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Friidrottsfest i Göteborg och 
VM-guld i Moskva
Vid inomhus-EM bjöd Göteborg återigen på en fantastisk idrottsfest och vid VM i Moskva 
bärgades det åttonde svenska VM-guldet. Förutom det hände enormt mycket mer på 
våra arenor, i terräng eller stadslopp och inte minst i våra styrelserum.

Inomhus-EM i Göteborg erbjöd ett helt 
nytt koncept under devisen ”All under 
one roof” vilket byggde ett europamäs-
terskap som för publiken var både till-
gängligt och sammanhållet under ett och 
samma tak. Dessutom var mästerskapet 
det mest miljömässigt hållbara friidrotts-
arrangemanget någonsin.

I våra mål för inomhus-EM på hem-
maplan spändes den idrottsliga bågen 
rejält, sex medaljer var en tuff utmaning. 
En utmaning våra aktiva lyckades matcha 
på ett smått sensationellt sätt. Medal jörer 
var Abeba Aregawi, Michel Tornéus, 
Ebba Jungmark, Emma Green Tregaro, 
Moa Hjelmer och Erica Jarder. Lägg där-
till att flera av vår unga deltagare gjorde 
fantastiska prestationer som gav platser 
precis utanför prispallen. För förbunds-
kapten Stefan Olsson blev det en strålan-
de avslutning på uppdraget och en härlig 
utmaning för Karin Torneklint att ta över.

Första stora uppdraget för Karin blev 
att föra Sverige vidare i lag-EM vilket vi 
klarade genom en andraplats. Tävling-
arna på Irland präglades av ett riktigt 
oväder som självfallet påverkade alla 

resultat, här handlade det om placeringar 
och poäng och sammanfattningsvis var 
det en kollektiv kämpainsats som säkrade 
avancemanget till högsta ligan. 

VM – en nagelbitare
Vid VM i Moskva slog Abeba  Aregawi 
till på klassiska 1500 meter i ett lopp 
som blev en riktig nagelbitare vilket 
resulterade i Sveriges åttonde VM-guld 
genom tiderna. Ett stort grattis till Abeba 
som under 2013 blivit såväl europa- och 
världsmästare och totalsegrare i Diamond 
League. I övrigt gjorde Emma Green Tre-
garo, Erica Jarder, Sofi Flink, Alhaji Jeng 
och Kim Amb starka insatser i VM. Kon-
kurrensen inom den internationella fri-
idrotten är verkligen stentuff.

I EM på 100 km vill jag också lyfta 
fram att Kajsa Bergs tog ett imponerande 
guld där hon återigen visade att hon till-
hör den yppersta eliten. 

Jag vill tacka alla friidrottsföreningar 
för att ni är grogrunden i vår verksam-
het och viktigast för våra framgångar. Det 
handlar om träning av alla de ungdomar 
som söker sig till vår verksamhet. Det 

handlar också om arrangemang, stora 
som små, ute eller inne, på arenor eller 
utanför arenorna. Det är viktigt att vi 
tar tillvara alla de ”eldsjälar” som finns i 
verksamheten. Lika viktigt är att vi ”pro-
fessionaliserar” våra arrangemang och 
det bästa sättet att hålla privata och kom-
mersiella intressen utanför är att vi gör 
arrangemangen bättre än alla andra. 

Motionsloppen viktiga
Vi har förmånen att verka inom en av 
svensk idrotts mest traditionsfyllda och 
populära idrotter.  Det handlar om såväl 
elitverksamheten, barn och ungdom som 
bredd och motion. 

Vi har en fantastisk tillgång i alla de 
motionärer som deltar i de av våra fören-
ingar arrangerade elit- och breddarrang-
emang runt om i landet.

Det förtjänar verkligen att understryka 
vikten av att vi vårdar dessa arrangemang 
och arrangörer. Under året har vi genom-
fört möten med såväl arrangörer av större 
breddarrangemang som galaarrangörer. 
Syftet med det är att försöka hitta nya 
samarbetsarenor för framtiden, vi söker 

Ordförandens ord
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en ”vinna-vinna-situation” som är till 
gagn för alla parter. 

Värdegrundsarbetet är en fråga som 
ständigt måste finnas aktuell i allt vårt 
arbete. Arbetet med att skapa trygga och 
säkra miljöer för våra ungdomar har fort-
satt under året. Många föreningar gör 
ett bra arbete och det stödmaterial som 
tagits fram för värdegrundsarbete ska 
användas i alla föreningar. Inom Svensk 
Friidrott ska alla känna trivsel, trygghet 
och gemenskap.

Gasa och bromsa
Under året har vi tvingats att både gasa 
och bromsa vår verksamhet. Bromsa har 
inneburit att vi jagat kostnader och tyvärr 
tvingats säga upp personal. Att gasa har 
inneburit att vi försökt lägga mer resur-
ser där vi upplever att huvudvikten för 
ett idrottsförbund bör ligga, nämligen i 
landslagsverksamheten. Det innebär att 
idrottschef Stefan Olsson nu ska jobba 
med att utveckla vår verksamhet och 
talanger på lång sikt. Det ska självklart 
ske i nära samarbete med föreningarna 
men också med RF och SOK. 

Vi har dessutom knutit Karin Tor-
neklint till oss som förbundskapten med 

bort. Sigyn satt i Svensk Friidrotts styrelse 
under åren 1996-2002. Under senare år 
är Sigyn känd och erkänd som domare 
och från 2006 var hon internationell 
domare med ATO/ITO-licens och med på 
alla större tävlingar och mästerskap. Vid 
IAAF:s kongress i Daegu 2011 valdes hon 
in i den tekniska kommittén. Saknaden 
efter vännen Sigyn Ekvall är helt bedö-
vande. 

Nu lägger vi 2013 till handlingarna 
och ser fram emot ett spännande fri-
idrottsår 2014. Avslutningsvis vill jag 
tacka för de år jag fått förmånen att vara 
en del i utvecklingen av Svensk Friidrott.

Tomas Riste

Ordförande 

Sex medaljer vid inomhus-EM på hemmaplan genom Ebba Jungmark, Michel Tornéus, Abeba Aregawi, Emma Green Tregaro, Moa Hjelmer och Erica Jarder.

huvudsaklig uppgift att ta ut och leda 
landslaget. Karin är en fantastiskt inspi-
rerande ledare med glimten i ögat som är 
som klippt och skuren i uppdraget som 
förbundskapten. 

Det finns också skäl att nämna ledare 
som verkar lite i skymundan för den van-
lige betraktaren. Det är våra tre lands-
lagsledare för ungdoms- och juniorlagen 
Johanna Axelsson, Anna Linner och 
Håkan Widlund. Ett stort tack till Håkan 
som nu lämnar uppdraget efter att ha 
varit med under resan från ungdom till 
sistaårsjunior. Dessa tre har under sina år 
skördat stora framgångar i de internatio-
nella ungdoms- och juniormästerskapen.

Ny verksamhetsinriktning
Arbetet med den nya verksamhetsinrikt-
ningen har nu under två år genomförts 
med stort engagemang och deltagande 
från hela rörelsen. Parallellt med arbetet 
med verksamhetsinriktningen har dess-
utom en ny varumärkesplattform tagits 
fram. Det är helt avgörande i arbetet med 
att marknadsföra varumärket Svensk 
Friidrott. 

Precis innan årsskiftet nåddes vi av 
det tråkiga beskedet att Sigyn Ekvall gått 

Ordförandens ord
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Det blev ett fantastiskt evenemang som 
lovordades av tävlande, media, publik 
och andra besökare. På en fråga om 
helhetsintrycket gav publiken i genom-
snitt betyget 4,5 på en femgradig skala. 
Liksom vid tidigare internationella mäs-
terskap i Göteborg bidrog volontärerna 
starkt till detta. 

Inte mindre än 47 av de 50 nations-
förbunden deltog i tävlingarna, vilket 

Inomhus-EM i Göteborg 
Drygt fem år efter det att Göteborg utsågs till värdstad och med ett alltmer 
intensifierat förberedelsearbete var det äntligen dags för genomförandet av 
inomhus-EM 2013. Visionen var att erbjuda en närmare upplevelse än någonsin 
och en banbrytande friidrottsshow över all förväntan utifrån det unika konceptet 
”all under one roof”. 

var nytt rekord. Att den svenska trup-
pen lyckades ta sex medaljer och därmed 
hamna på sjätteplats i medaljligan var 
naturligtvis en enorm framgång efter ett 
antal år med sämre utdelning. 

Smolken i glädjebägaren var att 
publiktillströmningen trots en omfattan-
de marknadsföring blev klart sämre än 
väntat, vilket förstärker bilden av de pro-
blem som varit under senare åren med att 

locka publik till friidrotten. Totalt kom 
det under de 6 passen 27 016 åskådare till 
Scandinavium och därtill var det 7 704 
personer som endast besökte EM-torget. 
Den största publiken fanns dock utanför 
Göteborg. Evenemanget följdes av totalt 
66 miljoner TV-tittare runtom i Europa. 
41 TV-bolag svarade för en sammanlagd 
sändningstid om 306 timmar exklusive 
nyhetssändningar.   

EM-torget på mässan
Tävlingarna inleddes redan på torsdags-
kvällen den 28 februari, då det manliga 
kulkvalet genomfördes på EM-torget inne 
på Svenska mässan. Tack vare mycket 
aktiva sponsorer blev EM-torget en stor 
succé med ett utbud för hela familjen. 
Besökarna hade möjlighet att följa de 
aktiva under uppvärmningen, få autogra-
fer efter tävlingarna i en särskild mixad 
zon samt på riktigt nära håll kunna följa 
prisutdelningarna på den scen som byggts 
upp inne på mässan. Vidare fanns bland 
annat försäljning, prova-på-aktiviteter, 
”ski-corner” och utställningar.

Inne i Scandinavium bidrog arenan i 
sig till närhetskonceptet. För att få plats 
med den nyinförskaffade banan var den 
placerad på en tre meter hög plattform 
som också medverkade till att publiken Härlig dominans i damernas höjd. Emma Green Tregaro brons och Ebba Jungmark silver.

Inomhus-EM
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fick bra siktvinklar. Inför evenemanget 
utvecklades en särskild app och den upp-
följande undersökningen bland de 1 500 
dagliga användarna visade att appen höj-
de värdet av upplevelsen av evenemanget. 
Det genomsnittliga betyget blev 5,7 på en 
sjugradig skala.   

Orsaken till att det kom mindre publik 
än väntat kan förmodligen kopplas sam-
man med de utmaningar som fanns i 
förväg. VM 1995 och EM 2006 bidrog 
till att skapa mycket höga förväntningar 
vilka kan vara svåra att möta med ett 
inomhus-EM som har en annan dignitet. 
För svenskt vidkommande fanns det få 
givna medaljhopp. Friidrott upplevs av 
flertalet som en sommaridrott och många 
anser att det är bättre på TV. 

Den aktuella helgen konkurrerade 
idrottsligt med bland annat skid-VM, 
Vasaloppet och världscupen i skidskytte. 
Därtill var konceptet ”all under one roof” 
oprövat och okänt. 

Omfattande marknadsföring
För att möta dessa utmaningar genomför-
des en omfattande marknadsföringskam-
panj. De inledande aktiviteterna startade 
redan i samband med inomhus-EM i 
Paris 2011, men fokus låg på de sista fyra 
månaderna inför evenemanget och invå-
narna i västsverige. Kampanjen omfat-
tade bland annat road show i köpcenter, 
marknadsföring i samband med evene-
mang, digitala nyhetsbrev, annonsering 
i dagspress, TV- och radioreklam samt 
utomhusreklam på byggnader, informa-
tionstavlor och spårvagnar. 

Evenemangets hemsida och sociala 
media var också en viktig del i marknads-
föringsarbetet. Under söndagen gjordes 
50 138 unika besök på hemsidan. Totalt 
sedan starten 2011 blev det 293 070 
besök, vilket var närmare 50% högre än 
det uppsatta målet. Evenemanget hade 
som mest drygt 4 500 följare på Facebook 
och 1 500 på Twitter.

Förväntad och oväntad. Abeba Aregawis guld på 1500 m var inne-EM:s mest väntade samtidigt som 
Erica Jarders brons i längd var en av mästerskapets stora skrällar.

