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Ordförandens ord

Friidrott är en fantastisk idrott. Utan tvekan  
är det den Olympiska huvudidrotten. Att 
tävla i att kasta längst, hoppa längst eller 
högst eller att springa snabbast på olika 
distanser. Kan det bli mer jordnära? Nej, 
inte i mina ögon. Jag menar att friidrotten 
är basen för all idrott. 

Idag står friidrotten sig stark i världen. 
Det var inte minst tydligt under året som 
gick. 

Ett exempel är VM i friidrott i London 
i augusti. Mästerskapets tio dagar var en 
fantastisk upplevelse, med fullsatta läktare  
på såväl försökstävlingar som finalpass. 
Stämningen var på topp och den friidrott-
skunniga publiken levde sig verkligen in och 
hejade, även vid förmiddagarnas försöks-
tävlingar. Det finns mycket att minnas från 
VM. Mycket ljus riktades mot Usain Bolts 
och Mo Farahs avsked, men det som lyste 
ljusast för mig var tveklöst Daniel Ståhls 
fina silver, i kanske världens främsta diskus- 
tävling någonsin. Bra gjort Daniel! Det var  
också flera andra svenska friidrottare som 
tog för sig i den tuffa konkurrensen och 
började nosa på den yttersta eliten vid det-
ta VM. Jag ser verkligen fram emot EM i 
Berlin 2018, och även OS i Tokyo 2020, där 
många av våra aktiva kommer att kunna 
vara som allra bäst. Ta hand om er och trä-
na klokt på vägen dit.

I samband med VM i London hölls ock-
så en ordinarie stämma i det internatio-
nella friidrottsförbundet, IAAF. President 
Lord Sebastian Coe har verkligen skapat 
en stämning av öppenhet i IAAF, efter de 
tidigare problemen med korruption. Nya 
stadgar ger ordning-och-reda, tydlighet 
och öppenhet. Sebastian Coes ledarskap 
visar tydligt att korruption och doping inte 

hör hemma i vår idrott. Från Sverige hade 
vi tillsammans med de andra nordiska för-
bunden lagt tre motioner till mötet, och jag 
tror faktiskt att vi var det nationsförbund 
som hade kommit med flest förslag. Dessa 
berörde implementering av styrningsprin-
ciper i nationsförbund, öppen omröstning 
vid IAAF-stämmorna samt att IAAF ska 
referera till tre olika FN-deklarationer. Bra 
förslag som också mottogs väl.

Riksidrottsförbundet (RF) hade sin stäm-
ma, Riksidrottsmötet (RIM), i Karlstad i 
maj. Stämman hålls vartannat år. Mötet var  
en bra demonstration av idrottens kraft och  
stora betydelse för vårt land. Idrotten är  
inte bara viktig för att bidra till en hälso- 
sam livsstil, utan idrotten bidrar också 
till att lösa många samhällsutmaningar.  
Idrotten utvecklar vårt samhälle genom  
att bidra till integration, ökad fysisk  
aktivitet och viktig social sammanhåll-
ning. Men det finns samtidigt många ut-
maningar för idrotten. Det stora diskus-
sionsämnet under RIM var de totalt nio (!) 
förbund som önskar att bli nya medlem-
mar i RF. Idag finns 71 medlemsförbund. 
Samtliga ansökningar bordlades denna 
gång i väntan på en utredning av kriterier  
för medlemskap i RF, men 2019 måste 
dessa ansökningar behandlas. Svenska 
Friidrott hade lagt fyra motioner till RIM; 
om samlat elitstöd, införande av en vissel- 

Minnesvärda ögonblick och utvecklad styrning

Björn O. Nilsson, Ordförande 

Året har präglats av många fina prestationer från våra friidrottare, men också av ett fram-
åtriktat arbete kring styrning och verksamhetsutveckling av idrotten i Sverige och friidrotten 
internationellt.     



blåsarfunktion, införande av en etisk kod 
samt upprättande av en från idrotten  
organisatorisk fristående nationell anti- 
dopingorganisation (NADO) i Sverige. 
Dessa stöddes, med undantag av den sist-
nämnda som ska utredas vidare. 

Även Svensk Friidrott står sig stark. Vi 
måste dock fortsätta att utvecklas och 
moderniseras. Styrprinciperna av vår verk-
samhet måste kännetecknas av öppenhet 
och transparens. Vi måste fortsätta att 
arbeta för inkludering, mångfald och jäm-
ställdhet. Vi måste hjälpa till att stärka 
våra föreningar över hela landet. Det är 
där friidrotten bedrivs. Många av våra nya 
och lovande elitfriidrottare startade sitt fri-

idrottande i små föreningar på små orter, 
och det är vårt uppdrag att säkerställa att 
de finns förutsättningar för friidrottande 
även där, även i framtiden. Tillgången till 
anläggningar är ett måste. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktiva,  
ledare och tränare för fantastiska insatser 
2017. Det är tack vare era insatser som denna  
Verksamhetsberättelse kan fyllas med sitt  
fina innehåll. Jag vill även tacka våra spon-
sorer för att ni vill utveckla Svensk Friidrott  
tillsammans med oss.    

 
Björn O. Nilsson
Förbundsordförande

Turebergaren Hanna Hermansson var en av de aktiva som tog chansen vid VM i London. Hon tog sig till semifinal på 800 meter och där 
passade hon på att sätt nytt personligt rekord med 2:00.43.

Hans Söderströms 50:e Växjölopp.
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Ida Storm, MAI, hade ett riktigt 
starkt 2017, med svensk rekord i 
slägga på 71,52, VM-deltagande 
och nytt Finnkampsrekord. 
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Fördelning av intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2017

Vision

Din idrott - för livet

Det här är Svensk Friidrott
Svensk Friidrott består av 600.000 medlemmar organiserade 
i drygt 1.000 föreningar i 23 distrikt samlat i ett förbund. 
Utöver detta deltar varje år över en halv miljon svenskar i 
löpartävlingar och motionslopp samt att många fler, ungefär 
var tredje vuxen svensk, löptränar några gånger i månaden 
eller oftare. 

Friidrotten är en av de största och mest populära idrotterna i 
Sverige – både bland utövare och publik. Friidrotten attrahe-
rar både ung och gammal, man som kvinna och är en av de 
mest jämställda idrotterna i Sverige, sett till de aktiva. 

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

Svensk Friidrott har även i uppdrag att företräda friidrotten  
nationellt och internationellt samtidigt som vi svarar för det  
nationella tävlingsprogrammet samt för landslagets deltag- 
ande i internationella mästerskap och landskamper.

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

    Värdegrund
• För alla 
• Tillsammans 
• Rättvis och ärlig 
• En utmaning

Kostnader 2017 Intäkter 2017
Föreningar  
11%

Friidrottare  
10%

Ledare och Tränare  
2%

Arrangemang  
7%

Marknad och 
Kommunikation  
31%

Gemensamt  
39%

Gemensamt  
22%

Föreningar inkl.Anläggningar  
10% (0,1%)

Friidrottare  
34%

Ledare och Tränare  
4%

Arrangemang  
14%

Marknad och 
Kommunikation  

16%

Om Svensk Friidrott
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I slutet av november berättade en av våra landslagsaktiva, Moa 
Hjelmer, om att hon utsatts för en våldtäkt i samband med Finn-
kampen 2011. Detta, tillsammans med andra röster från #metoo 
och #timeout, gav friidrotten, idrottsrörelsen och samhället tyd-
liga signaler om att ökad jämställdhet, jämlikhet, inkludering, 
öppenhet och trygghet är avgörande för att vi ska få den idrott 
och det samhälle som vi vill ha. 

Friidrottens värdegrund bygger på glädje och respekt. Inom fri-
idrotten arbetar vi för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer  
och det innebär att det inom friidrotten ska finnas plats för alla, 
oavsett ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, etniskt ur-
sprung, religion, politisk åsikt samt fysiska eller psykiska för-
utsättningar. Att någon upplever våld, trakasserier eller kränk-
ningar inom friidrotten, eller i någon annan del av samhället, 
är helt oacceptabelt. Därför välkomnar vi den medvetenhet och 
öppenhet som höstens upprop gett, och insikten om att det är 
viktigt att berätta om händelser i nutid, allt för att åtgärder ska 
kunna vidtas.  

Friidrotten ser mycket allvarligt på de händelser som beskrivits 
under hösten och har ett stort ansvar i att både förstå vad som 
har hänt och att hitta metoder att komma åt de här problemen i 
framtiden. I december 2017 beslutades att ge Linköpings Univer-
sitet i uppdrag att, som en del av en större granskning, genomföra  
en undersökning bland de kvinnliga och manliga friidrottare 
som varit del av landslagen från 2011 till 2017. Undersökningen 
genomförs under början av 2018 och ett åtgärdsprogram kom-
mer att utformas utifrån de slutsatser som undersökningen ger. 

FRIIDROTTEN BYGGER PÅ  
GLÄDJE OCH RESPEKT

EN AV SVENSK FRIIDROTTS  
VIKTIGASTE VERKSAMHETER 

Finnkampen på Stockholms stadion i september var en av årets 
stora höjdpunkter. Resultat och utvärderingar visade ett bra 
ekonomiskt överskott, fina publikomdömen, ökat intresse från 
partners och stora sportsliga framgångar. Finnkampen behåller 
också sin plats som ett av Sveriges mest folkkära evenemang*. 
Bara Vasaloppet ligger snäppet högre. 

Finnkampen redovisar ett direkt överskott på cirka 1,5 Mkr, 
vilket är klart bättre än 2015. Flera nya samarbetspartners har 
också tillkommit. Indirekta intäkter i form av TV-rättigheter och 
andra marknadsrättigheter gör Finnkampen till en av Svensk Fri-
idrotts viktigaste intäktskällor.

Den svenska dubbelsegern gjorde att den sammanlagda seger-
statistiken utjämnades till 67-67. Under tävlingarna sattes sex 
nya personliga rekord och två landskampsrekord. Finnkampen 
ger många friidrottare möjligheten att representera landslaget 
och allas placeringar är avgörande för slutresultatet. Landslags-
erfarenhet har visat sig vara värdefullt för de aktivas fortsatta 
sportsliga utveckling och för att bibehålla en bredd inom frii-
drotten.

Totalt kom 15 208 personer till Stockholms stadion under sep-
temberhelgen, varav 650 reste in från Finland. Stadionpubliken 
var mycket nöjd med upplevelsen. En publikundersökning visar 
att det framförallt var den känslomässiga upplevelsen, den sport-
sliga kvalitén, stämning och atmosfären på Stadion samt tävling-
arnas genomförande som fick höga betyg och som värdesattes 
högt av besökarna. Totalt bänkades sig också 1 135 000 svenskar 
i TV-soffor runt om i landet för att njuta av Finnkampen.

2017 års Finnkamp visade att utvecklingen går åt rätt håll och 
att det finns stor utvecklingspotential kring arrangemanget - med 
förändring och förnyelse, men utan att tappa den grundläggande 
idén med Finnkampen. Under hösten har arbetet mot 2018 och 
2019 inletts. 2018 arrangeras Finnkampsbåten, tillsammans med 
Silja Line, för tredje året i rad. 2025 fyller Finnkampen 100 år, 
och till det planeras en friidrottsfest som ingen bör missa. 
*Sportnavigatorn 2017
 

Året som gick
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Lisa Gunnarsson, Michaela 
Meijer och Angelica Bengtsson 
utgjorde en trippel i stav vid 
både IEM i Belgrad och VM i 
London.
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Året som gick

Antidopingarbetet har fortsatt högsta prioritet inom förbun-
dets verksamhet. Arbetet sker på flera områden – kring klub-
barna och kring aktiva och ledare. Klubbar uppmanas att 
vaccinera sig mot doping och under året har allt fler klubbar 
genomgått programmet. Framöver kommer en vaccination 
att bli ett krav för att få arrangera större tävlingar. Från 1 juni 
2017 fick ingen tävla eller vara ledare i landslaget om denne 
inte har ett antidopingkörkort. Ett antidopingkörkort omfattar 
att personen gått friidrottens antidopingutbildning och gjort 
Riksidrottsförbundets webbutbildning Ren Vinnare. Vid årets 
slut hade omkring 1300 aktiva och ledare tagit antidopingkör-
kortet.

1300 AKTIVA OCH LEDARE HAR  
ANTIDOPINGKÖRKORT

Svensk Friidrott gick tillsammans med Riksidrottsförbundet och 
många andra specialidrottsförbund i tåget under Stockholm Pride  
i början av augusti. Det var tredje året som Riksidrottsförbundet 
samlade idrotten till paraden och fler idrotter än tidigare vand-
rade tillsammans - för en idrottsrörelse som är öppen för alla. 

I PRIDE MED STOLTHET

Svensk Friidrott samlar inte bara föreningar som ägnar sig åt 
friidrott utan även 85 Friskis & Svettis-föreningar finns inom 
friidrottsfamiljen. De samlar årligen hundratusentals svenskar 
till träning och samhörighet, och majoriteten av de aktiva är 
kvinnor.

FRISKIS & SVETTIS 

Alla tre Folksam Grand Prix-tävlingar under sommaren hade rik-
tigt energirika invigningar. Varje tävling inleddes nämligen med  
Ärevarvet, där barn mellan sex och tolv år sprang 400 meter. Det 
viktigaste med Ärevarvet är inte att komma först utan att delta 
och har roligt, samtidigt som man springer inför storpublik och 
hejas fram av friidrottsstjärnor som ska delta i FGP-tävlingen. 
Omkring 300 barn deltog totalt i Ärevarvet under sommaren.

BARN SPRANG ÄREVARV PÅ FGP
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På 1980-talet introducerade Internationella Friidrottsförbundet, IAAF, 
begreppet ITO. Det är en grupp specialutbildade internationella domare  
som fungerar som garanter för att de viktiga tävlingarna alltid genom-
förs opartiskt och regelmässigt. Idag har ITO:er rollen som grenledare 
på de stora mästerskapen men de kan också få uppdrag som juryleda-
mot vid olika mästerskap och större galor. 

