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Medaljer och återväxt
Två fantastiska idrottsfester under en och samma sommarsäsong var 2012 års stora 
höjdpunkter. Det så för svenskt vidkommande framgångsrika EM i Helsingfors i slutet av 
juni följdes av idrottsfesten i London i början av augusti. 

Ebba Jungmark inledde året med att ta 
silver vid inomhus-VM i Turkiet. Brons-
medalj 2011 i Paris, silvermedalj 2012 i 
Istanbul, Ebba vet hur en idrottssäsong 
ska inledas.

Vid EM i Helsingfors tog Sverige 
tre medaljer. Bronsmedaljer för Emma 
Green Tregaro i höjd och Michel Torné-
us i längd. Michel som under sommaren 
slog Mattias Sunneborns svenska rekord 
med ett hopp på 8,22. När Moa Hjelmer 
sprang hem guldet på 400 meter på den 
nya svenska rekordtiden 51,13 explo-
derade den gamla olympiastadion i ett 
blå-gult lyckorus. Utan tvekan årets fri-
idrottsprestation bland seniorer.  

En man för mästerskap
London stod som arrangör av OS, ett 
 arrangemang som publikt överträffar allt 
annat. Upplevelsen från den magiska lör-
dagen med tre brittiska guld inom loppet 
av bara några minuter är idrottshistoria. 
Michel Tornéus var en ynka centimeter 
från att skriva in sig som medaljör vid ett 
OS, grymt är ordet. Michel har dock visat 
att han är en man för de stora mästerska-
pen och nästa gång håller vi tummarna 
för att centimetrarna är på hans sida. 

Som alltid så innehåller ett idrottsår 
såväl glädjeämnen som tråkiga händelser. 
Två av våra mest lysande stjärnor under 

många år, Christian Olsson och Carolina 
Klüft, tackade för sig. Det fi nns sannolikt 
inte ord som rättvisande kan beskriva vad 
Christian och Carolina betytt, och bety-
der, för Svensk Friidrott. Nu går de båda 
vidare i sina nya civila karriärer men jag 
hoppas och tror att de kommer fi nnas 
med i friidrottssammanhang även i fram-
tiden. När sen dessutom Linus Thörnblad 
valde att avsluta sin framgångsrika höjd-
hoppskarriär så inser alla att vi är inne i 
ett generationsskifte.

Återväxten är stark
Vi kan dock glädjas åt att återväxten i 
svensk friidrott ser ut att vara stark. På 
junior-VM tog Angelica Bengtsson sitt 
tredje juniorguld, en fantastisk presta-
tion. Om Moa stod för årets prestation 
bland seniorerna måste jag nog, Angelicas 
prestation till trots, utnämna Sofi  Flinck 
för årets prestation bland juniorer. Guld 
vid junior-VM i Barcelona och inte vilken 
prestation som helst, med ett spjutkast på 
61,40 förbättrade hon sitt personbästa 
med tre meter och satte dessutom svenskt 
rekord.

Under året har vid sidan av ovan 
nämnda prestationer gjorts mängder av 
fantastiska insatser. I Italien tog våra 
ultralöpare Jonas Buud och Kajsa Berg 
andraplatserna över distansen 100 km. 

Nil de Oliveira, Mattias Jons och Jes-
sica Samuelsson stod exempelvis för bra 
prestationer i EM. Jessica satte dessutom 
personligt rekord med 6300 poäng vid 
OS där dessutom Isabellah Andersson 
svarade för ett riktigt bra maratonlopp.

I december fi ck vi besked från Inter-
nationella Friidrottsförbundet (IAAF) att 
Abeba Aregawi, som blev svensk medbor-
gare i juli, med omedelbar verkan är klar 
att tävla för Sverige. I samband med det 
fi nns det alla skäl att lyfta fram det arbete 
som Hammarby Friidrott lagt ner för att 
ge Abeba en möjlighet att bo och leva i 
Sverige. I grunden handlar det också om 
ett nära och förtroendefullt samarbete 
med IAAF. Våra kamrater med interna-
tionella uppdrag har på ett bra sätt bidra-
git till att skapa en sådan miljö. 

Tack till föreningarna
Jag vill tacka alla föreningar som är gro-
grunden för vår verksamhet. Det handlar 
om träning av alla de ungdomar som sö-
ker sig till vår verksamhet. Det handlar 
också om arrangemang stora som små, 
ute eller inne, på arenor eller utanför are-
norna. Allt detta sammantaget gör att det 
fi nns gott hopp om svensk friidrott för 
framtiden.

Vi har förmånen att verka inom en av 
svensk idrotts mest traditionsfyllda och 

Ordförandens ord
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populära idrotter. Det handlar om såväl 
elitverksamheten som bredd och motion. 
Vi har en fantastisk tillgång i alla de mo-
tionärer som deltar i motionslopp runt 
om i landet. Det förtjänar verkligen att 
understryka vikten av att vi vårdar dessa 
arrangemang och arrangörer. Häri ligger 
Svensk Friidrotts styrka i framtiden. 

Arbetet med att i vår verksamhet ska-
pa trygga miljöer för våra ungdomar har 
fortsatt under året. Värdegrundsarbetet 
är en fråga som ständigt måste fi nnas ak-
tuell i allt vårt arbete. Många föreningar 
gör ett bra arbete, det stödmaterial som 
tagits fram för värdegrundsarbete måste 
omfatta alla föreningar. Inom Svensk Frii-
drott ska alla kunna känna trivsel, trygg-
het och gemenskap.

Skadeförebyggande arbete
Det skadeförebyggande arbetet har, inte 
minst genom vår medicinska koordinator 
Jenny Jacobsson, blivit en viktig fram-
tidsfråga. Vi är i sammanhanget unika i 
arbetet med systematisk sammanställning 
av skador, nu handlar det om att utifrån 
Jennys arbete hitta ett sätt att arbeta fö-
rebyggande. 

Det gångna året var också speciellt 
då Anders Albertsson tog klivet in som 
GS samtidigt som undertecknad valdes 
till ordförande. Två rookies samma år 
är en utmaning i en organisation med så 
mycket tradition sittandes i väggarna. Det 
faktum att vi lyckades rekrytera en GS ur 
de egna friidrottsleden med all den erfa-
renhet Anders, eller Abbe vilket han själv 
föredrar, har fått genom ett långt ledar-
skap inom friidrotten på olika nivåer har 
gjort övergången till det nya ledarskapet 
enkelt. 

Ledarskap kan vara enkelt om man på 
ett förnuftigt sätt låter all den kunskap 
som fi nns i en organisation komma till 
tals. Vi kan tveklöst slå fast att kunskap 
och erfarenhet fi nns i mängder i fridrotts-
rörelsens alla delar. Förmågan till samar-
bete och samverkan mellan de olika leden 
i Svensk Friidrott är vår gemensamma 
styrka i framtiden. 

Fruktbart samarbete
Vi har under senare år haft förmånen 
att ha stadigvarande samarbetspartners 

som gett oss arbetsro och möjlighet att 
bedriva bra verksamhet samtidigt som vi 
stärkt vårt egna kapital. Under 2011-12 
beslutade några av våra tidigare samar-
betspartners att inte förlänga samarbetet 
med oss. Vi har haft ett långt och frukt-
bart samarbete som vi tackar för.

Under senhösten presenterade vi Bau-
haus som ny samarbetspartner till Svensk 
Friidrott och dessutom anställdes Jan 
Larsson i rollen som marknadschef. Jan 
som tidigare haft den positionen inom 
Svenska Fotbollförbundet kommer att 
bli ett viktigt tillskott i arbetet att forma 
den framtida strategin med våra samar-
betspartners. Det innebär att Stephan 
Hammar i rollen som arrangemangschef 
kommer att kunna lägga än mer kraft på 
att utveckla vår verksamhet inom det om-
rådet.

Med det vill jag tacka för det förtro-
ende jag fi ck på förbundsårsmötet 2012 
i Sollentuna att som ordförande vara 
med och leda arbetet i Svensk Friidrott. 
Jag vill betona att detta är ett lagarbete 
i styrelsen och mellan förbundskansliet  
och alla i grundorganisationen runt om 
i landet. Nu lägger vi 2012 bakom oss 

och ser fram emot ett spännande 2013. 
Den 1-3 mars genomförs inomhus-EM i 
Göteborg, det nya året kan sannolikt inte 
inledas på ett bättre sätt. 

Tomas Riste

Ordförande 
Svensk Friidrott

Bauhaus ny huvudsponsor. Anders Albertsson, generalsekreterare Svensk Friidrott och Johan Saxne, 
informations- och marknadschef Bauhaus inleder samarbete t under överinseende av Kim Amb.

Ordförandens ord
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Det var i oktober 2007 som Europeiska 
Friidrottsförbundets (EAA) styrelse beslu-
tade att förlägga inomhus-EM 2013 till 
Göteborg. Två år senare etablerades den 
lokala organisationskommittén (LOC) och 
planeringsarbetet tog fart. Under 2012 in-
tensifi erades förberedelserna ytterligare.  

LOC, som består av företrädare för 
Got Event, Göteborg & Co, Göteborgs 
Friidrottsförbund, Svensk Friidrott, Svens-
ka Mässan och TV4, genomförde under 
året sex möten. I och med att Lennart 
Karlberg avgick som ordförande för 
Svensk Friidrott så övertog förbundets 
vice ordförande, Toralf Nilsson, ordfö-
randeskapet för LOC.   

Operativa ansvaret
Formellt är det Svensk Friidrott och 
 Göteborgs stad som har ansvaret för 
evenemanget gentemot EAA. Det ope-
rativa ansvaret överläts dock redan från 
start till Göteborg & Co. När Anders 
Albertsson den 1 februari tillträdde som 
ny generalsekreterare för Svensk Friidrott 
 beslutades att han skulle behålla rollen 
som generalsekreterare för inomhus-EM. 
Det dagliga operativa arbetet på IEM-
kansliet har dock sedan dess letts av pro-

Allt under ett tak
2013 är det åter dags för Göteborg att vara värd för inomhus-EM. Även om 
tävlingsarenan, Scandinavium, är den samma som 1974 och 1984, så är det mycket 
som skiljer. Europas karta ser annorlunda ut, grenprogrammet har utvecklats, 
internet har skapat helt nya möjligheter och hållbarhetsfrågorna spelar numera en 
central roll i evenemangets genomförande. För tävlande, ledare, publik och media 
är det dock förmodligen det unika konceptet med allt under ett tak som kommer 
att sätta störst avtryck för framtiden.

jektledaren Lena Sjöstrand. Vid slutet av 
året var det ett 30-tal personer involve-
rade i planeringsarbetet.

De viktigaste händelserna under det gång-
na verksamhetsåret var följande: 
• Den operativa organisationen gjorde 

värdefulla studiebesök vid såväl inom-
hus-VM i Istanbul som EM i Helsing-
fors och påbörjade då samtidigt den 
internationella marknadsföringen. 

• Den 7 mars släpptes biljetterna i form 
av tredagarspaket. Med möjlighet för 
friidrottsföreningarna att boka i för-
väg släpptes den 26 november även 
dagsbiljetterna till försäljning.

• Redan i maj så var sponsorförsäljning-
en i stort sett avklarad och en lyckad 
kick off för evenemangets offi ciella 
partners och leverantörer kunde då ge-
nomföras.

• Med start i maj rekryterades under 
året totalt 786 volontärer.

• I augusti lanserades en ny version av 
hemsidan.

• Nio av de mest framgångsrika svenska 
friidrottarna sedan slutet av 90-talet 
har tackat ja till att ingå i gruppen Mo-
dern Swedish Legends, under ledning 

av Kajsa Bergqvist, som på olika sätt 
medverkar i marknadsföringen och ge-
nomförandet av inomhus-EM.  

• I oktober antog LOC en hållbarhets-
policy som framhåller att inomhus-EM 
ska vara ett världsledande evenemang 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Arbetet 
med att förverkliga detta involverar ett 
stort antal aktörer.

• I november genomfördes ett avslu-
tande koordineringsmöte där EAA 
representerades av inte mindre än 25 
personer. 

• Det bärande konceptet ”all under one 
roof” har varit vägledande i arbetet 
och fokus har lagts på att fylla detta 
med innehåll, inte minst gäller detta 
programmet för EM-torget som erbju-
der aktiviteter för hela familjen.

Inomhus-EM
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Christian Olsson, Carolina Klüft och 
Linus Thörnblad avslutade under 2012 
sina tävlingskarriärer. Alla har de betytt 
enormt mycket för friidrotten i Sverige 
och blivit förebilder och inspirationskäl-
lor för många unga och gamla. Tillsam-
mans har de erövrat mängder med rekord 
och medaljer från internationella mäs-
terskap och blivit enormt populära i det 
svenska samhället. Nu har de tackat för 
sig på tävlingsbanan och lämnat plats åt 
nästa generations friidrottsstjärnor.

Svensk Friidrott vill passa på att säga 
tack för alla dessa år och framgångar!

På bred front
Nu lämnar de plats åt ”det nya landsla-
get”. Det fi nns en ung och hungrig ny ge-
neration som redan visat att de kan vara 
med och slåss om medaljerna i internatio-
nella sammanhang. Och det kommer på 
bred front.

Kim Amb, Angelica Bengtsson, Sofi  
Flinck, Moa Hjelmer, Ebba Jungmark, 
Abeba Aregawi, Johan Rogestedt, Daniel 
Ståhl, Michel Tornéus, Melker Svärd Ja-
cobsson, Khaddi Sagnia och Irene Eke-
lund är bara några ur den nya generatio-
nen.

Intresset för löpträning och att delta i 
motionslopp är större än någonsin i Sve-
rige. Intresset ökar varje år och slår nu 
alla rekord. Under de senaste tio åren har 

Generationsskifte och löparboom 
Det gångna året präglades av två tydliga tecken inom Svensk Friidrott: Ett 
generationsskifte i landslaget och ett enormt löparintresse i Sverige av sällan 
skådat slag.

deltagandet i motionsloppen ökat med 
mer än 60 procent. 2012 var det 660 000 
deltagare i närmare 300 lopp i Sverige. 

Hälsotrenden med intresse för kropp, 
hälsa och välbefi nnande väller fram över 
västvärlden och i spåren kommer mo-
tionsintresset och löpningen. Det har bli-
vit trendigt att springa och fl er och fl er 
pratar om sin egen löpträning som har 
blivit inne. 

De största loppen som Göteborgsvar-
vet, Asics Stockholm Marathon,  Lidingö   -

loppet, Tjejmilen, Vår Ruset och Midnatts -
loppet är inte längre bara löpartävlingar 
utan har blivit stora hälsoevents och folk-
fester. Det är inte bara de stora loppen 
som satt nya deltagarrekord. Parallellt ser 
vi också många mindre nya lopp runt om 
i Sverige.

Med tillförsikt ser vi an 2013 med den 
nya generationen landslagsfriidrottare 
och ett fortsatt ökat intresse för löpning 
i Sverige. 

Carolina Klüft avslutade en lång och enastående karriär med ett kallbad på Finnkampen.

Generationsskifte 
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Framtiden för friidrotten i Sverige är spännande. 
Möjligheterna och utmaningarna att fortsatt 
befästa friidrotten som en av de mest omtyckta 
idrotterna i Sverige är många.

Förbundsårsmötet 2009 antog lednings- 
och planeringsprocessen ”Friidrott för 
2010-talet”. Huvudsyftet med programmet 
är att i högre grad än tidigare engagera hela 
friidrottsrörelsen året om i en gemensam treårig 
verksamhetsinriktning.

Verksamhetsinriktningen antogs av 
förbundsårsmötet 2010 och gäller för åren 
2011-2013. 

I verksamhetsinriktningen fi nns fem 
fokusområden som de viktigare områdena 
att gemensamt arbeta med, vilka också 
avrapporteras i Svensk Friidrotts Årsberättelse 
2012.

• Elit och landslag

• Tränar- och ledarutveckling

• Föreningsutveckling

• Arrangemang

• Barn och ungdom

Friidrott för 
2010-talet

Svensk Friidrott har till uppgift att främja, utveckla, organisera 
och administrera friidrotten i Sverige. Uppdraget är att företräda 
friidrotten nationellt och internationellt samtidigt som man svarar 
för det nationella tävlingsprogrammet samt för landslagets 
deltagande i bland annat internationella mästerskap och 
landskamper.
 Svensk Friidrott, som bildades 1895, är ett av de största 
idrottsförbunden i Sverige och har idag cirka 503 000 medlemmar 
organiserade i knappt 1 000 föreningar i 23 distrikt. Utöver detta 
deltar varje år över en halv miljon svenskar i löpartävlingar och 
motionslopp samt att många fl er, över en miljon, har löpning som 
motionsform utan att tävla.
 Friidrotten är en av de största och mest populära idrotterna i 
Sverige – både bland utövare och publik. Friidrotten attraherar 
både ung och gammal, man som kvinna.

Vision
Friidrott skall vara en av landets mest attraktiva idrotter med 
en bred folklig förankring. Vår idrott skall vara en föregångare 
när det gäller att erbjuda alla som deltar i verksamheten rolig, 
stimulerande personlig utveckling fysiskt och psykiskt, socialt och 
kulturellt.
 Friidrott skall stå för en positiv livsstil där både elit- och 
breddverksamheten utgör attraktionskraft och inspiration för ung 
som äldre, kvinna som man oavsett etniskt eller socialt ursprung.

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

Värdegrund
Svensk Friidrott har en gemensam grundsyn som bygger på glädje 
och respekt. Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla 
nivåer. Det ska fi nnas plats för alla, oavsett ålder, kön, ras, etnisk 
bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning
Svensk Friidrott arbetar mot användning av doping och droger.

