18 augusti 
Karin Grute Movin, Staffan Movin, Toralf 
Nilsson, Stefan Olsson

European Athletics Convention,  
Tallinn, 20-22 oktober
Karin Grute Movin, Staffan Movin, Toralf 
Nilsson, Johan Storåkers

Nordic Meeting, Tallinn, 22 oktober 
Karin Grute Movin, Staffan Movin, Toralf 
Nilsson, Johan Storåkers

Nordic Children and Youth Sport 
Conference 2022, Helsingfors/FIN, 
4-6 november
Freja Andersdotter, Carl Hedin 

World Para Athletics ITO Training, 
Santiago/CHL, 7-11 december
Annelie Svärdh

Nordic Technical Conference, Kö-
penhamn, 14–15 december
Daniel Bergin, Jessica Berlin, Rickard Bry-
born, Claes Jurstrand

Internationell  
tävlingsrepresentation
World Athletics Indoor Tour Silver, 
Manchester/GBR, 22 januari
Mats Svensson (Technical Delegate)

World Athletics Cross Country Tour 
Bronze, Cross della Vallagarina/
ITA, 6 februari
Staffan Movin (Technical Delegate)

World Athletics Indoor Tour Chal-
lenger, Beijer Stavhoppsgala,  
Uppsala/SWE, 9 februari
Mats Svensson (Technical Delegate)

PSD Bank Indoor Meeting, World 
Indoor Tour Bronze, Dortmund/GER, 
12 februari 
Claes Jurstrand (Technical Delegate)

World Athletics Indoor Tour Gold, 8. 
Orlen Copernicus Cup 2022, Torun/
POL, 22 februari
Mats Svensson (Technical Delegate)
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Jessheim 1500m Elite, World Athle-
tics Continental Tour Bronze, Jess-
heim/NOR, 2 juni 
Claes Jurstrand (Technical Delegate)

World Athletics Continental Tour 
Gold, Paavo Nurmi Games, Åbo/
FIN, 14 juni
Mats Svensson (Technical Delegate)

World Athletics Continental Tour 
Bronze, Sotteville-lés-Rouen/FRA,  
4 juli
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Athletics U18 Champion-
ships, Jerusalem/ISR, 4-7 juli 
Jan Engström (Doping Control Delegate)

World Athletics Continental Tour 
Bronze Meeting, Cork/IRL, 5 juli
Lars Danielsson (Technical Delegate)

World Athletic Championships,  
Oregon/USA, 15-24 juli
Pär Holm (ITO)

Yu Man Race (OCR World Series), 
Hellendoorn, NED, 27–28 augusti 
Juan Maluenda (internationell OCR-do-
mare)

World Athletics U20 Championships, 
Cali/COL, 1-6 augusti 
Claes Jurstrand (ITO), Mats Svensson (ITO)

European Athletic Championships, 
München/GER, 15-21 augusti
Pär Holm (ITO)

Wanda Diamond League, Allianz 
Memorial van Damme 2022,  
Bryssel/BEL, 1-2 september
Mats Svensson (Technical Delegate)

World Athletics Cross Country Tour 
Silver, Cross Cup van Mol /BEL, 30 
oktober
Staffan Movin, (Technical Delegate)

World Athletics Cross Country Tour 
Gold, Cross Internacional de Soria/
ESP, 6 november
Staffan Movin, (Technical Delegate)

SPAR European Cross Country 
Championships in Piemonte-La  
Mandria Park/ITA 11 december
Staffan Movin, (Technical Delegate)

Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet
Styrelsen: Toralf Nilsson 
Dopingnämnden: Sofia Öberg
LOK-stödsnämnden: Toralf Nilsson, ordfö-
rande
Internationella rådet: Karin Grute Movin 
Referensgrupp för översyn av RF-SISU:s 
distriktsstruktur: Ulrika Pizzeghello (t o m 
2022-12-06)
Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer: 
Stephan Hammar
Valberedningen: Johan Storåkers 

Sveriges Olympiska Kommitté 
Aktivas kommitté: Carolina Klüft

Nationella möten
SOK:s årsmöte, Stockholm, 26 april
Stefan Olsson, Johan Storåkers

Riksidrottsforum, Solna,  
11-12 november
Freja Andersdotter, Freja Avebäck, Christer 
Ferngren, Stephan Hammar, Carl Hedin, 
Jan Larsson, Peter Lilja, Ulrika Pizzeghello