Under hösten genomfördes en stor examinationsprocess för att ta fram 
ITO-panelen för 2018-2021. Alla kandidater genomgick samma gransk-
ning, både de som haft rollerna tidigare och de som var nya aspiranter. 
När resultaten presenterades visade det sig att Sverige fått maximal  
utdelning. Varje land fick skicka max sex kandidater och av våra sex  
domare blev tre antagna på världsnivå (av IAAF) och övriga tre på  
Europanivå (av EAA). Svenska IAAF-ITO:er för de närmaste fyra åren är 
Mats Svensson, Pär Holm och Claes Jurstrand medan Anna Palmerius,  
Göran Kero och Lars Danielsson är EAA-ITO:er. Mats och Pär för-
svarade sina platser medan Claes klev upp från förra periodens  
Europanivå. Anna och Göran är debutanter som ITO:er.

Den svenska utdelningen skall ses i ljuset av att IAAF-panelen den här 
gången krympts till att bara omfatta 37 personer, att maxkvoten per land  
är satt till tre, att i övrigt endast Spanien, Portugal och Australien fyllde 
den och att totalt endast 22 av IAAF:s långt över tvåhundra medlems- 
nationer alls är representerade.

PRESTIGEFULLA UPPDRAG FÖR SVENSKA DOMARE 

- Jag går in i den här rollen med 
stor ödmjukhet och ser fram emot 
att få lära mig väldigt mycket, 
både genom att få vara med på 
tävlingar runt om i Europa och 
framför allt genom alla fantastiskt 
kunniga och erfarna ITO-kollegor, 
säger Göran Kero.

 

- Det är viktigt med bra nätverk och att lära av 
varandras erfarenheter. Vi är relativt många som är 
ute på tävlingar och händer det något ovanligt, vilket 
det gör, så är det viktigt att dela med sig. Det är även 
viktigt att göra prov med regelbundna intervall för att 
man ska hålla sig uppdaterad, sen är det även viktigt 
att få feedback på proven så man vet vilka delar man 
behöver förbättra för att bli så bra som möjligt, Anna 
Palmerius. 

 

- Det är otroligt stimulerande att få chansen att vara med i ännu 
större sammanhang. Uppdragen skiljer sig inte åt i sin karaktär, 
men nivån på tävlingarna är en helt annan. För Sverige så är det 
mycket meriterande att vi åter har tre representanter på högsta 
nivån och vi har ett mycket gott anseende internationellt. Det 
bästa med att vara domare är att få vara nära idrotten, och att ge 
de bästa förutsättningarna för de aktiva att prestera. Det jag upp-
skattar med domarrollen i friidrott, till skillnad från många andra 
idrotter, är att det inte är så mycket inslag av ”poliskaraktär” utan 
att vi jobbar i team och ser till att förutsättningarna för tävlingen 
blir så bra som möjligt, berättar Claes Jurstrand.
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Året som gick

DANIEL STÅHL

2017 var året då Daniel Ståhl tog hem silvermedaljen i VM genom 
69,19 (bara två centimeter från guldet), raderade Ricky Bruchs 33 
år gamla svenska rekord med ett kast på 71,29 på Sollentuna- 
vallen (årets bästa kast i världen med två meters marginal), noterade  
ett snitt på cirka 67 meter på sina 22 tävlingar och vann 15 av 
dem. Han utnämndes på Friidrottsgalan till Årets Friidrottare och  
fick där även motta priset Årets Prestation i Folksam Grand Prix. 

 

ELITFRIIDROTTARE SOM HITTAT EN STABIL TOPPNIVÅ

MICHEL TORNÉUS 

Michel Tornéus vet vad det innebär att prestera när det gäller. 
Vid IEM i Belgrad tog han ett silver på samma resultat som vin-
naren (tredje raka IEM-medaljen) och vid VM i London var han 
som 8:a den näst bäst placerade svenska friidrottaren. Året var 
också Michels nionde som åttametershoppare och han noterade  
över åtta meter vid nio av årets tävlingar. Längsta hoppet var 
8.30, en tiondeplats i världsstatistiken. 

 

MERAF BAHTA

Under året nådde Meraf Bahta inte bara en hög nivå på 1500 
meter, hon passade även på att sätta fyra nya svenska rekord på 
andra distanser – 3000 meter inne och ute, 10 000 meter samt 10 
km landsväg. I tillägg kammade hon hem ett silver på Terrräng- 
EM i Slovakien och tog fina placeringar i årets mästerskap och 
Diamond League-tävlingar. 

 

Simon Pettersson och Daniel Ståhl stöttade varandra i  
VM-finalen i diskus i London. 
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SUSANNA KALLUR

Efter tre OS, fyra VM, tre EM, tre IVM, fyra IEM, ett världs-
rekord, medaljer och en mängd svenska mästerskap och inter-
nationella tävlingar valde Susanna Kallur att avsluta sin täv-
lingskarriär efter IEM i Belgrad i mars. En karriär som går till 
historieböckerna, från en Sanna som bjudit på glädje och inspi-
ration från start till mål.  

 

TACK TILL NÅGRA AV VÅRA STÖRSTA 

JOHAN WISSMAN 

Under 17 år missade Johan Wissman bara en Finnkamp och han 
var en stomme i Finnkampslaget. Totalt 25 individuella starter,  
möten mot 75 finländska motståndare och seger över alla dessa 
utom två. I tillägg hann Johan under sin karriär med att slå 
världssprinters i flera mästerskap och kamma hem EM-silver i 
Göteborg 2006, ett IEM-guld och två IVM-silver. Under som- 
maren lade Johan spikskorna på hyllan. 

 

EMMA GREEN

Inför IEM i Belgrad bestämde Emma Green att mästerskapet 
skulle bli hennes sista vid höjdhoppsmattan. Sedan seniormäster- 
skapsdebuten vid IEM i Madrid 2005 har hennes medaljskåp 
fyllts av ett VM-guld, ett EM-silver, ett EM-brons och ett IEM-
brons. En lång karriär som lyfte henne ett par meter över marken.  

 

Susanna Kallur inför finalen vid IEM i Belgrad.
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Fler och bättre FÖRENINGAR

Föreningssmart
Under 2017 valdes 14 distrikt ut för att delta 
i projektet Föreningssmart; Blekinge, Dal- 
arna, Gästrikland, Halland, Hälsingland, 
Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Upp-
land, Värmland, Västerbotten, Västman-
land, Östergötland.

Året inleddes med tre utbildningsdagar 
för idrottskonsulenter hos SISU Idrottsut-
bildarna och representanter från friidrotts-
distrikten. Efter träffarna togs kontakt 
med tre till fyra föreningar per distrikt, 
som ansågs kunna vara intresserade av 
eller behövde delta i projektet. En enkät-
undersökning bland de deltagande fören-
ingarnas medlemmar genomfördes och 
under försommaren åkte kansliansvari-
ga, tillsammans med respektive förenings 
idrottskonsulent, till föreningarna för att 
gå igenom svaren och gemensamt ta fram 
två till tre utvecklingsområden. Därefter 
stöttade idrottskonsulenten föreningarna 
i utvecklingsarbetet och eventuella kostna-
der för aktiviteter täcktes av Idrottslyftet. I 
oktober genomfördes tre utvärderingsträf-
far för alla föreningar och idrottskonsulen-
ter som medverkat i projektet. 

Ungefär 40 föreningar var inledningsvis 
aktuella för projektet, men det blev till slut 

25 föreningar som genomförde utvecklings- 
arbeten med Föreningssmart under 2017.  
Från Boden i norr till Ystad i söder har  
det genomförts aktiviteter som har stärkt 
föreningarnas verksamheter på ett positivt 
sätt. Under 2018 kommer Föreningssmart 
växla upp fullt ut mot alla distrikt och för-
eningar.

Några exempel på utveckling som Fören-
ingssmart möjliggjort 

• Kyrkhults SK har dubblat sin ledarskara

• Luleå FI och Boden FI samverkar med 
gemensamma träningar

• Rånäs 4H har rekryterat och utbildat sju 
nya ledare med fyra nya träningsgrupper 
som följd.

• Många föreningar har stärkt såväl sin in-
terna som externa kommunikation genom 
att arbeta bättre med sina hemsidor samt 
med nya Facebook- och Instagramsidor. 

Västerås Friidrottsklubb utvecklings- 
arbete med hjälp av Föreningssmart
Västerås FK är en de föreningar som jobbat 
tillsammans RF/SISU och Svensk Friidrott 
med utvecklingsprocessen Föreningssmart 
under 2017. 

- Rent tidsmässigt passade det perfekt för 
oss att starta Föreningssmart i år, eftersom 
vår styrelse till stora delar var ny. Enkäten 
gav oss dels ett nollvärde för hur förening-
en mådde och vi kan nu ha den referens när 
vi förhoppningsvis får möjligheten att göra 
om enkätundersökningen under 2018 eller 
2019, inleder Patrizia Strandman, ordfö-
rande i Västerås Friidrott. 

- Eftersom det i Föreningssmart ingår att 
undersöka nuläget, planera för nyläget och 
sedan arbeta med att utveckla rätt saker i 
rätt ordning, kunde den nya styrelsen i Väs-
terås FK få en riktigt bra start. De har nu 
Föreningssmart som en stående punkt på 
sina möten, vilket gör att projektet hålls 
levande hela tiden, vilket är otroligt vik-
tigt, fortsätter Madeleine Lindberg Wall, 
Idrottskonsulent på Västmanlands Idrotts-
förbund.

25 föreningar, från Boden till Ystad, fick under året en nystart genom ett arbete med  
Föreningssmart. Under 2018 blir processen tillgänglig för alla föreningar.

Framgångsrikt föreningsutvecklingsarbete 
med hjälp av Föreningssmart 
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Västerås Friidrott identifierade bland annat 
tre delmål som de nu jobbar med; ”Framti-
dens kansli”, ”Arrangemang av hög kvali-
tet som lockar många deltagare” och ”Väs-
terås friidrottsklubb utvecklar aktiva som 
når en hög nationell nivå”.

- Målarbetet, utefter enkätens resultat, 
hade vi dragit igång ändå men Förenings-
smart gav oss möjlighet att göra mer och 
genomföra aktiviteter inom våra målom-
råden som vi inte hade haft ekonomi till 
annars. Konceptet är också ett fantastiskt 
verktyg för att sätta mål på såväl kort 
sikt som på längre sikt. I tillägg har vår 
SISU-konsulent varit ett ovärderligt stöd 

och gjort att vi orkat, och orkar fortsätta, 
fortsätter Patrizia. 

- Det som är speciellt med Föreningssmart  
som är att det blir så konkret och som 
idrottskonsulent kan jag hjälpa föreningen  
i rätt riktning på ett enklare sätt. Västerås FK 
har många duktiga och drivna förenings- 
människor och arbetet vi gör tillsammans 
är väldigt spännande. Det är viktigt att det 
är föreningen som äger och driver frågorna,  
och min roll är att vara ett stöd och ett 
bollplank för att de ska orka genomföra 
projektet. Med gemensamma krafter gör 
vi Västerås Friidrottskubb starkare! av- 
slutar Madeleine. 

Förstärkt regional närvaro genom  
Friidrottscentrum
Under 2018 kommer ett pilotprojekt att ge-
nomföras i Växjö som syftar till att ta fram 
en modell för hur ett friidrottcentrum kan 
verka i relation till den fortsatta utveck-
lingen av svensk friidrott. Syftet med forsk-
nings- och utvecklingsuppdraget är att  
arbeta fram en modell för friidrottcentrum 
med fokus på ekonomi, organisering, sam-
ordning och samverkan. Friidrottscentrum 
skall verka som strategi för att i första 
hand stärka fokusområdena föreningar, 
friidrottare och tränare/ledare tillsammans 
i en tydlig gemensam riktning. Projektet 
är också ett led i förbundets planerade  
organisationsöversyn. Bakgrunden till pro- 

jektet baseras på ett behov av att utveckla 
en modell för att förstärka den regionala 
närvaron, genom att se över behovet av 
stödfunktioner samt en optimering av be-
fintliga resurser. 

Idrottslyftet 2017
Under Idrottslyftsåret 2017 fanns det tre 
prioriterade utvecklingsområden att söka 
för inom föreningsstöd: utveckling, sam-
verkan och rekrytering. Glädjande var det 
samverkan som skilde sig mot de andra, fler 
föreningar hittar varandra som ett verktyg 
för att utveckla sin egen verksamhet. Detta 
omfattar utbyte av kompetens och erfa-
renhet inom ledar- och tränarleden samt 
goda exempel kring tränarvård, men ock-
så konkreta aktiviteter som gemensamma 
träningar, föreläsningar och läger. Många 
föreningar upplever att större samverkan 
är givande och Idrottslyftet har under året 
kunnat bidra med föreningsstöd för detta. 

Under 2017 var det 83 unika föreningar 
som skickade in 165 ansökningar inom 
föreningsstöd, en liten ökning från 2016. 
En viktig del av förbundets föreningsstöd 
används till att subventionera våra utbild-
ningar, allt från friidrott 7-10 till Certi- 
fierad Coach. Totalt under 2017 utbildades  
2312 tränare/ledare/aktiva vid våra åtta  
utbildningscentrum och tre prestations- 
centrum. 

Föreningssmart är en process för föreningsutveckling.

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

primärt i föreningsstyrelserna. 
• Attrahera fler tonåringar - morgondagens vuxengeneration  

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

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

Resultat - Så långt har vi nått 2017
• Föreningsstyrelsernas kännedom och förtroende för Svensk Fri-

idrotts verksamhetsinriktning: 2,79 för kännedom resp 3.72 för 
förtroende, på skalan 1-6 där 6 är ”stor”.

• Antalet föreningsledare som deltagit i ”Friidrottens organisations-
ledare”: Utbildningen är nedlagd from 2016/17, Föreningssmart 
har ersatt, 25 föreningar deltog under 2017.