Det här är 
Svensk Friidrott

veckling

ng

gdom

Friidrott för 2010-talet
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2012 prioriterades ett längre landslagslä-
ger med färre aktiva än vanligt med spets 
mot de olympiska spelen i London. Från 
slutet av april till i början av juni etablera-
de landslaget sin bas på USA:s olympiska 
träningscenter i Chula Vista utanför San 
Diego.

Totalt var det ett 30-tal aktiva, träna-
re, ledare och medicinsk personal som var 
med på lägret. 

I samarbete med Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK) genomfördes ett för-
beredande OS-läger för de svenska OS-
deltagarna i Annecy i Frankrike veckan 
innan spelen i London.

I enlighet med den treåriga spetsplanen 
mot OS genomfördes inget precamp inför 
EM i Helsingfors.

GGC och GUA
Under året har Svensk Friidrott haft två 
grengruppschefer (GGC) anställda på 50 
procent, en i kast och en i medel/långdis-
tans. I arbetsuppgifterna för GGC ingår 
att vara en sammanhållande kraft inom 
sin grengrupp.

De viktigaste arbetsuppgifterna för en 
grenutvecklingsansvarig (GUA) är att ha 
god kontakt med aktiva som är aktuella 
för landslagsuppdrag samt att planera 
och genomföra utvecklingsträffar för se-
niorer samt junior- och ungdomsaktiva. 

Elitutveckling
En bred satsning mot EM i Barcelona 2010 följdes av en smalare mot VM i Daegu 
2011 vilket utmynnade i en ännu spetsigare landslagssatsning mot OS i London 
2012. Ett treårsprojekt som föll väl ut.

Totalt har 35 personer varit engage-
rade som GUA under 2012.

Utvecklingsträffar
En av de mest spännande träffarna var 
utvecklingsträffen i samband med Folk-
sam GP i Karlstad där den spektakulära 
släggtävlingen över Klarälven ingick. 
SSG Wind Sprint i Sundsvall är nu etable-
rat som en av de viktigaste utvecklings-
träffarna för kortsprinters. Tävlingen 
kombineras med öppna tränarföreläs-
ningar samt biomekaniska analyser av 
samtliga slät samt häcklopp.

I slutet av 2012 genomfördes en myck-
et uppskattad släggträff i Falun där den 
svenske rekordhållaren Tore Gustavsson 
var föreläsare. Hoppgruppen genomförde 
Hoppforum i samarbete med tränarfören-
ingen i början av december med lite mer 
än 125 deltagare.

Hemsidan elitlandslag.se har använts 
av GGC och GUA där de publicerat ak-
tuell information om vilka utvecklings-
träffar som planerats samt rapporter från 
genomförda träffar. Varje grengrupp har 
haft sin egen avdelning där utöver infor-
mation om utvecklingsträffar även gre-
narnas kravanalyser, träningsartiklar med 
mera är samlat.

Under läsåret 2011/2012 har Svensk 
Friidrott haft sju stycken Riksidrottsgym-

nasium (RIG) med ett årligt intag av 54 
st elever. Läsåret 2011/2012 har RIG fun-
nits på orterna Malmö, Göteborg, Växjö, 
Karlstad, Sollentuna, Lidingö,  Falun samt 
Umeå.

Tack vare ett stort stöd av de lokala 
kommunerna samt det bidrag som Riks-
idrottsförbundet (RF) lämnar har RIG 
idag totalt 22,95 tjänster fördelade på 33 
personer. 
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Nationell Idrotts Utbildning (NIU) är 
det nya begreppet för hemortsalternativ. 
En viktig och stor skillnad mot tidigare 
är att de orter som utses att vara ett NIU 
görs av Svensk Friidrott jämfört med tidi-
gare då varje enskild skola kunde starta 
ett hemortsalternativ. Kursplaner för 
NIU och RIG är exakt desamma. Läsåret 
2012/2013 är NIU-verksamheten inne på 
sitt andra år. Sökbilden till RIG och NIU 
fortsätter att vara stark. 

Intensivt arbete
Under året har arbetet med Riks-
idrottsuniversitet (RIU) intensifi erats av 
Riksidrottsförbundet (RF). Svensk Fri-
idrott har varit representerat i en refe-
rensgrupp och frågan tas upp på Riks-
idrottsmötet under 2013. Målet med RIU 
är att det ska gå att kombinera elitidrott 
och studier på de utvalda universiteten 
och att de också ska bli utvecklings och 
utbildningscentra för idrotterna.

Svensk Friidrott har redan avtal med 
liknande innehåll med Athletic Develop-
ment Centre (ADC) i Växjö och Friidrot-
tens Prestationscenter (FPC) i Umeå, samt 
mindre ingående avtal med Elitidrottsuni-
versitetet i Karlstad, Sport Campus Swe-
den (SCS) i Stockholm, Malmö Idrotts-

akademi (MIA) och Dala Sports Academy 
(DSA) i Falun.

Växjö har också gjort en storsatsning 
mot ett High Performace Centre (HPC) i 
den arenastad som de byggt. Tanken är 
att ADC ska ingå i HPC, tillsammans med 
Athletic Training Centre (ATC) vilket är 
ett av Internationella Friidrottsförbundets 
(IAAF) ackrediterade träningscenter för 
långa kast och mångkamp.

31 studenter, antagna till ADC i Växjö, 
FPC i Umeå och Elitidrottsuniversitetet i 
Karlstad, har under året genomgått en 
utbildning i ”Karriär- och fi nansiell pla-
nering”, ett pilotprojekt i samarbete med 
Swedbank. Kursen har bland annat hjälpt 
studenterna att bygga sitt personliga va-
rumärke, något som kan hjälpa dem både 
som idrottare och i det framtida yrkes-
livet.

Antidoping
I samband med landslagsuppdrag, ut-
bildningar och utvecklingsträffar samt 
vid friidrottsgymnasiernas utbildningar 
informeras om kost samt kosttillskott då 
detta är intimt sammankopplat med anti-
dopingarbetet.

Antidopingpolicyn tillsammans med 
de kostrekommendationer Svensk Fri-
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idrott står för är en viktig del i det antido-
pingarbete som kontinuerligt genomförs.

I samarbete med RF:s antidoping-
grupp tas de bästa svenska friidrottarna 
ut för att ingå i den pool med aktiva 
som har skyldighet att lämna vistelserap-
portering. Vistelserapporteringen ligger 
till grund för de ”Out of Competition” 
(OOC-tester) som RF:s antidopinggrupp 
genomför. Under 2012 genomfördes 246 
OOC-tester på 216 olika aktiva.

Utöver OOC testerna togs det 127 täv-
lingstester fördelade på 23 olika tävlingar. 
Målsättningen är att minst 70% skall tas 
på träning (OOC) och resterande tester 
tas på tävling. Under 2012 stod OOC för 
66,0% av testerna.

Atea Elitidrottsskola
Atea Elitidrottsskola har under året haft 
tre större samlingar samt under hösten in-
dividuella utvecklingssamtal med ledare, 
tränare och aktiv.

I samband med XL-Galan genom-
fördes en tredagarssamling på Bosön 
med temat sponsring och kost. Under 
de två första veckorna i april hade Atea 
Elitidrottsskola ett eget träningsläger på 
Guardia di Finanzias anläggning utanför 
Rom i Italien. Under slutet av juni ge-
nomfördes en tävlingsresa till Mannheim 
i Tyskland för att ge Atea Elitidrottssko-
lans aktiva möjlighet att tävla mot starkt 
internationellt motstånd.

 

Emma Green Tregaro gjorde sin nionde raka mästerskapsfi nal utomhus när hon blev åtta i OS i 
London med 1.93.
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Ett stort genombrott fi ck Moa Hjelmer 
som sprang hem guldet på 400 m på 
EM. I samma tävling tog Michel Tornéus 
brons i längd och Emma Green Tregaro i 
höjd. Michel var i OS sedan en centimeter 
från bronsmedaljen.

Ebba Jungmark inledde året med att 
ta silver vid inomhus-VM i Istanbul. Vid 
junior-VM i Barcelona senare på somma-
ren tog 16-åriga Sofi  Flinck guld i spjut. 
En lika stor överraskning var det inte att 
Angelica Bengtsson hoppade hem guldet 
i stav vilket var hennes andra raka JVM-
guld.

Jonas Buud och Kajsa Berg visade att 
vi ligger långt fram i den relativt nya gre-
nen ultradistanslöpning 100 km genom 
att båda ta silver på EM/VM.

Inomhuslandskamp Sve-Nor-Fin, 
Steinkjer Norge, 11 februari
Damerna dominerade stort och nådde ef-
ter en gedigen laginsats 123 p att jämföra 
med Finland 83 p och värdnationen Nor-
ge 70 p. Herrarna fi ck en tuffare match 
men vann till slut klart med 106 p före 
Finland 90 p och Norge 79 p.

Dominansen underströks av att Sve-
rige i båda matcherna vann sju av totalt 
tretton grenar. En dubbelseger tog tonår-
ingarna Khaddi Sagnia och Lynn Johnson 
i tresteg där både överträffade det tidi-
gare svenska juniorrekordet och Sagnia 

Landslagets tävlingsverksamhet
2012 var ett speciellt år med tanke på att det var första gången det var två 
internationella mästerskap samma sommar. Först EM i Helsingfors och en dryg 
månad därefter OS i London.

stod som slutsegrare med 13,57. Det blev 
också ett seniorrekord på 4x200 m med 
tiden 1.36,89 genom kvartetten Pernilla 
Nilsson, Josefi n Magnusson, Elin Back-
man och Moa Hjelmer. Jessica Samuels-
son visade också vad som skulle komma 
senare under sommaren genom att vinna 
200 m på 24,10 och bli trea i kula med 
personliga rekordet 15,07.

Inomhus-VM, 
Istanbul Turkiet, 9-11 mars
Brons på inomhus-EM i Paris förra året 
och nu växlade Ebba Jungmark upp till 
ett silver på inomhus-VM i Istanbul. Det-
ta efter en magnifi k hoppning där hon var 
helt felfri tom 1,95 i både kval och fi nal. 
Sista försöket på 1,98 var också retligt 
nära att lyckas. Silverplatsen delade Jung-
mark med ryska storfavoriten Tjitjerova 
och italienskan Di Martino medan ameri-
kanskan Lowe tog guldet. 

Moa Hjelmer stod för en stark löp-
ning i semifi nalen på 400 m och det var 
sånär det hade räckt hela vägen till fi nal. 
Helt respektlöst tog hon täten och höll 
den ändå in på upploppet då hon blev 
passerad av tre löpare. Moa fi ck den här 
gången nöja sig med ett nytt svensk re-
kord, 52,29.

Marginalerna emot sig hade Sveriges 
två övriga deltagare. Emma Green Trega-
ro var en hårfi n rivning från fi nal i höjd-

hoppet och i herrarnas längd hoppade 
Michel Tornéus 7,85 vilket skulle visa sig 
vara fem centimeter för kort. Totalt be-
stod truppen av fyra aktiva vilket innebar 
den minsta svenska truppen i IVM sedan 
Maebshi i Japan 1999.

Europacupen i vinterkast, 
Bar Montenegro, 17-18 mars
Av sex deltagare var det 20-årige Daniel 
Ståhl som imponerade mest med en me-
riterande tredjeplats i M22 diskus på re-
sultatet 57,45. Det skulle komma mer för 
Daniel senare under sommaren liksom för 
Mattias Jons som blev sjua i slägga med 
71,83.

EM/VM 100 km, 
Seregno Italien, 22 april
Succé för ultralöparna med andraplat-
ser för både Jonas Buud och Kajsa Berg. 
Jonas avslutade starkt och närmade sig 
rejält och Kajsa var bara dryga minuten 
från guldet. Båda förbättrade de svenska 
rekorden rejält och de lyder nu på 6.28,57 
respektive 7.35,23.

Nordic Challenge 10000 m, 
Köpenhamn Danmark, 19 maj
Louise Wiker vann damernas lopp på 
34.28,50 och Fredrik Uhrbom var bäst 
bland herrarna med en fjärde plats.

Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Mångkampslandskamp, 
Viljandi Estland, 2-3 juni
Fina individuella insatser satte den här 
gången sin prägel på den klassiska årliga 
mångkampslandskampen mot Estland 
och Finland. Martina Salander var tillba-
ka i landslaget och imponerade stort med 
5916 p med personligt rekord i många 
grenar. Med det gick hon upp som sexa 
genom tiderna. Och blott 17-åriga Sofi a 
Linde noterade utmärkta 5 752 p. I herr-
klassen gick Fabian Rosenquist som tåget 
under båda dagarna och belönades med 
ett prydligt personligt rekord, 7 619 p.

Europacupen 10000 m, 
Bilbao Spanien, 3 juni
Mustafa Mohamed gjorde ett inhopp 
på bana igen med ett riktigt starkt lopp 
som räckte till åttonde plats med tiden 
28.40,71. 

JNM/UNM Mångkamp, Sandnes 
Norge, 16-17 juni
Fyra guld av sex möjliga och ytterligare 
två medaljer blev facit för den svenska 
truppen. Fabian Rosenquist (M22), Fred-
rik Samuelsson (P17), Sofi a Linde (K22) 
och Emma Stenlöf (F17) fi ck alla kliva 
upp överst på prispallen.

EM, Helsingfors Finland, 
27 juni-1 juli
För första gången någonsin arrangerades 
EM samma år som OS. Sverige valde att 
tidigt att ge EM en hög prioritet som mäs-
terskap skall ha men också för att det var 
ett ypperligt tillfälle att kvala in till OS. 
Totalt bestod truppen av 40 aktiva som 
tillsammans gjorde 36 grenstarter inklu-

sive stafettlag på 4x100 m för både herrar 
och damer.

Det här blev Moa Hjelmers stora ge-
nombrott på den internationella scenen. 
Efter en magnifi k avslutning av loppet där 
hon var obeveklig på upploppet var Moa 
först över mållinjen på nya svenska rekor-
det 51,13. Vilken uppvisning och första 
svenska guldet på seniormästerskap se-
dan Johan Wissmans seger på inomhus-
EM i Turin 2009, just på 400 m.

Michel Tornéus visade att han verkli-
gen har växt i mästerskapskostymen och 
visade pondus både i kvalet (8,07 i första) 
och i fi nalen två dagar senare. 8,17 räckte 
med marginal till bronset och därmed var 
Michels första medalj som senior ett fak-
tum i en fi nal som var högkvalitativ med 
hela sex hoppare över åtta meter. Emma 
Green Tregaro klarade 1,92 i fi nalen och 
det kom lite överraskande att räcka till 
brons. Därmed var Emmas tredje medalj 
i stora mästerskap bärgad efter brons vid 
VM just i Helsingfors 2005 och silver på 
EM i Barcelona för två år sedan.

Strax utanför pallplatserna var det 
fl era aktiva som verkligen tog chansen 
och visade hög klass. Nil de Oliveiras 
femteplats på 200 m och Mattias Jons 
sjätteplats i slägga var närmast att be-
trakta som sensationer med tanke på 
deras statistikranking innan tävlingarna. 
Båda visade en härlig respeklöshet och 
fi ck betalt för det. Jessica Samuelsson var 
sexa i sjukampen och ytterligare fyra topp 
8-placeringar nåddes genom sjuorna Phi-
lip Nossmy och Kim Amb samt åttorna 
Gabriel Wallin och Helena Engman.

Helsingfors är tack vare Finnkampen 
nästan som hemmaplan för svenska frii-
drottare och Sverige valde därför att inte 
genomföra något precamp utan åka di-
rekt till den fi nska huvudstaden. 

Junior-VM, Barcelona Spanien, 
10-15 juli
17-åriga Sofi  Flincks guldkast i Barcelo-
nas olympiastadion var något utöver det 
vanliga. I sista omgången satte hon pers 
med tre meter, svenskt seniorrekord och 
gick från tredje plats till överlägsen seger 
med 61,40. Även om hon redan i kvalet 
visat på stark form var det onekligen nå-
got av en sensation. Lite mer väntat då att 

Angelica Bengtsson skulle vara med och 
slåss om segern. Hon infriade förvänt-
ningarna och tog sitt andra JVM-guld ge-
nom att vinna på utmärkta 4,50.

Sofi a Linde var mycket nära en medalj 
i den mycket spännande sjukampen men 
fi ck till slut nöja sig med en fjärde plats. 
Övriga svenska fi nalister var stavhoppar-
na Melker Svärd Jakobsson (6:a), Alissa 
Söderberg (7:a) och Andreas Duplantis 
(10:a) samt Simon Karlén (11:a tresteg) 
och Heidi Schmidt (12:a diskus).

Totalt bestod den svenska truppen av 
22 aktiva varav 9 damer och 12 herrar.

Nordisk-Baltiska Mästerskapen 
22 år, Jessheim Norge, 21-22 juli
Åtta guld, femton silver och tretton brons 
blev utdelningen för den svenska trup-
pen. Daniel Ståhl fi ck lite av ett genom-
brott genom att vinna både kula på 18,31 
och diskus med nya personliga rekordet 
61,42. Victoria Dronsfi eld satte ett rejält 
pers när hon vann höjdhoppet på ut-
märkta 1,88.  Övriga svenska grensegrar 
togs av Odain Rose (100 m), Staffan Ek 
(1500 m), Simon Gyllensten (stav), Julia 
Wiberg (diskus) och manliga stafettlaget 
på 4x100 m som vann på fi na 39,98. Sve-
rige valde liksom tidigare år när det var 
en ”ren” landskamp att ställa upp med 
två deltagare per gren.