Marknadsföringsföringsaktiviteterna 
kombinerades med PR-arbete. Som sär-
skilt utsedda ambassadörer för evene-
manget spelade Moa Hjelmer, Emma 
Green Tregaro, Ebba Jungmark och 
Michel Tornéus en viktig roll såväl i 
marknadsföringsaktiviteterna som i PR-
arbetet. En annan viktig grupp i samman-
hanget var Modern Swedish Legends, 
under ledning av Kajsa Bergqvist, som 
på olika sätt medverkade i marknads-
föringen och genomförandet av inomhus-
EM. Gruppen inkluderade åtta av de 
mest framgångsrika svenska friidrottarna 
sedan slutet av 90-talet som senast 2012 
avslutat sina respektive karriärer. 

Knappt 20 000 biljetter
Totalt såldes 19 623 biljetter vilket mot-
svarar 53% av den säljbara kapaciteten 
om 37 200 för de sex tävlingspassen. 
Budgetmålet var att sälja i genomsnitt 
88% av platserna. 75% av biljetterna sål-
des i västsverige, 10 % i resten av Sverige 
och 15% utomlands.

Mot bakgrund av Göteborgs stads 
sedan länge starka engagemang i hållbar-
hetsfrågor, inte minst kopplat till stora 
evenemang, var ambitionen för inomhus-
EM högt ställd. Det handlade om att 

leverera ett världsledande mästerskap 
ur ett hållbarhetsperspektiv i dess tre 
dimensioner ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt. Ambitionerna infriades och 
fick mycket uppmärksamhet, inte minst 
genom EAA som använde inomhus-EM 
som ett första pilotevenemang inom 
ramen för ”Green Inspiration”. 

Med utgångspunkt från evenemang-
ets hållbarhetspolicy bedrevs arbete 
inom en rad olika områden. Göteborgs 
stads miljödiplom användes som verk-
tyg för miljöarbetet. Inriktningen var 
att minimera CO2-utsläppen och resurs-
användningen samt åstadkomma en väl 
fungerande återvinning. Några exem-
pel på detta var Volvos elbilar och att 
genomgående erbjuda kranvatten i stäl-
let för förslutna vattenflaskor.   

Inom det sociala området genomför-
des exempelvis skolprojektet som inne-
bar att 2 700 elever i åk 8 fick möjlighet 
att delta i seminarium om hälsa och där-
efter titta på fredagens förmiddagspass, 
samarbete med FN-förbundet genom 
Carolina Klüft som resulterade i peng-
ar för att ge drygt 50 000 barn i tredje 
världen en skollunch, eldsjälsprojektet 
som gjorde att tio lokala eldsjälar inom 
Göteborgsfriidrotten fick agera medalj-

Inomhus-EM
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värdar i samband med prisutdelningarna. 
För att följa upp hållbarhetsarbetet 

gjordes tillsammans med Göteborgs Uni-
versitet för första gången i samband med 
ett idrottsevenemang en så kallad ”Tripp-
le Bottom Line”-utvärdering vars resultat 
presenterades i slutet av året.

Arbetet med hållbarhetsfrågorna var 
också något som tilltalade sponsorerna. I 
flera fall var det en avgörande faktor för 
att de gick in som sponsor för inomhus-
EM.

Inomhus-EM arrangerades gemensamt 
av Göteborgs stad och Svensk Fridrott. 
Den lokala organisationskommittén 
(LOC) hade det övergripande ansvaret 
för förberedelserna och genomförandet. 
LOC bestod av företrädare för Got Event, 
Göteborg & Co, Göteborgs Friidrottsför-
bund, Svensk Friidrott, Svenska Mässan 
och TV4. 

Svensk Friidrott representerades i 
LOC av Toralf Nilsson (ordförande) och 
Anders Albertsson (generalsekreterare). 
Fram till dess att LOC avvecklades i juni 
hölls under verksamhetsåret fyra möten. 

Totalt sedan starten 2009 blev det 21 
möten. 

Det av Göteborgs stad delägda bolaget 
Göteborg & Co hade det operativa ansva-
ret för planering, genomförande och upp-
följning av evenemanget i enlighet med 
arrangörsavtalet med EAA. När Anders 
Albertsson i februari 2012 tillträdde som 
generalsekreterare för Svensk Friidrott 
beslutades att han skulle behålla rollen 
som generalsekreterare för inomhus-EM. 
Det dagliga arbetet på IEM-kansliet led-
des dock därefter av projektledaren Lena 
Sjöstrand.  

800 volontärer
Som mest var det 26 personer anställda 
på IEM-kansliet. Evenemanget hade dock 
inte varit möjligt att genomföra utan det 
stora engagemang och entusiasm som 
präglade de 809 volontärernas insatser. 
31% av volontärerna var medlemmar i 
någon friidrottsförening och 21% i någon 
annan idrottsförening.

Budgeten för inomhus-EM var på 42 
MSEK med ett förväntat nollresultat. På 

grund av att biljettintäkterna blev 4,5 
MSEK lägre än budgeterat var en förlust 
dock oundviklig. Om biljettförsäljningen 
var en besvikelse så var sponsorförsälj-
ningen, som överträffade budgeten, ett 
glädjeämne. Totalt inbringade avtalen 
med officiella partners och leverantörer 
7,5 MSEK. 

Det positiva utfallet av sponsorintäk-
terna tillsammans med en god kostnads-
kontroll och effektiva lösningar gjorde att 
förlusten stannade på drygt 2 MSEK. För-
lusten täcktes av Göteborg & Co. Några 
tekniska justeringar gjorde att den verk-
liga omsättningen blev lägre. Intäkterna 
uppgick till 37,4 MSEK och kostnaderna 
till 39,4 MSEK. 

Tack vare förändringar av det 
ursprungliga konceptet framförallt med 
installationen av plattformen för banor-
na i Scandinavium i stället för att utöka 
arenagolvet genom ingrepp i läktaren 
gjordes mycket stora besparingar i de 
anläggningskostnader som låg utanför 
själva evenemangsbudgeten.

EM-torget i Svenska mässan blev en stor succé och samlingsplats vid sidan av tävlingsarenan. Här fanns utställningar och aktiviteter för hela familjen och 
på EM-torget avgjordes även kulkvalet.

Inomhus-EM
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Svensk Friidrott  
– det här är vi
Svensk Friidrott bildades 1895 och är ett av de största 
idrottsförbunden i Sverige. Vi har idag drygt 600 000 
medlemmar organiserade i knappt 1 000 föreningar 
i 23 distrikt. Utöver detta deltar varje år över halv 
miljon svenskar i löpartävlingar och motionslopp 
samt att många fler, över en miljon, har löpning som 
motionsform utan att tävla.
 Friidrotten är en av de största och mest populära 
idrotterna i Sverige – både att utöva och att titta på. 
Friidrotten attraherar ung och gammal, man och 
kvinna, motionär och elit.

Svensk Friidrott 
– därför finns vi
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 ibland annat internationella mästerskap 
och landskamper.

Vår vision 
– hit vill vi nå
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.

Vår värdegrund 
– det här står vi för
Friidrotten har en gemensam grundsyn som bygger 
på glädje och respekt. Vi arbetar för jämställdhet och 
jämlikhet på alla nivåer. De ska finnas plats för alla, 
oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund, politisk åsikt 
eller sexuell läggning.
 Svensk Friidrott arbetar mot användning av doping 
och droger

Vår verksamhetsidé 

– det här är vårt uppdrag
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.

Friidrott för 2010-talet

Vid förbundsårsmötet 2009 antogs planerings-
processen ”Friidrott för 2010-talet”. 

 Ett resultat av den innebar att förbundsårsmötet 
2010 beslutade om en gemensam verksamhets-
inriktning för hela Svensk Friidrott för åren 2011-
2013.

 Perioden är nu avslutad och redovisas här i 2013 
års årsberättelse i de fem fokusområdena och de sju 
övriga prioriterade verksamhetsområdena.



10

Under verksamhetsåret har flera föränd-
ringar genomförts inom området ”Elit 
och landslag”. Bland annat har en omor-
ganisation av förbundskansliet skett med 
inrättandet av en Idrottsavdelning där 
förutom elitverksamheten även barn- och 
ungdomsverksamheten ingår.
Svensk Friidrott bedriver ett intensivt 
antidopingarbete. I samband med lands-
lagsuppdrag, utbildningar, utvecklings-
träffar och vid friidrottsgymnasiernas 

utbildningar informeras om kost, kosttill-
skott, kostrekommendationer och antido-
pingpolicy.

I samarbete med RF:s antidopinggrupp 
tas de bästa svenska friidrottarna ut för 
att ingå i den pool med aktiva som har 
skyldighet att lämna vistelserapportering. 
Vistelserapporteringen ligger till grund 
för de ”out of competition-tester” (OOC) 
som RF:s antidopinggrupp genomför.

Under 2013 genomfördes 272 OOC-

Elitutveckling
2013 var året då Karin Torneklint blev Svensk Friidrotts första kvinnliga 
förbundskapten någonsin. Karin tog i april över efter Stefan Olsson och fick under 
första sommaren vara med att föra upp Sverige i lag-EM:s högsta division Super 
League, ta ett VM-guld i Moskva samt en dubbelseger i Finnkampen.

tester på 223 olika aktiva. Utöver OOC-
testerna togs 122 tävlingstester fördelade 
på 27 olika tävlingsdagar. Målsättningen 
är att minst 70% skall tas på träning 
(OOC) och resterande tester tas på täv-
ling. Under 2013 stod OOC för 69% av 
testerna.

Utöver dessa tester ansvarade RF för 
samtliga tester i samband med inomhus-
EM i Göteborg där det togs ytterligare 97 
tester på svenska och utländska aktiva.

Högskola och elitsatsning
Genom Svensk Friidrott är det på sex orter 
möjligt att kombinera högskolestudier 
och elitsatsning. Störst verksamhet finns 
i Växjö (Athletic Development Centre) 
och i Umeå (Friidrottens Prestationscen-
ter). Övriga verksamheter är Dala Sports 
Academy i Falun, Sport Campus Sweden i 
Stockholm, Elitidrottsuniversitetet i Karl-
stad och Malmö Idrottsakademi.

Under hösten 2013 inrättades ett 
kraftcentrum för grengruppen kast i 
Växjö. Verksamheten har kommit till 
stånd genom ett samarbete mellan Svensk 
Friidrott och High Performance Center 
(HPC) i Växjö. HPC är en instans med 
huvudsyfte att stötta elitidrott i Växjö 
med omnejd och stöds av näringslivet, 
Växjö kommun, Kronobergs landsting, 
Linnéuniversitetet och Sveriges Olympiska 

Direkt efter inomhus-EM i Göteborg presenterades Karin Torneklint som Sveriges första kvinnliga 
förbundskapten någonsin.

 Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Kommitté (SOK). Växjö är sedan tidigare 
ett IAAF ATC (Accredited Training Cen-
ter) i kast och mångkamp.

 Målet med kraftcentrumet för kast är 
bland annat att nå framgångar genom i 
högre omfattning stötta individuella akti-
va och tränare, utbilda tränare och rekry-
tera aktiva till kast, både nationellt och 
på lokal nivå. 

Atea Elitidrottsskola gemförde under 
året ett program med flera samlingar, 
tävlingsresor och läger. I samband med 
XL-galan i Stockholm hölls en tre-
dagarssamling med föreläsningar, träning 
och tävling. Ett gemensamt tränings-
läger genomfördes i Rom i Italien där det 
även var ett omfattande program med 
föreläsningar, diskussioner och indivi-
duella utvecklingssamtal. Besök gjordes 
även på arenan i Rieti inför junior-EM. 
Under våren genomfördes även ett antal 
internationella tävlingsresor till bland 
annat Tyskland, Österrike och Schweiz. 

Vid junior-SM i Västerås hölls en avslut-
ning för de två åren för den aktuella grup-
pen med summering och utvärdering.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 
startade under hösten ett nytt stödpro-
gram som heter SOK:s utmanarsatsning. 
17 aktiva valdes ut till informationssam-
tal varav 10 slutligen blev uttagna vilka 
också fick delta i Youth Olympic Camp 
(YOC) där ett gediget program genom-
fördes med träning, fystester och  föreläs-
ningar. 