• Den samlade omsättningen i föreningarna och antalet föreningar  
med en omsättning över 500 tkr resp. 1 mkr: 85 över 500 tkr 
varav 53 st över 1 mkr.

• Antalet föreningar som bedriver utvecklingsarbeten med SISU 
Idrottsutbildarna: 165 föreningar har redovisat minst en utbild-
ningstimme och 60 föreningar har genomfört minst tio olika 
arrangemang i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

• Friidrottens geografiska utbredning: Friidrottens drygt 1 000  
föreningar finns fördelade i 248 av Sveriges 290 kommuner.  
I 209 kommuner finns friidrottsföreningar som aktivt ansöker  
om LOK-stöd.
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Formerna och innehållet för många av friidrottens utbildningar har arbetats om under 2017, 
vilket kommer att ge ökad tillgång till kvalitativa och ändamålsriktiga utbildningar för ledare 
och tränare. 

Under 2017 har ett centralt utbildarteam 
satts ihop för att kvalitetssäkra 14-17- 
utbildningarna. Det nya utbildarteamet be-
står av Håkan Widlund, Mats Olsson och  
Morgan Rosberg, och de har även utbildats 
kring sin roll och utbildningarna. Teamet 
startade två 14-17-utbildningar under hös-

ten,  i Stockholm och i Växjö, med totalt 
59 st deltagare. Utbildningen har utökats 
till att omfatta tre helger och uppstartade 
kurser avslutas i mars 2018.

Utbildningen Certifierad coach, som 
startade i Växjö mars, fortsatte med en 
helg på Bosön i oktober och avslutades i 

Falun i början av december. Totalt deltog 
63 deltagare och de olika prestationscen-
trumen hade ett stort ansvar att forma 
innehållet.  

Friidrottens allmänna träningslära  
på plats
Utbildningsmaterialet Friidrottens allmän-
na träningslära, vars innehåll presenterades  
vid förbundsårsmötet i Helsingborg, har 
färdigbearbetats och gick till tryck under 
december. 

I samarbete med SISU Idrottsböcker 
inleddes även arbetet med att uppdatera 
kursboken 10-14 år, med syftet att den ska 
stämma överens med Friidrottens allmän-
na träningslära. Stora delar av tekniköv-
ningarna i boken kommer att filmas, för 
att förmedla en bild om hur en målteknik 
för åldersgruppen ser ut. Boken planeras 
att vara ute i ny upplaga den 3 april 2018. 

Den webbportal för utbildningar som 
planerats en tid har blivit något försenad 
men målet är att den ska vara på plats i 
samband med att 10-14-årsboken publicer-
as. En dialog med SISU Idrottsutbildarna 
förs även gällande de utbildningar som de 
planerar att lansera, och som till viss mån 
kan komma att påverka friidrottens utbild-
ningspaket.

Utbildningarnas utvecklingsarbete uppstartat

Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE

Många av de glada och färdigcertifierade coacherna som gått Certifierad Coach .
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Arbetet gentemot IAAF för att få Svensk 
Friidrotts utbildningar 10-12 år, 12-14 år 
samt 14-17 år att likställas med IAAF:s  
Level 1, startades under året. Detta om-
fattar bland annat möjligheten att tilldela 
IAAF diplom för friidrottens utbildningar.

Premiär för ny Löptränarutbildning
Under våren arrangerades den nya utbild-
ningen Löptränare för första gången, i  
Göteborg, och därefter följde en andra 
omgång i Sollentuna under hösten. Totalt 
genomgick 60 tränare utbildningen och 14 
valde att certifierades sig. Detta är uppfölj-
ningsutbildningen på Löpledare, en utbild-
ning som genomförs ute i distrikten. Bland 
de som genomgått Löpledarutbildningen 
har 44 ledare valt att certifiera sig under året.  
Gemensamt för de två utbildningarna är att  
de primärt riktar sig till ledare och tränare  
som har vuxna, motionärer till mer målin-
riktade, löpare i sina grupper.  

Utbildningshelger
I oktober genomfördes Tränarforum i Falun,  
med inriktning på tränare för 10-14 års 
ungdomar. Helgen hade fokus på aktuell 

forskning och praktiska exempel på hur 
träningen på hemmaplan kan utvecklas. 
Falun var även platsen för den internatio-
nella kursen Horizontal Jumps and Hurdle 
Symposium i november. Helgkursen var en 
del av Europeiska Friidrottsförbundets ut-
bildningsserie Summit Series. Totalt med-

Den nya utbildningen Löptränare genomfördes två gånger under året. 

 
 
 
Rüdiger Harksen, Loren Seagrave, Andrea 
Hjelmåker, Wolfgang Ritzdorf  och Jeremy 
Fisher njöt av erfarenhetsutbytet vid  
Horizontal Jumps and Hurdle Symposium.
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verkade 125 deltagare från olika delar av 
världen. Där blandades teori och praktik, 
men även diskussioner om bland annat  
tränarrollen och fysiologi. 

Ny utbildnings- och träningskommitté
Under hösten tillsatte förbundsstyrelsen en 
ny kommitté, Utbildnings- och tränings- 
kommittén, med särskilt fokus på utbild-
ningsfrågor. Kommittén kommer att bestå 
av en styrelseledamot med ansvar för ut-
bildningsfrågor, en kanslitjänsteman med 
motsvarande ansvarsområde, en represen-
tant från Prestationscentrum efter rullande  

schema, samt två externa medlemmar.  
Inledningsvis består kommittén av Gunilla  
Löthagen Sjöstrand, Anders Rydén,  
Anders Axlid, Dejan Mirkovic och Johanna  
Vikström. 

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har under 2017 utvecklat  
och beviljats medel för Youth Atletics   
Leader Academy, YALA, som är en ledar- 
utbildning för unga mellan 15 och 25 år.  
Målet med utbildninen är att deltagarna  
ska känna sig mer trygga i sitt ledarskap  
och få ett ökat självförtrende. Från sep- 

tember 2018 till september 2019 kommer en  
pilotomgång för 15 deltagare att genom-
föras. Ungdomsrådet har även arbetat med 
sin egen kommunikation, primärt genom  
sociala medier, och även på olika sätt varit 
engagerade i arbetet med Finnkampen. 

I samband med förbundsårsmötet i mars 
välkomnades Freja Avebäck, Stina Hedvall 
och Fanny Hjort som nya ledamöter och 
Erica Lignell, Hannes Gidlöf och Rebecca 
Öberg avtackades. Rebecka Markus valdes 
till ordförande för ytterligare ett år.

Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE

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

deras engagemang. Detta mäts inom området Fler och  
bättre föreningar. 

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

• Öka antalet utbildade tränare för tonår och uppåt. 

Resultat - Så långt har vi nått 2017
• Antalet verksamma organisationsledare på föreningsnivå:  

3921.
• Antal föreningar med anställda tränare (minst halvtid): 48.
• Antalet verksamma tränare som gått akademisk tränar- 

utbildning eller certifierad coach: 58
• Antalet utbildade tränare, verksamma på föreningsnivå:  

3344.
• Antal ungdomar som deltagit under Ungdomstinget:  

Inget Ungdomsting genomfördes 2017. 

Stina och Nora ur Ungdomsrådet talar på Ordförandekonferensen.Tränarforum i Falun.
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Jeremy Fisher, USA, under ett av de  
praktiska passen vid Horizontal Jumps 
and Hurdle Symposium i Falun.  
Andreas Gustavsson, Falu IK, och  
Gustav Magnusson, Nyköpings BIS,  
var med som övningsobjekt.
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Fler och bättre FRIIDROTTARE

2017 omfamnar inte bara Daniels Ståhls många och långa diskuskast och hans VM-silver, 18 
svenska rekord och en bred och framgångsrik elittrupp, utan året innehöll också ett intensivt 
arbete med att göra friidrotten till en idrott för livet.   

Livslångt idrottande – för alla
Svensk Friidrott jobbar aktivt för att fri-
idrotten ska vara en idrott för livet och  
kunna utövas på olika sätt och med olika 
ambitionsnivåer. Friidrotten ska också vara  
en idrott där alla känner sig välkomna, 
och en inkluderande, jämlik och jämställd  
idrott på alla plan. Detta kräver ett fortsatt  
och aktivt arbete. Under hösten riktades  
särskilt fokus på vårt beteende mot var- 
andra, genom #metoo och #timeout, och  
arbetet med att följa upp detta fortgår in 
i 2018. Friidrottens mångfalds- och inklu-
deringsplan genomgår en omarbetning, 
men parallellt har en digital seminarieserie 
arbetats fram under hösten, med lanse-
ring i början av 2018. Arbetet under 2018 
kommer också stärkas med ett projekt med 
kartläggning av friidrotten i socioekono-
miskt utsatta områden. 

I år har uppmärksamheten också särskilt 
riktats mot den grupp friidrottare som till- 
hör det utvecklingsstadium som kallas 
Tävlingsmotion, i friidrottens utvecklings-
modell. Bland dessa finner vi exempelvis  
tonåringar och vuxna som vill börja  
eller fortsätta träna friidrott någon gång i  
veckan, löpare som springer med sikte 
på resultatmål eller veteranfriidrottare 
som har träning som livsstil och använder  
tävlingarna som mål och social samvaro. 

Arbetet resulterade i häftet Friidrott för 
fler. Det handlar om hur föreningar kan 
organisera sig för att ta emot breda grup-
per av aktiva, om hur man kan erbjuda 
aktiva möjligheten till utvecklande träning 
även om ambitionsnivån varierar över tid 
och om hur man kan göra friidrotten till-
gänglig som nybörjaridrott under och ef-
ter puberteten. I processen har ett 40-tal  
aktiva och föreningsledare från drygt 20  
olika föreningar medverkat, liksom veteran- 
kommittén och distriktens veteranombud. 
Häftet finns tillgängligt i början av 2018.

I tillägg har tre koncept för föreningar 
som vill rekrytera – och introducera fri- 
idrottsträning för – äldre nybörjare färdig- 
ställts, och finns tillgängliga på friidrott.se.  
Klasskampen är ett skoltävlingsformat där  
klasser tävlar mot varandra utifrån ett  
enkelt poängsystem. Kompisjakten är en 
tävling mellan träningsgrupper som går ut 
på att tonåringar tar med sig kompisar och 
testar friidrottsträning. Intropass är en be-
skrivning av en metod för att introducera 
friidrottsträning för nybörjare innan de tar 
steget in i en befintlig träningsgrupp. 

Framgångsrikt år för friidrottare i alla åldrar

 

Tävlingsmotion

 
Högprestationsstadium

Prestationsstadium

Uppbyggnadsstadium

Grundstadium

Lekstadium

Aktiv start

Friidrottens  
utvecklingsmodell.
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Löpning är Sveriges ledande  
motionsform
Intresset för löpning är fortsatt mycket 
stort i Sverige. Svensk Friidrotts undersök-
ning Löparrapporten visade för 2017 att var  
fjärde svensk mellan 18 och 79 år kunde 
tänka sig att springa ett eller flera lopp  
under året. Beräknat på befolkningsmäng-
den innebär det att 1,8 miljoner personer 
var intresserade av att ställa sig på start-
linjen. Något fler, 28 procent, av vuxna i 
Sverige angav att de löptränar i stort sett 
varje vecka.

Projektet Svenska löpare övergick inför 
2017 till att bli en del av den ordinarie verk-
samheten. Ett arbete med att uppdatera 
arrangörsguiden för långloppsarrangörer  
har genomförts och besöksantalet till webb- 
plattformen för lopp och löpargrupper, 
svenskalopare.se, fortsätter att växa stadigt. 

Intensivt mästerskapsår  
med många medaljer
2017 var ett intensivt mästerskapsår och 
landslagsledningen har vid flera tillfällen  
tagit ut rekordstora trupper. Det som ofta 
omtalats som den nya generationens frii-
drottare har nu på allvar tagit ny interna-
tionell mark. Under året har även 18 nya 
svenska seniorrekord skrivits in i böckerna.

Inomhus-EM Belgrad, Serbien
Det tre dagar långa mästerskapet fylldes  
av fyra strålande medaljer och 14 topp åtta- 
placeringar, ur en trupp på 29 aktiva. Det 
var bland det bästa för en trupp någonsin. I 
nationstävlingen samlade Sverige in rekord- 
många poäng, sett till IEM-sammanhang, 
och kom på en fjärde plats. Poängen kom 
från nästan alla av friidrottens grengrupper,  
även det unikt. Mästerskapet var det sista 
för de framgångsrika friidrottarna Susanna 
Kallur och Emma Green. 

• Silver – Michel Tornéus, längdhopp

• Silver – Kalle Berglund, 1500 m

• Brons – Angelica Bengtsson, stavhopp

• Brons – Austin Hamilton, 60 m

Lag-EM, Vasa, Finland
Under midsommarhelgen bjöd Vasa i  
Finland in till Lag-EM, First League. När  
de 40 grenarna, efter tre dagars tävlande,  
summerades stod Sverige som vinnare  
med sex poäng före Finland och ytter- 
ligare nio före Schweiz. De tre lagen går nu  
upp i Super League. Dramatiken var stor  
ända in i slutskedet - med fem grenar kvar  
skilde det bara 4,5 poäng mellan de fyra  
topplagen och det var olidligt spännande.  
Vändningen stod Khaddi Sagnia för,  
genom att i tredje längdomgången hoppa  
6.52, vilket innebar grenseger och tolv  
avgörande poäng till Sverige. Det var en av 
tre grensegrar, de andra stod Sofie Skoog, 
höjd, och Daniel Ståhl, diskus, för.  

Fin medaljskörd vid IEM i Belgrad!