OS, London Storbritannien, 
3-12 augusti
En centimeter skiljde Michel Torneús från 
att få kliva upp på den olympiska prispal-
len i London. De 8,11 som han presterade 
i fjärde omgången var dessutom bara fem 
centimeter från silvret i en väldigt jämn 
och spännande tävling där Michel under 
några korta minuter faktiskt låg på silver-
plats. 

Emma Green Tregaro är en mäster-
skapshoppare utöver det vanliga. Trots en 
hel del problem i förberedelserna gjorde 
hon som vanligt årets främsta prestation 
när det gällde som mest. En helt prickfri 
hoppning i kvalet innebar 1,93 med mers-
mak efter årets bästa hoppning. Därmed 
var också Emmas nionde raka fi nal utom-
hus sedan debuten vid VM i Helsingfors 
2005 ett faktum. Väl där fanns inte riktigt 

EM-poäng
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VM-silver inomhus. Inomhusspecialisten Ebba Jungmark 
tog silver på inomhus-VM i Istanbul i mars 2012.
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samma krut i benen och blev det en åt-
tonde plats, återigen på 1,93.

Jessica Samuelsson gjorde sin tredje 
mångkamp för året och satte återigen per-
sonligt rekord efter en allt igenom väldigt 
gedigen och stabil insats. Slutpoängen 
blev 6300 vilket räckte till en fjortonde 
plats i den på toppbredden kvalitetsmäs-
sigt bästa sjukampen någonsin. Isabellah 
Andersson nådde en artonde plats i ma-
ratonloppet med 2.27,36. Ett lopp som 
bjöd på överraskande hög nivå denna 
gång. 

Kim Amb var i slutändan dryga me-
tern från fi nal i spjut efter att i tredje och 
sista kastet fått till 78,94 m. Angelica 
Bengtsson, yngst i truppen med 18 år, 
hade problem att få tekniken att stämma 
helt i kvalet. Hon var nära på 4,40 men 
fi ck nöja sig med 4,25 den här gången 
vilket ändå gav en nittonde plats. Moa 
Hjelmer sprang på 52,86 i försöken vilket 
inte räckte till semifi nal. Ebba Jungmark 

hoppade 1,85 i höjdkvalet och Alhaji 
Jeng missade tre gånger på ingångshöjden 
i stav.

Totalt bestod truppen av nio aktiva 
 varav sju var OS-debutanter. 

Nordiska Juniorlandskampen 19 
år, Växjö Sverige, 18-19 juni
Seger för tjejerna efter en dramatisk upp-
görelse med Finland och tredjeplats för 
grabbarna blev slutfacit. Tjejernas av-
gjorde genom en överlägsen vinst i långa 
stafetten och därmed blev det seger med 
en enda poäng över rivalerna från öst. Tre 
dubbelsegrar, 100 m, kula och diskus bi-
drog förstås. Men helgens prestation stod 
Eleni Larsson som förbättrade sitt svens-
ka juniorrekord i slägga med över två me-
ter när hon i arla morgonstund (tävlingen 
startade kl 0900) på Värendsvallen kas-
tade hela 66,19!

Grabbarna fi ck se sig klart besegrade 
av Finland men fi ck också släppa Norge 

före sig. Dubbelseger i höjdhoppet och 
en snygg ”dubbel” av Jan Wocalewski 
på 100 m och 200 m var det som gladde 
mest.

Finnkampen, Göteborg Sverige, 
1-2 september
Överlägsen seger för herrarna, damernas 
segersvit bruten och Carolina Klüfts sista 
tävling i karriären. Herrarna hade ett 
övertag i papperslandskampen och för-
valtade det på bästa sätt genom att ald-
rig ge de fi nska motståndarna en chans 
att komma in i matchen. Sakta men sä-
kert ökade marginalen och slutsiffrorna 
skrevs till 220-187 vilket var den största 
segermarginalen på över tio år och femte 
segern under 2000-talet.

Många bidrog till segern men ett extra 
tungt lass drog Nil de Oliveira med fyra 
grenstarter och fyra segrar medan Johan 
Wissman och Alexander Brorsson gjorde 
tre starter vardera. Medel- och långdis-

Andra raka guldet på junior-VM 
av Angelica Bengtsson efter 4.50 
i fi nalen i Barcelona.
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tans hade en bra helg och allra mest min-
nesvärt var 10000 m-loppet där Mustafa 
Mohamed lurade bort fi nländarna med 
några kilometer kvar då han lät Mikael 
Ekwall och Emil Lerdahl löpa iväg sam-
tidigt som han bromsade upp motstån-
darna. Med kilometern tackade ”Musse” 
för sällskapet och vann loppet. En snygg 
fi nnkampstaktik. Lite i skymundan satte 
Melker Svärd Jacobsson nytt svenskt 
junior rekord i stav med 5,48.

Efter elva raka vinster tog det stopp 
för damerna. Att det skulle bli tufft var 
tydligt på förhand men att fi nskorna 
skulle vinna med hela 223-187 var över-
raskande. Vi fi ck aldrig riktigt kontakt i 
sammandraget trots en hel del starka in-
satser. Bland annat två nya landskamps-
rekord genom Angelica Bengtsson i stav 
med 4,46 och Tracey Andersson i slägga 
med 70,21, bara decimetern från hennes 
svenska rekord. Moa Hjelmer gjorde vad 
hon kunde genom att ställa upp i fem gre-
nar. 

Landskampens sista gren 4x400 m för 
damer blev också slutpunkten för Sveri-
ges främsta friidrottare genom alla tider. 
Carolina Klüft sprang tredje sträckan och 
växlade över till Moa Hjelmer som med 
en sista kraftansträngning gav Sverige och 
Klüft en seger i hennes sista start. Utöver 
Klüft avtackades också Anna Söderberg 
som gjort 20 raka Finnkamper varav hon 
vunnit 17.

Ungdomsfi nnkampen, Göteborg 
Sverige, 1-2 september
Flickorna tog en överlägsen seger främst 
manifesterat genom en väldigt stark an-
dradag vilket gjorde att segersiffrorna 
skrevs till 117-83. Jämnheten avgjorde 
och tre dubbelsegrar noterades på 100 
m, 400 m och 3000 m. JVM-deltagarna 

imponerade med starka insatser liksom 
blott 15-åriga Irene Ekelund som vann 
100 m överlägset och bidrog till en fi n tid 
på korta stafetten.

Pojkarna kämpade men fi ck ge sig med 
tre poäng, 98-101. Enda dubbelsegern 
kom på 300 m häck och den enskilt bästa 
prestationen stod en höjdhoppare för. An-
dreas Carlsson höjde sitt pers i omgångar 
med totalt fem cm och vann till slut på 
utmärkta 2,13.

NM Terräng, Tårnby Danmark, 
10 november
Mikael Ekwall och comebackande Ulrika 

Mål 2013 Utfall 2012

Sverige ska ta 6 medaljer på inomhus-EM i Göteborg.

Sverige ska ta minst 1 medalj på varje internationellt 
mästerskap.

Sverige ska vara topp-10 i poängtabellen på varje EM 
(utomhus, inomhus, JEM19, JEM22).

Sverige ska fi nnas med i lag-EM:s Super League. 

EM – 3, IVM – 1, JVM – 2 OS –0. 

EM – 15.

Lag-EM genomfördes inte 2012. 2013 tävlar landslaget 
i First League.

Flodin (fd Johansson) svarade för två 
starka insatser som räckte till silver in-
dividuellt medan lagen fi ck bronsplatser. 
Bland 19-årsjuniorerna blev det snygga 
segrar för Napoleon Solomon och Agnes 
Sjöström som båda imponerade stort.

EM Terräng, Szentendre Ungern, 
9 december
En ungdomlig trupp utan några seniorer 
där F19-laget gladde stort med en me-
riterande femteplats i lagtävlingen inte 
långt från bronset. Individuellt var Agnes 
Sjöström bäst på en fi n 16:e plats medan 
Mary Alenbratt var 18:e i K22-klassen.

Michel Tornéus gjorde internationellt genombrott 2012 med ett brons på EM och en fjärdeplats i OS.

Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Tränar- och ledarutveckling
Tränar- och ledarutveckling är ett av de prioriterade områdena för Svensk Friidrott och är en ständigt 
pågående process inom alla led i friidrotten. 

Juniortränarutbildningen har haft i stort 
sett samma utformning de senaste sex 
åren och är fortsatt populär. Efter 2012 
kan ytterligare 67 tränare benämna sig 
som ”Juniortränare”, efter att ha genom-
fört utbildningen och blivit godkända. 

Under 2013 kommer ingen ny 
utbild ning att startas, utbildningens 
form ska ses över och eventuellt kom-
mer viss del av utbildningen att bedri-
vas i webbaserad form i fortsättningen.
För att inspirera det höga antalet redan 
utbildade Juniortränare, kommer istället 
fördjupningskurser att hållas under 2013.

En fördjupningskurs fi nns redan för 
löptränare på junior- och elitnivå. Den 
går under namnet ”Uthållighet i världs-
klass” och arrangeras tillsammans med 
RF, Svenska Skidförbundet, Svenska Skid -
skytteförbundet och Svenska Oriente-
ringsförbundet. I år var temat ”Förbere-
delser på hög höjd inför mästerskap” och 
från friidrottens sida berättade Ulf Fri-
berg om sina erfarenheter av höghöjdsträ-
ning. Kursen hölls på Bosön i oktober.

Den akademiska Idrottstränarutbild-
ningen som Svensk Friidrott är delaktig 
i tillsammans med Linnéuniversitetet, 
Malmö Högskola och tre andra idrotter, 
har nu pågått i tre terminer. I den utbild-
ningen fi nns även en möjlighet att vali-
dera kunskaper och tränarerfarenhet vid 
speciella valideringstillfällen. 

Certifi erade tränare
Under 2012 har 12 tränare utnyttjat den 
möjligheten och validerat till 45 hp, vilket 
motsvarar nivån ”Certifi ed Coach”. En 
tränare har fullföljt universitetskursen och 
nått samma nivå. Nya valideringstillfällen 
kommer under 2013, där förhoppningen 
också är att genomföra en C-uppsats för 
de som redan har tagit ut en examen på 
minst 180 hp i idrottsrelaterade ämnen, 
för att skapa den första gruppen av trä-
nare på nivån ”Senior Coach”.

Samarbetet med Tränarföreningen har 
gått på sparlåga under en längre tid. De 

två senaste åren har samarbetet åter bör-
jat intensifi eras och i år genomfördes en 
gemensam konferens och uppföljning, 
”Hoppforum”, i Växjös nya inomhusare-
na. Cirka 125 aktiva och tränare lyssnade 
på föreläsningar och deltog praktiskt eller 
som åskådare på teknikpass.

Utbildarutbildning
Under år 2011 lanserades tre nya kurser 
för barn- och ungdomstränare (Friidrott 
7-10 år, Friidrott 10-12 år och Friidrott 
12-14 år). För att säkerställa tillgången 
på kursledare i hela landet genomfördes 
en utbildarutbildning i Malmö i början 
av april, där 22 personer fi ck bekanta sig 
med utbildningsmaterialet och öva sig i 
rollen som kursledare. Mikael Hultberg 
och Daniel Bergin ledde utbildningen, 
som också innehöll föredrag av Mikael 
Ekdahl (om fysisk träning), Gunnar Axlid 
(om metodik i kastgrenarna) och Ingela 
Wiese (om kommunikationsteknik).

Tränarutbildning på distans
Svensk Friidrott motionerade till SISU 
Idrottsutbildarnas förbundsstämma 2011 
om en bred satsning på utbildning i fl exi-
bla former inom svensk idrottsrörelse, 
”Idrottsutbildningar på distans”.

Under 2012 har Svensk Friidrott, till-
sammans med SISU Idrottsutbildarna och 
Bosöns Idrottsfolkhögskola, förberett sig 
för att medverka i ett av idrottens pilot-

Gympasalsutbildning 62
Friidrott 7-10 år 202
Friidrott 10-14 år (10-12 & 12-14)  302
Friidrott 14-17 år 80
Breddläger 13-14 år 287
Utvecklingsträff 15-20 år 316
Unga ledare  2
Fördjupning ungdomstränare 155
Löptränarutbildning 107
Friidrottens organisationsledare   32
Juniortränarutbildning 73
Fortbildning Juniortränarer & GUA 149

Totalt 1767 
 

Utbildningar subventionerade 
genom Idrottslyftet

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling
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projekt inom nätbaserat lärande: Kursen 
Friidrott 10-12 år som startar i januari 
2013. I pilotkursen kommer samtliga mo-
ment (både teoretiska och praktiska) att 
genomföras på distans. Ambitionen på 
längre sikt är att utvärdera pilotkursen 
och utöka denna satsning på utbildnings-
former där deltagarna till stor del själva 
kan välja var och när de vill tillgodogöra 
sig utbildning.

Föräldrautbildning
Föräldrautbildningen har ett tudelat syf-
te, dels vill den initiera friidrottsföräldrar 
i friidrott och idrottsförälderskap och 
dels vill den sänka ett antal ”trösklar” för 
att fl er skall vilja engagera sig i olika för-
eningsfunktioner. 

Det första syftet är att erbjuda en 
grundläggande utbildning i ämnen som 
”Vad är friidrott?”, ”Hur tränar och 
tävlar man i friidrott”, ”Hur stöttar jag 
mitt barn på ett bra sätt i samband med 
träning/tävling?”. Tanken är här att dels 
ge föräldern en utökad förståelse för 
den verksamhet som deras barn fi nns 
i och dels utbilda föräldern i ett sunt 
idrottsförälderskap och på så sätt verka 
proaktivt för en positiv föräldrakultur i 
friidrotten. Det andra syftet vill, kort och 
gott, visa att ”friidrott inte är så kompli-
cerat att hjälpa till i” och på så sätt är 
förhoppningen om att fl er föräldrar kan 
vill hjälpa till och tänka sig att ta olika 
ansvarsuppgifter i föreningen. 

Sammantaget vill föräldrautbildningen 
introducera och inkludera föräldrar i fri-
idrott och föreningsverksamhet. 

Utbildningsmodulen i IdrottOnline
Ett viktigt underlag för beräkning av Riks-
idrottsförbundets (RF) ekonomiska stöd 
till specialidrottsförbunden är antalet ut-

bildningstimmar inom respektive idrott. 
Från och med årsskiftet 2012/2013 kom-
mer RF enbart att hämta uppgifter om 
genomförd utbildningsverksamhet  genom 
utbildningsmodulen i IdrottOnline. Som 
ett led i förberedelserna för denna om-
ställning har ett antal nyckelpersoner 
inom Svensk Friidrotts utbildningsverk-
samhet centralt och regionalt, utbildats 
och lärt sig hantera utbildningsmodulen.

Utbildningsmaterial
I december 2012 släpptes den sjätte titeln 
i serien instruktionsfi lmer på DVD. Den 
nya fi lmen handlar om ungdomsträning i 
diskus och är producerad av Anders och 
Gunnar Axlid i Göteborg.

Tillsammans med SISU Idrottsböcker 
lanserade Svensk Friidrott under 2012 två 

Mål 2013 Utfall 2012

Antalet totala SISU-registrerade utbildningstimmar i 
friidrottens distrikt skall vara 20 000 timmar.

Öka antalet elit- och juniortränarplatser med 50% 
jfr 2008 (68), varav det minst representerade könet 
ska vara 40% 

Uppgifter fi nns ännu inte att tillgå för 2012. 
(För 2011 var det 23 299 timmar).

Ingen Elittränarutbildning genomfördes under 2012. 
67 tränare gick igenom steg I och II av 
Juniortränarutbildningen. 
40,3 % var kvinnor.

nya material: Friidrott för barn (bok+dvd) 
och Grundträning i friidrott (bok+2 dvd). 
Båda materialen trycktes i 2000 exemplar 
och förstaupplagan av Friidrott för barn 
är redan slutsåld. En stor andel av dessa 
utbildningsmaterial säljs till kursdeltaga-
re i friidrottens utbildningar, men bland 
kunderna fi nns också skolor, bibliotek 
och privatpersoner som är nyfi kna på att 
lära sig mer om friidrott.

Andra upplagan av Grundträning i 
friidrott kommer att innehålla två tillägg 
i kapitlet om friidrottstränarskap, som 
för närvarande är under produktion: 1) 
Utveckling av psykologiska färdigheter 
för tränare, 2) Utvecklande, trygga, säkra 
och delaktiga idrottsmiljöer.

 
 

Tränare och ledare är viktiga inom friidrotten, utbildningen av dessa och nya likaså.

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling



18

Till OS presterades landslagets nya klädkollektion 
ihop med samarbetspartnern Puma. Frida Persson 
och Johan Wissman var med vid lanseringen.
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• Föreningsutveckling handlar om hur 
arbetet bedrivs med att utveckla och 
stärka Svensk Friidrotts ryggrad – för-
eningarna. 

• Föreningsutveckling handlar om att 
skapa hjälp för föreningarna för att 
möta ungdomars och omgivningens 
behov. Det är i den lokala miljön som 
friidrott ska vara bred, bra och viktig. 
Det skapar resurser inför framtiden.  

• Föreningsutveckling handlar om att 
arbeta med förnyelse och hur ideella 
organisationer som leds av kunniga 
människor skapas. Friidrottsförening-
arna ska kunna konkurrera med andra 
idrottsalternativ som erbjuds ungdo-
mar och äldre.  

 
• Föreningsutveckling handlar om de 

ledare som engagerar sig i långsiktig 
utveckling. 

Planeringsprocessen
2012 var det andra året med verksam-
hetsinriktningen 2011-2013 för Svensk 
Friidrott och lednings- och planeringspro-
cessen ”Friidrott för 2010-talet”. Vid en 
konferens gjordes en avstämning av hur 
distriktsförbunden har kommit mot de 
gemensamma målen inom de fem fokus-
områdena. 