Personal 2022
Generalsekreterare 
Stefan Olsson

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

Marknad, kommunikation  
och tävling
Jan Larsson (Marknadschef)
Magnus Malmsborg (Evenemangsansvarig)
Daniel Bergin (Tävlingsansvarig)
Frida Lindström (Marknads- och tävlingsko-
ordinator tom 220613)
Hanna Strindhag (Marknads- och tävlings-
koordinator from 220627)
Mathias Karlsson (Kommunikationsansvarig) 
Gustav Orbring (Kommunikatör tom 
220403)

Anna-Lena Pettersson (Kommunikatör from 
220601)
Filip Lööv (Kommunikatör from 220627)
Jonas Hedman (Resultat och statistik, an-
ställd i Svensk Friidrott Produktion AB)

Förening
Hillevi Thor (Föräldraledig)
Lova Hagerfors (Tf Avdelsningschef from 
220930)
Björn Lindén (Föreningsutvecklingsansva-
rig)
Anna Jonsson (Förlagsansvarig, Fören-
ingsadministration)
Azuka Nnamaka (Integration och mång-
fald)
Gunilla Dahlén (Vuxenidrott, utmärkelser 
60 % tom 220731)
Jenny Sundqvist (Motionslöpning och 
folkhälsa)
Frida Hogstrand (Barn- och Ungdomsan-
svarig)
Daniel Cortobius (Parafriidrott tom 
220930)
Anna Båtelson Höjer (Parafriidrott from 
221114)
Jan-Erik Wanhainen (Utbildningsansvarig)
Andreas Carlsson (SDF-ansvarig 75% from 
220214)
Anna Bengtsson (SDF-ansvarig 100%)
Emma Granlund (SDF-ansvarig 50%)
Annica Larsson (SDF-ansvarig 80%)
Tony Kumpula (SDF-ansvarig 50%)

Elit och Landslag
Kajsa Bergqvist (Förbundskapten)
Marie Hedlund (Landslagskoordinator) 
Petra Ericson (Landslagskoordinator from 
220502)
Sofia Kuylser (Elitidrott och studier 50 %)
Dejan Mirkovic (Sportchef)
Anders Axlid (Prestationscentrum Kast)
Ulf Friberg (Prestationscentrum medel/
långdistans, 75 %)
Johan Wettergren (Prestationscentrum 
medel/lång 75 %)
Anders Möller (Prestationscentrum Hopp)
Torbjörn Eriksson (Prestationscentrum 
Sprint/häck)
Sofia Jäger Stenberg (Prestationscentrum, 
Mångkamp)
Magnus Olsson (Prestationscenter Para 
from 220803 50%)
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Utmärkelser 2022

Förtjänstmedalj i guld
Kjell Ahnstedt Wärnamo SK
Mats Svensson Mölndals AIK/Göteborgs FIF

Förtjänstmedalj i silver
Elisabeth Östberg Göteborgs KIK
Michael Nordh Tväråselets AIF
Siv Tjärner Norrbotten
Isabel Andersson Estuna IF
Ingemar Lindström Estuna IF
Åke Nordberg Estuna IF
Inge Hermansson Södertälje IF
Jenny Jacobsson Södertälje IF
Marianne Hellgren Södertälje IF
Sven  Ohlsson Södertälje IF
Thorbjörn Johansson Södertälje IF
Thomas  Engdahl Södertälje IF

Förtjänstmärke 
Jonas Engman Södertälje IF
Kari Kiviniemi Södertälje IF
Seppo Kiviniemi Södertälje IF
Mikael Sjögren Södertälje IF
Stefan Sand Södertälje IF

Förtjänstdiplom  
förening/SDF
Södertälje IF  115 år
IF Kville  100 år

Förtjänstdiplom
Camilla Sundqvist Boden FI
Henrik Melander Piteå FI
Tony Kumpula Haparanda TFC
Saara Hukkanen Luleå FIF
Jan Hanell  IFK Tumba
Hans Svensson IFK Tumba
Jonas Söderqvist Södertälje IF

Internationella  
utmärkelser
Armand Duplantis WA World Athletes of the year
Gunilla Dahlén EA Member Federation Award
Karin Olsson-Westergren   EA Coaching Award
Håkan Widlund              EA Coaching Award