22

Fler och bättre FRIIDROTTARE

VM 24h, Belfast, Nordirland 
VM i 24-timmarslöpning avgjordes på en 
drygt 1600 meter lång slinga i Victoria Park 
i Belfast. Johan Steene och Maria Jansson 
var de bäst placerade svenskarna och Johan 
reste, utifrån de första resultaten, hem med 
en silvermedalj. Men i efterhand upptäck-
tes fel i varvräkningen och resultaten revi-
derades. Bland annat hade ett varv missats 
för den polske löparen Bialobrzeski, vilket 
gjorde att han övertog Johans silver och 
Steene istället fick brons. Även för Maria 
Jansson hade arrangörerna ursprungligen 
tappat bort ett varv, vilket medförde att 
Maria i den slutliga listan avancerade från 
tionde till åttonde plats.
• Brons – Johan Steene

Junior-EM 22, Bydgoszcz, Polen
Junior-EM för 22-åringar i polska  
Bydgoszcz blev en sportslig succé och den 
svenska truppen lämnade mästerskapet 
med sex medaljer, varav Sarah Lahti tog två 
(silver på 10 000 m och brons på 5000 m). 
Andreas Kramer vann guld efter en gast- 
kramande centimeterstrid på 800 m och  
Fanny Roos blev junioreuropamästare i  
kula. Fredrik Samuelsson tog ett silver i 
tiokampen och Thobias Nilsson Montler   
hoppade till sig bronset i en jämn längd-
hoppsfinal. Mästerskapet blev det sista  
under Helene Fribergs tid som landslags- 
ledare.
• Guld – Andreas Kramer, 800 m 
• Guld – Fanny Roos, kula 
• Silver – Fredrik Samuelsson, tiokamp 

• Silver - Sarah Lahti, 10 000 m 
• Brons – Thobias Nilsson Montler,    
 längdhopp  
• Brons – Sarah Lahti, 5000 m

Junior-EM 19, Grosseto, Italien
Det var pressande italiensk högsommar- 
värme när europamästerskapen för juniorer  
19 år avgjordes i Grosseto. Medaljskörden 
var inte lika stor som i Eskilstuna 2015, men  
den svenska truppen kom ändå hem med 
fyra medaljer och lika många fjärdeplatser 
– samtliga medaljer i hoppgrenar. Dubbelt 
guld i stavtävlingarna, brons i damernas 
höjd och längd. 
• Guld – Armand Duplantis, stav
• Guld – Lisa Gunnarsson, stav
• Brons – Maja Nilsson, höjd
• Brons – Kaiza Karlén, längd

VM, London, Storbritannien
Olympiastadion i London var fullsatt och 
stämningen på topp hos en publik som inte 
bara fick se Usain Bolts sista mästerskaps- 
insatser utan även Daniel Ståhl ta hem silver- 
medaljen, bara två centimeter från guldet,  
i en diskustävling av allra högsta klass.  
Daniels resultat, 69.19, hade gett guld i 
elva av femton tidigare VM och de 63.23 
som krävdes för att ta sig till final var nytt 
”VM-rekord”. Silvermedaljen var Sveriges 
bästa globala mästerskapsplacering i diskus  
någonsin och det var första gången ”i 
modern tid” som två svenskar tog sig till 
final – Daniel hade sällskap i finalen med 
VM-debutanten Simon Pettersson. Men det  

var fler i den stora svenska truppen som tog 
chansen och presterade vid mästerskapet. 
Michel Tornéus kom åtta i en tuff längd-
final med fina 8,18, Meraf Bahta utmana-
de modigt i finalen på 1500 meter, Hanna  
Hermansson sänkte sitt personbästa med 
över en halv sekund i semifinalen på sin  
VM-debut och Kalle Berglund och Andreas 
Kramer tog sig vidare till semifinal i 1500 
meter respektive 800 meter. 
• Silver – Daniel Ståhl, diskus

NM Terräng, Middelfart Danmark 
Nordiska terrängmästerskapen i danska 
Middelfart resulterade i nio svenska med-
aljer varav fyra guld och samtliga segrar 
kom på seniorsidan. Så många medaljer 
har Sverige inte tagit sedan 2008 i Köpen-
hamn. Napoleon Solomon och Sara Chris-
tiansson ordnade båda individuella guld 
vilket Sverige aldrig lyckats med tidigare. I 
tillägg tog Sverige guld i båda lagtävlingar-
na. Det innebar svenska segrar i samtliga 
seniorklasser, något som heller aldrig skett 
tidigare. 
• Guld – Napoleon Solomon, 9 km 
• Guld – Sara Christiansson, 7,5 km
•  Guld – Lag manliga seniorer
•  Guld – Lag kvinnliga seniorer 
• Silver – Lag manliga juniorer
• Silver – David Nilsson, 9 km
• Brons – Mikael Ekvall, 9 km
• Brons – Maria Larsson, 7,5 km
• Brons – Miguel Palm, 6 km, P19

Daniel Ståhl vid prisutdelningen i London.

Fanny Roos stiger upp för att ta emot sitt guld vid JEM i Bydgoszcz.
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EM Terräng, Samorín, Slovakien
Mästerskapet i Slovakien resulterade i sil-
ver för Meraf Bahta som därmed tog sin 
andra och Sveriges femte EM-medalj i ter-
räng. Isabelle Brauer gjorde ett av karriä-
rens bästa lopp när hon sprang i mål som 
sexa i K22-loppet över 6 km. Det är den 
tangerat bästa svenska placeringen genom 
tiderna av en svenska i klassen. 
• Silver – Meraf  Bahta

Elitutveckling på friidrottens  
prestationscentrum
Prestationscentrum bedrivs idag för tre  
grengrupper; medel/långdistans, kast och 
sprint/häck. Under 2017 beslutade för- 
bundsstyrelsen även att prestationscentrum 
hopp kommer att starta upp i Karlstad  
under 2018. Tillsammans med utbildnings-
ansvarige har prestationscentrumen också 
varit involverade i uppdatering av krav- 
analyser för de olika grenarna. 

Medel- och långdistanslöpning, Göteborg

Svensk löpning är på frammarsch och under  
året sattes tio nya svenska seniorrekord 
i löpgrenar. Ett flertal höghöjdsläger har 
hållits, och de flesta av mästerskapslöparna  
deltog på lägren i Sydafrika och USA.  
Prestationscentrumet har också, tack vare 
ett samarbete med förbundets nya partner 

Sundström Safety, kunnat starta upp ett 
utvecklingsprojekt för unga löpare. Bland 
annat har talangfulla löpare från hela lan-
det samlats till en träff i Göteborg och det 
har också hållits en större utbildningsträff i 
samband med Lidingöloppet, med runt 100 
aktiva och ledare på plats. 

Kast, Växjö

Även kastarna har varit framgångsrika 
under 2017, och i Växjö bedrivs en aktiv 
utvecklingsverksamhet. Tack vare stöd från 
Sveriges Olympiska Kommitté och Riks- 
idrottsförbundet har Vesteinn Hafsteinsson 
kunnat deltidsanställas som förstärkning, 
vilket även möjliggjort en särskild satsning 
på diskus och rotationsteknik i kula. Under  
året har ett flertal utvecklingsträffar för 
kastare och tränare genomförts, där fokus 
varit träning, träningsplanering, screening 
och biomekaniska analyser.

Sprint och häcklöpning, Falun

Verksamheten har genom medel från Riks- 
idrottsförbundet haft möjlighet att göra en 
satsning på tester av våra befintliga sprin-
ters, utvecklingsträffar för aktiva och ledare  
samt träningsläger. I tillägg har en ny form 
av stafettprojekt startas under hösten och 
det har också upprättats ett flertal sam- 
arbeten med coacher ute i landet.

Fysisk och psykisk hälsa
Aktiva har kontinuerligt möjlighet att få 
individuell kostrådgivning från landslagets 

dietist Marina Sjöberg och mästerskaps-
gruppens drygt 60 individer har hälso- 
screenats och assisteras efter behov.  
Bland annat etableras successivt med-
icinska nätverk på de aktivas hemma- 
plan. Klubbarna har under året stärkt sina  
medicinska team och målsättningen för  
2018 är att alla elitklubbar skall ha en  
fungerande medicinsk service som om-
fattar både läkare och fysioterapeut- 
/naprapat. I samband med Finnkampen 
arrangerades en mycket uppskattad med-
icinsk nätverksträff, med fokus på den 
mentala hälsan och dess betydelse för pre-
stationen. Studier presenterades som visar 
att den psykiska ohälsan också finns inom 
idrotten i samma frekvens som i samhället i 
övrigt. Samtidigt underströks att fysisk ak-
tivitet är en behandlingsform vid psykisk 
ohälsa.

Inom forskningsprojektet KLUB avslu-
tades insamlingen av tränings- och skade-
data bland ungdomar 12-15 år i november.  
Parallellt med detta analyserades den bas- 
data som samlades in när studien påbörjades 
och ett åtgärdsprogram tillsammans med 
tränare och andra från friidrottsrörelsen har  
utvecklats. I tillägg har arbetet med en hem- 
sida för friidrottsmedicinska frågor, riktad 
till ungdomstränare, föräldrar och unga 
aktiva, initierats. Sidan kommer att heta 
Frisk.Friidrott och kommer att ge råd kring 
de vanligaste hälsoproblemen inom  ung-
domsfriidrott och vara baserad på evidens 
och vara faktagranskad.

Meraf  Bahta med silvermedaljen  
i Slovakien

Torbjörn Eriksson gör analyser vid Prestationscentrum Sprint/häck i Falun.
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Fler och bättre FRIIDROTTARE

Friidrott och studier
Riksidrottsförbundet beslutade att Svensk  
Friidrott, under kommande period 
2017-2020, får behålla befintligt antal  
platser på riksidrottsgymnasierna (RIG). 
54 elever tas in årligen och fördelas mellan  
de sju RIG-orterna Falun, Karlstad, Malmö,  
Göteborg, Sollentuna, Umeå och Växjö.

I tillägg till RIG finns även Nationell 
Idrottsutbildning (NIU), med platser på 
olika skolor. Utöver de NIU-platserna som 
finns på RIG-orterna finns det NIU-platser  
i andra kommuner. Dessa, samt nya intres-
senter har inför hösten ansökt om platser 
för 2019-2023. En arbetsgrupp har under 
hösten förberett ett beslutsunderlag för 
styrelsen, som den 3 december fattade be-
slut om vilka kommuner som för tidsperi-
oden får NIU-platser. Beslutet innebär att 
de sju RIG-orterna även fortsättningsvis 
har NIU-platser samt att 14 av de tidigare 
orterna och fem nya orter tillstyrks platser.  
Sammantaget innebär beslutet att det  
totala antalet NIU-platser ökar från 357  
till 432, över en treårs period.

Antidoping
Antidopingarbetet fortsätter med högsta 
prioritet inom förbundets verksamhet. 
Under hösten gjordes en genomlysning av 
de aktiviteter som presenterades i det för-
stärkta antidopingprogram som initierades 
våren 2016. Mycket har blivit gjort men det 
finns också utvecklingspotential. 

Antidopingarbetet sker på flera om- 
råden – kring klubbarna och kring aktiva 
och ledare. Klubbar uppmanas att vaccinera  
sig mot doping. Allt fler klubbar genom-
går programmet och detta kommer även 
bli ett krav för att få arrangera större täv-
lingar framöver. Från och med 1 juni 2017 
fick ingen tävla eller vara ledare i landslaget 
om denne inte har ett antidopingkörkort. 
Det innebär att personen genomgått fri-
idrottens antidopingutbildning och gjort 
Riksidrottsförbundets webbutbildning Ren 
Vinnare. Vid årets slut hade omkring 1300 
aktiva och ledare tagit antidopingkörkor-
tet.

Sverker Nilsson har tack vare stöd från 
SOK gått in som landslagsläkare på deltid 
och arbetar också som ansvarig för anti-
dopingverksamheten. Svensk Friidrott har 

också följt upp RF:s arbete med ett fristå-
ende Nado (Nationell AntiDoping Organi-
sation) som förbundet motionerade om till 
RF-stämman under våren 2017.

Veteranfriidrotten växer och blomstrar
Veteranfriidrotten fortsätter att växa i  
Sverige. Majoriteten av deltagande män 
och kvinnor i de stora långloppen i Sverige  
och utlandet är veteraner och deltagar- 
siffrorna i internationella och nationella 
veteranmästerskap på arena ökar. Det är 
känslan av glädje, livslust, social gemen-
skap och umgänget över åldersgränserna 
som är kärnan i veteranfriidrotten.

Under året har ett arbete för att ytterli-
gare stärka veteranfriidrotten inletts. I april 
genomfördes den första av två veteran- 
konferenser, med Mattias Sunneborn som 
samordnare. Aprilkonferensen lyfte flera 
aktuella frågor och gav utrymme för dis-
kussion och inspiration. Konferens nummer  
två arrangerades i oktober och samlade 
veterandistriktsombud och aktiva veteran-
friidrottare till Bosön på Lidingö, för att 
diskutera temat ”Mer och bättre veteran-
friidrott”. En av de mer uppskattade  
programpunkterna var föreläsningen av 
professor Arne Ljungqvist, som berättade  
om sitt långa och stundom dramatiska 
arbete med antidopning. Inför konferen-
sen utvecklades även ett marknadsförings- 
material, vars syfte är att locka fler till  
veteranfriidrotten.

Johan Storåkers valdes som Veteran- 
kommitténs nya kontaktperson i förbunds-

styrelsen, efter Lena Björk. Kärnfrågor för 
kommittén är finansiering, ökat tävlingsut-
bud, utökad träningsverksamhet för vete-
raner i föreningarna samt samarbetet mel-
lan veteranombud och föreningar. 

Veteranmästerskap
Veteranmästerskapen, både i Sverige och 
internationellt, har under de senaste åren 
sett en tillväxt i antalet deltagare och an-
talet starter. Veteran-SM i Karlskrona i 
augusti hade 586 anmälda deltagare (1598 
starter) som tävlade för 162 föreningar – en 
ökning med 38 deltagare och 213 starter 
från det tidigare rekordet från Uddevalla 
2015. KA 2 IF arrangemang var uppskattat 
och erbjöd en hög grad av social gemen-
skap, vänskap och tävlingsglädje.