Under 2013 har Svensk Friidrott haft 
sju Riksidrottsgymnasium (RIG) med ett 
årligt intag av 54 elever i Malmö, Göte-
borg, Växjö, Karlstad, Sollentuna, Falun 
och Umeå.

Tack vare ett stort stöd av de berörda 
kommunerna samt det bidrag som Riksi-
drottsförbundet (RF) lämnar har RIG 
idag totalt 23,5 tjänster fördelade på 31 
personer. 

Nationell Idrotts Utbildning (NIU) 

startade läsåret 2011/2012 och har 
varit ett stort tillskott till de regionala 
friidrottsmiljöerna. NIU-orter läsåret 
2012/2013 var Helsingborg, Borås, Jön-
köping, Uddevalla, Örebro, Västerås, 
Huddinge, Lidingö, Uppsala, Gävle, Öst-
ersund samt Skellefteå.

Kursplaner för NIU och RIG är exakt 
desamma. Sökbilden till RIG och NIU 
fortsätter att vara stark. Under hösten 
2013 gjordes en omcertifiering av NIU 
orterna för läsårsstart hösten 2015. 

Friidrottsfest och sensommarvärme när Finnkampen efter 15 år var tillbaka på Stockholms Stadion. Stefan Tärnhuvud, Benjamin Olsson och Tom Kling-
Baptiste var med och såg till att det blev en svensk dubbelseger.

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Svensk Friidrott ligger i fram-

kant inom antidopingarbetet. 

Ett omfattande arbete läggs 

ner på att informera elit-

aktiva från ungdom via 

junior- och till senioråldern.
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2013 var också året när Abeba  Aregawi 
blev svensk medborgare och sprang 
hem två guldmedaljer direkt. Guldet på 
inomhus-EM i Göteborg var ohotat men 
i VM-finalen i Moskva fick Abeba verkli-
gen visa att hon är världens främsta 1500 
m-löpare när hon sprang hem Sveriges 
första VM-guld sedan 2007.

Framgångsrika juniorer under 2013 
var bland andra Irene Ekelund (guld i 

Landslagets tävlingsverksamhet
2013 bjöd återigen på ett internationellt mästerskap i Sverige när inomhus-EM 
avgjordes i Göteborg i början av mars. Målet på sex medaljer infriades genom 
många starka insatser.

200m, UVM), Emma Stenlöf (silver i sju-
kamp, UVM), Angelica Bengtsson (brons 
i stav, JEM22), Sofi Flink (guld i spjut, 
JEM19) och Sofia Linde (silver i sjukamp, 
JEM19). 

Sverige gick också upp i Super League i 
lag-EM och vann även dubbelseger i både 
Nordenkampen och Finnkampen.

Nordenkampen, 
Växjö, Sverige, 9 februari
Nyinvigda Telekonsult Arena i Växjö var 
värd för Nordenkampen. För tredje året 
i rad blev det dubbelseger för Sverige. 
 Herrarna nådde 109 p och vann före Fin-
land 92 p och Norge 68 p. På damsidan 
blev det samma ordning med Sverige 104 
p, Finland 92 p och Norge 75 p.

Några av våra bästa visade vad som 
skulle komma vid IEM i Göteborg tre 
veckor senare. Michel Tornéus 7,94 i 
längd, Emma Green Tregaro 1,89 i höjd, 
Moa Hjelmer 53,50 på 400 m och Erica 
Jarder 6,32 i längd tog alla en varsin gren-
seger. Tävlingens allra bästa resultat sva-
rade Leif Arrhenius för som i kula stötte 
20,24. Odain Rose 6,69 på 60 m och 
Malin Dahlström 4,35 i stav var andra 
resultat som stack ut. Det här var också 
debut för 15-åriga Irene Ekelund i senior-
landslaget när hon blev tvåa på 200 m på 
tiden 23,57.

Inomhus-EM, Göteborg, 
Sverige, 28 februari-3 mars.
Sex medaljer blev slutfacit och i antal 
medaljer det nästa bästa IEM:et någon-
sin. Hemmaplan och publikstöd var vik-
tiga framgångsfaktorer. Framförallt på 
finalpassen var det en härlig atmosfär i 
Scandinavium. 

Medaljörerna var Abeba Aregawi som 
i sitt första framträdande i den blågula 
landslagsdräkten var fullständigt över-
lägsen på 1500 m. Segertiden 4.04,57 var 
nästan tio sekunder före tvåan. Michel 
Tornéus bjöd tillsammans med ryssen 
Menkov på en riktig rysare i längdfinalen 
där de två var helt outstanding. Menkov 
ledde på 8,31 när Michel klappade igång 
publiken, laddade för sista hoppet, flög 
långt och landade på 8,29 som var nytt 
svenskt rekord.

Ebba Jungmark som inomhusspecialist 
bärgade nu sin tredje raka internationella 
medalj inne. Felfri tom 1,96 räckte till sil-
ver bakom spanjorskan Beitia. En impo-
nerande insats av Ebba som hade haft 
problem med foten men fokus och vilja 
på hemmaplan räckte till ytterligare en 
medalj. Emma Green Tregaro såg till att 
det blev två svenskor på prispallen i höjd. 
Även Emma klarade 1,96, men i andra 
försöket vilket innebar brons. Emma 
hade sedan åtminstone två riktigt bra för-
sök på 1,99 utan att lyckas. 

Odain Rose, årets nykomling i landslaget och 
femma i inomhus-EM.

 Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Moa Hjelmer visade återigen vilken 
fantastisk tävlingsmänniska hon är. Efter 
stabila insatser i försök och semi glän-
ste hon i finalen genom att fighta sig till 
bronset på nya svenska rekordet 52,04 
på 400 m. Den som fick ge sig med åtta 
hundradelar var ingen mindre än Zuzana 
Hejnova, blivande världsmästarinnan 
på 400 häck. Erica Jarder var den stora 
svenska medaljskrällen. Mästerskapsde-
but och ett personligt rekord på 6,48 var 
utgångsläget. IEM bjöd på ett gigantiskt 
genombrott och när hon i sista hoppet 
hoppade 6,71 var också bronsmedaljen 
ett faktum för Erica.

Utöver medaljörerna var det flera 
andra som verkligen tog chansen och 
gjorde sitt livs bästa prestationer. De som 
stack ut lite extra var Odain Rose fem-
ma på 60 m med 6,62, Sofia Linde fem-
ma i femkamp med 4 531 p och Fabian 
Rosenquist sexa i sjukamp med 5 979 p. 
I nationspoängen blev det en femteplats 
på 59 p efter totalt tolv topp-åtta-platser. 
Giganterna Ryssland, Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland var före Sverige. 
De sistnämnda med en poäng. 

Den svenska truppen bestod av totalt 
40 aktiva, 22 män och 18 kvinnor som 
tillsammans gjorde 34 starter varav två i 
stafett 4x400 m.

Europacupen i Vinterkast, 
Castellón, Spanien, 16-17 mars
Svenskt rekord i slägga av Tracey Anders-

son med 70,82 var förstås riktigt gläd-
jande. Lika roligt var det förstås inte att 
Tracey skulle behöva vänta ett halvår på 
sin bronsmedalj sedan Marghieva från 
Moldavien i efterhand diskvalificerats 
för doping. Daniel Ståhl tog Sveriges för-
sta seger i tävlingen någonsin genom att 
vinna M22 kula på 18,63. Mattias Jons 
blev sjua i slägga på 72,28.

EM 100 km, Belvés, 
Frankrike, 27 april
Kajsa Berg visade återigen att hon till-
hör den absoluta världseliten på 100 km. 
Nu tog hon EM-guld med tiden 7.38.52 
vilket var exakt fyra minuter för tvåan 

Antropova från Ryssland. Sophia Sund-
berg var femma och Kerstin Rosenqvist 
15:e vilket också verksamt bidrog till sil-
ver i lagtävlingen.

Nordic Challenge 10 000 m, 
Sandviken, Sverige, 4 maj
Frida Lundén sprang hem silvret på 
34.29,78 strax före Cecilia Kleist. Bland 
herrarna var Fredrik Uhrbom bäst med en 
femteplats.

VM/EM 24 timmar, 
Steenbergen, Holland, 11-12 maj
Torill Fonns sjätteplats på EM blev den 
bästa individuella insatsen. Totalt tillryg-
galade Torill drygt 22 mil eller 220 777 
meter exakt. Det kvinnliga laget blev fyra 
på EM och sexa på VM.

Europacupen 10 000 m, 
Pravets, Bulgarien, 8 juni
Mikael Ekvall var ende svensk represen-
tant och gjorde en fin prestation. Efter 
ett jämnt lopp blev han till slut femma 
på 28.55,87 vilket var pers med närmare 
17 sekunder och första gången under 29 
minuter.

Mångkampslandskamp, 
Huddinge, Sverige, 8-9 juni.
I mångkampslandskampen mot Estland 
och Finland blev det segrar individuellt 
för både Fabian Rosenquist och Nadja 
Casadei. Men minst lika glädjande var 

Abeba Aregawi – go:teborg.

Rysligt nära guld igen när Michel Tornéus tog silver i inomhus-EM.

Fokusområde 1 – Elit och landslag
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de personliga rekorden som sattes av 
 Rasmus Carlsson och Elise Malmberg. 
Rasmus förbättrade med ca 350 p till 
7526 p och 18-åriga Elise med ca 250 p 
till 5 442 p.

Sverige var överlägset i damlandskam-
pen med 16 066 p med Finland på andra 
plats med 14 977 p. Herrkampen vann 
Estland mycket knappt på 29 205 p med 
Sverige som tvåa på 28 883 p.

JNM/UNM i mångkamp, 
Huddinge, Sverige, 8-9 juni
Tre guld och ytterligare fem pallplatser 
visar att återväxten på toppen är god i 
svensk mångkamp. Segrade gjorde Fre-
drick Ekholm i P19 med 7 532 p, Olof 
Östenberg i P17 med 7 139 p och Emma 
Stenlöf i F17 med 5583 p. Noteras kan 
att Sverige i P17-klassen lade beslag på de 
fyra första platserna.

Lag-EM First League, 
Dublin, Irland 22-23 juni
Ett mycket blåsigt och svårbemästrat 
väder gjorde det oberäkneligt och drog 
ned resultatnivån i många grenar. Detta 
avskräckte dock inte utan Sverige kunde 
efter en spännande kamp ta andraplatsen 
och avancera till Super League. En av 
de som verkligen tog chansen att plocka 
pluspoäng på våra konkurrenter och gav 

hela laget en stor portion självförtroende 
och inspiration var Nicklas Åkerström 
som klev in som statistisknia och slutade 
som totaltvåa i 400 mh. Ingen seger till 
någon svensk men många tvåor bäddade 
för andraplatsen. De som tog andraplat-
ser var Emma Gren Tregaro, Alhaji Jeng, 
Michel Tornéus, Johan Rogestedt, Kim 
Amb och Erica Jarder.

Europacupen i mångkamp, 
Nottwil, Schweiz, 29-30 juni
Det blev en fjärdeplats i First League med 
totalt 38 274 p. Åt Holland fanns inte 
mycket att göra men till tvåan Schweiz 
fattades 500 p och till trean Tjeckien 17 
poäng. Det mest glädjande var att Nick-
las Wiberg fullföljde sin första tiokamp 
sedan sjundeplatsen på VM i Berlin 2009. 
Nästan fyra år senare blev det en andra-
plats med 7 678 p. Bland damerna lycka-
des Nadja Casadei bäst med en femteplats 
på 5 834 p. En av hennes bästa serier 
någonsin.

Ungdoms-VM, 
Donetsk, Ukraina, 10-14 juli
Sveriges tredje guld någonsin bärgades 
av 16-åriga Irene Ekelund som vann 200 
m på nya svenska juniorrekordet 22,92. 
En fantastisk prestation och detta i hen-
nes sjätte lopp på fyra dagar. Irene var 

helt klart revanschsugen efter att ha bli-
vit femma på 100 m. Emma Stenlöf tog 
silver i sjukampen efter en oerhört stabil 
och gedigen serie där hon faktiskt hela 
tiden var med i medaljresonemanget. Den 
svenska truppen bestod av 18 aktiva, 11 
pojkar och sju flickor som totalt gjorde 
19 starter.