Årets unga ledare
Alfrida Kilvik IF Kville
Emelie Schlyter Huddinge AIS

Stipendier
Ungdomsfonden
Gabriel Wallmark
Olle Hübert
Moa Granat
Hanna Karlsson
Elvira Tanderud
Jacob Thelander

Edvin Wide
Nora Lundin
Sharmarke Ahmed

Stora Grabbar och Tjejer
Daniella Busk  Malmö AI 579
Henrik Larsson IF Göta Karlstad 580
Hanna Palmqvist  Mölndals AIK 581
Wictor Petersson Malmö AI 582
Simon Pettersson Hässelby SK 583
Bianca Salming Turebergs FK 584

Utmärkelser

Henrik Larsson

50



Godkända rekord

Jonas Glans

Godkända internationella rekord av svenskar
Världsrekord
Män
Stav 6.19i Armand Duplantis, Upsala IF Beograd, SRB 7.  3
 6.20i    A Duplantis Beograd, SRB 20.  3
 6.21    A Duplantis Eugene, OR 24.  7
Män inomhus
Stav 6.19i Armand Duplantis, Upsala IF Beograd, SRB 7.  3
 6.20i    A Duplantis Beograd, SRB 20.  3

Europarekord
Män
Stav 6.19i Armand Duplantis, Upsala IF Beograd, SRB 7.  3
 6.20i    A Duplantis Beograd, SRB 20.  3
 6.21    A Duplantis Eugene, OR 24.  7 
Män inomhus
Stav 6.19i Armand Duplantis, Upsala IF Beograd, SRB 7.  3
 6.20i    A Duplantis Beograd, SRB 20.  3

Godkända svenska rekord
Män
3000 m 7:39.44 Andreas Almgren, Turebergs FK Zagreb, CRO 11.  9
5000 m 13:01.70 Andreas Almgren, Turebergs FK Bruxelles, BEL 2.  9
10 km väg 27:58 Jonas Glans, Malmö AI Houilles, FRA 18.12
Stav 6.16 Armand Duplantis, Upsala IF Stockholm/S 30.  6
 6.21    A Duplantis Eugene, OR 24.  7
Kvinnor
10 km väg 31:22 Meraf Bahta, Ullevi FK Valencia, ESP 9.  1
Kula 19.42 Fanny Roos, Malmö AI Chorzów, POL 6.  8
Män inomhus
400 m 45.33i Carl Bengtström, Örgryte IS Beograd, SRB 19.  3
3000 m 7:34.31i Andreas Almgren, Turebergs FK Liévin, FRA 17.  2
Stav 6.19i Armand Duplantis, Upsala IF Beograd, SRB 7.  3
 6.20i    A Duplantis Beograd, SRB 20.  3
Längd 8.38i Thobias Montler, Ullevi FK Beograd, SRB 18.  3
 
Juniorer (–19 år)
Pojkar
1500 m 3:41.47 Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK Sollentuna 12.  6
 3:41.20    J Grahn København, DEN 16.  6
 3:40.29    J Grahn Stockholm/S 30.  6
Tiokamp 7.823 Jacob Thelander 03 Ljungby FIK Ljungby 22.  5
     10.94/0.0; 7.17/0.0; 12.56; 2.10; 49.67
     14.69/-2.0; 45.51; 4.30; 57.58; 4:42.86
Flickor
1000 m 2:47.11 Saga Provci 04 IFK Göteborg Göteborg/FH 10.  9
Diskus 56.15 Emma Sralla 04 Spårvägens FK Cali, COL 3.  8

Juniorer inomhus
Pojkar
1500 m 3:45.36i Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK Göteborg/FH 5.  2
 3:43.56i    J Grahn Växjö/TA 27.  2
3000 m 8:03.0mi Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK Sollentuna 29.  1
 7:54.66i    J Grahn Uppsala 13.  2
Flickor
800 m 2:04.38i Lova Perman 03 IF Göta Karlstad Uppsala 13.  2

Godkända rekord 2022
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Ett år av återstart och förhoppningar
Efter sju år som generalsekreterare har jag vant mig vid att det inte all-
tid blir som man tänkt sig. Man måste vara öppen för förändringar och 
beredd på att hantera nya förutsättningar. Först pandemin där det äntligen 
i början av året började komma positiva signaler om återgång till det nor-
mala. I stället kom den ryska invasionen av Ukraina som också påverkat 
verksamheten.