Till det tjugonde veteran-EM, i Århus  
Danmark, var 3841 veteraner i åldrarna  
35–93 år från 44 länder anmälda.  
224 av dessa var svenskar. Till slut  
startade 210 svenskar och de tog till-
sammans hem 61 medaljer: 16 guld, 
21 silver och 24 brons och slutade på 
11:e plats i medaljligan. Med undantag  
av VEM i Malmö 1986 är det deltagar- 
mässigt ”all time high” med fler svenska  
deltagare än vid andra Europamästerskap. 
Årets andra internationella veteranmäster-
skap var IVVM i Sydkorea. Där startade 14 
svenskar och resultatet blev 18 medaljer: 5 
guld, 9 silver och 2 brons och 20:e plats i 
den officiella medaljligan, bland 61 medalj-
länder.

Under året genomfördes två konferenser för att utveckla veteranfriidrotten.



25

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

inom- och utomhus och OS. 
• Ta medalj på varje EM, VM, inom- och utomhus och OS  

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

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

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

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

(nollvision). 

Resultat - Så långt har vi nått 2017
• Antalet medaljer och topp-8-placeringar i EM, VM inom- och 

utomhus och OS samt också vid JEM22år, JVM/JEM 19 år:  
VM 2 topp-8 varav 1 medalj; IEM seniorer 14 st topp-8 varav  
4 st medaljer; JEM 19 15 st topp-8 varav 4 medaljer; JEM 22 
12 topp-8 varav 6 medaljer.

• Antalet friidrottare 20-22 år som når EAA:s U23-kvalgräns:  
62 aktiva varav 30 män och 32 kvinnor.  

• Antalet friidrottare i åldern 15-25 år som tävlar på arena 
utomhus:  2.547.

• Antalet löpare i motionslopp som känner sig som friidrottare 
och som en del av Svensk Friidrott:   
27 % av de som tränar löpning känner sig i någon utsträckning 
som friidrottare när de springer, enligt Löparrapporten 2017. 
Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, men det 
finns en indikation om större andel bland äldre. 

• Antalet löpare i motionslopp som är medlemmar i en fri- 
idrottsförening: Ingen mätning 2017, smärre förändringar 
jämfört med tidigare år, bör vara runt 20 % 

• Antalet friidrottare (barn, ungdomar, veteraner och vuxna 
löpare) i våra föreningar:  89.215

• Antalet skador:  
Från november 2016 till november 2017 genomfördes en 
studie, del av KLUB-projektet, där 100-talet friidrottande ung-
domar i åldern 12-15 år rapporterade träning och eventuella 
skador. Resultaten presenteras under 2018. 

 

Flera av de bästa medel- och långdistanslöparna var samlade vid IEM i Belgrad
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Fler och bättre ARRANGEMANG

Förbundsårsmötet beslutade gemensamt kring formerna för framtidens SM-tävlingar, Finn-
kampen arrangerades i ny regi och på ett framgångsrikt sätt och Folksam Grand Prix gav 
flera svenska rekord. Tillbakagången för långloppen har stannat av och Europeiska Friidrotts-
förbundet gav dubbla juniormästerskap till Sverige 2019. 

Stor enighet kring de nya ramarna för 
SM-tävlingarna
Till förbundsårsmötet 2017 lade styrelsen 
fram ett förslag på vilka SM-tävlingar som 
ska genomföras för seniorer, nya kalender-
principer för de olika tävlingarna, vilka 
tävlingar som är aktuella för SM-veckan, 
synen på geografisk spridning och vilka 
poängräkningar som ska finnas. 

Bakgrunden var ett behov av en översyn 
av helheten kring friidrottens SM-tävlingar.  
Kalendern är begränsad och det tillkommer  
hela tiden förslag om nya mästerskap, samti-
digt som få strykningar görs. Internationellt  
tillkommer det fler mästerskap och tävlings- 
kommittén bedömde att det var dags för en 
översyn. Vid styrelsemötet den 13 november  
2015 beslutade styrelsen därför att göra en 
utredning kring SM-tävlingarna för senio-
rer skulle genomföras. Den färdigställdes 
till förbundsårsmötet 2017. 

Tävlingskommittén, tillsammans med 
kansliets tävlingsansvarige, genomförde en 
grundlig utredning baserad på ett brett del-
tagande från rörelsen. Under 2016 genom-
fördes en pilotstudie och tre workshops. 
Vid sidan av SM-programmet lyftes även 

frågor som värdet av att de bästa och 
många friidrottare deltar och presterar bra 
på SM, höga publiksiffror, geografisk rota-
tion, goda ekonomiska resultat för arrang-
örerna samt stort medialt intresse. Slut- 
satsen var att för att tillgodose alla aspekter  
så måste det finnas en tydlighet och en 
förutsägbarhet när det gäller friidrottens 
SM-program. 

Under hösten 2016 presenterades ett re-
missförslag på friidrott.se och förslaget 
diskuterades även på ordförandekonfe-
rensen och Elitklubbarnas höstkonferens 
samma år. 

Vid förbundsårsmötet 2017 gick SM- 
utredningens förslag igenom i sin helhet, 
med några smärre justeringar avseende 
standaren och den samlade SM-poängräk-
ningen. Några av nyheterna inför 2018 är 
riksmästerskap (RM) i vinterkast och ultra- 
traillöpning. Faller dessa RM väl ut kan de 
bli SM-tävlingar 2020. Maraton och halv-
maraton permanentades till Stockholm 
respektive Göteborg, för de kommande fem  
åren. Några grenar som försvann var 
stafetterna vid ISM (4x200 m) och Fri- 
idrotts-SM (mixed 4x100 m). 

Finnkampens i ny regi
Finnkampen är ett av Sveriges mest klassis-
ka och folkkära idrottsevenemang och en av 
förbundets viktigaste verksamheter ur ett 
sportsligt-, marknads- och ekonomiskt per-
spektiv. För att utveckla evenemanget och  
kontrollera rättigheter och ekonomi, be- 
slutades att förbundet skulle arrangera  
Finnkampen 2017 i egen regi och i det hel- 
ägda bolaget Svensk Friidrott Produktions 
AB.

De olika ansvarsområdena i projekt- 
organisationen bemannades i huvudsak av 
personal vid förbundets kansli, med målet 
att bygga en egen stark arrangörsorganisa-
tion samt öka kompetensen kring genom-
förande av arrangemang. Stor vikt lades ock-
så på att föryngra tävlingsorganisationen.  
Ett avtal med Stockholm Stad träffades där 
staden stod som värd och medarrangör av 
Finnkampen samt upplåtelsen av Stock-
holms Stadion. 

Finnkampen blev ett mycket lyckat eve-
nemang med ett bra slutresultat. Många av 
de tuffa målen som sattes nåddes också, vis-
sa överträffades. Som helhet blev resultaten 
bättre i alla avseenden, jämfört med 2015. 

Bäddat för fler och mer  
framgångsrika friidrottsevenemang
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Ett stort tack riktas till alla inblandade  
som genom sitt engagemang bidrog till detta. 
  2017 års Finnkamp visade att utvecklingen  
går åt rätt håll och att det finns stor utveck-
lingspotential kring arrangemanget - med 
förändring och förnyelse, men utan att 
tappa den grundläggande idén med Finn-
kampen. Under hösten inleddes arbetet 
mot 2018 och 2019. 2018 arrangeras Finn-
kampsbåten, tillsammans med Silja Line, 
för tredje året i rad. Siktet är också inställt 
på Finnkampens hundraårsjubileum 2025. 

Två juniormästerskap till Sverige 2019
I april beslutade Europeiska friidrottsför-
bundet att Svensk Friidrott tillsammans med  
Gävle respektive Borås får arrangera junior- 
mästerskap i friidrott sommaren 2019. 
Gävle JEM22, 11-14 juli och Borås JEM19, 
18-21 juli. Det är första gången som ett och 
samma land är värd för två friidrottsmäs-
terskap samma sommar. Fram till JEM19 i 
Eskilstuna 2015 hade friidrottsmästerskap i 
Sverige endast hållits i storstadsregionerna.  
Men Eskilstunatävlingarna var mycket upp- 

skattade av både tävlande och publik och 
nu står två nya mellanstora städer på tur 
som arrangörer. I städerna ger arenastorlek 
och omgivningar möjlighet till fin publik- 
inramning och härlig stämning.

606.560 startade i friidrottens  
Godkända lopp
Statistiken för 2017 visar att antalet lopp och  
antalet startande ligger på ungefär samma  
nivå som för 2016: 435 lopp och 606.560  
startande. Den tillbakagång som tidigare  
anats har alltså avstannat. Det är framför- 
allt traillopp som attraherar fler löpare,  
men även stafetter och traditionella  
stadslopp. Bland annat har både Bellman-
stafetten och Midnattsloppet ökat i del- 
tagarantal. Att intresset för stadslopp och 
traillopp är stort bekräftades också av 
Svensk Friidrotts årligt befolkningsunder-
sökning Löparrapporten, där dessa lopp är 
de mest populära. 22 respektive 20 procent 
av vuxna svenskar svarade att de är intres-
serade av att springa just stadslopp och 
traillopp. 

Löparrapporten 2017 visade också att 
fem och tio kilometer är de mest populära  
distanserna - 28 respektive 25 procent av 
vuxna kunde tänka sig att springa dessa 
distanser. Vartannat Godkänt lopp hade 
2017 en klass för fem eller tio kilometer, 
eller både och. Det stora utbudet av lopp 
över fem och tio kilometer, till exempel 
Vårrusen, Blodomloppen och Midnatts- 
loppen, gav också många löpare möjlig- 
heten att springa dessa distanser i sitt när-
område. Andelen Godkända lopp med 
klasser för marathon eller 22-41 kilometer 
ökade något 2017.

Folkhälsomanifestationen Sverige på föt-
ter genomfördes för andra gången i juni.  
Inför manifestationen skrev Svensk Fri-
idrott en debattartikel tillsammans med 
stiftelsen En Frisk Generation och fackför-
bundet Fysioterapeuterna. Denna lyfte det 
stora ansvar som samhället har för att få 
fler att röra på sig mer. Manifestationen 
fick återigen god respons från föreningar, 
media och samarbetspartners.  

Jonas Leanderson, Daniel Lundgren och Elmar Engholm firar tillsammans med maskoten Kalo på Finnkampen. 



28

Galasommar med rekord
Bauhausgalan (Diamond League) och de 
tre Folksam Grand Prix-galorna fyllde  
sommaren med stor spänning och hög 
stämning. Idrottsligt gav Bauhausgalan tre 
andraplatser genom Daniel Ståhl, Lovisa  
Lindh och Angelica Bengtsson plus en 
tredjeplats för Sofie Skoog. Daniel nådde 
återigen 68 meter och Lovisa var nära att 
slå svenskt rekord på 800 meter, vilket kom 
några veckor senare i Lausanne. Angelicas  
andraplats var hennes bästa placering i 
Diamond League i karriären och för Sofie  
Skoog innebar ett tangerat personligt rekord  
även en klarad VM-kvalgräns. De unga be-
sökarna på Bauhausgalan kunde också del-
ta i Lilla Blodomloppet, som arrangerades 
inför tävlingarna. 

Vid alla tre Folksam Grand Prix, i Sollen- 
tuna, Göteborg och Karlstad, sattes nya 
svenska rekord. I Sollentuna blev Daniel 
Ståhl historisk med sitt diskuskast på 71.29 
och i Göteborg sprang Lovisa Lindh 1000 
meter på nya rekordtiden 2:35.15. I Karl-
stad var det Andreas Kramers tur, när han 
sänkte det svenska rekordet på 800 meter 
till 1:45.13. De flesta av de svenska VM-del-
tagarna tävlade på någon av FGP-tävling-
arna. 

Genom SVTs sändningar nådde FGP- 
tävlingarna 1 068 000 tittare, varav knappt 
131 000 via SVT Play. Men många nöjt 
också av tävlingarna på plats, totalt 8 652 
personer. Störst publik kom till Tingvalla i 
Karlstad, 4552 personer.  

SM-tävlingarna
SM-tävlingarna var som vanligt många  
under året, med fina arrangemang runt om 
i landet. För att öka tillgängligheten för fri- 
idrottsintresserade att se tävlingarna sändes 
fler SM-tävlingar än tidigare via Friidrotts-
kanalen, bland annat ISM, stafett-SM och 
Terräng-SM. STHLM10/SM-milen ökade 
återigen sitt deltagarantal och nådde om-
kring 3 800 startande. 

Till Friidrotts-SM i Helsingborg kom 
flera av VM-deltagarna, men mycket upp-
märksamhet riktades också mot Henrik 
Larssons dubbla svenska juniorrekord på 
100 meter – både i försök och i semifinal. 

Nordiska Juniorlandskampen
I augusti var IFK Umeå värd för Nordiska 
juniorlandskampen. Förutom att tävlingen 
är en landskamp mellan Sverige, Finland, 
Norge och Danmark/Island gäller den som 
NM för 19-åringar. IFK Umeå gjorde en 
berömvärd insats som arrangör och det 
slogs sex landskampsrekord under helgen, 
varav tre av svenskar. Maja Nilsson höjde 
rekordet i höjdhopp till 1,86, Henrik Lars-
son sänkte rekordet på 200 m till 20,94 och 
Max Hrelja det på 110 m häck till 13,73. 
I landskamperna blev det en andraplats, 
bakom Norge, för det svenska P19-laget. 
I F19-kampen blev det finsk seger och en 
tredje plats för det svenska laget.

Kraftmätningen
Kraftmätningsåret började i mars med två 
inomhustävlingar för 17-åringar i Sollen-
tuna och Linköping. Totalt deltog lag från 
tolv klubbar. Elva valde att ställa upp i 
mixklassen. I Sollentuna vann Hammarby 
IF både mix- och F17-klassen och KFUM 
Örebro tog motsvarande dubbelseger i 
Linköping. I P17-klassen vann Bromma IF 
i Sollentuna och Linköpings GIF på hem-
maplan. I utomhustävlingen för 15-årslag 
genomfördes sju kvaltävlingar, med lag 
från 27 föreningar, som totalt hade med sig 
21 mixlag, 28 flicklag och 21 pojklag.