Junior-EM 22 år, 
Tammerfors, Finland, 11-14 juli
Angelica Bengtsson gjorde årets bästa 
tävling och klarade 4,55 vilket räckte till 
en bronsmedalj i den knivskarpa konkur-
rensen. Återigen visade Angelica prov på 
sin förmåga att hoppa som bäst när det 
gäller som mest och hon är med och käm-
par om medaljerna. 

Det var nära att det hade blivit ytterli-
gare två medaljer. Lisa Linnell gjorde en 
stark insats i mångkampen och att det fat-
tades tio poäng till pallen. Nu fick Lisa 
5 888 p och ett personligt rekord med 
230 p. Daniel Ståhl i diskus ökade i femte 
omgången till 61,29 och var ett tag uppe 
på bronsplats men blev nedpetad med 31 
cm i sista. En fjärde plats blev det också 
för Maria Borglund på 3000 m hinder 
med tiden 10.13,02

Den svenska truppen bestod av 39 
aktiva, 18 män och 21 kvinnor som gjor-
de 36 starter varav två i stafett 4x100 m.

Juniorlandslagsledare Anna Linner med medaljörerna från JEM19, Sofia Linde, silver och Sofi Flink, 
guld.

Silver-Emma på ungdoms-VM. Emma Stenlöf var 
tvåa i sjukamp.

 Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Junior-EM 19 år, 
Rieti, Italien, 18-21 juli
I ett av tävlingarnas absolut sista kast slog 
Sofi Flink i spjut till med 57,91 och greja-
de guldet med en centimeter till tvåan och 
tolv till trean. Därmed försvarade hon 
sitt guld från junior-VM förra året. Sofia 
 Linde gjorde en stabil insats i sjukampen 
och var hela tiden med i medaljresone-
manget och det blev silver till slut på nya 
personliga rekordet 6 081 p. 

Nära medalj var det också för Maria 
Larsson på 3000 m hinder. Hon öppnade 
hårt och var länge i ledning men fick beta-
la dyrt på sista varvet och slutade fyra i 
mål. 

Erik Hagberg satte svenskt junior-
rekord i försöken på 100 m med 10,42 
och blev sedan femma i finalen. Svenskt 
juniorerkord och femteplats blev det 
också för Fanny Roos i kula med 15,82. 
Den svenska truppen bestod av 28 aktiva, 
11 pojkar och 17 flickor som tillsammans 
gjorde 31 starter. 

VM i Moskva, 
Ryssland 10-18 augusti
VM avgjordes i ett varmt Ryssland och 
Sveriges största medaljhopp Abeba 
 Aregawi uppfyllde alla förväntningar 
genom att problemfritt ta sig från försök 
till final. 

I finalen blev det sedan ett tufft och 
tajt lopp, där Abeba visade än en gång 
att hon är världens bästa på 1500 m. De 
som också lyckades väl var Emma Gren 
Tregaro som än en gång visade att hon 
är en av världens bästa höjdhoppare. Hon 
lyckades denna dag med årsbästa och en 
femteplats på samma höjd som treorna, 
1.98.

Övriga finalister som var topp 12 var 
Alhaji Jeng i stav som på årsbästaresul-
tat kom nia, Erica Jarder tia i längd, Kim 
Amb tia i spjut och Sofi Flink tia i spjut 
som lyckades i försöken med att slå det 
svenska rekordet vilket gav en given final-
plats efter endast ett försök. En impone-
rande insats stod Mustafa Mohamed för 
med en mycket fin 22:a plats i det varma 
och tuffa maratonloppet. Den svenska 
truppen bestod av 20 aktiva, 11 herrar 
och 9 damer som tillsammans gjorde 21 
starter.

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Nordiska juniorlandskampen 
19 år, Leppävaara, Finland, 
17-18 augusti
Två andraplatser blev facit och i bägge 
fallen var det hemmanationen Finland 
som visade sig vara för starka. Bland 
pojkarna var grannarna från öst väldigt 
överlägsna med 224 p mot Sveriges 165 
medan det var betydligt jämnare bland 
flickorna där Finland vann på 219 p före 
Sverige 198.

Melker Svärd Jacobsson i stav fick en 
liten revansch från JEM där han tvinga-
des avstå finalen men nu slog norske guld-
medaljören Eirik Dolve klart genom att 

hoppa 5,30 och sedan ha bra försök på 
nya svenska juniorrekordet 5,52. Andra 
JEM-deltagare som imponerade var Lynn 
Johnsson som vann tresteget på 13,20 
och mångkamparen Fredrick Ekholm 
som sprang hem 110 m häck på fina 
14.10. Lite i skymundan gjorde Emma 
Ljungberg sitt första 50 m-kast i diskus 
med 50,32. Enda svenska dubbelsegern 
under helgen stod duon Fanny Roos och 
Lina Bengtsson för i kula.

Ungdomsfinnkampen, 
Stockholm, Sverige, 7-8 september
Pojkarna fick revansch efter fjolårets 
knappa förlust i Göteborg genom att 

Stabil i världseliten. Emma Green Tregaro visade åter igen hur säker hon är i världstoppen i höjdhopp 
då hon slutade femma vid VM i Moskva.
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Mål Utfall

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 finnas med i lag-EM:s Super League. 
 

6 medaljer varav 1 guld, 2 silver och 3 brons.

VM – 1, JEM 22 – 1, JEM 19 – 2, UVM 17 – 2.

IEM – 5, JEM 22 – 12, JEM 19 – 11.

Sverige blev tvåa i First League i Dublin 2013 och kom-
mer vara med i lag-EM Super League 2014.

 vinna med 105-96. 1500 m-killarna 
 William Levay och Vidar Johansson tog 
en dubbelseger på 1500 m med Levay 
som vinnare på 3.54,75. Dubbelt blågult 
blev det också på 2000 m hinder, 110 m 
häck och höjd. Thobias Montler-Nilsson 
vann längd på 7,34 med mersmak och 
Jakob Masth-Larsson var tvåa på 200 m 
med nya perset 21,85.

Flickornas överlägsna seger förra året 
förbyttes till en knapp förlust nu. Fak-
tum var att långa stafetten som gick i 
huvudprogrammet var helt avgörande 
för utgången. Där var finskorna starkast 
och vann hela kampen med 103-98. Detta 
trots att det blev svensk dubbelseger i hela 
fem individuella grenar. Däribland 3000 
m genom Ebba Andersson och  Isabelle 
Brauer som senare under årets skulle 
synas mer. 

Finnkampen, 
Stockholm, Sverige 8-9 september
Finnkampen var tillbaka på Stockholms 
Stadion för första gången sedan slutet 
av 90-talet. Och det blev en på många 
sätt lyckad comeback. Dubbelseger för 
Sverige inför en publik som trivdes på 
ett soldränkt och sommarvarmt Stadion 
innebar en härlig friidrottsfest under två 
dagar.

I herrkampen var det ledning från start 
till mål och segermarginalen på 62 p var 
den största genom alla tider av ett svenskt 
lag. 235-173 skrevs slutsiffrorna till. Trip-
pelseger på 800 m där Johan Svensson, 
Robin Rohlén och debutanten Andreas 
Almgren höll samtliga finländare bakom 
sig. Trestegskillarna satte alla personliga 
rekord med Mathias Ström som segrare. 
Personligt rekord noterade också Mat-

tias Jons som vann släggtävlingen. Johan 
Wissman på 200 m och 400 m samt Nik-
las Arrhenius i kula och diskus bidrog 
verksamt till poängövervikten med varsin 
dubbelseger. Spjut höll som vanligt hög 
internationell nivå, nästan av VM-final-
karaktär där Kim Amb blev trea på 82,82 
och Gabriel Wallin fyra med 81,75!.

Damkampen blev mer spännande och 
levde långt in på andra tävlingsdagen 
innan det avgörande poängrycket kom. 
Segersiffrorna skrevs till 215-195 och 
innebar tolfte segern av fjorton möjliga 
under 2000-talet. Irene Ekelund gjorde 
finnkampsdebut och imponerade genom 
att vinna både 100 m och 200 m. Seger-
tiden på 200 m blev 22,95 vilket var nytt 
Finnkampsrekord. Nyblivna världsmästa-
rinnan på 1500 m Abeba Aregawi gjorde 
även hon debut i de här sammanhangen. 
Tillsammans med Sofia Öberg och Linn 
Nilsson bjöd hon på taktisk uppvisning 
som slutade i trippelseger.

NM i terräng, 
Reykjavik Island, 9 november
Charlotta Fougberg som haft en stabil 
säsong tog ytterligare en seger när hon 
vann NM-loppet och guld i lagtävlingen. 
På manliga sidan blev reserven Johan 
Larsson bäst av svenskarna med en fjärde 
plats. 19-årsjuniorerna såg två brons-
medaljörer genom Andreas Jansson och 
Sarah Lahti.

EM i terräng, 
Belgrad, Serbien, 8 december
En ungdomlig trupp där flickorna tog sil-
ver i juniorernas lagtävling. Maria Lars-
son var sjua individuellt och 16-åriga 
Ebba Andersson tolva i mål och de kom-
pletterades av Isabelle Brauer, Tova Eurén 
och Agnes Sjöström. 

Irene Ekelund stod för ett imponerande genombrott i landslaget under 2013 med bland annat guld 
på 200 m i ungdoms-VM.

 Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Tränar- och ledarutveckling
Under året påbörjades en översyn av friidrottens tränarutbildningar, som omfattar 
innehåll, upplägg och organisation. Vissa utbildningar har helt vilat under 2013.

Svensk Friidrott hade för tredje gången 
ansvaret för ett symposium i European 
Athletics utbildningsserie, Coaching Sum-
mit Series. För svensk del ligger ansvaret 
på grenarna längd, tresteg och häcklöp-
ning. Precis som 2011 genomfördes sym-
posiet i Falun med ansvaret utlagt på 
Dala Sport Academy och FIG-Falun. 

Årets rubrik var ”Horizontal Jumps 
and Hurdles symposium” med under-
rubriken ”Observera – analysera – för-
ändra”. Glädjande är att antalet deltagare 
sakta ökar år från år. I år kom 150 delta-
gare från 21 länder till Falun, varav hälf-
ten var svenskar och utvärderingen visade 
att symposiet höll hög nivå. 

Svensk Friidrott och Tränarföreningen 
har startat ett samarbete med Norska 
Tränarföreningen. 2013 bestod vårt stöd 
främst av att Tränarföreningen hjälpte till 
med föreläsare och ett engagemang att 
få tränare att delta i konferensen. Totalt 
besökte 80 tränare konferensen, varav en 
fjärdedel svenskar.

Med andra idrotter
Samarbeten har genomförts även med 
andra idrotter och för tredje gången hölls 
konferensen ”Uthållighet i Världsklass” 
på Bosön i ett samarbete mellan friidrott, 
skidor, orientering och RF. Årets tema 
var ”Frisk och Framgångsrik” där före-
läsningarna var inriktade mot skadeföre-
byggande verksamhet och återhämtning. 

Målgruppen var junior- och elittränare 
och ett 60-tal tränare var på plats, varav 
sju från friidrotten.

I slutet av november deltog två svens-
ka tränare vid European Athletics första 
High Performace Conference i Frankfurt. 
Tanken bakom konferensen var att hitta 
lösningar och samarbeten i den europe-
iska friidrotten, för att ta tillbaka förlo-
rad mark mot övriga världsdelar. 43 av 
Europas länder skickade representanter 
till konferensen som var uppdelad i inspi-

rationsföreläsningar och diskussionsstun-
der. 

Validering till Certified Coach, 45 Hp, 
har fortsatt under 2013 vid Linnéuniver-
sitetet. I år har friidrottens skara ökats på 
med fyra tränare, vilket innebär att det 
nu finns 17 tränare som kan titulera sig 
Certified Coach. Dock finns i friidrottens 
led en stor skara välutbildade tränare på 
en högre nivå, som ännu inte kommit in 
i systemet. 

Juniortränarutbildningen har vilat 

Ulf Friberg har under lång tid varit framgångsrik tränare för Mustafa Mohamed och landslagsledare 
för medel- och långdistans.