Den 24 februari inleddes invasionen och 
dagen efter hade vi ett sedan tidigare 
inplanerat styrelsemöte. Styrelsen disku-
terade Ukrainasituationen ingående och 
vi var ett av de absolut första idrotts-
förbund som tydligt och kraftfullt tog 
ställning. Från protokollet noteras att 
styrelsen enhälligt beslutade att Svensk 
Friidrott inte skulle delta vid tävlingar 
eller andra aktiviteter som arrangeras 
i Ryssland, att rekommendera arrang-
örer att inte bjuda in ryska friidrottare 
till tävlingar i Sverige och att undersöka 
vilka möjligheter som fanns att visa vårt 
stöd i samband med IVM i Belgrad och 
European Throwing Cup.  

Det sistnämnda innebar framtagande 
av blågult hjärta som symbol för sympa-
ti med Ukraina som till och med World 
Athletics ordförande Sebastian Coe nytt-
jade på en av prisutdelningarna vid in-
omhus-VM i Belgrad.

På detta IVM inledde Armand Mondo 
Duplantis ett fullständigt fenomenalt år 
genom guld och världsrekord. Han fort-
satte med samma bedrift vid VM i Euge-
ne på sommaren och avslutade mäster-
skapssommaren med ytterligare ett guld 
på EM i München. Ett makalöst år som 
också gjorde att Mondo utsågs till värl-
dens främste friidrottare och tvåa i hela 
idrottsvärlden bakom fotbollens Lionel 
Messi. 

Vi kunde återigen notera framgångar 
för våra stora stjärnor i olika mästerskap 
även om det också var stolpe ut för vis-
sa. Glädjande också konstatera att det 
kommer en ny spännande generation 
som gjorde starka avtryck både vid Ju-
nior-VM i Cali och Ungdoms-EM i Je-
rusalem. 

Pandemin började sakta avta och det 
gjorde också att RF styrde om de eko-

nomiska stöden från att tidigare kom-
penserat till att användas för återstart i 
ambitionen att komma tillbaka till 2019 
års nivåer när gäller verksamhet. Fören-
ingslivet har verkligen kämpat på och är 
på gång igen men två år av pandemi har 
satt djupa spår. Jag vill i sammanhang-
et berömma RF för hur man har agerat 
under pandemin med stöd till och arbete 
för en sammanhållen idrottsrörelse.

Extra tufft har det varit för motions-
loppsarrangörer som tvingats notera en 
allmän nedgång på cirka 30 procent när 
gäller deltagarantalet. Motionsloppen är 
för många föreningar navet i verksam-
heten när gäller intäkter och det kommer 
bli väsentligt att vi tillsammans hittar 
sätt att återfå intresset att delta. Signa-
lerna i slutet av året är optimistiska och 
jag hoppas vi redan under 2023 ser en 
fortsatt positiv utveckling.

2022 var året då paraverksamheten 
helt har gått över till friidrotten. En hel 
del lokala initiativ har tagits under året, 
landslagsverksamheten har rullat på och 
vi kom i gång med ett Prestationscen-
trum i Bollnäs. Kul att många föreningar 
som är intresserade och nyfikna och nu 
gäller det att skapa en långsiktigt håll-
bar. Vi tog också på Förbundsårsmötet 
ett principbeslut om att under 2023 
verka för ett samgående med Svenska 
Gång- och Vandrarförbundet.

2022 var också året då vår regiona-
la organisation förändrades för första 
gången sedan 60-talet. Beslutet som 
togs vid förbundsårsmötet 2021 om att 
gå från 23 till 9 distrikt blev verklighet. 
Min känsla och uppfattning efter det 
första året är i grunden positiv. Det finns 
förstås barnsjukdomar m och jag är 
övertygad om att det på sikt kommer bli 
funktionellt i att stärka både stora och 

små föreningar över hela landet! Precis 
som vi önskar och vill!

Jag vill å min och styrelsens vägnar 
visa uppskattning och tacksamhet för 
allt det jobb som görs för svensk frii-
drott. Till alla ideella ledare, tränare och 
funktionärer som är kärnan och hjärtat 
i hela vår verksamhet. Ni som dagligen 
eller via värdefulla punktinsatser skapar 
och håller igång verksamheten i våra för-
eningar. I gympasalar, friidrottshallar, ut-
omhusarenor, träningsspår, styrelserum 
och som funktionärer på tävlingar. Ett 
ideellt engagemang som är lätt att bara 
ta för givet men som bygger på frivil-
lighet och glädje! Detsamma gäller alla 
våra samarbetspartners i form av företag 
och kommuner som bidrar till att vi kan 
utveckla vår verksamhet.