Finalen gick i slutet av sommaren och  
arrangerades i Täby av Täby IS. Stafettlagen  
sprang final inför storpublik på Stockholms  
Stadion, i samband med Finnkampen.  
Tävlingen blev en succé för Täby IS, som 
stod för en väl genomförd tävling och dess-
utom, för första gången, tog hem total- 
segern i mixklassen. Klassegern i F17 gick 
till Malmö AI. I P17-klassen hamnade guld- 
medaljerna i Göteborg och IF Kville, som 
tog sin första klasseger i tävlingens 12- 
åriga historia. 

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

tävlingar. 
• Öka antalet deltagare i nationella täv-

lingar. 
• Skapa grogrund för utveckling av fler  

attraktiva lokala arenatävlingar fram- 
förallt för juniorer och seniorer. 

 

Resultat  
- Så långt har vi nått 2017
• Åskådarantal och omsättning på våra 

galatävlingar: 21.752  
Bauhaus galan:  7.600,  
Sollentuna GP:  2.600,  
Karlstad GP:  4.552,  
Göteborg Friidrott Grand Prix: 1.500.

• Antal av IAAF och EAA sanktionerade  
årliga galatävlingar:  
1 IAAF, tre EAA-Classic permit plus ett 
antal tävlingar med annan Internationell 
sanktion. Lidingöloppet har också haft 
EAA-permit i kategorin Cross Country. 

• Antal arenatävlingar för juniorer och  
seniorer: 162 senior, 10 med 22-års-klass, 
68 med 19-årsklass.

• Antalet centralt sanktionerade långlopp: 
441 varav 22 stafetter.

• Antalet TV-tittare på våra stora  
evenemang:  
Bauhausgalan, SVT 148 min  360.000 
Sollentuna GP, SVT  29 min  505.000 
Göteborg GP, SVT 29 min 321.000 
Karlstad GP, SVT 29 min 111.000 
Friidrotts-SM, SVT 84 min 364.000 
Finnkampen, SVT    324 min  1139.000 
Nordenkampen, SVT 75 min  348.000

 Totalt friidrott i TV 
Antal inslag: 1.095 
Tid: 324 timmar, 15 min, 44 sek. 
Antal tittare: 217 642.000

Fler och bättre ARRANGEMANG

Historisk bild från ett historiskt rekord!
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Antal anmälda i de största loppen

Tävling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GöteborgsVarvet 58122 59617 62513 64738 65501 64325 64491 60261

Midnattsloppet, Stockholm 21151 24441 30300 36044 40773 37649 32896 33583

Sthlm Tunnelrun Citybanan       engångs 33200

TCS Lidingöloppet 23703 26704 27732 27899 29606 29838 26677 24217

Tjejmilen, Stockholm 28091 30576 32111 33614 33050 31051 26372 23759

Bellmanstafetten, Stockholm 10900 13780 14920 17900 18590 20055 18365 20425

Blodomloppet, Stockholm 9698 9862 13811 13612 17154 19357 18422 20094

Vår Ruset, Stockholm 29763 30324 32158 29605 28435 24080 19825 19286

ASICS Stockholm Marathon 20136 20651 21266 21736 22204 20260 17128 16801

Blodomloppet Uppsala 7794 9966 12547 13368 14055 13632 12630 12974

Blodomloppet, Linköping 11335 11463 13344 12790 13515 12780 13220 12835

Stockholm halvmarathon 13585 15158 16689 17209 17686 16075 14743 12817

Blodomloppet, Göteborg 9451 9370 11863 11382 11786 12192 10510 11699

Vår Ruset, Göteborg 16600 16600 16900 11995 11038 10767 9380 9662

Blodomloppet, Borlänge 4578 5096 7081 8655 9850 9921 9720 9582

Midnattsloppet, Göteborg 12365 13828 14039 13969 14080 10871 9963 9446

Vår Ruset, Karlstad 7650 8040 9621 8601 8651 8775 8010 7964

Blodomloppet Umeå 7243 5584 7174 7291 6720 8806 7774 7895

STHLM Above/Below        6191

Kretsloppet, Borås 4009 4132 5621 5246 5403 5994 5537 6159

Tjur Ruset, Stockholm 5108 5517 6678 11558 11961 11332 9621 6138

Blodomloppet, Malmö 6098 6269 6626 6855 5927 5480 5630 6082

Blodomloppet, Jönköping 3999 4387 4761 6423 6529 6396 6236 5904

Hässelbyloppet, Stockholm 5193 6102 7041 7630 6934 7194 6334 5605

Midnattsloppet, Malmö   nytt lopp 5166 6210 5422 4819 5545

Vår Ruset, Norrköping 6127 6655 8480 6782 6085 7240 5803 5243

Vår Ruset, Örebro 7800 7400 7610 6792 6300 6512 5800 5060

Blodomloppet, Karlskrona 1352 1894 2894 3549 4001 4837 5716 5093

Lundaloppet, Lund 3453 4011 4400 4493 5609 5655 5981 4791

Vår Ruset, Jönköping 6320 6337 6585 6328 5755 5165 4563 4732

Blodomloppet, Västerås 3418 3495 4901 5883 6433 6198 5368 4664

Vår Ruset, Vänersborg 5013 5245 5403 5249 5492 5938 4918 4606

Vår Ruset, Malmö 8787 7497 6494 6588 6465 6169 4782 4530

Vår Ruset, Sundsvall 5591 5220 5614 4753 5091 5010 4456 4492

KfS Kungsholmen runt, Sthlm 2187 3009 4006 4702 4877 4374 4702 4308

Vasastafetten, Mora 3510 4420 5030 5140 5500 5040 5150 4250

Vår Ruset, Växjö 5789 5045 4914 4224 4826 4858 4438 4236

Stafettvarvet, Göteborg   nytt lopp 1865 1995 3635 3860 4195

Rosa Bandetloppet, Lidingö 5598 6333 6005 5903 5251 5064 4774 4080

Vår Ruset, Västerås 5300 5400 5700 5784 5954 6314 4601 4002

Vår Ruset, Östersund   nytt lopp 4343 5170 4778 3665 3886

Vår Ruset, Gävle 5102 5900 6400 5645 6154 6044 5049 3818

Premiärmilen, Stockholm 3037 4014 4231 4129 4264 4893 3584 3799

STHLM 10/SM-milen    nytt lopp 1011 941 3649 3783

Vår Ruset, Luleå 4735 4606 3348 3400 3164 3743 3850 3750

Vår Ruset, Umeå 2645 2300 2200 1800 1820 1901 1602 3750

Vår Ruset, Halmstad 5938 5481 5116 5043 5069 5039 4683 3657

Blodomloppet, Örebro 3186 2929 3750 4792 5204 4890 4033 3578

Vår Ruset Helsingborg        3518

Blodomloppet Hudiksvall 3697 3856 4479 5030 4551 4709 4365 3483

Tjur Ruset, Karlstad 1183 1450 1838 2543 3216 3730 3546 3192

Women’s Health halvmara, Sth    nytt lopp 2031 2946 3555 2746

Karlstad Stadslopp 3506 4020 4430 4414 4618 3871 3277 2708

Springtime Helsingborg 2004 2397 2586 3838 3557 3741 3111 2696

Göteborgsvarvets seedn lopp 2772 2782 3412 2693 3123 2879 2425 2659

STHLM Trail Run, Stockholm 2762 2602 2931 2774 1809 1717 1493 2583

STHLM Urban Trail        2323

 

Blått=ökat antal deltagare  

Orange=minskat antal deltagare

Största elit- och motionsloppen
Tävling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lilla Gbgsvarvet, miniVarvet 10917 10865 11114 11666 12952 14463 14096 14420

Stockholm minimarathon 7525 7604 7416 6504 5664 4950 4498 4979

TCS Lilla Lidingöloppet, Knatte  5770 5409 5489 4689 4913 4678 4445 4410

Lidingö skolstafett 2804 2860 2936 3008 3172 2428 3272 3260

Kalv Ruset, Stockholm 443 556 681 828 1048 1831 2008 2291

Midnattsloppet, Stockholm 1427 1383 1511 1553 1963 3734 3643 1861

Växjöloppet   1600 1710 1860 1450 1410 1740

Kretsloppet, Borås  765 1411 1160 1434 1842 1828 1642

Blodomloppet Linköping 492 566 568 686 949 1106 1300 1415

Lilla Skärholmsloppet   716 993 1141 1316 1312 1236

Prins Daniels Lopp        1100

Kalvinknatet, Kalmar       2491 1028

Tolvanloppet, Bromma 831 1000 1070 1012 1140 1181 1071 987

Lilla Kistaloppet   1141 815 760 985 779 965

Victorialoppet, Borgholm 801 942 471 917 984 1103 1041 965

Största barn- och ungdomsloppen   

Sharmarke Ahmed från Hälle IF njöt av Lidingöloppet.
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Fler och bättre ANLÄGGNINGAR

Anläggningssituationen i Sverige är varie-
rad. Det är relativt god tillgång till stora 
inomhushallar samtidigt som det fort- 
farande finns platser i Sverige där det behövs  
ytterligare förstärkning. Det finns fort- 
farande problem med bristande underhåll 
på ett antal idrottsplatser och ett behov av 
flera mindre anläggningar inomhus, utom-
hus och i form av näridrottsplatser. Vikti-
ga bevakningsområden är den omfattande  
exploateringen i storstadsområden, som 
kan inverka negativt på möjligheten till 
löpning i skog och mark, samt utbred- 
ningen av konstgräs, som innebär att fri- 
idrottens kastgrenar inte kan utövas på ett 
tillfredsställande sätt.

Nya hallar i Gävle och Varberg
Idag har friidrotten i Sverige tillgång till 27 
fullstora hallar och två av de stora glädje-
ämnena under året var de nya friidrotts- 
hallarna i Gävle och Varberg. I Gävle hand-
lar det om en fullstor hall med sex rund- 
banor, ett format som tidigare bara funnits 
i Växjö. Hallen i Gävle ligger i anslutning 
till Gunder Hägg-stadion vilket gör att  
staden har fått en fin sammanhängande 
friidrottsmiljö, som också omfattar in-
tilliggande skogsområde med motionsspår. 
I Varbergs fall byggdes friidrottshallen som 
en del av ett skolbygge i Trönninge, några  
kilometer utanför centralorten. Under 
samma tak finns nu skolidrott, styrke- 

träningslokal, en fullt utrustad gymnastik-
hall och friidrottshall. Skellefteå kommun 
har aviserat ett liknande projekt som det 
i Varberg, alltså att bygga friidrottshall i 
samband med bygget av en ny skola. Den 
nya friidrottshallen i stadsdelen Morön be-
räknas stå klar 2020 och kommer att inne-
bära ett stort lyft för Skellefteå AIK, som 
i dagsläget har sin friidrottshall inklämd 
under läktaren i stadens ishall.

Fortsatt arbete för idrottsplatser
Även om det är önskvärt med fler fullsto-
ra hallar för friidrotten så ligger även fo-
kus på att få till fler näridrotts- och sko-
lidrottsplatser, mindre hallar och andra 
anläggningar. I samband med Finnkam-
pens första dag arrangerade anläggnings- 
kommittén ett seminarium på förbunds- 
kansliet. Där deltog representanter från 
föreningar, distrikt och kommunsfären och  

2017 stod inomhusarenorna klara i Gävle och Varberg, men på flera platser i landet finns 
det fortfarande behov av större tillgång till idrottsplatser och träningsmöjligheter. 

Nya hallar men fortsatt anläggningsbehov

Gavlehovshallen i Gävle slog upp portarna under året.
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Mål - Hit vill vi nå 2020
Att det i alla Sveriges städer med fler än 40.000 invånare ska 

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

• Vi ska öka andelen tätorter med 5.000-40.000 invånare  
som har minst en fullgod anläggning för friidrottsföreningar, 
skolor och löpare. 

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

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

Resultat - Så långt har vi nått 2017
•  Andelen kommuner över 40.000 invånare som har friidrotts-

banor med gräs och 400 meter löparbanor: 71%.
• Antalet tätorter med 5.000-40.000 invånare som har en  

fullgod anläggning för friidrottsföreningar, skolor och löpare: 
64.

• Antalet inomhushallar med 200 meter löparbanor: 27.
• Antalet städer med arenor där Friidrotts-SM, Folksam Grand 

Prix och internationella galatävlingar kan arrangeras: 37.
  

även en journalist från Sport & Affärer. 
På seminariet diskuterades anläggnings- 
politik, trender på anläggningsområdet, 
material val, certifiering och föreningsdrift 
med mera.

Anläggningsfrågorna drivs primärt från 
anläggningskommittén, som fortsätter sitt 
arbete med teknisk rådgivning och påver-
kansarbete gentemot kommunala tjänste-
män och politiker. Vidare följer kommittén 

kontinuerligt hur anläggningssituationen 
ser ut i hela Sverige, och i detta arbete  
har anläggningskommittén kontinuerlig 
kontakt med Riksidrottsförbundet och  
Sveriges Kommuner och Landsting.

Stockholm Marathon, i likhet med många andra stadslopp, kräver goda och långsiktiga 
samarbeten med kommun och polis. 

Friidrottens Hus i Göteborg används 
flitigt, här Fatima Koné, Ullevi, i tresteget 
under IJSM.



Årsredovisning

Verksamhetens art och inriktning

Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har under året haft 1001 (1013) 
medlemsföreningar. Knappt hälften av föreningarna är så kallade 
arenaföreningar med tävlings- och arrangemangsverksamhet 
medan resterande har tonvikt på motion. Denna breda verksam-
het är friidrottens stora tillgång och av avgörande betydelse för 
SFIF:s position och utveckling.