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling
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Bäst i världen. 2013 vann Abeba Aregawi inte 
bara inomhus-EM och VM utan även samtliga 
tävlingar i Diamond League på 1500 m.
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under 2013, men kommer att starta på 
nytt under hösten 2014. Det kommer att 
ske i en ny form och med ett nytt namn, 
där tanken är att anpassa kunskapskra-
ven till Certified Coach (45 Hp). Det 
kommer att innebära att alla tränare, 
oavsett åldersgrupp de är tränare för, får 
en chans att fördjupa sina kunskaper för 
just sin åldersgrupp. Vissa delar kommer 
även att bli webbaserade.

Under året påbörjades en översyn 
av friidrottens tränarutbildningar, som 
omfattar både innehåll, upplägg och 
organisation. Hösten 2013 togs det första 
steget i nyordningen, då friidrottens cen-
trum för kastgrenar i Växjö utbildade ett 
tiotal ”kastambassadörer”, som har upp-
draget att – i sin del av landet – föra ut 
kunskaper om teknik, styrketräning och 
träningsplanering för unga kastare.

Det 2000:e och sista exemplaret av 
boken ”Grundträning i friidrott”, som 
gavs ut hösten 2011, såldes i november. 
I den andra upplagan finns några tillägg 
i manus, bland annat ett avsnitt om psy-
kologisk färdighetsutveckling för tränare.

Utbildning på distans
För första gången genomfördes en tränar-
utbildning (Friidrott 10-12 år) på distans. 
Med kursledare från hela Sverige genom-
fördes utbildningen under en sexveckors-
period tidigt under året. Under 2013 har 
det också för första gången publicerats 
utbildningsmaterial på Internet, vilket 
gör materialet mer flexibelt och möjligt 
att komplettera på ett helt annat sätt än 
med traditionella böcker och pärmar. 

För de tränare som i vardagen möter 
våra allra yngsta friidrottare utgavs under 
2013 två nya hjälpmedel: En tränarpärm 
som ska fungera som introduktion till 
friidrott med förslag på färdiga tränings-

program och en serie med tre DVD-skivor 
som visar hur man kan göra bra Friidrott 
i gymnastiksal.

I mitten av december lanserades en 
utbildning för friidrottsföräldrar, där alla 
föräldrar till nya friidrottare via filmklipp 
och text på Internet bland annat kan få 
lära sig hur man tränar friidrott, hur man 

Mål Utfall

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% 

26 290 

Ingen elit- eller juniortränarutbildning genomfördes 
under året på grund av översyn av utbildningarna.

tävlar i friidrott, hur man kan vara ett bra 
stöd till ett idrottande barn och vad det 
innebär att vara medlem i en förening.

Utbildningsverksamheten fick också 
nya administrativa rutiner, då Svensk 
Fri idrott började använda utbildnings-
modulen i IdrottOnline fullt ut. 

Utbildning för 
tränare och ledare 
finns för alla ni-
våer, från barn till 
yttersta elitnivå.

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling
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Föreningsutveckling
Friidrotten och dess utveckling bedrivs i föreningarna. För området förenings-
utveckling har det dock varit svårt att nå de uppsatta målen.

Under den senaste 15-årsperioden har 
antalet ungdomar och tonåringar som 
stannar i friidrotten minskat. Huvud-
skälet är att ungdomar inte anser att 
föreningarna möter deras behov, framför 
allt genom att de själva inte får välja sin 
ambitionsnivå.

Inför arbetet med verksamhetsin-
riktningen 2011-13 beslöts att fören-
ingsutveckling skulle vara ett av fem 
fokus områden. Inget av de uppsatta målen 
har nåtts under perioden. Antalet ungdo-
mar som stannar i friidrotten har minskat 
och friidrotten får mindre LOK-stöd idag 
jämfört med 2010.

Den negativa utvecklingen har skett 
samtidigt som intresset för att träna 
knappast varit större och att löpningen är 
vår största idrott alla kategorier.

Organisationsledarutbildningen och 
höstmötena har inte heller de lockat till 
sig de antal deltagare som funnits i mål-
sättningen i verksamhetsinriktningen.

 
Föreningar fortsatt i fokus
I Svensk Friidrotts nya verksamhetsinrikt-
ning 2014-2020 föreslås att föreningarna 
fortsatt ska vara ett fokuserat område 
och verksamhetsplanen föreslås fokusera 
på föreningsområdet på nya sätt, bland 
annat genom att använda idrottslyfts-
medlen på ett mer fokuserat och fram-
tidsinriktat sätt. 

En viktig stomme i en välfungerande 

friidrottsförening är organisationsledar-
na (styrelse, kommittéer och eventuella 
anställda) som skapar strukturer, tänker 
långsiktigt och ger stöd till föreningens 
övriga ledarfunktioner.

I föreningsvardagen har tränarna och 
ledarna en särställning som föreningens 
ansikte utåt. Det är genom tränarnas sätt 
att leda verksamheten som medlemmarna 
läser av vad föreningen står för.

Under året har Dalarna, Småland/
Blekinge, Uppland, Västernorrland och 
Norrbotten påbörjat samverkansprojekt 
mellan distriktens fridrottsföreningar. 
Inom respektive projekt finns både SISU 
Idrottsutbildarna och distriktens idrotts-
förbund med som projektägare och 
samarbetspartners. Med deras utbud av 
utbildningar och personell kompetens 
inom föreningsutveckling är de viktiga 
och värdefulla resurser för friidrottsför-
eningarna. 

Samarbete med SISU
Just ökad samverkan med SISU Idrottsut-
bildarna har varit ett prioriterat område 
i verksamhetsinriktningen 2011-2013. 
Under treårsperioden har det skett en tyd-
lig ökning av antalet utbildningstimmar i 
Sveriges friidrottsföreningar.

I slutet av året öppnades en helt ny 
avdelning på friidrott.se om förenings-
utveckling. Här presenteras bland annat 
idéer om hur en förening kan använda 

utbildning som metod för långsiktig 
utveckling, hur föreningen kan använda 
SISU Idrottsutbildarna som utbildnings-
resurs, vilka utvecklingsmöjligheter som 
ryms inom Idrottslyftet och tips på hur för-
eningen kan arbeta med ledarrekrytering. 

Projektet ”Idrottsmiljöer och fören-
ingsutveckling”, som avslutades 2013 
resulterade bland annat i ett antal nya 
hjälpmedel för föreningsutveckling:

•	 ”SISU-besöksplan	 i	 en	 friidrottsför-
ening” är ett enkelt häfte som ska 
underlätta för den SISU-konsulent 
som besöker en ny friidrottsförening. 
Besöksplanen innehåller en inventering 
av den verksamhet som pågår i fören-
ingen, en presentation av material och 
utbildningsutbud från friidrotten och 
SISU, samt en handlingsplan för fort-
satt utvecklingsarbete i föreningen.

•	 ”Utbildning	och	utveckling	i	friidrotts-
föreningen” är en handbok för den 
som är utbildningsansvarig i förening-
en och handlar om föreningsutveck-
ling med utbildning som metod. Häftet 
innehåller utbildningsrekommendatio-
ner och förslag på utbildningspolicy i 
klubben, och en utförlig presentation 
av utbudet av utbildningar för tränare, 
funktionärer och föreningsledare.

•	 ”Styrkort	 –	 stöd	 för	 föreningens	
organisation” beskriver ett arbets-

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling
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sätt där olika uppdrag i föreningen 
beskrivs enligt mönstret: ”Uppdraget 
innebär…”, ”Följande uppgifter ska 
göras…” och ”Under dessa delar av 
året…” Med tydliga uppdragsbeskriv-
ningar (styrkort) blir det lättare för 
föreningen dels att rekrytera ledare till 
olika uppgifter, dels att följa upp och 
utvärdera verksamheten.

•	 ”Friidrottens	 föräldrautbildning”	 är	
en ny internetbaserad utbildning för 
föräldrar till friidrottande barn och 
ungdomar, som ger en bred introduk-
tion till vad friidrott är, vad det inne-
bär att vara medlem i en förening och 
hur man som förälder bäst kan stötta 
ett idrottande barn.
 

Idrottslyftets övergripande syfte utgår 
från ”Idrotten vill” och satsningen ska 
genomsyras av ett inkluderande perspek-
tiv för olika grupper i samhället.

Inom Idrottslyftet ska ”behålla-per-
spektivet” ha ett större fokus än tidigare 
och för Svensk Friidrott är åldersinterval-
let 15-22 år prioriterat.

Inom Svensk Friidrotts Idrottslyft 
finns fyra kategorier som föreningar fritt 
kan söka bidrag inom. En femte kategori 
kommer 2014 att finnas, ”nya tävlings-
former för barn och ungdomar”, där nya 
och annorlunda tävlingsformer kan få 
medel till hjälp för genomförandet.

Projektstöd kan tilldelas föreningar 
som arbetar med:
•	 Att	 utveckla	 verksamheten	 för	 ung-

domar och ledare så att fler väljer att 
friidrotta längre.

•	 Att	utveckla	det	organisatoriska	ledar-
skapet i föreningen.

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

•	 Samverkansprojekt	 mellan	 förening	

Mål Utfall

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 

Total 406 (2006-2013) varav 51 under 2013.

700–750 

194

och skola.
Under 2013 har det inkommit 228 

ansökningar från 105 unika föreningar 
till Idrottslyftet där första kategorin har 
varit den dominerande.

Framgångsrika föreningar drivs av engagerade ledare, unga som gamla. Organisationsledarutbild-
ningen är ett verktyg för att stärka föreningarna.

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling
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Arrangemang
2013 har varit ett tävlingsintensivt år med många nyheter och sju internationella 
mästerskap och landskamper i Sverige.

Tävlingsåret inleddes på allvar med 
Nordenkampen i Växjös nya friidrotts-
hall Telekonsult Arena som med sin infra-
struktur var ett utmärkt val för matchen 
mellan Sverige, Norge och Finland. Sam-
ma helg stod samma arrangör, på samma 
arena, värd för ISM i mångkamp. Det 
blev ett startskott för vinterns fyrstegs-
raket med ISM i Norrköping, XL-galan i 
Globen och inomhus-EM i Göteborg som 
den absoluta höjdpunkten.

ISM-arrangören GoIF Tjalve/IK Norr-
köping FI visade, genom ett väl genomfört 
och anordnat mästerskap bara två veckor 
innan IEM, att vi fått en ny kompetent 
friidrottsarrangör på en geografiskt viktig 
plats i friidrottssverige.

Det är alltid extra roligt när nya för-
eningar tar chansen att arrangera större 
tävlingar. Högbo GIF tog sig an tävlingen 
Nordic Challenge 10 000 meter och gjor-
de ett mycket uppskattat och väl genom-
fört arrangemang. 

Viktig arrangör
Huddinge AIS drog ett stort lass som 
arrangör som förutom sina egna arrang-
emang också genomförde SM i stafett, 
Nordiska juniormästerskapen i mång-
kamp tillsammans med EST-kampen i 
mångkamp och sedan också hann med att 
arrangera finalen i Kraftmätningen och 
Skol-SM innan säsongen var slut. 

De sista officiella landskamperna 

genomfördes i Stockholm när Finnkam-
pen var tillbaka på Stockholms Stadion. 
Stadionklubbarna och Svensk Friidrott 
hade ett delat ansvar och både tack vare 
fint väder och bra arrangemang var det en 
tävling där väldigt många aktiva, ledare 
och publik trivdes och njöt av den alldeles 
särskilda Finnkampsstämningen. 

Sammantaget har många bra tävlingar 
arrangerats under året och utmaningen är 
att få mer publik till våra arrangemang 
och särskilt Finnkampen. Hela den svens-
ka friidrotten lever upp extra tack vare 
Finnkampen. För den som i dag vill tillhö-
ra den nationella eliten är målet att ta sig 
in i Finnkampslaget en av de största driv-
krafterna. Därför måste vi gemensamt 
sluta oss kring målet att fylla läktarna. 

Träning inför junior-EM
Det gäller förstås också att ta chansen 
när man får den. Eskilstuna ska arrang-
era JEM 2015 och visst kändes det som 
att USM i Eskilstuna hade en extra aura 
med en trevlig inramning och bra täv-
lingar. Under 2014 kommer arbetet med 
JEM verkligen att ta fart inför 2015 då 
Europas bästa juniorer kommer att göra 
upp på plats på Ekängens IP. Söderhamn 
har ett liknande läge och där byggs nu 
arenan ut med större läktarkapacitet och 
åtta banor runt inför Friidrotts-SM 2015. 
Där får man chansen att provspringa på 
de nya banorna under USM 2014. 