Föreningsutveckling
Ett aktivt arbete för att utveckla Sveriges friidrottsföreningar för att möta dagens 
och morgondagens behov är av stor vikt för friidrottens framtid.

Arbetet med att skapa en organisation 
med gemensamma mål och gemensamma 
planer på alla nivåer för att Svensk Fri-
idrott ska stå sig i konkurrensen med an-
dra idrotter ska ske ”nerifrån och upp”.  
Det är i föreningarna som friidrotten be-
drivs och det är där verksamheten i första 
hand ska fungera. Planeringsprocessen 
handlar om att utveckla verksamheten 
och hänger på att föreningarna engagerar 
sig och deltar.

Under 2012 minskade antalet fören-
ingar som deltog i höstmötena. Vid ord-
förandekonferensen november diskute-
rades frågan och planeringen av mötena 
hösten 2013 påbörjades med syfte att 
kunna marknadsföra mötena i god tid 
och få med ett ökat antal föreningar. 

Huvudsyftet med distriktsordförande-
konferensen är att besluta om nästa års 
genomförandeplan. Under mötet ägnades 
störst tid till de två fokusområden som 
verkar få svårast att nå de beslutade må-
len under 2013; Elit och landslag respek-
tive Föreningsutveckling.

Fler 18-19 åringar som tävlar
Målet att öka antalet 18-19-årsjuniorer 
är viktigt för att skapa vitalitet och en 
bas för framtidens föreningar och är mått 
på friidrottens förmåga att engagera fl er i 
övre tonåren. 

Undersökningar har visat att vad ton-
åringar som vill friidrotta allra mest sak-

nar i föreningarna är att ha möjlighet att 
själva få bestämma den ambitionsnivå 
som de tränar och tävlar på. Under 2012 
har det visat sig att de mål som beslöts 
vid förbundsårsmötet 2010 är svårare att 
nå än befarat. Antalet juniorer har sedan 
dess inte utvecklats alls

Under 2012 har Svensk Friidrott bör-
jar arbeta med implementering av de nya 
lagtävlingsformer som beslöts vid för-
bundsårsmötet 2012. De första försöken 
ska komma till 2013. 

Snabba steg mot ny utveckling.

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling
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Under senare år har Svensk Friidrott 
arbetat med att ta fram en ny utbildning 
till organisatoriska ledare inom våra för-
eningar. Framtagandet av Friidrottens 
organisationsledare (FOL) är genomförd 
och har under 2012 funnits tillgänglig via 
Utbildningscentrum (UC).  Målet är att 
till och med 2013 utbilda 1 000 ledare i 
den utbildningen

Fem teman fi nns inom utbildningen; 
”friidrotten och omvärlden”, ”förening-
ens nuläge”, ”fyra marknader (klassisk 
friidrott, löpning, ha kul och träna samt 
friidrott en livsstil)”, ”friidrottens utbild-
ningar” samt ”föreningens helhet”.   

Energi och kunskap
Tillsammans med SISU Idrottsutbildarnas 
utbildning Idrottens föreningslära (IFL) 
ska denna kombination av utbildningar 
både skapa energi och kunskap för för-
eningar hur man i framtiden både stär-
ker och utvecklar sin verksamhet. FOL 
lyfter utvecklings- och förnyelsearbetet 
och utbildningen, som egentligen mer har 
karaktären av ett utvecklingsseminarium, 
har som syfte att hjälpa föreningarnas 
organisatoriska ledare att se möjligheter, 
diskutera brister och möjligheter.

Under distriktsordförandemötet fram-
kom att utbildningen fortfarande behöver 
göras mer känd och marknadsföras mer. 
Under 2013 kommer Svensk Friidrott att 

Nya anläggningar 2012

• Borås

• Eslöv

• Lomma

arbeta med det och att genomföra avse-
värt fl er utbildningar. 

Idrottslyftet 2012
Riktlinjerna i Riksidrottsförbundets (RF) 
idéprogram, ”Idrotten vill”, visar att 
idrotten ska genomsyras av ett inklude-
rande perspektiv för olika grupper i sam-
hället. All verksamhet ska utformas så att 
villkoren blir lika för fl ickor och pojkar. 
All verksamhet som genomförs inom ra-
men för Idrottslyftet ska rikta sig mot 
barn och ungdomar 7-20 år (from 2013 
så är åldersintervallet 7-22 år för Svensk 
Friidrott).

Inom Svensk Friidrott är det fritt att 
ansöka om stöd från Idrottslyftet för pro-
jekt som ryms inom någon av de fyra ka-
tegorierna:

• Utveckla verksamheten för ungdomar 
och ledare så att fl er väljer att friidrot-
ta längre.

• Utveckla det organisatoriska ledar-
skapet i föreningen exempelvis genom 
utbildningen ”Friidrottens Organisa-
tionsledare”. 

• Nystart eller omstart av verksamhet på 
”vita och grå fl äckar”. 

• Samverkan mellan förening och skola. 

När Handslaget, föregångaren till nuva-
rande Idrottslyftet, startades 2004 tog 

Svensk Friidrott beslutet att prioritera 
utbildningar genom att subventionera 
avgiften för deltagarna. Av de 7,6 miljo-
ner kr Svensk Friidrott har till förfogande 
när det gäller föreningsstöd, avsätts cirka 
30 procent till subventionering av utbild-
ningar.

Föreningens idrottsmiljöer
Under 2011 diskuterades det mycket 
inom Svensk Friidrott om värdegrund 
och trygg verksamhet för barn och ung-
domar. Under 2012 har mycket arbete 
lagts på att jobba vidare efter den hand-
lingsplan inom området som togs fram 
vid distriktsordförandekonferensen 2011. 
Bland annat har dokumentet Friidrottens 
värdegrund tagits fram och distribuerats 
till Sveriges alla friidrottsföreningar.

I den nationella debatt som uppstod 
inom ämnet kränkningar och trakasserier 
uppmärksammades bland annat bristen 
på policydokument för ledartillsättning 
inom hela idrottsrörelsen.

I början av 2012 lanserade Riks-
idrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsut-
bildarna en ny idrottsmiljödefi nition, som 
ska vara vägledande för den verksamhet 
alla Sveriges idrottsföreningar erbjuder 
sina medlemmar. Miljöerna ska vara:
• Utvecklande – medlemmarna ska er-

bjudas möjlighet att bli duktigare i den 
idrott de valt att utöva

• Trygga – medlemmarna ska inte behö-
va utsättas för mobbning, övergrepp 
och trakasserier i idrottsverksamheten

• Säkra – föreningens transporter, an-
läggningar och utrustning ska utfor-
mas så att risken för olyckor och ska-
dor är så liten som möjligtFöreningsutveckling sker med ledare som engagerar sig i långsiktig utveckling.

• Ljungby

• Växjö 

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling
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Mål 2013 Utfall 2012

Totalt 1000 ledare ska ha genomgått utbildning för 
organisationsledare motsvarande dagens framtidsledar-
utbildning (under perioden 2006-2013)

1500 aktiva 18–19 års juniorer som tävlar utomhus på 
arena

300 föreningar deltar i höstmötena 

Totalt 355, 2006-2012, varav 32 under 2012. 

131

• Delaktiga – medlemmarna ske ges 
möjligheten att påverka den verksam-
het de deltar i

Svensk Friidrott har under året med 
hjälp av en projektanställning börjat ar-
beta fram saknade policydokument och 
hjälpmedel. Målet är att under 2013 ha 
nya material som ska kunna fungera som 
hjälpmedel i alla Sveriges friidrottsfören-
ingar:
• Föräldrautbildning
• Styrkort: rollfördelning och arbetsbe-

skrivningar för olika ansvarsområden 
i föreningen

• Föreningsbesöksplan (för SISU-konsu-
lenter som möter friidrottsföreningar)

• Utbildningsplan
• Handledning för uppstart av nya trä-

ningsgrupper i föreningen (F2020)
• Resonemang om RF:s nya idrottsmil-

jödefi nition som tillägg i kapitlet Fri-
idrottstränarskap i boken Grundträ-
ning i friidrott

• Idrottsmiljöcertifi ering

 

Föreningsutveckling handlar om att 
friidrottsföreningarna ska kunna konkurrera 
med andra idrottsalternativ på den lokala orten 
och kunna erbjuda en attraktiv verksamhet för 
barn, ungdomar och vuxna.

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling
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Arrangemang
Sverige stod 2012 återigen som värd för en mängd högklassiga internationella 
tävlingar och ett stort nationellt tävlingsutbud.

1912 stod Stockholms Stadion färdig-
byggd och för friidrotten innebar det ett 
OS på hemmaplan, men också den första 
i en lång rad SM-tävlingar. För den mo-
derna friidrotten fi nns Stockholms Sta-
dion fortfarande i bruk i allra högsta grad 
och friidrotten fanns också med på fl era 
sätt under 100 årsjubileumet 2012.

SM genomfördes för 49:e gången, nu 
på Stockholms Stadion med Stadionklub-
barna som arrangör och blev en av höjd-
punkterna i fi randet av Stadion. Självklart 
fanns också den traditionella höjdpunk-
ten DN Galan med i fi randet och bjöd 
det här året på inte mindre än elva ny-
blivna OS-guldmedaljörer. Tidigt i juni 
stod också Svensk Friidrott som värd för 
friidrottsdelen i Stockholms Stads jubi-
leumsarrangemang Stadionfesten, vilken 
bjöd på högklassig friidrott i fl era grenar 
som exempelvis manlig 800 meter och 
kvinnlig stav. 

Galor och Folksam Grand Prix
Förutom DN Galan som ingår i Diamond 
League når XL-galan i Globen Internatio-
nella Friidrottsförbundets (IAAF) högsta 
nivå. Folksam Grand Prix-tävlingarna i 
Karlstad och Sollentuna fl yttades upp i 
Europeiska Friidrottsförbundets (EAA) 
Classic Permit-nivå efter att Göteborg 
GP visat så hög klass att hela tävlings-
serien uppgraderades. Under 2012 fort-
satte samarbetet mellan Svensk Friidrott 

och de tre arrangörerna Göteborgs FIF, IF 
Göta Karlstad och Stockholm Marathon-
gruppen. Den gemensamma sponsorför-
säljningen var låg vilket innebar ett nega-
tivt ekonomiskt resultat. Folksam Grand 
Prix-serien skapade mycket TV-tid och 
serien är viktigt för svenska aktiva och 
publik. 

Finnkampen i Göteborg
Sedan 1999 har Finnkampen arrangerats 
i Göteborg när det har gått i Sverige, så 
även 2012 års upplaga där Svensk Frii-
drott tillsammans med GotEvent och 
Göteborgs FIF stod som värdar. 2013 ar-
rangeras Finnkampen i Stockholm.

En gemensam trend för större frii-
drottstävlingar är svårigheten att attra-
hera publik. Problemet fi nns också inom 
andra publika evenemang i samhället så 
problemet är större än bara friidrottens. 
Samtidigt visar TV-siffrorna att intresset 
för friidrotten är mycket stort hos allmän-
heten. Utmaningen blir nu att bjuda på en 
större upplevelse på plats som gör det mer 
värt att se tävlingarna i verkligheten än i 
TV-soffan.

SM-året
För andra året genomfördes SM på 100 
km, och den här gången genomfördes 
tävlingen i Lappland för första gången i 
SM-sammanhang. SM 100 km arrang-
erades i Adak på en envarvsbana. Inom-

hus-SM genomfördes för första gången i 
Örebros Tybblelundshallen och IK Akele 
arrangerade sitt första SM när de arrang-
erade terrängmästerskapen på en mycket 
uppskattad gräsbana i Linköping. Även 
Väsby IK stod för första gången som ar-
rangör för ett större SM-arrangemang när 
de genomförde USM på Vilundavallen.

Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs (TÄK) uppgift är att 
agera som förbundsstyrelsens förlängda 
arm och arbeta med tävlingsfrågor, utse 
SM-arrangörer och diskutera regler med 
mera. Under året har tävlingskommittén 
haft åtta möten.
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Som en följd av ett antal motioner vid 
förbundsårsmötet 2012 startades en ar-
betsgrupp för utvärdera tävlingssystemet 
och gruppen kommer att presentera ett 
förslag vid förbundsårsmötet 2013.

Veterankommittén
Det övergripande målet för svensk ve-
teranfriidrott är en utökad verksamhet 
under devisen: ”Det viktigaste är inte att 
vinna utan att delta”. Den psykiska och 
sociala betydelsen skall lyftas fram med 

Mål 2013 Utfall 2012

Arrangörer av SM, Folksam Grand Prix, Finnkampen 
samt galor på internationell nivå ska fastställa och 
redovisa ekonomiska åskådar- och kvalitetsmål för 
kvalitetssäkring.

Centralt sanktionerade tävlingar ska uppgå till 550 st, 
varav minst sex på Folksam Grand Prix-nivå och minst 
tre på internationell nivå.

Antalet tävlingsarrangörer ska uppgå till 250 st. 

Mätkriterier ännu ej fastställda under 2012.

528 godkända nationella tävlingar varav 5 på Folksam 
Grand Prix-nivå (XL-galan, DN Galan och 3 st Folksam 
Grand Prix) samt 3 Folksam Challenge.

260

ledorden social gemenskap, vänskap och 
livskvalitet. Veteranidrott fungerar som 
ett slags äldrevård, väl så effektiv, som 
samhället erbjuder den behövande. Allt 
fl er forskare framhåller att det ur ett folk-
hälsoperspektiv fi nns stora vinster att 
göra med att stimulera regelbunden trä-
ning och tävling för äldre.

Veteran-SM inomhus, Huddinge, 
11-12 februari 
Det blev deltagarrekord för IVSM med 

376 deltagare och 902 starter. Det slogs 
26 mästerskapsrekord, 8 svenska rekord, 
5 nordiska rekord och 2 europarekord. 

Veteran-SM i Kil 3-5 augusti
Veteran-SM i Kil hade 502 startande (del-
tagarrekord) från 171 klubbar och med 
1373 starter.  Det sattes ett klart publik-
rekord kanske främst föranlett av Stefan 
Holms deltagande. 

Malin Dahlström på Folksam Grand Prix.

Fokusområde 4 – Arrangemang
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Barn och ungdom
Ett ständigt pågående arbete och lyhördhet inom barn- och ungdomsområdet är 
viktigt i arbetet att stötta föreningarnas verksamhet.

Ungdomsrådet har under 2012 bland an-
nat fokuserat på att utveckla Ungdoms-
tinget. Ungdomar från hela landet sam-
lades till en träff i Göteborg med temat 
marknadsföring vilket mynnade ut i två 
arbetsgrupper som under året haft i upp-
drag att utveckla marknadsföringsstrate-
gier för Kraftmätningen och Friidrotts-
skolan.

Under sommaren fanns Ungdomsrådet 
på plats med ett informationstält på så-
väl Världsungdomsspelen som DN Galan 
Youth. Syftet med detta var att nå ut till 
en bredare målgrupp och även inkludera 
aktiva friidrottsungdomar.

Sociala medier
Under året har Ungdomsrådet arbetat på 
uppdrag av Stadionklubbarna för att på 
sociala medier marknadsföra och bevaka 
Finnkampen, DN Galan och många av de 
andra Diamond League-tävlingarna.

Ungdomsrådet har varit represente-
rade vid förbundsstyrelsens möten samt 
vid ett antal större arrangemang som ex-
empelvis Finnkampen, Riksidrottsforum, 
distriktsordförandekonferensen.

UNESCO Young Leaders Forum ar-
rangerades för tredje gången i samband 
med EM i Helsingfors där Ungdomsrådet 
deltog för att diskutera och dela erfaren-
heter kring idrottens samhällsnytta med 
representanter från hela Europa.

Under hösten anordnades en ungdoms-

konferens där en viktig diskussionspunkt 
var friidrottens ställning i skolidrotten 
och i konkurrensen med andra idrotter. 
Ett annat diskussionspass handlade om 
långsiktigt tänkande kompetenshöjning 
för alla landets friidrottstränare och ett 
tredje tema var tävling och tävlingsmiljö. 

Kraftmätningen
Kraftmätningen, lagtävlingen för klubb-
lag i 15-årsåldern, genomfördes för 
sjunde gången 2012. Under försommaren 
genomfördes kvaltävlingar på sju platser 
och i slutet av augusti genomfördes riksfi -
nalen i Uddevalla (med stafett i Göteborg 
under Finnkampen).

I fi nalen blev det en odiskutabel seger 
för mixlaget från IFK Växjö, som tog sin 
tredje totalseger i Kraftmätningen på nya 
rekordpoängen 34 462. På pojksidan var 
det, för femte gången, Huddinge AIS som 
hade det starkaste laget. Huddinge tog 
också andraplatsen bland mixlagen. Trea 
i mixklassen – och segrare i fl ickklassen 
på nya tävlingsrekordet 15 783 poäng – 
blev IFK Tumba.

Åren 2010 och 2011 genomfördes en 
terrängstafett kopplat till Kraftmätningen 
vid SM i terränglöpning, men på grund 
av mycket lågt intresse genomfördes inget 
lopp 2012.

SM-programmet för ungdomar var 
under året koncentrerat till Stockholms-
området, där lagtävlingen gick i Täby, 

stora USM i Upplands Väsby, stafetterna 
i Södertälje och mångkamperna i Hud-
dinge.

USM i terränglöpning gick i Linköping 
och båda inomhusmästerskapen (i indivi-
duella grenar och mångkamp) i Göteborg.