Den av Förbundsårsmötet antagna visionen lyder ”Din idrott 
– för livet” och verksamhetsidén ”Vi erbjuder dig originalet och  
rörelsen – för att vi älskar friidrott”.

Verksamhetsinriktningen för 2014-2020 anger ytterligare en 
riktning – att på ett mer påtagligt sätt integrera den breda motions- 
löpningen i föreningarnas basverksamhet.

Förbundets årliga verksamhetsplan bygger på fokusområden ba-
serat på ”Fler och bättre” föreningar, ledare/tränare, friidrottare,  
arrangemang och anläggningar.

SFIF medverkar i såväl den nationella idrottsrörelsen under pa-
raplyerna för Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK) som i de internationella friidrottsgemenskaperna 
via Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och Europeiska Fri- 
idrottsförbundet (EAA).

Resultat och ställning

SFIF har under året erhållit ett stöd från RF om 14,3 MSEK (13,5 
MSEK) och SOK om 0,5 MSEK (3,4 MSEK). Därutöver har medel 
erhållits genom regeringens särskilda satsning, Idrottslyftet för 
förbundsutveckling, på 5,0 MSEK (4,1 MSEK).

Resultatet för 2017 visar ett överskott på 1,724 MSEK (+1,605 
MSEK) vilket skall ställas mot budgeterat överskott på 1,8 MSEK.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Finnkampen, som arrangerades i egen regi på Stockholms Stadi-
on under två dagar i september, gav dubbelseger inför totalt ca  
16 000 åskådare. Landskampen arrangerades i nära samarbete 
med partners och gav ett stort ekonomiskt överskott. 

#metoo, och uppropet #timeout under hösten, kom att på olika 
sätt påverka verksamheten.  

Daniel Ståhl tog VM-silver i London och därutöver hade lands-
laget stora framgångar vid Inomhus-EM samt vid årets JEM- 
tävlingar. SOKs stöd till aktiva i ”Topp- och talangprogrammet” 
pausades under 2017, vilket påverkade cirka femtontalet av våra 
elitaktiva. Vid EAAs styrelsemöte i Paris i slutet av april beslutades 
att Gävle och Borås får värdskapet för JEM U23 resp U20 2019.

Vi är glada över att kunna konstatera att intresset och intäkter-
na från sponsorer och partners ligger på en hög och stabil nivå. 
Under hösten förlängdes bland annat avtalet med Folksam, som 
garanterar fortsatt hög nivå på våra FGP-tävlingar. Deltagaran- 
talet på våra motionslopp höll samma nivå som 2016, vilket är ett 
trendbrott i positiv mening.

Friskis & Svettis ansökte tillsammans med ytterligare åtta idrotter, 
till RF-stämman om att få bilda egna förbund. Alla åtta ansök-
ningar avslogs, men RF tillsatte en utredning för att se över krite-
rier och förutsättningar till RF-stämman 2019. 

Förvaltning

Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är samlat, Svensk 
Friidrotts högsta beslutande organ. Styrelsens uppgift är att driva 
verksamhet enligt stadgarna och förbundsårsmötets beslut. Sty-
relsen ansvarar också för den internationella representationen.

Styrelsen består av nio valda ledamöter (fem män och fyra kvin-
nor) samt Toralf Nilsson, som har en plats via sin position inom 
EAA. Därutöver deltar på styrelsemötena även generalsekretera-
ren, personalrepresentanten, styrelsens sekreterare, ledamot från 
ungdomsrådet samt representant från valberedningen. Styrelsen 
har under året haft 12 protokollförda möten. Förbundskansliet har  
under 2017 haft 19 personer (10 män och 9 kvinnor) anställda.

Framtida utveckling

Verksamhetsinriktningen är det styrmedel som gäller fram till 
2020. Värdegrundsfrågor i form av arbete med mångfald och 
jämställdhet kommer stå högt på agendan. Föreningarna är våra 
viktigaste verktyg för att skapa en attraktiv verksamhet för olika 
målgrupper, och där skall alla vara och känna sig välkomna. 

Vid ordförandekonferensen diskuterades behovet av en ge-
nomlysning och utredning av vår organisation, både vad gäller  
centrala förutsättningar som föreningar, distrikt och regioner.

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

Ekonomisk utveckling i sammandrag (MSEK)
 2017 2016 2015 2014

Intäkter 41,1 42,3 42,9 36,4 

Årets resultat +1,7 +1,6 -0,9 -2,96 

Balansomslutning 15,2 12,9 9,9 15,1

Soliditet   58,0 % 54,6 % 55,4 % 41,9 % 

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

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed  
årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
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Resultaträkning (alla belopp avser ksek)
  2017-01-01 2016-01-01   
 Not 2017-12-31 2016-12-31  

Verksamhetens intäkter         

Nettoomsättning 1 18 112 16 688   
Erhållna offentligrättsliga bidrag 2 20 517 23197   
Medlemsavgifter  2 535 2 386   
Summa intäkter  41 164 42 271 
  

Verksamhetens kostnader        

Lämnade bidrag och anslag  -5 389 -6 570   
Övriga externa kostnader 8 -18 582 -19 759   
Personalkostnader 3 -15 398 -14 057   
Avskrivningar  -63 -130   
Summa kostnader  -39 432 -40 516 

 
Verksamhetsresultat  1 732 1 755  
 
Resultat från finansiella investeringar        
Ränteintäkter m.m.  -1 -   
Nedskrivning av aktier i dotterbolag  - -150 
Skatt  -7 -   

Årets resultat  1 724 1 605  
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)    
  

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31      
 

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 4 114 87  
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i dotterbolag 5 50 50  
Summa anläggningstillgångar  164 137 

 
Omsättningstillgångar        
Varulager m m        
Varulager  342 381  
  342 381  
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  1 811 1 728  
Övriga fordringar  71 1  
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 6 1 139 1 218  
  3 021 2 947  
 
Kassa och bank   11 671 9 506 
 
Summa omsättningstillgångar  15 034 12 834 

Summa tillgångar  15 198 12 971       
 



Årsredovisning
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Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)
Redovisnings och värderingsprinciper      
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och  Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10)  
om årsredovisning i mindre företag (K2). 

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

Not 1 Nettoomsättning  2017 2016      
Idrottsverksamhetens intäkter  3 073 1 434  
Sponsring, reklam, annonser  14 297 13 836  
Försäljningsintäkter  518 1 418 
Övriga rörelseintäkter  224 - 

Summa  18 112 16 688 

Not 2 Erhållna offentligrättsliga bidrag  2017 2016  
Bidrag RF/SF-Stöd/Idrottslyftet/Elitstöd  19 316 17 594  
Bidrag SOK   530 3 443  
Bidrag EAA  307 192  
Bidrag IAAF  222 264  
Bidrag Postkodstiftelse  - 1 654  
Övr bidrag  142 50 

Summa  20517 23 197 

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

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

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

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 7,9     
Balanserat resultat  7 084 5 479 
Årets resultat  1 724 1 605  
Summa eget kapital  8 808 7 084 

Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder  1 975 1 453  
Övriga skulder  757 363  
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 8 3 658 4 071  
Summa kortfristiga skulder  6 390 5 887 

Summa Eget kapital och Skulder  15 198 12 971 

 



Not 3 Löner och andra ersättningar  
och sociala avgifter  2017 2016      
Styrelse och generalsekreterare  968 944  
Övriga anställda  8 161 7 492  
Ledararvode, landslagsersättningar  973 652  
Sociala avgifter enligt lag och avtal  4 572 4 256  
(varav pensionskostnader)  (992) (997) 

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 14 674 13 344 

Pensionskostnader för generalsekreteraren 282 ksek (282 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      2017 2016      
Män  10 11  
Kvinnor  9 8  
Totalt  19 19 

Fördelning ledande befattningshavare  
per balansdagen     2017-12-31 2016-12-31         
Män        
Styrelse  6 6  
GS  1 1  
Totalt  7 7  
 
Kvinnor        
Styrelse  4 4  
Totalt  4 4 
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Not 5 Aktier i dotterföretag 
Svensk Friidrott Produktion AB,  556850-3444       
Tot Aktieinnehav  antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital 
1 000 1 000 50 336 476

  2017 2016  
Ingående anskaffningsvärde  2 015 000 1 865 000  
Aktieägartillskott  - 150 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 015 000 2 015 000  
 
Ingående nedskrivningar  -1 965 000 -1 815 000  
Årets nedskrivning  - -150 000  
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -1 965 000 -1 965 000 

Utgående redovisat värde  50 000 50 000  

Not 4 Inventarier  2017-12-31 2016-12-31      
Ingående anskaffningsvärde  875 1 298  
Årets inköp  90 52  
Försäljning/utrangeringar  -98 -475   
Utgående anskaffningsvärde  867 875 

Ingående avskrivningar enligt plan  -788 -1 133  
Försäljning/utrangeringar  98 475  
Årets avskrivning enligt plan  -63 -130  
Ackumulerad avskrivning  -753 -788  
Utgående planenligt restvärde  114 87 



Årsredovisning

Stockholm den 16 februari 2018

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       
  2017-12-31 2016-12-31             
 
Förutbetalda hyror  279 234  
Förutbetalda företagsförsäkringar  71 71  
Övriga förutbetalda kostnader   789 913  
Summa  1 139 1 218  

Not 7 Eget kapital  
 Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 5 479 1 605 7 084 
Resultatdisposition 1 605 -1 605 0 
Årets resultat  1 724 1 724 
Utgående balans 7 084 1 724 8 808

Not 8 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter     2017-12-31 2016-12-31         

Upplupna semesterlöner  826 664  
Arbetsgivaravgifter  605 496  
SOK   177 746  
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 050 2 165  
Summa  3 658 4 071

 
Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter  inga inga 
Eventualförpliktelser  inga inga 
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Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Friidrottsförbundet för år 
2017. Förbundets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
(Verksamhetsberättelse med årsredovisning) på sidorna 30–34.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

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

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

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

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra infor-
mationen. Den andra informationen som vi tagit del av består av verksamhetsbe-
rättelsen på sidorna 1–29. Verksamhetsberättelsen infattar inte årsredovisningen 
och vår revisionsberättelse.

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

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

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

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

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som  
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra  
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare  
fattar med grund i årsredovisningen.

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och generalsekreterarens förvaltning för Svenska Friidrottsförbundet för år 2017.

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm den 16 februari 2018
Grant Thornton Sweden AB

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse Till förbundsstämman i Svenska Friidrottsförbundet Org.nr. 802001–0719
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Czech Indoor Gala, Ostrava, 14 februari 
Mats Svensson (Technical Delegate)
 
European Indoor Championships,  
Belgrad, 3-5 mars
Pär Holm (ITO)
 

Paavo Nurmi Games, Åbo, 13 junii
Mats Svensson (Technical Delegate) 

Meeting Stanislas, Nancy, 28 juni 
Mats Svensson (Technical Delegate)
European Combined Events Team  
Championships Super League, Tallin, 1-2 juli 
Lars Danielsson (Chief ITO), Toralf Nilsson 
(Council Delegate)
 
European U23 Championships, Bydgoszcz, 
13-16 juli
Pär Holm (ITO)
 
European U20 Championships, Grosseto, 
20-23 juli
Mats Svensson (ITO) 

World Championships, London, 4-13 augusti
Pär Holm (ITO)

European Cross, Middlefart, 11 november
Staffan Movin (Technical Delegate) 

Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet
RF/SISUs lekmannarevisorer: Kerstin Rosén

Anläggningsrådet/Bosökommittén:  
Christina Liffner (t o m 170521)
Bildnings- och utbildningsrådet:  
Gunilla Löthagen-Sjöstrand (fr o m 170922)
Digitaliseringsrådet:  
Pia Bosdotter Olson (t o m 170521)
Dopingnämnden: Sofia Öberg
Etik och juridikrådet:  
Thore Brolin (t o m 170521)
Idrottsrådet: Johan Storåkers (t o m 170521)
Internationella rådet: Toralf Nilsson
Referensgrupp för Översyn av stödformer i 
relation till mål 2025:  
Karin Lundgren (fr o m 170922)
Valberedningen:  
Johan Storåkers (fr o m 170521)

SISU Idrottsutbildarna
Förbundsstyrelsen:  
Kerstin Rosén (hedersledamot)

Sveriges Olympiska Kommitté 
Styrelsen: Stefan Holm, adjungerad,  
IOK-medlem
Aktivas kommitté: Carolina Klüft

Nationella möten
SOK:s årsmöte, Stockholm, 20 april 
Björn O. Nilsson, Toralf Nilsson

RF-stämman, Karlstad, 19-21maj
Stina Hedvall, Karin Lundgren,  
Björn O. Nilsson, Stefan Olsson,  
Johan Storåkers, Anders Tallgren

 Representation
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Utmärkelser

Silvermedalj 
Bo  Wallsten Fredrikshof  
Bengt Jönsson Turebergs FK 
Lars Gustafsson IK Ymer 
Håkan Säwemark IK Ymer 
Lisbeth Polgård Falu IK 
Stefan  Fougman Gefle IF 
Hans Envall Gefle IF 
Katarina Törnros Gefle IF 
Rolf Skalk Gefle IF 
Thomas Andrén Hammarby IF 
Ingegerd Björk Hofors AIF 
Roger  Karlsson IFK Tumba FK 
Mats Olsson IFK Växjö 
Rolf Trulsson KA2 IF 
Jörgen Landin Råby-Rekarne FI 
Per Falkman Wärnamo SK 
Marit Ekström Ärla IF 
Gunnar Thysell Ärla IF 
Lars Danielsson Örgryte IS

Förtjänstmärke 
Åke Blomé Fif Gnistan 
Mikael Magnusson IFK Tumba 
Tommy Andersson IK Ymer 
Lisbeth Polgård Falu IK 
Kristian Lampo Västerås FK 
Tomas von Zalingen IK Lerum Friidrott 
Anders  Nykvist Tranås AIF 
Pär  Holm Hammarby IF 
Claes Jurstrand Nyköping BIS 
Anna Palmerius IFK Tjalve Norrköping 
Leif Karlsson Gefle IF 
Barbro Fahlstedt Gefle IF 
Tomas Persson Gefle IF 
Guido Ripke Gefle IF 
Per Åke  Lindgren Gefle IF  
Jörgen  Almqvist OK Njudung 
Maria Pettersson OK Njudung