I Borås visades första gången resultatet 
av arbetet med konceptet ”nya Friidrotts-
SM” och det finns mycket att vinna 
med det nya konceptet. Borås stad och 
dess marknadsföringsbolag Borås Borås 
var, tillsammans med IK Ymer, mycket 
drivande och offensiva i arbetet med 
 Friidrotts-SM på Ryavallen. Kommunen 
rustade upp arenan och den var utbyggd 
till åtta banor och med dubbla hoppgro-
par. Marknadsföringen var stark och det 
syntes tydligt att Friidrotts-SM var på 
besök i Borås. 

SM-veckan introducerades i samband 
med SM i Malmö 2009 och efter det 
har inte friidrotten varit med. 2013 var 
friidrotten tillbaka med lag-SM under 
SM-veckan i Halmstad. Tyvärr valde 
arrangören att dra sig ur några måna-
der före arrangemanget vilket gjorde att 
Svensk Friidrott centralt fick ta på sig 
projektledaransvaret. 

DN galan och XL-galan
Det är få länder förunnat att ha två galor 
som är bland de bästa i världen. DN 
Galan, som ingår i IAAFs högsta tävlings-
serie Diamond League, och XL-galan, 
som är en del av IAAF Indoor Meetings, 
har år efter år försett Sverige med friidrott 
av världsklass.

För att sätta in galorna i ett interna-
tionellt perspektiv hamnade DN Galan 
2013 på 11 plats på All Athletics ran-

Fokusområde 4 – Arrangemang
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kinglista över ”invitational/one-day com-
petitions”. XL-galan hamnade i sin tur på 
tredje plats på organisationens ranking-
lista över inomhustävlingar.

Höjdpunkterna vid årets  tävlingar 
var bland andra Abeba Aregawis 
1500-meterslopp inomhus vilket var otro-
ligt nära världsrekord och de tre stadion-
rekorden som sattes under DN Galan. 

Vid sidan av de två stora galorna 
arrangeras Folksam Grand Prix med 
de fem stabila arrangörerna Göteborgs 
Friidrottsförbund, Hässelby SK, Spårvä-
gen FK och Turebergs FK samt IF Göta. 
Galorna ingår i European Athletics 
tävlingsserie EA Classic Meetings och 
placerade sig på platserna nummer 46 
(Sollentuna), 79 (Karlstad) och 83 (Göte-
borg) på All Athletics rankinglista över 
”invitational/one-day competitions”, vil-
ket är rejäla förbättringar jämfört med 
tidigare år. 

Den tuffa ekonomin visar sig även 
bland galorna i Europa och trots att vi 
egentligen inte haft mer pengar att lägga 
på idrottsmän än tidigare har standarden 
på startfälten varit något bättre än tidi-
gare år, vilket dessa rankingplatser visar. 

Ytterligare tävlingsutbud i form av tre 
Folksam Challengetävlingar (Uppsala, 
Mölndal och Umeå) och andra tävlingar 
med bra seniorgrenar som SSG Sundsvall 
Wind Sprint, Världsungdomsspelen, Bott-
narydskastet med flera har bidragit till 
att seniortävlingsutbudet varit bra under 
2013. 

Det tydligaste undantaget är mång-
kampstävlingar. Vi har idag en fantas-
tisk elit i mångkamp, men bakom dessa 
är det ett stort steg ner, och förklaringen 
är naturlig. Antalet mångkampstävlingar 
har minskat och idag är det svårt att hitta 
mångkampstävlingstillfällen utanför mäs-

Mål Utfall

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.

Ett kvalitetsmätningsinstrument kommer att presenteras 
vid förbundsårsmötet 2014.

577 varav 326 långlopp, 19 stafetter, 71 inomhus och 
161 arena inklusive XL-galan, DN Galan, tre Folksam 
Grand Prix och tre Folksam Challenge.

290

terskap och landskamper. 
Vid förbundsårsmötet 

2012 beslutades det att SM 
i terräng ska genomföras 
under hösten och 2013 
genomfördes tävlingen för 
första gången på mycket 
länge i slutet av säsongen. 
Deltagarantalsmässigt var 
det, om man bortser från 
veteranklasserna ingen 
större skillnad mot tidigare 
då SM gått på våren. De 
norrländska distrikten som 
skulle haft fördel av för-
ändringen visade dock inte 
någon markant uppgång i 
delagarantalet. 

Stor veteranverksamhet
Tävlingskommittén har 
under året arbetat med täv-
lingstekniska frågor och 
med frågor som gäller SM-
tävlingarna. Arbetet med 
översyn över reglerna som 
spikades under förbundsår-
smötet 2013 har nu imple-
menterats och gäller från 
och med inomhussäsongen 
2014.

Både internationellt och i Sverige blir 
antalet friidrottsveteraner allt fler och 
resultatnivån höjs varje år. Samtidigt som 
Veterankommittén arbetar för en sådan 
utveckling gäller devisen: ”Det viktigaste 
är inte att vinna utan att delta”. Social 
gemenskap, vänskap, livskvalitet och täv-
lingsglädje är viktiga ledord och känne-
tecknar i allra högsta grad umgänget på 
tävlingsarenorna. 

Vid veteran-SM inomhus i Karlskrona 
sattes 25 mästerskapsrekord, 10 svens-

ka rekord och 6 nordiska rekord. Bästa 
klubb vid mästerskapet var Hässelby SK.

Veteran-SM i Gävle blev en fullträff 
med deltagarrekordet 529 startande från 
182 föreningar som gjorde 1 401 starter. 
Glädjande var också att andelen (28 pro-
cent) kvinnor ökade. För tävlingens bästa 
prestation svarade Carl-Erik Särndal, IFK 
Lund som förbättrade sitt eget världsre-
kord i M75 höjd med 1 cm till 1.48.

Folksam Grand Prix-serien innehöll tre högklassiga tävlingar 
i Göteborg, Sollentuna och Karlstad där duellen mellan Irene 
Ekelund och Moa Hjelmer var en av många höjdpunkter.

Fokusområde 4 – Arrangemang
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Barn och ungdom
Under 2013 inrättades en central idrottsavdelning inom Svensk Friidrott som redan 
har fått positiva konsekvenser för hanteringen av barn- och ungdomsfrågor. 

Under det kommande året kommer det 
att märkas mer och mer, bland annat i 
form av nya utbildningar för kasttränare 
och viss lägerverksamhet där långsiktig-
het kommer att vara ett genomgående 
tema.

Årsmötet i mars 2013 innebar slu-
tet för en utredning om tävlingsregler 
för barn och ungdomar, som resulterade 
i en rad beslut om ändringar i grenpro-
grammet (löpsträckor, häckhöjder och 
redskaps vikter) i ungdomsklasserna. De 
flesta av dessa regler trädde i kraft i och 
med starten på inomhussäsongen 2013-

2014, men redan till utomhussäsongen 
2013 infördes en ny regel i spjutkastning 
för ungdomar t.o.m. 13 år.

Under året har sex regionmästerskaps-
tävlingar ägt rum. För Norrlands del gick 
inomhustävlingen i Ås och utomhusmäs-
terskapet i Härnösand. Norrbotten var 
starkast i lagtävlingen båda gångerna, 
efter hårda duster med Västerbotten. 
Svealandsmästerskapen gick i Västerås 
(inomhus) och Glansham mar (utomhus). 
Starkaste laget i både inomhus- och utom-
hustävlingen var Stock holm. I Västerås 
tog Närke en sällsynt och överraskande 

andraplats, medan det i Glanshammar 
blev Uppland som slutade tvåa. 

I Götaland gick båda tävlingarna inom 
Smålands gränser: Inne i Växjö och ute 
i Eksjö. Båda gångerna tog laget från 
Göteborg hem lagtävlingen i överlägsen 
stil, och båda gångerna slutade Småland 
på andra plats. I Eksjö skiljde dock bara 
en ynka poäng mellan Småland och utma-
nande Skåne.

Kraftmätningen åttonde gången
Kraftmätningen, klubblagstävlingen för 
15-åringar, avgjordes för åttonde gången. 
Efter en kvalomgång i början av somma-
ren avgjordes riksfinalen i Huddinge, med 
stafett på Stockholms stadion. 

För första gången skymtade Kraftmät-
ningen i direktsänd TV, då bilder från de 
båda stafettheaten visades under SVT:s 
sändning från Finnkampen. Hammarby 
IF tog sin första totalseger i Kraftmät-
ningen på den högsta totalpoäng som 
har noterats hittills i tävlingens historia. 
Bland annat sprang de stafetten (6x200 
m) snabbare än något annat lag tidigare 
har gjort. Även tvåan Täby IS och trean 
Linköpings GIF presterade på topp i det 
härligt varma och soliga sensommarväd-
ret, och gick in som fyra respektive fem-
ma i ”marathontabellen”. 

Täby IS vann flickornas tävling för 
tredje gången och nästa års finalarrangör 
Linköpings GIF vann pojkklassen – öst-2015 går junior-EM i Eskilstuna på Ekängens IP som 2013 var platsen för ungdoms-SM.

Fokusområde 5 – Barn och ungdom
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Mål Utfall

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

2 000 barn- och ungdomstränare ska utbildas under 
perioden 2011-2013.

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

Uppgifter för 2013 finns ännu inte att tillgå. (För 2012 
var det 184 617, för 2011 var det 194 399.)

2 274

Inga exakta uppgifter finns att tillgå. Uppskattningsvis 
har det varit mindre än 200 arrangörer och 14 000 
deltagare.

götaklubbens första klasseger i Kraftmät-
ningen. I både flick- och pojkklassen 
slutade Hammarby på andra plats.

Elva lag deltog i kampen om titeln Sve-
riges bästa klubblag i 17-årsklassen. Lag-
USM gick i Malmö i juni och där blev det 
hemmaklubben MAI som tog hem segern. 
Silver till Hässelby SK och brons till IFK 
Växjö.

Nästa internationella friidrottsmäster-
skap i Sverige är junior-EM i Eskilstuna 
2015. Redan 2013 fick arrangörerna ett 

första tillfälle att testa organisationen på 
arenan Ekängen. Kanske kommer några 
av deltagarna från årets USM tillbaka för 
att möta europeiskt motstånd i juli 2015. 
Årets övriga USM-tävlingar gick i Malmö 
(inomhus), Huddinge (stafett), Kalmar 
(mångkamp) och Falun (terränglöpning).

Nytt i ungdomsrådet
Ungdomsrådet genomgick ett gene-
rationsskifte, då fyra av sju medlem-
mar byttes ut i samband med årsmötet 

i Borås, där också Åsa Jönsson utsågs 
till ungdomsrådets första ordförande. 
Ungdomsrådet arrangerade ett ung-
domsting i april där de bland annat fick 
lämna sina inspel i processen med den 
nya verksamhetsinriktningen för Svensk 
Friidrott, diskutera vision för Svensk 
Friidrott 2020, värdegrunden i Sveriges 
friidrottsföreningar och hur unga borde 
tävla i friidrott.

Glädje och energi är grunden i barn- och ungdomsidrott.

Fokusområde 5 – Barn och ungdom
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Motionslöpning

Även 2013 var ett nytt rekordår för löp-
ningen i Sverige. 667 599 starter gjordes 
i 320 nationellt godkända motionslopp 
vilket är en ökning med nära 80 procent 
sedan 2003.

De största loppen 2013 var Göte-
borgsvarvet, Midnattsloppet, Tjejmi-
len, Vår Ruset, Lidingöloppet och Asics 
Stockholm Marathon. GöteborgsVarvet 
är överlägset störst med nära 65 000 
löpare.

Löparkalendern är det officiella svens-
ka tävlingsprogrammet för långlopp och 
motionslopp. Kalendern har spridits vid 
större lopp och arenaarrangemang och 
den officiella tävlingskalendern finns även 
på friidrott.se.