Regionmästerskap
Vid regionmästerskapen 13-14 år i Norr-
land dominerade Norrbotten lagtävlingen 
mellan distrikten, både inomhus i Umeå 
(med Västerbotten som tvåa) och utom-
hus i Piteå (där Jämtland-Härjedalen 
hade näst bästa laget). Gästrikland deltog 
inte vid någon av årets tävlingar och di-
striktet har, med transporter och resvägar 
som argument, under hösten ansökt om 
medlemskap i Svealandsregionen från och 
med 2013.

Kraftmätningen

• Sjunde året i rad

• Kvaltävlingar på sju orter

• Final i Uddevalla och Göteborg

• Pojksegrare Huddinge AIS

• Flicksegrare IFK Tumba

• Totalsegrare IFK Växjö 

Fokusområde 5 – Barn och ungdom
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Svealands regionmästerskap gick i 
Stockholm (inomhus) och Falun (utom-
hus). Som väntat gick lagsegern till Stock-
holm vid båda tillfällena där Uppland var 
klar tvåa och Värmland trea.

Båda regionmästerskapen i Götaland 
gick i Skåne: Inomhus i Malmö och ut-
omhus i Ängelholm, och vid båda tillfäl-
lena var det laget från Skåne som samlade 
fl est poäng. Segermarginalerna blev dock 
små båda gångerna. Småland blev tvåa i 
Malmö och Göteborg tog andraplatsen i 
Ängelholm.

Översyn av tävlingsbestämmelser
På uppdrag av förbundsårsmötet 2012 
pågår en utredning om hur barn, ung-

Mål 2013 Utfall 2012

Antalet LOK-stödssammankomster (7-20 år) ska vara 
260 000 st.

2000 barn- och ungdomstränare ska utbildas under 
perioden 2011-2013.

200 arrangörer och 14 000 deltagare i friidrottsskolor 
motsvarande Nordea Friidrottsskola.

Uppgifter fi nns ännu inte att tillgå för 2012.  (För 2011 
var det 194 399).

Under 2012 utbildades 584 barn- och ungdomstränare. 
Totalt för perioden (2011-2012) är summan 1 339.

Hur många föreningar som arrangeradeen friidrotts-
skola under 2012 fi nns inte registrerat. 

domar och juniorer tävlar – och borde 
tävla. Bakgrunden är dels att det är drygt 
tio år sedan den senaste större översy-
nen gjordes, dels ett antal motioner om 
förändringar i tävlingsbestämmelser som 
inkommit till förbundsårsmötet. Utgångs-
punkten för det förslag som skickats ut på 
remiss är att Svensk Friidrott vill erbjuda 
en tävlingsverksamhet som bidrar till att 
fl er aktiva fortsätter att friidrotta så länge 
att de får chansen att se hur bra de verkli-
gen kan bli. Tre mål för tävlingsverksam-
heten har defi nierats:

• Fler aktiva i äldre åldrar
• Stimulans för sent utvecklade
• Grenar måste överleva/utvecklas

Utredningen lämnar ett antal förslag och 
ställer ett antal frågor om justeringar i 
tävlingsprogrammet, på följande teman: 
Tävlingsutbud, tävlingsregler, grenpro-
gram, fysisk placering av JSM/USM, täv-
lingsformer och tillståndsgivning (sank-
tionering).

Ett utvecklingsarbete pågår kring tävlingsverksamheten för barn, ungdomar och juniorer.

Fokusområde 5 – Barn och ungdom
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Motionslöpning
Intresset för motionslöpning fortsatte att stiga under 2012. Över 660 000 starter 
gjordes i de nationellt godkända loppen vilket är fl er än någonsin tidigare.

Även antalet lopp ökade och uppgick 
2012 till 284 varav 12 stafetter. För att 
möta det enorma intresset för motions-
löpning tog Svensk Friidrott i början av 
året fram en helt ny form av Löparkalen-
der med det offi ciella svenska tävlingspro-
grammet för långlopp och motionslopp. 
Kalendern innehöll information om alla 
loppen tillsammans med redaktionella 
artiklar.

Med ett ökat intresse för löpning ökar 
också försäljningen av löparskor, trä-
ningskläder och motionsutrustning. Kon-
fektionsindustrin har i sin tur hjälpt till 
att öka intresset för löpning. Det fi nns ett 
större och mer varierat utbud av utrust-
ning nu som fl er kan identifi era sig med 
och känna sig bekväma i sin träning.

Träning utan att tävla
Det är inte bara intresset för att tävla i 
löpning som hela tiden ökar. Löpning 
som ren motionsform utan tävling ökar 
också. Enligt en undersökning som Sta-
tistiska Centralbyrån årligen genomför 
på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF) 
motionerar 22 procent av hela Sveriges 
befolkning med löpning minst en gång i 
månaden. Det innebär att 1,6 miljoner 
svenskar i åldern 7-70 år har intresset 
löpning. 

En tydlig trend som märks i motions-
loppen är att andelen kvinnor och yngre 
hela tiden ökar. I en undersökning som 

Svensk Friidrott gjort bland ungdomar i 
åldern 17-19 år svarade 22 procent att de 
regelbundet är aktiva med motionslöp-
ning.

Youth Cross Running (YXR)
2011 startades Idrottslyftsprojektet Youth 
Cross Running (YXR) som har fortsatt 
under 2012. YXR syftar till att tillsam-
mans med föreningar nå ut till ungdomar 
i högstadiet och få dem att komma igång 
med löpning. De föreningar som deltagit 
har varit Boden FI, Bromma IF, SK Grän-
sen, Star SC och Täby IS

En träff har genomförts under året och 
ungdomar har via föreningarna deltagit 
på olika lokala lopp i sitt distrikt som 
Tolvanloppet, Täbyloppet och Starlop-
pet. Träffen ordnades i samband med 
Lidingöloppet då aktiva och ledare fanns 
på plats från tre av föreningarna. De nya 
ungdomarna startade i Lilla Lidingölop-
pet och Lidingöstafetten. 

Löpträningsutbildning
26 personer gick i början av året Steg II 
av löpträningsutbildningen i Göteborg. 
I utbildningen ingick föreläsningar om 
mental träning, styrketräning och rehabi-
literingsträning. Föreläsningarna hölls av 
löptränare med lång erfarenhet av löpträ-
ning för motionärer och elit. 

Före detta elitlöparna Niklas Wallen-
lind och Oscar Käck delade med sig av 

sina erfarenheter om formtoppning och 
tröskeltest.

Under året har sju stycken steg I-
utbildningar arrangerats med totalt 114 
deltagare.

Friskis & Svettis
Ett hundratal Friskis & Svettis-föreningar 
är medlemmar i Svensk Friidrott. Dessa 
föreningar organiserar ofta löpargrupper 
och löpträning samt även motionslopp.
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Internationellt arbete
2012 var ett år utan några kongresser för vare sig Europeiska Friidrottsförbundet 
(EAA) eller Internationella Friidrottsförbundet (IAAF). 

För IAAF var det dock ett stort mär-
kesår i och med att det då var 100 år 
sedan IAAF bildades i anslutning till OS 
i Stockholm. Svensk Friidrott var ett av 
de 17 ursprungliga medlemsförbunden 
och förbundsordförande Tomas Riste var 
med anledning av det inbjuden till fi ran-
det av 100-årsdagen i Monaco den 17 
juli. 100-årsfi randet uppmärksammades 
även i samband med DN Galan även om 
det blev i betydligt mindre omfattning 
än vad som ursprungligen planerades då 
inga ledande personer från IAAF hade 
möjlighet att närvara.

Det internationella arbetet bygger 
mycket på långsiktighet och Svensk Frii-
drott har därför genom representation 
på olika former av internationella mötes-
platser (mästerskapstävlingar, konferen-

ser etc) haft möjlighet att driva viktiga 
frågor och verka för att på sikt kunna få 
fl er svenskar på internationella positioner 
utifrån den av styrelsen antagna hand-
lingsplanen för 2012-2013.  

Internationella mästerskap 
Arbetet kring framtida internationella 
mästerskap i Sverige har under året in-
riktats på att följa upp den process som 
inleddes 2010, vilken utmynnade i att 
Svensk Friidrott tillsammans med Eskil-
stuna kommun i november 2011 lämnade 
in en formell intresseanmälan till EAA om 
att få arrangera junior-EM 2015. 

 I början av 2012 etablerades en ge-
mensam kandidaturkommitté som i mars 
deltog i det av EAA anordnade seminariet 
för de som lämnat in intresseanmälan. 

Kort därefter stod det klart att Eskilstuna 
var enda kvarvarande kandidat och i sep-
tember inlämnades den formella ansökan 
till EAA. Beslutet om Eskilstuna ska utses 
till värdstad tas av EAA:s styrelse i maj 
2013. 

2011 påbörjades tillsammans med Gö-
teborgs stad en förstudie kring framtida 
mästerskap i Göteborg som blev klar un-
der våren 2012. Den utmynnade i att Gö-
teborgs & Co och Svensk Friidrott i maj 
2012 skickade ett gemensamt brev till 
IAAF:s ordförande och förklarade att det 
fi nns ett starkt intresse för att arrangera 
VM 2021 med anledning av att Göteborgs 
stad fyller 400 år. Ansökan behöver san-
nolikt dock inte inlämnas förrän 2016.      

Anläggningar och hallar
Anläggningsrådet arbetar med stöd, rådgivning och påverkansarbete i anlägg-
ningsfrågor, främst mot föreningar, distrikt och kommuner.  

Under 2012 har nya anläggningar invigts i 
Borås, Eslöv, Lomma, Ljungby och Växjö 
samt större renoveringar har påbörjats 
eller genomförts vid anläggningar bland 
annat på Gotland (Gutavallen), Göteborg 
(Slottsskogsvallen), Nacka (Björknäs IP) 
och i Höganäs.

Rådet har under 2012 fortsatt sitt ar-
bete med att ta fram en strategi för anlägg-
ningsfrågorna. Detta gäller exempelvis 
hanteringen av konstgräsets utbredning 
på idrottsplatser i Sverige och hur det 
påverkar friidrotten negativt. Arbetet 
med strategin beräknas vara klart under 
våren/tidiga sommaren år 2013. Förutom 
konstgräsfrågan kommer strategin även 
att innefatta hur vi ser på näridrottsplat-

ser och hur friidrotten ska hävda sina in-
tressen för att kunna utöva alla grenar på 
ett tillfredsställande sätt. 

Under fl era år har det i Sverige byggts 
fl er och fl er inomhusanläggningar. Rådet 
anser att den trenden fortsatt är viktig 
men att arbete också måste läggas på att 
skapa nya mindre idrottsplatser och hal-
lar samt renovering av befi ntliga anlägg-
ningar.   

Analys av näridrottsplatser
Rådet har genomfört en omvärldsana-
lys av näridrottsplatser. Ett studiebesök 
gjordes under året i Norge där deras mot-
svarighet till vårt råd visade upp lyckade 
näridrottsplatsanläggningar. Anläggning-

ar med ”fasta” redskap en bit utanför 
stadskärnan och bra lösningar för kast 
inom området var lärorika inspel på hur 
näridrottsplatser kan användas optimalt 
för friidrott.

Huvuduppgiften för anläggningsrådet 
är de kontinuerliga kontakterna med för-
eningar, distrikt och kommuner i Sverige. 
Arbetet består huvudsakligen av ett på-
verkansarbete gentemot kommuner samt 
teknisk rådgivning. Inom dessa områden 
är inriktningen både  inomhus- och utom-
husanläggningar.

Teknisk rådgivning har bland annat 
skett i dessa orter: Arboga, Botkyrka, 
Hörby, Kramfors och Smedjebacken.

00820092010201120126 635418 438458 671547 362575 975640 000Deltagare i långlopp

Internationellt arbete

Anläggningar och hallar
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Inför 2012 valde Fortum att inte förlänga 
sitt partnerskap med Svensk Friidrott. 
Under året kungjorde dessutom Puma att 
de att inte ämnade förlänga sitt avtal ef-
ter årets utgång. Årets arbete har främst 
fokuserat på en budget i balans för 2013 
med ett starkt åtgärdspaket med perso-
nalneddragningar som konsekvens. I ok-
tober kunde Svensk Friidrott presentera 
Bauhaus som ny huvudsponsor. Avtalet 
med Atea förlängdes i slutet av året för 
2013-2015.

Det egna kapitalet minskade till strax 
under 10 MSEK främst beroende på ett 
lägre förväntat resultat för evenemangs-
verksamheten. 

Finansiering
Svensk Friidrott har 2012 omsatt 39,0 MSEK genom egen fi nansiering (19 MSEK) 
samt genom statliga bidrag av RF och SOK (20 MSEK).

Intäkterna var 2.9 MSEK lägre än bud-
get främst på grund av klart sämre biljett-
försäljning vid Finnkampen än beräknat.

Idrottslyftet viktigt
Idrottslyftet står för en viktig del av fi nan-
sieringen av verksamheten, främst för för-
eningarna. 

Fler föreningar än tidigare har sökt 
och fått beviljat projektstöd för utveck-
ling av sin verksamhet. 2012 har Svensk 
Friidrott erhållit och fördelat 7,7 MSEK 
till 379 olika projekt i 164 unika fören-
ingar. Av dessa har 2,1 MSEK gått till 
subventionering av föreningarnas utbild-
ningsverksamhet.

För förbundsutveckling har Svensk 
Friidrott erhållit 3,2 MSEK vilket bland 
annat använts till att genomföra lednings- 
och planeringsprocessen ”Friidrott för 
2010-talet”, projektet ”Trygg och säker 
friidrottsmiljö”,  utbildningsverksamhet 
samt vidareutveckling av IT-systemet 
FRIDA.

Stödet från Sveriges Olympiska Kom-
mitté (SOK) främjar ett elitstöd och en 
större satsning på medicinskt stöd inom 
elit- och landslagsverksamheten.

Finansiering

Friidrotten fortsätter att visa mycket star-
ka tittarsiffror på tv. Antalet tv-inslag i 
Sverige 2012 var 1187 vilket är det högsta 
någonsin med en total tv-tid på 289 tim-
mar. Den totala tv-publiken uppgick till 
257 miljoner. Mest friidrott visas i SVT 
följt av Viasat Sport och TV4 Sport. Mest 
tittare har förutom de stora mästerskapen 
Diamond League, DN Galan, Finnkam-
pen, XL-galan och Folksam Grand Prix.

I juli lanserade vi tillsammans med 
samarbetspartnern Puma den nya lands-
laglagskollektionen och tävlingskläderna 
som användes under OS i London. De 
nya kläderna blev omtalade och har varit 
mycket omtyckta.

Vid landslagets vårträningsläger i San 
Diego anordnades välbesökta medieda-
gar för  svenska korrespondenter i USA. 

Media och kommunikation
Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunikationen med medlemmar, 
allmänhet och media.

Uppmärksamheten i media kring fri-
idrottslandslaget på OS-läger var mycket 
stor. Med fl era stora internationella mäs-
terskap och ett stort utbud av tävlingar i 
Sverige under 2012 har stor kraft lagts på 
medieservice genom bland annat press-
konferenser, mediedagar, pressmeddelan-
den och personliga kontakter.

Sociala medier
Under året har Svensk Friidrott lanserat 
tre sidor på Facebook; Folksam Grand 
Prix, Finnkampen och Svensk Friidrott 
varav den sistnämnda är mest populär 
med över 2000 följare. Friidrottsbloggen 
har under tävlingssäsongerna gett en bild 
av landslaget bakom kulisserna vilket är 
eftertraktad information som inte fi nns 

någon annanstans. Speciellt lyckat var 
detta under junior-VM i Barcelona.

Friidrott.se är det offi ciella organet. 
Under året har hemsidan uppdaterats i 
princip dygnet runt med ett stort fl öde av 
friidrottsnyheter, i text, bild och rörligt 
material, samt förbundsinformation. Frii-
drott.se är också Svensk Friidrotts plats 
för resultat och statistik.

Kommunikationsavdelningen har 
också varit delaktig i produktionen av 
Svensk Friidrotts publikationer, bland an-
nat medieguider, statistikboken Sverige 
Bästa, årsberättelse, Löparkalendern och 
ett helt nytt säljmaterial för marknadsav-
delningen.

Media och kommunikation
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Sponsorer och samarbetspartners
Svensk Friidrott arbetar kontinuerligt för att vara en av de mest attraktiva idrotterna 
för sponsorer och samarbetspartners. 

Utöver de nationella sponsorerna Folk-
sam och Puma återfi nns ett tiotal övriga 
partners i verksamheten. I kontinuerliga 
mätningar av intresset för idrott framgår 
med tydlighet att friidrotten behåller plat-
sen som en av landets absolut populäraste 
idrotter.

Finnkampen, Folksam GP och SM
Ett år med en som vanligt  intensiv natio-
nell tävlingsagenda bestående av Folksam 
Grand Prix och SM i kombination med 
en Finnkamp på hemmaplan gjorde att 
det fanns goda möjligheter för företag 
att associeras med Svensk Friidrott. Trots 
ett bitvis tufft konjunkturläge för många 
företag kan noteras att bland andra det 
svenska storföretaget SKF valde att 

 associeras med evenemangsverksamheten 
under året.

Relationer nyckel till framgång
Under året har marknadsavdelningen 
arbetat aktivt med att ge sponsorerna 
möjlighet att nyttja sitt sponsorskap och 
aktivera det på bästa sätt. Detta har skett 
genom bland annat sponsorresor till in-
ternationella mästerskap, work-shops om 
utveckling av sponsorskapet och en rad 
möten med fokus på utveckling av sam-
arbetet. 