Förtjänstdiplom 
Leif Thunman Brännans FF 
Mikael Johansson Sollefteå GIF 
Per Edin IF Hagen 
Stefan Borg Turebergs FK 
Per Bäck Turebergs FK 
Åke Blomé Fif Gnistan 
Thomas Eriksson IFK Tumba 
Elisabeth Molander IFK Tumba 
Christian Östervall IFK Tumba 
Pekka  Jokiniva IK Ymer 
Roger  Andersson IK Ymer 
Kristian Lampo Västerås FK 
Tomas von Zalingen IK Lerum Friidrott 
Anders  Nykvist Tranås AIF 
Pär  Holm Hammarby IF 
Johan Spogardh IF Udd 
Åke Eriksson Gefle IF 
Jim  Nääs Gefle IF 
Lennart Alneroth Gefle IF 
Anders  Ekman Gefle IF 
Ola  Liljedahl Gefle IF 
Filip Regnander Gefle IF 
Marlene Skalk Gefle IF 
Charlotte Fougman Gefle IF 

Armand Duplantis tillsammans med Kajsa Bergqvist, som var konferencier på Friidrottsgalan. På galan fick Armand ta emot priset 
för Årets genombrott i landslaget. 
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Godkända svenska rekord 2017

Män utomhus 
800m 1:45.13  Andreas Kramer  Sävedalens AIK Karlstad 25. 7.2017 
Diskus 71.29  Daniel Ståhl  Spårvägens FK Sollentuna 29. 6.2017 
Stav 5.90  Armand Duplantis  Upsala IF Austin, TX 1. 4.2017

Kvinnor utomhus 
800m 1:58.77  Lovisa Lindh  Ullevi FK Lausanne, SUI 6. 7.2017 
1000m 2:35.15  Lovisa Lindh  Ullevi FK Göteborg 11. 7.2017 
3000m 8:37.50  Meraf Bahta  Hälle IF Monaco, MON 21. 7.2017 
10000m 31:13.06  Meraf Bahta  Hälle IF Palo Alto, CA 5. 5.2017 
10 km väg 31:44  Meraf Bahta  Hälle IF Røyse, NOR 21.10.2017 
Halvmarathon 1:09:58  Sarah Lahti  Hässelby SK New York, NY 19. 3.2017 
Stav 4.71  Michaela Meijer  Örgryte IS Göteborg 2. 7.2017 
Kula 18.20  Fanny Roos  Athletics 24Seven SK Gävle 12. 8.2017 
 18.21  Fanny Roos  Athletics 24Seven SK Uppsala 5. 9.2017 
Slägga 71.52  Ida Storm  Malmö AI Fränkisch- 4. 6.2017 
    Crumbach, GER

Män juniorer (P19) utomhus 
100m 10.35  Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad Helsingborg 25. 8.2017 
 10.31  Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad Helsingborg 25. 8.2017 
Stav 5.65  Armand Duplantis 99 Upsala IF Austin, TX 1. 4.2017 
 5.80  Armand Duplantis 99 Upsala IF Austin, TX 1. 4.2017 
 5.90  Armand Duplantis 99 Austin, TX 1. 4.2017 
4x100m 41.65  Örgryte IS  Malmö/S 28. 5.2017

Kvinnor juniorer (F19) utomhus 
Diskus 53.71  Vanessa Kamga 98 Upsala IF Bottnaryd 1. 7.2017 
 54.22  Vanessa Kamga 98 Upsala IF Gävle 12. 8.2017 
 54.91  Vanessa Kamga 98 Upsala IF Huddinge 15. 8.2017

Män inomhus 
1500m 3:37.69  Kalle Berglund  Spårvägens FK Birmingham, GBR 18. 2.2017 
1 mile 3:58.11  Johan Rogestedt  F Stenungsunds FI Athlone, IRL 15. 2.2017 
Stav 5.82  Armand Duplantis  Upsala IF New York, NY 11. 3.2017

Kvinnor inomhus 
3000m 8:43.00  Meraf Bahta  Hälle IF Birmingham, GBR 18. 2.2017 
Kula 18.13  Fanny Roos  Athletics 24Seven SK Beograd, SRB 3. 3.2017

Män juniorer (P19) inomhus 
3000m 8:05.61  Suldan Hassan 98 Ullevi FK Sätra 4. 2.2017 
60mH 7.68  Max Hrelja 98 Linköpings GIF Göteborg 18. 2.2017 
 7.64  Max Hrelja 98 Linköpings GIF Göteborg 18. 2.2017 
Stav 5.53  Armand Duplantis 99 Upsala IF Baton Rouge, LA 7. 1.2017 
 5.61  Armand Duplantis 99 Upsala IF Baton Rouge, LA 7. 1.2017 
 5.65  Armand Duplantis 99 Upsala IF Baton Rouge, LA 4. 2.2017 
 5.72  Armand Duplantis 99 Upsala IF Baton Rouge, LA 4. 2.2017 
 5.75  Armand Duplantis 99 Upsala IF New York, NY 11. 2.2017 
 5.82  Armand Duplantis 99 Upsala IF New York, NY 11. 3.2017 
Kula 20.11  Wictor Petersson 98 Malmö AI Malmö 28. 1.2017 
 20.47  Wictor Petersson 98 Malmö AI Växjö 3. 3.2017

            

Andreas Kramer imponerade i Karlstad.

Lovisa Lindh satte svenskt rekord i både 
800 m och 1000 m.
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Generalsekreterarens ord

Finnkampen på hemmaplan är något alldeles 
extra. Vi valde att arrangera tävlingen själva 
2017, vilket för kansliet innebar ett större 
ansvar. Med glädje och stolthet konstaterar 
vi att många av de mål vi satte uppfylldes. 
Finnkampen är också vårt kanske viktigaste 
arrangemang, från flera perspektiv; 

Sportsligt; Upprepade segrar för våra 
seniorlandslag. Våra aktiva vill vara med  
och dubbleringar är legio för svensk seger.  
Meraf Bahta flög direkt från Diamond  
League-final i Bryssel för att springa den 
ovanliga kombinationen 800 m och 10000 m 
- en viktig signal om värdet av att ställa upp 
för laget. 

Ekonomiskt; Finnkampen ger ett stort eko- 
nomiskt överskott att använda för utveckling 
av Svensk Friidrotts verksamhet.

Medialt; Sju timmar på bra sändningstid 
i SVT, fantastiska tittarsiffror och ett stort  
medialt intresse.

Styrelsen har nu beslutat att Finnkampen 
2019 återigen arrangeras på Stockholms  
Stadion. Vi ska med gemensamma krafter se 
till att det blir fullsatt!

Under hösten satte #metoo-kampanjen 
fokus på sexuella trakasserier och övergrepp. 
Via idrottens upprop, #timeout, vittnade 
många kvinnor om händelser inom idrotten. 
Mest uppmärksamhet fick kanske Moa Hjel-
mer, som berättade att hon blivit våldtagen 
i samband med Finnkampen 2011. I kontak-
terna med Moa säkerställdes att hon mår bra  
och att personen inte längre finns inom fri- 
idrotten. Ytterligare en handfull personer  
hörde av sig och i de flesta fall rörde det sig om  
episoder tillbaka i tiden. Ett gransknings- 
arbete initierades för att få en heltäckande 
bild.

Vi måste hela tiden jobba aktivt med vår 
värdegrund - vad vi står för som idrott och 
hur vi förhåller oss till varandra. Alla former 
av kränkningar, trakasserier och övergrepp 
är oacceptabla. Alla skall känna sig trygga, 
säkra och glada inom friidrotten. Det gäller i 
alla sammanhang och rum. Det är viktigt att 

bryta tystnadskulturer och hitta former som 
gör att man berättar, utan att känna skam. Vi 
motionerade till RF-stämman om en vissel-
blåsarfunktion och förhoppningen är att den 
öppnar till våren.

I mina, visserligen något blågula ögon, var 
Daniel Ståhl världens bästa diskuskastare 
under året. Hans säsong var formidabel med 
en enormt hög nivå under sommaren. VM 
blev en riktig rysare, 69.19 i andra omgången 
och jag trodde guldet var klart, men det fat-
tades till slut två ynka centimeter! En annan 
höjdpunkt var Folksam GP i Sollentuna där 
Daniel med 71,29 raderade ut Ricky Bruchs 
svenska rekord med tre cm. 2017 var för  
övrigt ett riktigt rekordår, Armand Duplantis 
imponerade stort och satte världsrekord för 
juniorer med 5,90, dessutom av hela tretton 
svenska rekord utomhus och fem inomhus. 

Vid IEM i Belgrad i mars bjöd en stor 
svensk trupp på fina framgångar, bland annat  
fyra medaljer. Det var även avskedsföreställ-
ning för Sanna Kallur och Emma Green, som  
båda gjorde sina sista tävlingar. Under hösten 
la också Johan Wissman spikskorna på hyllan.  
Stort tack till tre av våra främsta under 
2000-talet för fantastiska insatser och pre-
stationer. I samma stund gläds vi över stora 
framgångar vid årets JEM-tävlingar, som 
bjöd på sex medaljer för 22-åringarna, fyra 
medaljer för 19-åringarna och många fina 
prestationer i övrigt.

Internationella mästerskap på svensk mark 
är viktigt och det var glädjande att Europe-
iska Friidrottsförbundet i april beslutade att 

tilldela Gävle JEM för 22-åringar och Borås 
JEM för 19-åringar 2019. Första gången ett 
land får båda mästerskapen samma år och 
ett bevis för det förtroende som finns för oss. 

Folksam GP-tävlingarna bjöd på ett ökat 
publikintresse, fina tävlingar och svenskt  
rekord i såväl Sollentuna, Göteborg som 
Karlstad. Vi är stolta och glada att Folksam 
valde att förlänga avtalet med oss ytterligare 
fyra år. Att vi också, genom Bauhausgalan, 
har en tävling på högsta internationella nivå, 
Diamond League, är oerhört betydelsefullt. 
Arrangörerna gör ett stort jobb och därför  
roligt att se det nya familjekonceptet slå väl ut. 

Motionslöpningen står sig fortsatt väldigt 
stark och efter några år med vikande del- 
tagande har trenden bromsats och framtiden 
ser ljus ut. Samtidigt som vi har klassiker 
som Lidingöloppet, Stockholm Marathon, 
Göteborgsvarvet och Midnattsloppet kan vi 
också notera att utvecklingen av både löpar-
former och arrangemang fortsätter.

Svensk idrott och friidrott bygger på ett 
starkt föreningsliv. Så har det alltid varit och 
så är det idag. Men vi ser förändringar och 
många vittnar om att flera föreningar sli-
ter för att upprätthålla en bra verksamhet.  
Kanske framförallt tydligt på mindre orter 
där många föreningar är beroende av en 
klassisk eldsjäl. Det är ett ledarskap som per 
automatik inte kommer fungera på samma 
sätt i framtiden och vi måste vara observanta. 
Arbetet med föreningsutveckling är enormt 
viktigt framöver! 

Avslutningsvis känns det skönt konstatera 
att vi för andra året i rad uppvisar ett eko-
nomiskt plusresultat, mycket som en konse-
kvens av stabila partners. Vi tackar alla för 
ett gott samarbete!

Nu lägger vi 2017 till handlingarna och  
blickar med spänning, nyfikenhet och  
intresse fram emot 2018. 
 
Stefan Olsson,  
Generalsekreterare

Stefan Olsson, Generalsekreterare

Året vi summerar har fyllts av idrottsliga framgångar, men också av grundläggande frågeställ-
ningar om trygghet och öppenhet. Allt hänger ihop och det är med gemensamma krafter som 
vi formar den idrott vi älskar, och gör den till en arena för alla. 

Samarbete och trygghet är vägen framåt 
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Förbundsstyrelsen

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

Styrelsen består av nio valda ledamöter 
(fem män och fyra kvinnor) samt Toralf 
Nilsson, som har en plats via sin position 
inom EAA, och en personalrepresentant. 
Därutöver deltar på styrelsemötena även 
generalsekreteraren, styrelsens sekreterare, 

ledamot från ungdomsrådet samt represen-
tant från valberedningen. I aktuella frågor 
deltar då och då sakkunniga tjänstemän 
från förbundskansliet, med vilka man har 
ett nära samarbete, eller externa personer 
med specifik kompetens.

Styrelsen har under 2017 haft 13 proto-
kollförda möten.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmöte hålls en gång årligen. 
Mötets uppdrag är att granska det gångna  
årets verksamhet och förvaltning och ta 
ställning till inkomna motioner och styrel- 
sens förslag. Mötet ska också lägga fast 

verksamhetsinriktningen för de kommande  
åren och välja förbundsordförande och  
ledamöter i förbundsstyrelsen. Förbunds-
årsmötet 2017 genomfördes i Helsingborg 
25-26 mars, med 107 av 136 röstberättigade  
distriktsrepresentanter.

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att vid för-
bundsårsmötet föreslå kandidater till  
styrelsen. Valberedningen består av ord-
förande och fyra övriga ledamöter – två 
kvinnor och två män – valda av förbunds-
årsmötet.

Svensk Friidrotts styrelse 2017

Förbundsstyrelsen 2017
Stående från vänster: Bo Sjölander, Karin Grute Movin, Berndt Andersson, Björn O. Nilsson (ordförande), Ulrika Pizzeghello,  
Johan Storåkers, Björn Lindén (personalrepresentant). Sittande från vänster: Karin Lundgren, Stefan Olsson (generalsekreterare),  
Gunilla Löthagen Sjöstrand, Toralf  Nilsson. Frånvarande: Anders Tallgren
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