En av de mest populära tävlingsdis-
tanserna i löpartävlingar i Sverige är 10 
kilometer. Vid förbundsårsmötet i mars 
beslutades om att 10 km landsvägslöp-
ning från och med 2014 ska bli SM-dis-
tans. I december presenterades att den 
första SM-milen kommer att gå i Malmö 
med Malmö stad och Malmös friidrotts-
föreningar som samarbetspartners till 
Svensk Friidrott.

Svensk Friidrott har över 600 000 

medlemmar varav merparten kommer 
från 107 Friskis & Svettis-föreningar. 
Dessa har stor verksamhet inom löpnings-
området, både med löpargrupper, löpträ-
ning och som arrangörer av motions- och 
långlopp. Samarbetet med Friskis & Svet-
tis har fördjupats kraftigt under året, inte 
minst i arbetet med registrering av Friskis 
& Svettis medlemmar i Idrott Online.

Friskis & Svettis startade 1978 som en 
allmännyttig ideell idrottsförening med 
syfte att få fler att röra på sig. Idén var att 
erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning 
av hög kvalitet för alla samt att göra det 
utifrån vissa ställningstaganden som idag 
är tolv olika värderingar.

Friidrotten som arrangör
Det stora intresset för löpning innebär 
också att många utanför friidrottsfamil-
jen börjar intressera sig för detta område. 
Svensk Friidrott har under året arbetat 
med målet att det ska vara friidrottsför-
eningar som arrangerar löpartävlingarna. 
Detta har skett genom informationsarbe-
te till lopparrangörer från andra idrotter 
och privata och kommersiella aktörer.

Samarbetet med långloppsarrangö-

rer har intensifierats. Diskussioner har 
förts kring certifiering av lopp samt hur 
friidrotten kan hålla kvar initiativet mot 
hotet från kommersiella aktörer. 

Idrottslyftsprojektet Youth Cross Run-
ning (YXR) går ut på att få ungdomar i 
högstadieålder att komma igång med löp-
ning. Under året har Boden FI, Bromma 
IF, IFK Växjö och Täby IS deltagit i pro-
jektet och haft fått med sig deltagare till 
flera lopp som exempelvis Starloppet, 
Tolvanloppet och Täbyloppet.

I projektets regi arrangerades under 
våren ett träningsläger i Göteborg med 
30 deltagare och på hösten genomfördes 
en gemensam aktivitet i samband med 
Lidingöloppet.

Löpträningsutbildningen syftar till att 
ge kunskap inom löpning och ge redskap 
för att fler föreningar ska kunna starta 
och utveckla löparverksamhet för ungdo-
mar och vuxna. 28 deltagare gick i okto-
ber steg 2-utbildningen i Sollentuna där 
man utöver löpträning gick igenom vikten 
av styrketräning, rehabiliteringsträning, 
alternativ träning och mental träning. Sju 
steg 1-utbildningar har genomförts med 
totalt 87 deltagare.

Motionslöpning
Intresset för löpträning och att springa motionslopp är större än någonsin i Sverige. 
Under året gjordes nära 670 000 starter i de nationellt godkända loppen.
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Internationellt arbete

Det internationella arbetet bygger mycket 
på långsiktighet och Svensk Friidrott har 
därför genom representation på olika for-
mer av internationella mötesplatser (mäs-
terskapstävlingar, konferenser etc) haft 
möjlighet att driva viktiga frågor och ver-
ka för att på sikt kunna få fler svenskar på 
internationella positioner. 

Ett led i detta arbete var att Svensk 
Friidrott fick med två av totalt sju delta-
gare, Staffan Movin och Anders Tallgren, 
i det nordiska utbildningsprogrammet 
för internationella representanter som 
anordnas av RF och dess motsvarighe-
ter i Danmark, Finland och Norge under 
2013-2014.  

Vid EAA:s kongress i Skopje beslutades 
bland annat att ersätta de av kongressen 

Internationellt arbete
2013 var ett år med ”mellankongresser” för såväl Europeiska Friidrottsförbundet (EAA) 
som Internationella Friidrottsförbundet (IAAF), det vill säga det förekom inga val. 

Under 2013 har arbete påbörjats med nya 
idrottsplatser i Kramfors och Höganäs 
och dessa planeras att vara klara under år 
2014. Hallar som börjat byggas under år 
2013 är två mindre anläggningar i Göte-
borg (Lindås och Partille) och större hal-
lar i Gävle och Sollentuna. 

Rådet har under 2013 arbetat fram en 
strategi för anläggningsfrågorna, vilken 
godkändes av förbundsstyrelsen i novem-
ber. Delar av innehållet i denna strategi 
har arbetats in i Svensk Friidrotts nya 
verksamhetsinriktning som ska faststäl-
las vid förbundsårsmötet i mars 2014 i 
Umeå.

Två frågor som rådet fortsatt att följa 

är näridrottsplatser för friidrott och stra-
tegier för att hävda friidrottens intressen i 
en tid när konstgräs blir allt vanligare på 
landets idrottsplatser.

Kontakter och påverkan
Huvuduppgiften för anläggningsrådet är 
de kontinuerliga kontakterna med för-
eningar, distrikt och kommuner i Sve-
rige. Arbetet består huvudsakligen av 
ett påverkansarbete gentemot kommu-
ner samt teknisk rådgivning. Inom dessa 
områden är inriktningen både på inom-
hus- och utomhusanläggningar.

Debatten om anläggningsfrågor inom 
idrotten är omfattande runt om i Sverige. 

Anläggningsrådet hjälper till med lobby-
ing inom området men det är viktigt att 
hela friidrottssverige tar mer plats och 
tydligt samt offensivt hävdar våra intres-
sen. 

Teknisk rådgivning har bland annat 
skett vid följande orter och ett bolag: Bot-
kyrka, Habo, Hagfors, Härryda, Hörby, 
Karlstad, Kinda, Kristianstad, Lidingö, 
Nacka, Motala, Söderhamn, Södertälje, 
Täby, Västmanlands fastighetsskötsel och 
Östersund.

Lobbying och påverkansarbete har 
bland annat skett gentemot dessa kom-
muner: Botkyrka, Skövde, Stockholm, 
Sundsvall, Täby och Vänersborg.

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

Anläggningar och hallar

valda kommittéerna med kommissioner 
som utses av styrelsen och att från och 
med 2016 vartannat år genomföra ett 
ungdoms-EM. 

Till IAAF:s kongress i Moskva lämna-
de Sverige tillsammans med det brittiska 
förbundet en motion om ge IAAF:s styrel-
se i uppdrag att utveckla ett koncept och 
en plan för att aktiva, senast 2020, vid 
internationella galatävlingar ska använda 
landslagsdräkt. IAAF:s styrelse beslutade 
att inte ta upp motionen på kongressen, 
men har ändå tillsatt en utredning i frågan.  

VM 2021 i Sverige?
Arbetet kring framtida internationella 
mästerskap i Sverige har under året inrik-
tats på att fullfölja den process som inled-

des 2010 som innebar att Svensk Fridrott 
tillsammans med Eskilstuna kommun i 
september 2012 inlämnade en ansökan 
till EAA om att få arrangera junior-EM 
2015. Ansökan bar frukt då EAA:s styrel-
se i maj beslutade att utse Eskilstuna till 
värdstad. En lokal organisationskommit-
té under ledning av Pia Bosdotter Olson 
bildades och företrädare för organisa-
tionen var i juli på plats vid junior-EM i 
Rieti för att se och lära.

I samband med inomhus-EM träffade 
företrädare för Svensk Fridrott och Göte-
borgs stad IAAF:s ordförande, Lamine 
Diack, för att framhålla ett starkt intresse 
för att arrangera VM 2021 med anled-
ning av att Göteborgs stad fyller 400 år. 
Ansökan ska preliminärt inlämnas 2016. 
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Avtal med Folksam skrevs om för 2014-
2017. Berendsen startade samarbete med 
Svensk Friidrott och avtal skrevs fram till 
2016. Cramo var sponsor under Finn-
kampen och kommer även vara sponsor 
2015. Årets arbete har främst fokuserat 
på att stärka samarbetet med våra part-
ners samt att inleda nya kontakter. 

Budgeten som fastställdes i början av 
december 2012 innehöll inte den ned-
dragning av Idrottslyftet på 740 TSEK 
som senare blev ett faktum. Arbetet inrik-
tades därmed på att hålla budget med ett 
underskott motsvarande Idrottslyftet. I 
budgeten som var lagd var kostnaderna 
neddragna med 2 MSEK.

Finansiering
Svensk Friidrott har 2013 omsatt 34,5 MSEK. Detta har skett genom egen finansiering 
(15,4 MSEK) samt genom statliga bidrag av RF, SOK och Idrottslyftet (19,1 MSEK).

Det egna kapitalet ligger på 9,3 MSEK. 
En nettoredovisning har gjorts med 0,9 
MSEK, av de kostnader som har vidare-
fakturerats.  

Idrottslyftet står för en viktig del av 
finansieringen av verksamheten, främst 
för föreningarna. 2013 har Svensk Fri-
idrott erhållit och fördelat 6,4 MSEK till 
228 olika projekt i 105 unika föreningar. 
Av dessa har 1,6 MSEK gått till subven-
tionering av föreningarnas utbildnings-
verksamhet.

Stödet från Sveriges Olympiska Kom-
mitté (SOK) främjar ett elitstöd och en 
utmanarsatsning för yngre elitaktiva.

Finansiering

Målgruppen för Svensk Friidrotts kom-
munikation är medlemmar, allmänhet 
och media. Kommunikationen drivs 
genom ett antal egna kommunikationska-
naler, både digitala och fysiska.

De digitala kanalerna är ett antal 
webbplatser och distributionssystem där 
den huvudsakliga är friidrott.se. Hemsi-
dan är det officiella organet som förutom 
att vara en plats för resultat och statistik 
även är en nyhetsplats för friidrott i all-
mänhet och med information om Svensk 
Friidrotts verksamhet. Friidrott.se har 
nyhetsbevakning i princip dygnet runt 
året om.

Hemsidor finns även för bland annat 
SM, Finnkampen och Folksam Grand 
Prix.

Media och kommunikation
God kommunikation är en grundförutsättning för att visa att friidrotten är en av de 
mest populära idrotterna i Sverige.

Bland sociala medier har Svensk Frii-
drott en facebooksida med 4 000 följare, 
instagram med 1 000 följare och twitter 
med 1 000 följare. Liknande sidor finns 
också för Finnkampen och Folksam 
Grand Prix. Friidrottsbloggen är en unik 
blogg som tar besökaren till landslaget 
vid sidan av banan och bakom kulisserna.

Nya informationsmaterial
De tryckta kanalerna är förutom årsbe-
rättelsen bland annat Löparkalendern, 
mediegudier till internationella mäster-
skap, Sverige Bästa och en stor mängd 
informations- och utbildningsmaterial.

Kommunikationsavdelningen arbe-
tar också med att stödja övriga centrala 
funktioner i kommunikationsarbetet och 

arbetet med medlems- och föreningskom-
munikation.

Svensk Friidrott har nära samarbete 
med media och medieintresset för friidrott 
har varit stort under året, framför allt 
under säsong. TV4 är den tv-kanal som 
sänt både inomhus-EM och VM. Under 
VM i Moskva gjorde TV4 sin största sats-
ning någonsin på ett friidrotts-VM och 
det svenska landslaget fick mycket tv-tid.

Under året har regelbundna aktivite-
ter för media genomförts. De största har 
bland annat varit vid inomhus-EM, VM, 
Finnkampen, SM och Folksam Grand 
Prix samt vid presentationen av Karin 
Torneklint som ny förbundskapten och 
lanseringen av XRcise som ny officiell 
utrustningsleverantör.

Media och kommunikation
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Sponsorer och samarbetspartners
Ett nära samarbete med näringslivet är en viktig förutsättning för finansieringen av 
Svensk Friidrotts verksamhet. 

2013 inleddes samarbetet med Bauhaus 
som ny huvudsponsor till Svensk Frii-
drott. Samarbetet fick en flygande start 
med IEM i Göteborg som första stora 
evenemang där Bauhaus förutom sam-
arbetet med oss även var en sponsor till 
mästerskapet. Bauhaus har under året 
använt Svensk Friidrott på olika sätt i 
sin marknadsföring och aktiviteter i sina 
butiker.  Även flera mycket uppskattade 
publikaktiviteter i samband med Folksam 
Grand Prix och Finnkampen har genom-
förts.   