Dessa möten har bland annat mynnat 
ut i att Folksam Grand Prix numera har 
sin egen plats på Facebook och att aktiva 
och ledare gjort besök och föredrag på 
företag.

I november kunde Svensk Friidrott 
offentliggöra en ny huvudsponsor till 
verksamheten. Samarbetet med Bauhaus 
sträcker sig från årsskiftet 2012/2013 till 
och med 2016. 

Atea Elitidrottsskola
Vid årsskiftet stod det även klart att Atea 
och Svensk Friidrott väljer att förlänga 
sitt samarbete i ytterligare två år. Detta 
innebär att nästa generation av svenska 
friidrottstjärnor får chansen att utvecklas 
vidare i Atea Elitidrottsskola.

I slutet av året blev City Tryck ny sam-
arbetspartner som leverantör av tryck-
saksprodukter.

Genom ett samarbete med Sverige Olym-
piska Kommitté (SOK) gavs både lands-
lagsläkare Dick Larsson och ett antal 
terapeuter möjligheten att vara mer verk-
samma och närvarande än vanligt under 
träningsperioderna. Därutöver priorite-
rades också landslagslägret i San Diego 
samt precamp i Annecy före OS. Dick 
Larsson och Tommy Eriksson var också 
med i SOK:s medicinska stab under OS 
i London.

Arbetet med att bygga upp lokala nät-
verk har fortsatt. Det innebär att det fi nns 
fungerande verksamheter i Stockholm, 
Göteborg, Karlstad, Malmö/Lund och 
Umeå. 

Medicinskt nätverk
Det medicinska arbetet och uppdraget fokuserades under 2012 på aktiva som 
bedömdes ha potential att kvalifi cera sig till OS i London. 

I det medicinska rådet som i första 
hand stöttat landslagsverksamheten har 
det förutom den medicinske koordina-
torn även funnits landslagsläkare för 
ungdoms- och juniorlandslagen samt spe-
cialister som sjukgymnast, naprapat och 
idrottsnutritionsrådgivare.

Råd till landslagsledningen
Det medicinska rådet fungerar som kon-
takt till landslagsledningen i medicinska 
frågor. Rådet bestående av nio personer 
ansvarar för bemanning av de medicinska 
team som fi nns med vid landskamper och 
mästerskap.

Förutom traditionell medicinsk service 

vid landslagets internationella uppdrag 
ansvarar det medicinska rådet för bland 
annat utarbetande av kostråd, rådgivning 
i idrottsmedicinska frågor och antido-
pingaktiviteter. Förebyggande informa-
tion och utbildning är den viktigaste de-
len i arbetet för en dopingfri idrott.

Under hösten har det medicinska rådet 
ersatts av en medicinsk kommitté med ett 
större ansvar för det idrottsmedicinska 
området inom förbundets hela verksam-
het. 

Sjukgymnast Jenny Jacobsson har un-
der året färdigställt sin forskning i projek-
tet ”SkadeFri” som rapporterades i sam-
band med hennes disputation. 

Medicinskt nätverk

Sponsorer och samarbetspartners
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Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (Svensk Friidrott) har 
under året haft 964 (952) medlemsföreningar. 
Knappt hälften av föreningarna är så kallade 
arenaföreningar med tävlingsverksamhet och ar-
rangemang medan resterande har tonvikten på 
motion. Denna breda verksamhet är friidrottens 
stora tillgång och av avgörande betydelse för 
Svensk Friidrotts position och utveckling. 

Den av Förbundsårsmötet antagna visionen och 
verksamhetsidén lyder: 

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

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

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

Medan föreningsverksamheten har tonvikt på 
friidrottsaktiviteter så är Svensk Friidrotts verk-
samhet mer av stödjande slag alltifrån ekono-
miska resurser och utbildning till evenemangs-
stöd. Det yttersta ansvaret för internationellt 
tävlande, landslagsutveckling och möjligheten 
att nå yppersta världselit för de allra bästa vilar i 
högre grad på Svensk Friidrott tillsammans med 
ett mindre antal resursstarka klubbar. Att under-
stödja alla landslag – aktiva och deras tränare 
– i ambitionen att erövra en plats i landslaget 
balanseras alltid av det nationella ansvaret att 
ge föreningarna stöd att bedriva en kvalitativ frii-
drott inte minst för barn och ungdomar. 

Svensk Friidrotts delaktighet och medverkan i 
såväl den nationella idrottsrörelsen under RF- 
och SOK-paraplyerna som i de internationella 
friidrottsgemenskaperna IAAF och EAA med sina 
212 respektive 50 medlemsländer är stark. 

Vid samtliga stämmor och/eller kongresser har 
Svensk Friidrott varit aktiva och motionerat i olika 
frågor. Vid RF-stämman 2011 fi ck Svensk Frii-
drott gehör för en översyn av nuvarande regler 
för Lokalt Aktivitetsstöd (LOKAK). Resultatet skall 
redovisas vid RF-stämman 2013.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
2012 har, liksom 2011, i hög grad präglats av 
en ekonomisk osäkerhet med vikande intäkter på 
sponsormarknaden. Svensk Friidrotts klädspon-
sor Puma aviserade under sommaren att man 
inte ämnade förlänga sitt åttaåriga engagemang 
efter 2012 vilket gjorde osäkerheten än större in-
för 2013. I oktober kunde Bauhaus presenteras 
som ny huvudsponsor till Svensk Friidrott.

Det statliga anslaget via RF har under 2012 varit 
i stort oförändrat från 2011 samtidigt som extra-
resurserna genom Idrottslyftet utgör ett stöd för 
förbundsutveckling.

Tävlingsmässigt har verksamhetsåret präglats av 
förberedelser för Finnkampen och Nordenkam-
pen.

Folksam Grand Prix-tävlingar har genomförts i 
Göteborg (14 juni), Sollentuna (5 juli) och Karl-
stad (19 juli). Folksam Challenge arrangerades i 
Hässleholm (6 juni), Uppsala (28 juli) och Möln-
dal (4 augusti). Samtliga Folksam Grand Prix-
tävlingar TV-sändes. I syfte att rationalisera han-
teringen av TV-produktion, reklamförsäljning, 
inhyrning av tjänster med mer bildades 2011 ett 
särskilt aktiebolag. Samtliga aktier ägs av Svensk 
Friidrott och ledningen har hämtats internt. 

Under året har Svensk Friidrott fortsatt samarbe-
tet med universitet och kommun i Växjö (ADC) 
och Umeå (FPC). Från den 1 januari 2012 har 
IAAF auktoriserat Växjö som ett Athletic Training 
Center (ATC) i mångkamp samt långa kast.

Projektet SkadeFri har redovisats i och med Jenny 
Jacobssons avhandling som rönt stor uppmärk-
samhet. Ett samarbete med Linköpings Univer-
sitet har startats för en fördjupad undersökning 
runt sexuella trakasserier.

Förutom sju Riksfriidrottsgymnasier (FIG) har i 
det av Skolverket sanktionerade projektet med 
nationell idrottsutbildning (NIU) hittills auktorise-
rats 13 gymnasier med särskild inriktning på och 
resurser för friidrott.

2012 fortsatte arbetet med friidrottsskolor samt 
Kraftmätningen. Många tusen barn, ungdomar 
och ledare har deltagit. 

I utvecklingsarbetet Friidrott för 2010-talet ge-
nomfördes i slutet av november en ordförande-
konferens i Stockholm med deltagande från 20 
SDF och sju föreningar, ungdomsrådet samt 
styrelse och delar av förbundskansliets personal. 
Mötet följde upp diskussionen från Växjö 2011 
om värdegrund, men fokuserade till största del 

på sista året av gällande Genomförandeplan. 
Konferensen genomfördes med stöd av SISU 
Idrottsutbildarna.

Det från 2009 uppstartade internetbaserade 
systemet för tävlingsadministration, FRIDA, har 
under året ytterligare utvecklats, prövats och till-
lämpats i många tävlingar. Fler och fl er fören-
ingar ansluter nu till systemet, som bedöms vara 
strategiskt nödvändigt för arrangemangs- och 
statistikutveckling. Kopplingen till RF:s system 
IdrottOnline samt framtida integration med täv-
lingsadministrativa system är viktiga utveckling-
frågor.

I januari fl yttade förbundskansliet till nya lokaler 
i Hammarby. Efter 14 år i Solna byttes hemvisten 
från Stockholms norra sida till den södra. Till-
sammans med Svenska Orienteringsförbundet 
och Svenska Simförbundet har här skapats en 
modern, effektiv arbetsplats med möjlighet till 
interaktion mellan idrottsförbund med liknande 
förutsättningar inom sina respektive idrotter. Den 
gemensamma satsningen har också möjliggjort 
fl er rum för interna möten, konferenser och ut-
bildning utan att detta medfört någon fördyrad 
hyreskostnad. I februari anställdes en ny GS, An-
ders Albertsson.

Framtida utveckling
Vid 2012 års internationella mästerskap togs sex 
medaljer. Moa Hjelmer fortsatte sin utveckling 
och tog guld vid EM i Helsingfors på 400m på 
svensk rekordtid 51,13. Året inleddes med ett 
silver i inomhus-VM av Ebba Jungmark i höjd-
hopp. Brons blev det i EM i Helsingfors för Emma 
Green-Tregaro i höjdhopp samt Michel Tornéus 
som dessutom kom fyra och var 1 cm från brons-
medalj vid OS i London. 

På junior-VM infriade Angelica Bengtsson fa-
voritskapet och vann guld. Mer överraskande 
var att Sofi  Flinck vann spjutfi nalen efter att ha 
höjt sitt personbästa med tre meter till 61,40. 
Sofi  blev nominerad till 2012 års nykomling vid 
Idrottsgalan i Globen 2013.

Nödvändigheten av skadefria elitfriidrottare 
är en förutsättning för internationella fram-
gångar varför tillämpning av resultat från forsk-
ningsprojektet SkadeFri nu ska integreras i ut-
bildning av tränare och aktiva. Likaså är arbetet 
inom FPC/ADC-verksamheten en nyckelfaktor 
i strävan att skapa optimala förutsättningar för 
elitaktiva att skaffa en civil karriärplattform sam-
tidigt som de kan fortsätta på högsta elitnivå 
inom friidrotten. 

Svensk Friidrott har redan i XL-galan i Globen 
och DN Galan Diamond League på Stockholm 
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Stadion välkända och meriterade internationella 
arrangemang. Att komplettera med inomhus-EM 
i Göteborg 2013 är en sporre och en möjlighet 
att åter visa friidrottsvärlden att Svensk Friidrott i 
samarbete med en satsande kommun är nyska-
pande, innovativt och fullfjädrad som arrangör. 
Eskilstuna är enda sökande till junior-EM 19 
2015, ett evenemang som ytterligare förstärker 
bilden av Sverige som ett arrangörsland av rang.

Intresset för friidrott innebär fortsatt efterfrågan 
på framför allt aktiviteter för barn och yngre 
ungdomar men också för vuxna elitsatsande och 
motionärer i föreningarna. Avgörande förutsätt-
ningar för att tillgodose detta är välutbildade le-
dare och tillgång till anläggningar inomhus och 
utomhus. 

Under året har förbundskansliets organisation 
genomgått förändringar, vilket får genomslag 
under 2013 med bland annat inrättandet av en 
idrottsavdelning, satsning på mer centraliserad 
grenuppföljning samt tillsättande av försäljnings-
resurser för ökade intäkter. Den svåra ekonomis-
ka situationen har medfört att två medarbetare 

blivit övertaliga samt att verksamhetsbudgeten 
bantats rejält i jämförelse med 2012.

Den ansträngda ekonomiska situationen ställer 
större krav på utökat samarbete och samförstånd 
inom hela friidrottsrörelsen. 

Händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Efter årsskiftet har inte några väsentliga händel-
ser inträffat.

Resultat och ställning 
Svenskt Friidrott har under året erhållit ett totalt 
stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges 
Olympiska Kommitté (SOK) om 15,3 MSEK 
(15,4 MSEK). Därutöver har medel erhållits 
genom regeringens särskilda satsning, Idrotts-
lyftet för förbundsutveckling, på 4,6 MSEK (4,6 
MSEK). 

Resultatet för 2012 visar ett underskott på -0,8 
MSEK (-1,8 MSEK), vilket ska ställas mot bud-
geterat resultat 0,4 MSEK. Det negativa resulta-

Ekonomisk utveckling 
i sammandrag (MSEK):  
 2012 2011 2010 2009

Intäkter 39,0 44,3 45,2 52,8

Årets resultat    -0,8  -1,8 -1,6 1,1

Balans 
omslutning -15,0 16,0 20,8 24,2

Medelantal  
anställda 20,0 20,0 22,0 22,0

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

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)        
 
  2012-01-01  2011-01-01   
 Not 2012-12-31  2011-12-31
Verksamhetens intäkter           
Erhållna offentligrättsliga bidrag 1 20085  21 267  
   Nettoomsättning  13353  18 146  
   Avgifter och avtal  1478  2 045  
   Medlemsavgifter  2318  2 285  
   Övriga intäkter  1807  548  

Summa intäkter  39041  44 291    

     
Verksamhetens kostnader          
Lämnade bidrag och anslag  -7552  -7 806  
   Övriga externa kostnader  -17001  -23 797  
   Personalkostnader 2 -14527  -14 343  
   Avskrivningar  -222  -160  

Summa kostnader  -39302  -46 106  

Verksamhetsresultat  -261  -1 815  

Resultat från fi nansiella investeringar     
   Ränteintäkter m.m.  286  431  

   Nedskrivning av aktier i dotterbolag  -830  -450  
 
Årets resultat  -805  -1 834  

Fördelning av årets resultat          
   Årets resultat enligt resultaträkningen  -805  -1 834  
   Upplösning av ändamålsbestämda medel    100    
       
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  -805  -1 734  

        
 
        
 
        
 

tet är till största del orsakat av lägre beräknade 
intäkter på Finnkampen i Göteborg samt mins-
kad reklamförsäljning för Folksam Grand Prix. 
Åtgärder som varsel av två tjänster samt kost-
nadsneddragningar har vidtagits för att minska 
underskottet.
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TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar  Not 2012-12-31  2011-12-31 

Materiella anläggningstillgångar      
   Inventarier 3 542  308 

Finansiella anläggningstillgångar      
   Aktier i dotterbolag 4 50  50 
      
Summa anläggningstillgångar  592  358 
      
Omsättningstillgångar     

Varulager m m      
   Varulager  274  357 

  274  357 

Kortfristiga fordringar    
   Kundfordringar  1 042  830 
   Övriga fordringar  189  168 
   Förutbetalda kostnader och     
   upplupna intäkter 5 829  1 191 

  2 060  2 189 

Kortfristiga placeringar     
   Övriga kortfristiga placeringar 6 10 000  6 000
 
  10 000  6 000 

Kassa och bank   2 049  7 070 
      
Summa omsättningstillgångar  14 383  15 616 

Summa tillgångar  14 975  15 974

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
     
Eget kapital 7   
   Balanserat resultat  10 792  12 526    
   Årets resultat  -805  -1734 

Summa eget kapital  9 987  10 792 

      
Avsättningar  8 47  49 
      
Kortfristiga skulder      
   Leverantörsskulder  823  908 
   Övriga skulder  235  291 
   Upplupna kostnader och       
   förutbetalda intäkter 9 3 883  3 934 

Summa kortfristiga skulder  4 941 5 133 

Summa Eget kapital och Skulder  14 975 15 974 

POSTER INOM LINJEN     
   Ställda säkerheter  Inga  Inga 
   Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
       
       
       
       
       
       

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

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

Intäktsredovisning 
Erhållna offentligrättsliga bidrag avser medel 
som årligen erhålls i form av bidrag från RF, 
SOK, EAA (Europeiska Friidrottsförbundet) och 
IAAF (Internationella Friidrottsförbundet). Net-
toomsättningen avser försäljning av rättig heter 
till sponsorer och försäljning av biljetter till 
 arrangemang.

Under rubriken Avgifter och avtal ingår barterav-
tal, kursavgifter och sanktionsavgifter. Medlems-
intäkter avser årsavgifter inbetalda av medlem-
mar. Övriga intäkter utgörs av vidarefakturerade 
kostnader som skall bäras av annan part samt 
intäkter från förlagsverksamhet. 

Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla 
risker och rättigheter som är förknippade med 
ägandet har övergått till köparen, vilket normalt 
inträffar i samband med leverans. Erhållna bi-
drag och sponsorintäkter periodiseras på den 
tidsperiod de avser.    
     
     
   

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till an-
skaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar baserade på bedömd nyttjande-
period.
    
Planenlig avskrivning enligt följande: 

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

   

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

Fordringar   
Fordringar är redovisade till det belopp varmed 
de beräknas infl yta. 