Levande idrott behöver publik som 
skapar en skön stämning och atmos-
fär på tävlingar. Ett personligt favo-
ritminne var från EM:s andra dag och 
ett fullsatt Olympiastadion i München 
skapade en elektrisk stämning då 5000 
meters-loppet avgjordes. I loppet gjorde 
såväl Andreas Almgren och Jonas Glans 
kanonfina insatser som fyra respektive 
tia. Efter målgången låg de båda länge 
kvar på löparbanorna och blickade upp 
mot himlen och läktarna. Inte av trött-
het utan för att tillsammans njuta av den 
stämning och atmosfär som rådde inne 
på arenan och känslan att få vara en del 
av sammanhanget! Att fånga ögonblick-
et som också blir motivation och stimu-
lans för fortsatt satsning!

Nu laddar vi för nya framgångar och 
jobbar vi tillsammans kommer vi också 
att lyckas!

 

Stefan Olsson
Generalsekreterare
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Svensk Friidrotts styrelse 2022
Förbundsstyrelsen är, när Förbundsårs-
mötet inte är samlat, Svensk Friidrotts 
högsta beslutande organ. Styrelsens ålig-
ganden beskrivs i stadgarna och uppgif-
ten är bland annat att driva Svensk Fri-
idrotts verksamhet enligt dessa stadgar 
och Förbundsårsmötets beslut, samt ver-
ka för friidrottens utveckling i Sverige.  
Styrelsen består av tio ledamöter varav 
en är ordförande. Dessa var under 2022: 
Johan Storåkers (ordförande), Caro-
line Gedin (vice ordförande), Stephan 
Hammar (vice ordförande), Berndt An-
dersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors 
Wellemets, Karin Grute Movin, Axel 
Lönnqvist, Ulrika Pizzeghello och An-
ders Svanholm.  
Styrelsen bestod under 2022 av fem 
kvinnor och fem män. Personalrepre-
sentant i styrelsen var under 2022 Anna 
Jonsson.  

Där utöver deltar även generalsekretera-
ren, styrelsens sekreterare, ledamot från 
ungdomskommittén samt representant 
från valberedningen på sammanträdena. 
I aktuella frågor deltar då och då sak-
kunniga tjänstemän från förbundskans-
liet eller externa personer med specifik 
kompetens som föredrar dessa frågor. 
Under 2022 hade styrelsen 14 protokoll-
förda sammanträden.  

Förbundsårsmötet 
En gång om året hålls förbundsårsmöte 
i Svensk Friidrott. Mötets uppdrag är 
att granska verksamheten som genom-
förts under det gångna året och ta ställ-
ning till motioner och styrelsens förslag. 
Mötet ska lägga fast verksamhetsinrikt-
ningen för de kommande åren och välja 
förbundsordförande och ledamöter till 
förbundsstyrelsen.  

Förbundsårsmötet 2022 genomfördes 
digitalt den 26 mars. Mötet blev digitalt 
på grund av coronapandemin som även 
under våren kom att prägla delar av 
verksamheten. 112 ombud med rösträtt 
från hela landet deltog i mötet. Mötet 
leddes av Christer Pallin och pågick i sju 
timmar och 45 minuter. 

Valberedningen 
Valberedningens uppdrag är att vid för-
bundsårsmötet föreslå kandidater till 
styrelsen. Valberedningen består nor-
malt av ordförande och fyra ledamöter 
– två kvinnor och två män – och väljs 
vid förbundsårsmötet. Under 2022 har 
valberedningen bestått av: Tomas Ris-
te (ordförande), Siv Tjärner, Lillemor 
Rönnbrant, Anders Prytz och Andreas 
Thornell.

Ulrika Pizzeghello
ledamot

Axel Lönnqvist
ledamot

Ulrika Granfors Wellemets 
ledamot

Anders Svanholm
ledamot

Johan Storåkers
ordförande

Caroline Gedin  
vice ordförande

Freja Avebäck 
ledamot

Berndt Andersson
ledamot

Stephan Hammar
vice ordförande

Karin Grute Movin
ledamot
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Carl Bengtström stod för ett stort internationellt genombrott 
på inomhus-VM i Belgrad där han blev trea på 400 meter. 
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