Not 1 Erhållna offentligrättsliga bidrag  2012 2011  

Bidrag RF/Idrottslyftet/Elitstöd  17 718  18 200    
Bidrag SOK därav 649 ksek (858 ksek) från RF  2 183  2 330    
Bidrag EAA  134  132    
Bidrag IAAF  -  -    
Övr bidrag  50  605    
 
Summa  20 085 21 267    
       
 
Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter  2012 2011  

Styrelse och generalsekreterare  923  788    
Övriga anställda  7 494  7 184    
Ledararvode, landslagsersättningar  1 353  1 541    
Sociala avgifter enligt lag och avtal  3 627  3 783    
(varav pensionskostnader)  (841)  (887)    
      
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter  13 397 13 296

  
Pensionskostnader för generalsekreteraren 201 ksek (170 ksek). 
Uppsägningstiden för avtalet är från Svenska Friidrottsförbundets sida tolv 
månaders uppsägningstid. 
Vid uppsägning från generalsekreterarens sida gäller sex månader.        
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  2012  2011
Medelantalet anställda med fördelning        
på kvinnor och män        
Män  13  13    
Kvinnor  7  7

Totalt  20 20    
      

 
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen   2012-12-31  2011-12-31    
Män        
 Styrelse  6  6  
 GS  1  1

Totalt  7 7    
    

Kvinnor       
 Styrelse  4  4    
 GS  -  -    
      
Totalt  4 4    
   

Not 3 Inventarier   2012-12-31 2011-12-31   

Ingående anskaffningsvärde  1 380  1 580   
Årets inköp  458  126    
Försäljning/utrangeringar  -390  -326    
      
Utgående anskaffningsvärde  1 448 1 380   

Ingående avskrivningar enligt plan  -1 072 -1 229   
Försäljning/utrangeringar  388 317   
Årets avskrivning enligt plan  -222 -160    
    
Ackumulerad avskrivning  -906 -1 072   

Utgående planenligt restvärde  542 308    
      

Not 4 Aktier i dotterföretag      

Svensk Friidrott Produktion AB, 556850-3444, säte Solna  Aktieinnehav  Tot antal aktier Resultat Eget kapital  
  1 000 1 000 -404    486  
       

 
Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2012-12-31 2011-12-31 

Förutbetalda hyror  170  138    
Förutbetalda företagsförsäkringar  41  42    
Övriga förutbetalda kostnader   618  1 011    
      
Summa  829 1 191    
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Not 6 Kortfristiga placeringar  2012-12-31                      2011-12-31   
       
 Bokfört  Marknads  Bokfört  Marknads     
 värde värde värde värde     
    

Räntepapper Nordea fast räntekonto 2 000 2 000      
           Swedbank fast räntekonto 8 000 8 000 6 000 6 000     
     
Summa 10 000 10 000 6 000 6 000     
     

        
Not 7 Eget kapital         
  Balanserat Årets  Totalt eget     
  kapital resultat kapital     
     
Belopp vid årets ingång  12 526 -1 734 10 792    
Resultatdisposition  -1 734 1 734 0    
Årets resultat   -805 -805    

Utgående balans  10 792  -805 9 987     
         
   

Not 8 Avsättningar  2012-12-31  2011-12-31 

Avsättning löneskatt  47  49  

Summa  47  49     
     

         
       

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2012-12-31  2011-12-31 

Upplupna semesterlöner  591  596    
Arbetsgivaravgifter  422  403    
Guld-stipendiater  450  450    
Ungdomsprojekt  140  140    
Föreningsprojekt  467  -    
Internationella stimulansbidrag  150  150    
Elitstöd  -  1 000    
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 663  1 195     
     
Summa  3 883  3 934     
     

        
        
 
        
        
 
        
        
 
        
        
 

Stockholm den 20 februari 2013

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Tomas Riste, ordförande

Lena Aruhn, Pia Bosdotter Ols on, Curt Högberg, Jan Kowalski,

Karin Lundgren, Toralf Nilsson, Åke Westerlund, Mats Åkerlind

Johanna Berggrén (personalrepr), Anders Albertsson (GS)
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Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Fri idrottsförbundet för räkenskapsåret 
2012-01-01 - 2012-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo-
visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-
visionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syf-
te att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, lik-
som en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundetsfi nansiella ställning 
per den 31 december 2012 och av dess fi nansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Friidrotts-
förbundet för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma omnågon styrelseledamothar företagit någon åt-
gärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter-
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 mars 2013

Lars Egenäs  Lars Bauman

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse 
Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet

Organisationsnummer 802001-0719

Årsredovisning
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Kostnader programområden

17 374

9 954

6 387

11 535

2011

14 054

9 940

5 712

8 660

2012

 Förbundets organisation

 Barn- och Ungdom

 Marknad/Arrangemang

 Elit och landslag 

37%

26%

15%

22% 26%

14%

22%

38%

Intäkter
20112012

 Självfi nansiering     SOK     Statsstöd / Idrottslyftet / Elitstöd

17 902

17 476

2 183

48%
46%

6%

17 850

23 287

2 379

41%
54%

5%
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Organisation
Hedersordförande
H M Drottningen

Ordförande
Tomas Riste

Förste vice ordförande
Karin Lundgren

Andre vice ordförande
Toralf Nilsson

Övriga ledamöter
Lena Aruhn, Pia Bosdotter Olson (från 2012-03-25), 
Curt Högberg, Jan Kowalski, Lillemor Rönnbrant 
(t.o m. 2012-03-25), Åke Westerlund (från 2012-
03-25), Mats Åkerlind, Johanna Axelsson (personal-
representant t.o.m 2012-11-15), Johanna Berggrén 
(personalrepresentant från 2012-11-16). 

Hedersledamot
Arne Ljungqvist 

Valberedning
Johan Storåkers (ordförande), Berndt Andersson, 
Krister Clerselius, Ellinor Johansson (t.o.m. 
2012-03-25), Cecilia Nilsson (från 2012-03-25), 
Kristina Södergren (t.o.m. 2012-03-25), Siv Tjärner 
(från 2012-03-25)

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs

Revisorssuppleanter
Margareta Tell, Owe Westin

Tävlingskommittén
Mats Åkerlind (ordförande), Jan Ahlström, Per 
Crona (t.o.m. 2012-03-25), John-Eric Ericsson, 
Gunnar Holm, Toralf Nilsson, Mikael Romell (från 
2012-03-25), Lillemor Rönnbrant (från 2012-03-
25), Anders Tallgren, Anna Wiik, Stefan Olsson, 
Andreas Thornell

Utmärkelsekommittén
Anders Borgström (ordförande), Bengt Holmberg, 
Kerstin Rosén, Elisabeth Rosenberg 

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordförande), Ulf Agrell, Peter Hack-
enschmidt, Gudrun Kinger

Internationella kommittén 
(kallad arbetsgruppen t.o.m. 2012-10-01)
Toralf Nilsson (ordförande), Anders Albertsson (från 
2012-03-07), Sigyn Ekwall, Curt Högberg, Lennart 
Karlberg (t.o.m. 2012-03-25), Tomas Riste (från 
2012-05-21)

Kommittén för Ultradistanslöpning
Staffan Åkerblom (ordförande), Arne Andersson 
(t o m 2012-03-13), Fredrik Elinder, Miranda Kvist 
(från 2012-03-13), Torill Fonn-Hartikainen, Cecilia 
Petersson

Anläggningsrådet
Johan Storåkers (ordförande), Rickard Bryborn, Ove 
Jonsson, Lars Söderberg, Björn Lindén

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet (t.o.m. 30 november)
Dick Larsson (ordförande), Tommy Eriksson, Lena 
Haggren-Råsberg, Magnus Håkansson, Jenny 
J acobsson, Jenny Lingman Framme, 
Marina  Sjöberg, Stefan Olsson

Medicinska kommittén (från 30 november)
Sverker Nilsson (ordförande), Örjan Ekblom, Jenny 
Jacobsson, Jan Kowalski, Jenny Lingman Framme, 
Marika Sjöberg, Stefan Olsson (adjungerad).

Arbetsgruppen för statistik
Jonas Hedman (ordförande), Börje Andersson, Sven 
Gärderud, Bengt Holmberg, Lennart Julin, Rooney 
Magnusson, Bo Nordin

Ungdomsrådet
John-Eric Ericsson, Rebecca Jansson, Åsa Jönsson, 
Nathalie Magnusson, Filip Regnander (från 2012-
03-25), Andreas Rydberg (t.o.m. 2012-03-25), 
Linus Skjutar Apell, Sofi e Ögren, Daniel Bergin (adj.)

Aktivas råd
Emma Green Tregaro, Robert Kronberg (t.o.m. jan. 
2012), Cecilia Nilsson, Charlotte Schönbeck, Stefan 
Tärnhuvud (från jan. 2012) Nicklas Wiberg, Stefan 
Olsson (adj.)

Övriga grupper

Folksam Grand Prix styrgrupp 
(kallad Ledningsgrupp FGP t.o.m. 2012-11-01)
Tomas Riste ordförande (t.o.m. nov. 2012), Pia 
Bosdotter Olson ordförande (från nov. 2012), Jan 
Kowalski, Karin Lundgren, Anders Olsson, Björn 
Sandborgh, Stephan Hammar (adj.)

LOC IEM 2013
Lennart Karlberg (ordförande t.o.m. 2012-03-20), 
Stefan Karlsson, Martin Kurzwelly, Karin Lundgren, 
Max Markusson, Toralf Nilsson (ordförande från 
2012-03-20), Camilla Nyman (från 2012-05-29), 
Johan Pagerup, Sabine Söndergard (t.o.m. 2012-
05-28), Thomas Torkelsson, Anders Albertsson (GS, 
adj.), Anki Sande, Lena Sjöstrand (projektkoordina-
tor (adj. från 2012-02-01)

Anställd personal

Stephan Hammar, t.f., generalsekreterare 
t.o.m. 2012-01-31
Anders Albertsson, generalsekreterare 
från 2012-02-01
Stephan Hammar, marknads- och eventchef från 
2012-02-01
Anna Jonsson, marknadskoordinator, 
föräldraledig t.o.m. 2012-11-13
Magnus Fridell, vik marknadskoordinator, 
t.o.m. 2012-11-13
Christina Lundqvist, ekonomiansvarig 
Johanna Berggrén, ekonomiassistent, 90%
Elisabeth Rosenberg, GS-support, förlagsansvarig, 
föreningsadministration
Lennart Julin, hemsidesredaktör, statistik- och 
regelansvarig
Fredrik Trahn, kommunikationsansvarig 
Ellinor Jansson, reception, kontorsservice
Rolf Asplund, sjukskriven
Daniel Bergin, barn- och ungdomsansvarig
Björn Lindén, ansvarig Idrottslyftet
Andreas Thornell, tävlingsansvarig
Gunilla Dahlén, ansvarig motion och långlopp, 60%
John-Eric Ericsson, ansvarig FRIDA, 20%
Johan Andersson, föreningsutveckling, projektan-
ställd från 2012-08-27
Stefan Olsson, förbundskapten
Anders Rydén, träningsansvarig
Mikael Norman, ansvarig tränarutbildning
Johanna Axelsson, landslagskoordinator junior-
ungdom
Petra Eklund, landslagkoordinator senior, 75%, 
föräldraledig från 2012-04-19
Ulf Friberg, grengruppschef medel- och långdistans, 
50%
Anders Axlid, grengruppschef kast, 50%
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Representation
Internationella organisationer

International Association of Athletics Federa-
tions (IAAF)
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceordförande)
Technical Committee: Sigyn Ekwall (ledamot)
Competition Commission: Rajne Söderberg (leda-
mot)
Athletes’ Commission: Stefan Holm (ledamot)

International Athletics Foundation (IAF)
Arne Ljungqvist (vice ordförande)

World Anti-Doping Agency (WADA)
Arne Ljungqvist (vice ordförande)
Executive Committee: Arne Ljungqvist
Health, Medical & Research Committee: Arne Ljung-
qvist (ordförande)

Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
Arne Ljungqvist (hedersledamot)
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordförande) 
Court of Arbitration for Sports: Conny Jörneklint

European Athletic Association (EAA)
Council: Toralf Nilsson (ledamot)
Competition Committee: Toralf Nilsson (ledamot)
Athletes´ Commission: Kajsa Bergqvist (vice ordfö-
rande)
Medical & anti doping Commission: Jan Engström 
(ledamot)
Appeal Commission: Thore Brolin (ledamot)
Clubs Commission: Curt Högberg (ledamot)

European Athletics Coaches Association
Bengt-Erik Blomkvist (ledamot från 2012-10-28)

The Association of European Athletics 
Meetings Organizers (Euromeetings)
Rajne Söderberg (ordförande)

World Masters Athletics (WMA)
Records Committee: Ivar Söderlind

European Veteran Athletics Association 
(EVAA)
Technical Board: Ivar Söderlind (Record Statistician)

Internationella möten

Nordiskt möte barn & ungdomsfriidrott, 
Oslo, 8-9 februari
Daniel Bergin, Rebecca Jansson, Åsa Jönsson, Björn 
Lindén

Nordiska Veterankommittén, Jyväskylä, 
4 april
Ivar Söderlind, Gudrun Kinger och Ulf Agrell

Nordic Congress, Köpenhamn, 14-15 april
Anders Albertsson, Toralf Nilsson, Andreas Thornell

Nordiska Veterankommittén, Zittau, 
19 augusti
Gudrun Kinger, Peter Hackenschmidt och Ivar 
Söderlind

7th European Athletics CEO Conference, 
Neusiedl am See, 20-22 april
Anders Albertsson, Stephan Hammar

EVAA General Assembly, Zittau, 21 augusti
Gudrun Kinger, Peter Hackenschmidt och Ivar 
Söderlind

Nordic General Secretaries Conference, 
Köpenhamn, 27-28 september 
Anders Albertsson, Andreas Thornell

One-Day Meeting Organisers Forum, 
St Julians, 11 oktober
Ulf Saletti, Anders Tallgren, Andreas Thornell

EAA Convention, St Julians, 11-13 oktober
Anders Albertsson, Curt Högberg, Staffan Movin, 
Tomas Riste, Anders Tallgren, Andreas Thornell

International Festival of Athletics Coaching, 
Glasgow, 26-28 oktober
Tomas Avebäck, Jörgen Becke, Daniel Bergin, 
Bengt-Erik Blomkvist, Torbjörn Eriksson, Niklas Fern-
ström, Ulrik Mattisson, Karin Olsson, Erik Pihlgren, 
Alexander Tursell. 

Nordic Technical Conference, Reykjavik, 
9 november
Lennart Julin, Andreas Thornell

Internationell Tävlingsrepresentation

European Athletics Outdoor Classic Meeting, 
Dessau, 25 maj
Lars Danielsson (Technical Delegate)

Josef Odlozila Memorial (European Athletics 
Premium Meeting), Prag, 11 juni
Toralf Nilsson (Technical Delegate)

21st European Athletics Championships, 
Helsinki, 27 juni-1 juli  
Mats Svensson (Chief ITO/ATO)

14th IAAF World Junior Championships, 
Barcelona, 10-15 juli
Kjell Ahnstedt (ITO)

The XXX Olympic Games, London, 3-12 
augusti
Mats Svensson (ITO)

Diamond League Meetings, Athletissima, 
Lausanne, 23 augusti
Kjell Ahnstedt (Technical Delegate)

Gugl Gala European Athletics Outdoor 
Classic Meeting, Linz, 20 augusti
Pär Holm (Technical Delegate)

Belgacom Memorial Van Damme, Diamond 
League Final, Brussels, 7 september
Mats Svensson (Technical Delegate)

Nationella organisationer

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsstyrelsen: Krister Clerselius (ledamot)
Elitråd: Lena Aruhn
IT-råd: Andreas Thornell
Råd för rum och arena (RIRA): Johan Storåkers

Sveriges Olympiska Kommitté 
Aktivas kommitté: Susanna Kallur

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Kerstin Rosén (hedersledamot)
Valberedning: Kerstin Rosén (ordförande)

Nationella möten

SOK:s årsmöte, 24 april
Tomas Riste

Riksidrottsforum, Stockholm, 
10-11 november
Stephan Hammar, Curt Högberg, Åsa Jönsson
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Sanna Kallur på landslagets 
träningsläger i San Diego.
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Förtjänstmedalj i guld
Sven Gärderud IFK Lidingö FK

Ivar Söderlind IFK Umeå

Gustaf Björklund IFK Umeå

Lennart Karlberg Svensk Friidrott

Rooney Magnusson Svensk Friidrott

Förtjänstmedalj i silver
Anders Rydén Huddinge AIS

Anders Gärderud IFK Lidingö FK

Leif Robertsson IFK Lidingö FK

Lars-Erik Berg Mölndals AIK

Gunnar Rosén Söderhamns IF

Gunnar Bergqvist Turebergs FK

Anders Johansson Turebergs FK

Ingegerd Johansson Turebergs FK

Börje Nordin Åsbro GoIF

Per Crona Örgryte IS

Förtjänstmärke 
Ann-Catrin Lindström Huddinge AIS

Kurt Caspersson GIF Manhem

Lennart Henriksson GIF Manhem

Gösta Lindberg GIF Manhem

Rolf Jakobsson Roma IF

Stefan Antonsson Valbo AIF

Hans Bywall Valbo AIF

Sigge Borgkvist Valbo AIF

Lars Davidsson Valbo AIF

Sonja Engblom Valbo AIF

Gunilla Hall Valbo AIF

Marita Hayden Valbo AIF

Daniel Hedström Valbo AIF

Eva Jansson Valbo AIF

Christen Vad-Schüt Valbo AIF

Per-Åke Vestlund Valbo AIF

Per-Ove Rinvall VIF Gute

Benny Andersson Valbo AIF

Stefan Antonsson Valbo AIF

Sigge Borgkvist Valbo AIF

Hans Bywall Valbo AIF

Lars Davidsson Valbo AIF

Björn Engblom Valbo AIF

Sonja Engblom Valbo AIF

Gunilla Hall Valbo AIF

Dick Hayden Valbo AIF

Marita Hayden Valbo AIF

Daniel Hedström Valbo AIF

Eva Jansson Valbo AIF

Lars Jansson Valbo AIF

Stefan Jansson Valbo AIF

Betty Malmo Valbo AIF

Gudrun Nilsson Valbo AIF

Lars Nilsson Valbo AIF

Thomas Nilsson Valbo AIF

Ralf Struyk Valbo AIF

Susanne Struyk Valbo AIF

Anki Wadelius Valbo AIF

Christen Vad-Schüt Valbo AIF

Per-Åke Vestlund Valbo AIF

Förtjänstdiplom föreningar
Valbo AIF, 100 år 

GIF Manhem, 100 år  

Gillberga-Lista IF, 80 år  

Skillingaryds FK, 75 år

Finspångs AIK, 75 år

 

Stora Grabbar
Anders Szalkai 517

Stefan Tärnhuvud 518

Gabriel Wallin 519

Charlotte Schönbeck  520

20 A-landskamper
Carolina Klüft

Helena Engman

Utmärkelser

 Män utomhus

Halvmarathon 1:02:40  Mustafa Mohamed Hälle IF Venlo 25.  3. 2012 
100 km landsväg 6:28:58  Jonas Buud IFK Mora  Seregno 22.  4. 2012 
Längd 8.22  Michel Tornéus Hammarby IF Kuortane, FIN 22.  7. 2012 
 
Kvinnor utomhus 

400m 51.40  Moa Hjelmer Spårvägens FK Helsinki 28.  6. 2012 
 51.13  Moa Hjelmer Spårvägens FK Helsinki 29.  6. 2012 
Halvmarathon 1:10:30  Isabellah Andersson Hässelby SK Göteborg 12.  6. 2012 
100 km landsväg 7:35:24  Kajsa Berg Huddinge AIS Seregno 22.  6. 2012 
Stav 4.58  Angelica Bengtsson Hässelby SK Sollentuna 12. 5. 2012  
Slägga 70.33  Tracey Andersson Ullevi FK Jablonec 15. 4. 2012 
Spjut 58.16  Sofi  Flinck Västerås FK Barcelona, ESP 10. 7. 2012  
 61.40  Sofi  Flinck Västerås FK Barcelona, ESP 11. 7. 2012  
 
Män juniorer (P19) utomus 

Stav 5.48  Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö AI Göteborg 2.  9. 2012 
 
Kvinnor juniorer (F19) utomhus 

Stav 4.58  Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK Sollentuna 5.  7. 2012 
Diskus 53.66  Heidi Schmidt 93 Täby IS Sollentuna 12.  8. 2012 
Slägga 62.28  Eleni Larsson 93 Huddinge AIS Huddinge 28. 4. 2012  
 63.68  Eleni Larsson 93 Huddinge AIS Huddinge 28.  4. 2012 
 66.19  Eleni Larsson 93 Huddinge AIS Växjö 19.  8. 2012 
Spjut 54.85  Sofi  Flinck 95 Västerås FK Pihtipudas, FIN 14.  6. 2012 
 58.16  Sofi  Flinck 95 Västerås FK Barcelona, ESP 10.  7. 2012 
 61.40  Sofi  Flinck 95 Västerås FK Barcelona, ESP 11. 7. 2012   
     
Kvinnor utomhus 

400m 52.29  Moa Hjelmer Spårvägens FK Istanbul, TUR 10.  3. 2012 
4x200m 1:36.89  Landslag Steinkjer, NOR 11.  2. 2012 

Nya svenska rekord 2012

Förtjänstdiplom 
Ann-Catherine Oweling Finspångs AIK

Kent Schölin Finspångs AIK

Anders Oskarsson Finspångs AIK

Ulf Hedström Gillberga-Lista IF

Anneli Seidl Gillberga-Lista IF

Per-Ove Rinvall VIF Gute

Björn Holmström Huddinge AIS

Mats Krigh Huddinge AIS

Hans Carlsson  Huddinge AIS

Marianne Carlsson Huddinge AIS

Fotios Makrostergios Huddinge AIS

Mikael Wirstedt Huddinge AIS

Rolf Jakobsson Roma IF

Carina Lindkvist Skillingaryds FK

Jörgen Lindkvist Skillingaryds FK

Peter Torp Skillingaryds FK

Michael Nordh Tväråselets AIF

40

Foto:
Samtliga bilder 
Ryno Quantz förutom:
Deca Text&Bild: sid 4, 7 (övre 
bilden), 10, 14, 26.
Jeff Johns: sid 19, 24.
Ben Roberts: sid 41. 
Andreas Thornell: sid 5 
(övre bilden)
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Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största godkända elit- och motionsloppen 2012. (över 1200 anmälda år 2012)  Blått = ökat Rött = minskat    

         

Antal anmälda i de största loppen   

Tävling 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Göteborgsvarvet 35276 35780 40412 45372 53848 58122 59617 62513   
Vår Ruset, Stockholm 31309 28079 26884 26766 29069 29763 30324 32158   
Tjejmilen, Stockholm 21712 21836 22361 25676 25922 28091 30576 32111   
Midnattsloppet, Stockaholm 11924 15576 16934 19186 20603 21151 24441 30300   
Lidingöloppet 15981 15921 20056 21248 23444 23703 26704 27732   
ASICS Stockholm Marathon 17071 17249 17655 18259 18827 20136 20651 21266   
Vår Ruset, Göteborg 19687 18589 19542 19200 17500 16600 16600 16900   
DN Stockholm halvmarathon 5706 5986 7054 9329 11176 13585 15158 16689   
Bellmanstafetten, Stockholm 6325 6955 8250 9245 9535 10900 13780 14920   
Midnattsloppet, Göteborg    7319 10680 12365 13828 14039   
Blodomloppet, Stockholm 5369 5286 6796 7646 9666 9698 9862 13811   
Blodomloppet, Linköping 7099 6765 8407 9000 10626 11335 11463 13344   
Blodomloppet Uppsala 1170 1603 1882 4700 6669 7794 9966 12547   
Blodomloppet, Göteborg 3679 3925 3593 7000 10349 9451 9370 11863   
Jubileumsmarathon, Stockholm        10510   
Vår Ruset, Karlstad 8572 8615 9655 9000 7759 7650 8040 9621   
Vår Ruset, Norrköping 8364 7265 8268 7529 6586 6127 6655 8480   
Vår Ruset, Örebro 9248 8833 9221 8730 7782 7800 7400 7610   
Blodomloppet Umeå 1762 2426 3564 4200 5999 7243 5584 7174   
Blodomloppet, Borlänge  733 2680 3800 5083 4578 5096 7081   
Hässelbyloppet, Stockholm 1653 2225 2647 3384 4327 5193 6102 7041   
Tjur Ruset, Stockholm 1369 1556 2398 3456 4622 5108 5517 6678   
Blodomloppet, Malmö 3142 3046 2249 5100 5745 6098 6269 6626   
Vår Ruset, Jönköping 7247 6385 6476 6462 6283 6320 6337 6585   
Vår Ruset, Malmö 9413 9132 9427 10662 9967 8787 7497 6494   
Vår Ruset, Gävle 5046 5347 5342 5292 5112 5102 5900 6400   
Lidingö Tjejlopp 4340 4475 4634 4953 5731 5598 6333 6005   
Vår Ruset, Västerås 8161 7031 7011 7041 5830 5300 5400 5700   
Kretsloppet, Borås     2538 4009 4132 5621   
Vår Ruset, Sundsvall 6532 6298 5981 6154 6179 5591 5220 5614   
Vår Ruset, Vänersborg 7089 5860 6242 6270 6004 5013 5245 5403   
Malmömilen        4377 5252   
Vår Ruset, Halmstad 7631 6127 6408 6274 6237 5938 5481 5116   
Vasastafetten, Mora 3165 2790 3040 3060 3180 3510 4420 5030   
Vår Ruset, Växjö 8547 7600 7422 7742 6782 5789 5045 4914   
Blodomloppet, Västerås 2124 1737 2102 3162 3673 3418 3495 4901   
Blodomloppet, Jönköping 2149 2035 2368 3400 3523 3999 4387 4761   
Blodomloppet Hudiksvall 2750 2742 2912 3140 3415 3697 3856 4479   
Karlstad Stadslopp 2652 2303 2321 2257 2836 3506 4020 4430   
Lundaloppet, Lund 1272 1238 1195 1562 2548 3453 4011 4400   
Dr Margaretaloppet, Kalmar 4395 4479 4139 4044 3967 3743 3843 4351   
Premiärmilen, Stockholm   849 1911 2670 3037 4014 4231   
Topploppet, Stockholm      2753 3474 4142   
Kungsholmen runt, Stockholm 974 838 991 1312 1946 2187 3009 4006   
Finalloppet, Göteborg 589 649 966 1145 1663 1817 2058 3934   
Blodomloppet, Örebro 2443 1943 1622 1832 3371 3186 2929 3750   
Göteborgsvarvets seedningslopp     1783 2772 2782 3412   
Vår Ruset, Luleå 6180 5141 5788 6524 5414 4735 4606 3348   
I form-loppet, Malmö     2500 3410 3348 3133   
Spring Cross, Stockholm  2152 2272 1956 2280 2762 2602 2931   
Malmö halvmarathon       2667 2901   
Blodomloppet, Karlskrona      1352 1894 2894   
Å-varvet, Eskilstuna       1409 2856   
Springtime Helsingborg 846 764 967 1240 1387 2004 2397 2586   

Tävling 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

I Form-loppet, Göteborg      2130 2001 2497   
Vår Ruset, Uppsala  2966 3332 3388 3400 3225 3108 2386   
Parloppet, Stockholm     1824 1926 2086 2356   
Vår Ruset, Umeå 5034 4275 4268 3700 3394 2645 2300 2200   
Luleå stadsmara 1339 1305 1213 1092 1260 1153 2365 2158   
Prinsens minne, Halmstad 232 263 503 914 1447 1604 1864 2111   
Yddingeloppet, Malmö 616 623 664 700 1014 1253 1608 2034   
Blodomloppet, Luleå      913 1563 2013   
I Form-loppet, Stockholm      2035 1889 1963   
S:t Olavsloppet, Östersund 1493 1407 1524 1384 1417 1520 1682 1848   
Tjur Ruset, Karlstad 446 590 698 658 989 1183 1450 1838   
Grabbhalvan Norrköping 3175 2748 2255 2235 2068 1525 1900 1683   
Blodomloppet, Visby  1087 1508 2178 2077 2100 2003 1650   
Milspåret, Stockholm   528 890 1098 1266 1698 1635   
Varbergsloppet 290 348 410 412 882 1149 1400 1598   
Sicklaloppet, Stockholm       1502 1594   
Växjöloppet 1036 800 922 929 1200 1646 1451 1501   
Victorialoppet, Borgholm 1305 1254 1334 1260 1404 1408 1525 1480   
Trosa stadslopp 943 940 894 1065 1200 1240 1374 1407   
Falkenbergs stadslopp 620 714 828 877 1045 980 1293 1402   
Sylvesterloppet, Göteborg 1202 1306 1248 1470 1576 1339 1671 1357   
Å-stadsloppet, Örebro   583 605 780 624 1190 1326   
Kraftprovet, Trollhättan 1003 939 970 1158 1371 1129 1288 1317   
Kistaloppet, Stockholm      1023 1487 1314   
Grabbhalvan Örebro 1946 1885 1683 1766 1435 1339 1315 1300   
Näsetloppet, Näset      1033 933 1216   
Summa 330643 328765 356348 399221 443517 472667 513137 575778   

           
Största ungdomsloppen  (över 500 deltagare år 2012) (fullföljande upp till 16 år) Blått = ökat Rött = minskat    

Tävling 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Lilla Göteborgsvarvet 8190 7578 8114 8056 6759 10917 10865 11114   
Stockholm minimarathon 6973 5723 6477 6611 7434 7525 7604 7416   
Lilla Lidingöloppet 5222 4680 4276 4665 4968 3909 3778 3899   
Lidingö skolstafetten   2640 2500 2797 2804 2860 2936   
Växjöloppet        1600   
Knatteloppet, Lidingö   2035 2780 2920 1861 1631 1590   
Midnattsloppet, Stockholm 817 885 1026 1201 1239 1427 1383 1511   
Miniloppet, Karlstad 1094 829 594 686 1193 1173 1565 1414   
Kretsloppet, Borås       765 1411   
Lilla Kistaloppet        1141   
Tolvanloppet, Bromma    665 925 831 1000 1070   
Lilla Tjejmilen, Stockholm 935 923 729 750 735 839 903 888   
Kalv Ruset, Karlstad 116 172 207 214 335 331 600 875   
Trosa stadslopp       292 873   
Lerumsloppet  155 307 334 346 503 746 720   
Lilla Skärholmsloppet        716   
KK-joggen, Katrineholm       639 705   
Kalv Ruset, Stockholm 187 233 213 233 373 443 556 681   
Kraftprovet, Trollhättan       239 625   
Turebergsstafetten 370 435 410 395 552 490 473 515   
Tjejruset, Falun        513   
Summa 23904 21613 27028 29090 30576 33053 35899 42213   
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Ett år går förvånansvärt snabbt. Jag tillträdde min tjänst 1 februari 2012 och tiden 
har bara fl ugit fram. Det kan bero på att vi haft ett ovanligt händelserikt år förstås. 
Inte lika medialt turbulent som 2011, men likväl ett prövande år.

Det har känts fantastiskt att åter få träda 
in i den idrott som har varit min sedan 
barnsben. Fylld av engagerade människor 
som brinner för samma sak. Jag har haft 
förmånen att få arbeta som chef för ett 
erfaret gäng på förbundskontoret. Paral-
lellt har jag haft ett fortsatt engagemang i 
inomhus-EM i Göteborg vilket gjort arbe-
tet dubbelt roligt.

Vi har haft ett år där vi fått hantera 
vikande intäkter och vi har fått ta rejäla 
tag för att få en budget i balans. Det har 
inneburit stora nedskärningar i verksam-
heten samt att två anställda har blivit 
övertaliga.

Nyttigt att prioritera
Även perioder då man måste prioritera 
är dock nyttiga för en verksamhet som 
vår. Samarbetet med styrelsen har varit 
fantastiskt bra i detta arbete som har haft 
devisen ”vi måste bromsa och gasa sam-
tidigt”.

Detta har gjort att nedskärningarna 
känts relevanta och mötts av förståelse i 
friidrottssverige. Det viktigaste i vårt fort-
satta arbete med att ”gasa och bromsa 
samtidigt” är:

1. Det långsiktiga arbetet med ”friidrot-
tens röda tråd” ska prioriteras. Detta 
har medfört beslut om att tillsätta en 
Idrottschef som skall driva detta ut-
vecklingsjobb. Vi inrättar en Idrotts-
avdelning som inkluderar barn- och 
ungdomsområdet. Grenutvecklingen 
centraliseras på sikt (förhoppning om 
att vara i mål 2015) där verksamheten 
ersätts av heltidsanställda grenutveck-
lingsansvariga i samverkan med våra 
friidrottscentrum.

Att gasa och bromsa samtidigt

2. Vi vill förfoga över och exploatera våra 
marknadsrättigheter själva. Det har 
resulterat i en rekrytering av Fotboll-
förbundets marknadschef Jan Larsson. 
Vår stora potential till ökade intäkter 
ligger på marknadssidan speciellt inom 
området  folkhälsa och motion. Själv-
klart är det viktigt att det kommer 
fram nya stjärnor och nya medaljer 
men investeringarna idag sker mer i 
andra områden av vår verksamhet.

3. Det är viktigt att hela rörelsen samlas 
runt en gemensam målsättning. Därför 
är processen för en ny verksamhetsin-
riktning från 2014-2020 viktig. Inte 
minst för att så många som möjligt 
kan få komma till tals.

Det är mycket glädjande att 2012 var ett 
idrottsligt starkt år för oss. Moa, Michel, 
Ebba och Emma svarade för starka pre-
stationer med medaljer på seniorsidan 
och våra fantastiska juniorer Sofi  och 
Angelica med VM-guld för juniorer. San-
nerligen lovande för framtiden!

Min förhoppning inför 2013 är att vi 
skall kunna vända trenden på intäkts-
sidan samt sjösätta de planer vi har för 
framtiden.

Anders Albertsson

Generalsekreterare
Svensk Friidrott

Generalsekreterarens ord
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårs-
mötet inte är samlat, förbundets högsta 
beslutande organ. Styrelsens åligganden 
beskrivs i stadgarna och uppgifterna är 
bland annat att driva Svensk Friidrotts 
verksamhet enligt dessa stadgar och för-
bundsårsmötets beslut, samt verka för 
friidrottens utveckling i Sverige.

Styrelsen består av nio ledamöter (sex 
män och tre kvinnor) och en personal-
representant. Därutöver deltar general-
sekreteraren, styrelsens sekreterare, oftast 
två ledamöter från Ungdomsrådet och 

en representant från valberedningen. I 
aktuella frågor bjuds det ofta in hand-
läggare från förbundskansliet med vilka 
man har ett nära samarbete. Styrelsen 
har under 2012 haft 14 protokollförda 
sammanträden.

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

kommande åren och välja förbundsord-
förande och ledamöter i förbundssty-
relsen. Förbundsårsmötet 2012 genom-
fördes i Sollentuna den 24-25 mars med 
128 röstberättigade distriktsrepresen-
tanter.

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att vid 
förbundsårsmötet föreslå kandidater 
till styrelsen. Valberedningen består av 
ordförande och fyra övriga ledamöter 
– två kvinnor och två män – valda av 
förbundsårsmötet.

Svensk Friidrotts styrelse 2012

Förbundsstyrelsen 2012. Åsa Jönsson, representant Ungdomsrådet, Curt Högberg, Karin Lundgren, Tomas Riste, ordförande, Christina Lundqvist, sekrete-
rare, Toralf Nilsson, Johanna Berggrén, personalrepresentant, Mats Åkerlind, Jan Kowalski, Åke Westerlund och Anders Albertsson, generalsekreterare. 
På bilden saknas Lena Ahrun och Pia Bosdotter Olson.

FriidrottsgalanFörbundsstyrelsen
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