Samarbetet med Puma som material-
leverantör avslutades efter IEM i mars. 
Nytt samarbetsavtal tecknades med NEH 
och varumärket XR-cise som fr.o.m. 
utomhussäsongen blev ny materialleve-
rantör. XR-cise är ett nytt klädvarumärke 
på den svenska marknaden där några av 
våra aktiva varit involverade och bidra-
git till utvecklingen och framtagningen av 

den nya kollektionen. På lite längre sikt är 
målet att delar av kollektionen ska kunna 
säljas till konsument och då främst via en 
web-shop.

Fyra nya år
Folksam som under många år varit 
huvudsponsor till Folksam Grand Prix 
och därmed skapat förutsättningar för att 
vi kan genomföra tre galor med en hög 
internationell standard på hemma plan. 
Ur ett sportsligt perspektiv har dessa 
stor betydelse för våra friidrottsstjärnor 
som får möjlighet att möta internatio-
nellt motstånd av toppklass. Under året 
tecknades ett nytt avtal med Folksam för 
ytterligare fyra år där Folksam förutom 
huvudsponsorskapet för tävlingen även 
blir en Nationell Partner till Svensk Frii-
drott. 

Svensk Friidrott har utöver dessa tre 
ett tiotal andra partners som under året 

samarbetat inom olika verksamhetsområ-
den och med olika inriktningar. Nya part-
ners för året var Berendsen Textil Service 
AB och Grand Travel Group. 

Finnkampen, Friidrotts-SM och Folk-
sam Grand Prix är återkommande och 
populära friidrottsevenemang i Sverige. 
Dessa tävlingar är viktiga för våra samar-
betspartners på många sätt. Ett mål inför 
året var att minska antalet partners med 
rättigheter och exponering kring respek-
tive tävling samt att i högre grad själv 
ansvara för införsäljning och kontakt 
med samarbetspartners. Arbetet visade 
sig vara framgångsrikt med ökade intäk-
ter och uppskattad respons från samar-
betspartners. 

Nya samarbetspartners till tävlingarna 
2013 var bland andra Berendsen, Björn-
kläder, Folkspel, Powerade, Prioritet 
Finans, Sporrong och Verisure.

Arbetet med att bygga upp det medicin-
ska nätverket har fortsatt. Idag finns ett 
hundratal personer på olika platser runt 
om i Sverige knutna till nätverket. Två 
medicinska nätverksträffar har genom-
förts, i februari i samband med XL-galan 
och i september i samband med Finnkam-
pen.  

En viktig uppgift för medicinska kom-
mittén är att säkerställa bemanningen av 
medicinska team i samband med mäster-
skap och landskamper via landslagsläkare 

Medicinskt nätverk
Under året har den nyinrättade medicinska kommittén haft ansvar för det idrotts-
medicinska området inom hela Svensk Friidrotts verksamhet.

men också via specialister som sjukgym-
naster, naprapater och kostexperter. 

Under året har ett nytt journalförings-
system kommit igång som innebär att 
samtliga legitimerade läkare, samt övriga 
med legitimation, som är med på mäs-
terskap och landskamper där i ska jour-
nalföra och dokumentera de medicinska 
åtgärder som sker.

Förutom traditionell medicinsk ser-
vice vid landslagets internationella upp-
drag ansvarar den medicinska kommittén 

för bland annat utarbetande av kostråd, 
rådgivning i idrottsmedicinska frågor 
och antidopingaktiviteter. Förebyggande 
information och utbildning är den vik-
tigaste delen i arbetet för en dopingfri 
idrott.

Jenny Jacobsson har under året fung-
erat som medicinsk koordinator och har 
även i olika nationella- och internationel-
la sammanhang föreläst och informerat 
om forskning i projektet Skadefri.

Medicinskt nätverk

Sponsorer och samarbetspartners
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Årsredovisning
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och Generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har under 
året haft 976 (964) medlemsföreningar. Knappt 
hälften av föreningarna är så kallade arena-
föreningar med tävlings- och arrangemangs-
verksamhet medan resterande har tonvikten på 
motion. Denna breda verksamhet är friidrottens 
stora tillgång och av avgörande betydelse för 
SFIF:s position och utveckling.

Den av Förbundsårsmötet antagna visionen och 
verksamhetsidén lyder: 

Friidrott skall vara en av landets mest attrak-
tiva 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 psy-
kiskt, 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 natio-
nellt täckande föreningsverksamhet, utvecklad 
och anpassad till tidens krav på meningsfull fritid 
och utövad i inspirerande och ändamålsenliga 
miljöer.

Medan föreningsverksamheten har tonvikt på fri-
idrottsaktiviteter så är SFIF:s centrala uppgift mer 
av stödjande slag alltifrån att skapa ekonomiska 
resurser och utbildning till evenemangsstöd. Det 
yttersta ansvaret för internationellt tävlande i 
landslaget, landslagsutveckling och möjligheten 
att nå yppersta världselit för de allra bästa vilar 
i hög grad på SFIF tillsammans med ett antal 
resursstarka föreningar. Att understödja aktiva 
och tränare i ambitionen att nå en plats i lands-
laget balanseras alltid av det nationella ansvaret 
att ge föreningarna stöd att bedriva en kvalitativ 
friidrott inte minst för barn och ungdomar.

SFIF:s delaktighet och medverkan i såväl den 
nationella idrottsrörelsen under RF- och SOK-
paraplyerna som i de internationella friidrotts-
gemenskaperna IAAF och EAA med sina 212 
respektive 50 medlemsländer är stark.

Vid samtliga stämmor och/eller kongresser har 
SFIF varit aktiva och motionerat i olika frågor. 
Vid RF-stämman 2011 fick SFIF bland annat 
gehör för en översyn av nuvarande regler för 
Lokalt Aktivitetsstöd (LOKAB). Resultatet redovi-
sades på RF-stämman 2013.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
2013 har varit ett år utan utrymme för inves-
teringar. De strukturella åtgärder som vidtogs 
2012 fick full effekt först efter första kvartalet. Ett 
sent besked om nerdragning av Riksidrottsför-
bundets (RF) medel för Idrottslyftet gav effekten 
av ett motsvarande negativt resultat för hela året.

Under året har ett par organisatoriska föränd-
ringar ändå kunnat genomföras. Från och med 
1 april inrättades en tjänst som Idrottschef och 
från 1 februari anställdes en Marknadschef. 
Sponsorsintäkterna har stabiliserats och flera 
nya partners har kunnat knytas till SFIF. Bauhaus 
har gjort sitt första år som huvudsponsor och ett 
antal gemensamma utvecklingsprojekt är plane-
rade för 2014-2016.

Det statliga anslaget via RF har visat en nedåt-
gående trend. Ytterligare nerdragningar kommer 
att ske under 2014. 

I samarbete med Göteborgs Stad genomfördes 
Inomhus-EM i Göteborg första helgen i mars. 
Konceptet ”all under one roof” visade sig vara 
en succé bland både tävlande och besökare. 
Kombinationen av ett väl genomfört evenemang 
samt sex medaljer till Sverige gjorde att slutin-
trycket blev mycket positivt. Samarbetet med 
Göteborgs Stad fungerade utmärkt vilket bland 
annat utmynnat i en förstudie till en ansökan om 
VM i friidrott 2021

Tävlingsmässigt har verksamhetsåret även inne-
fattat genomförande av Nordenkampen i Växjö 
och Finnkampen som var tillbaka på Stockholms 
Stadion. 

Folksam Grand Prix-tävlingar har genomförts 
i Göteborg (15 juni), Sollentuna (27 juni) och 
Karlstad (23 juli). Folksam Challenge arrangera-
des i Uppsala (16 juni), Mölndal (3 augusti) och 
Umeå (18 augusti). Samtliga Folksam Grand 
Prix-tävlingar TV-sändes. I syfte att rationalisera 
hanteringen av TV-produktion, reklamförsälj-
ning, inhyrning av tjänster med mera bildades 
2011 ett särskilt aktiebolag. Samtliga aktier ägs 
av SFIF och ledningen har hämtats internt.

Under året har SFIF fortsatt samarbetet med uni-
versitet och kommun i Växjö (ADC) och Umeå 
(FPC). Från den 1 januari 2012 har IAAF auk-
toriserat Växjö som ett Athletic Training Center 
(ATC) i mångkamp samt långa kast.

Projektet SkadeFri har följts upp av tillsättandet 
av en Medicinsk Kommitté under året med bland 

annat implementering av ett journalsystem i 
landslaget. Samarbetet med Linköpings Universi-
tet runt en fördjupad undersökning runt sexuella 
trakasserier har fortsatt.

Under året har förnyade avtal med våra Riks-
idrottsgymnasier (RIG) och orter med Nationell 
Idrotts Utbildning (NIU) tecknats. I dagsläget har 
SFIF sju RIG och 17 NIU (mot tidigare 13).

2013 fortsatte arbetet med att utveckla vår ung-
domslagtävling, Kraftmätningen, där många  
barn, ungdomar och ledare har deltagit.

Under året har ett projekt genomförts för att 
stödja föreningarna i arbetet för trygga och säkra 
idrottsmiljöer. Resultatet presenterades i novem-
ber i samband med ordförandekonferensen.

I slutet av november genomfördes en ordfö-
randekonferens i Stockholm med deltagande 
från 22 distriktsförbund och sju föreningar, ung-
domsrådet samt styrelse och delar av förbunds-
kansliets personal. Mötet fokuserade på den nya 
Verksamhetsinriktning för 2014-2020 som ligger 
för beslut på kommande Förbundsårsmöte. Kon-
ferensen genomfördes med stöd av SISU Idrotts-
utbildarna.

Vid 2013 års internationella seniormästerskap 
på arena togs sju medaljer. I europamäster-
skapet inomhus som arrangerades i Göteborg 
togs sex medaljer. Guld genom Abeba Aregawi, 
som gjorde sitt första mästerskap som svensk, på 
1500m. Silver till Michel Tornéus i längdhopp 
samt Ebba Jungmark i höjd. Moa Hjelmer följde 
upp sitt guld vid EM i Helsingfors 2012 på 400m 
med ett brons. Emma Green-Tregaro tog även 
hon ett brons i höjd och Erica Jarder tog ett över-
raskande brons i längdhopp.

På VM i Moskva var förväntningarna höga på 
Abeba Aregawi som var obesegrad på 1500m. 
Hon infriade förväntningarna och tog guld.

Framgångsrika juniorer under 2013 var bland 
andra Irene Ekelund (guld i 200m, UVM), 
Emma Stenlöf (silver i sjukamp, UVM), Angelica 
Bengtsson (brons i stav, JEM22), Sofi Flink (guld 
i spjut, JEM19) och Sofia Linde (silver i sjukamp, 
JEM19). 

Sverige gick också upp i Super League i lag-EM 
och vann även dubbelseger i både Nordenkam-
pen och Finnkampen. Irene Ekelund fick priset 
som Årets nykomling 2013 vid Idrottsgalan i 
Globen i januari 2014 och Abeba Aregawi fick 
priset som Årets kvinnliga idrottare.
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Ekonomisk utveckling 
i sammandrag (MSEK):  
 2013 2012 2011 2010

Intäkter 34,5 39,0 44,3 45,2

Årets resultat    -0,7  -0,8 -1,8 1,6

Balans 
omslutning -14,3 15,0 16,0 20,8

Medelantal  
anställda 19,0 20,0 20,0 22,0

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvi-
sas till den fullständiga resultat- och balansräk-
ningen samt tilläggsupplysningar. Alla belopp 
uttrycks i KSEK där ej annat anges.

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)        
 
  2013-01-01  2012-01-01   
 Not 2013-12-31  2012-12-31
Verksamhetens intäkter        
   Erhållna offentligrättsliga bidrag 1 19 128  20 085  
   Nettoomsättning  11 373  13 353  
   Avgifter och avtal  1 014  1 478  
   Medlemsavgifter  2 362  2 318  
   Övriga intäkter  636  1 807  

Summa intäkter  34 513  39 041    

     
Verksamhetens kostnader         
   Lämnade bidrag och anslag  -5 618  -7 552  
   Övriga externa kostnader  -15 756  -17 001  
   Personalkostnader 2 -13 645  -14 527  
   Avskrivningar  -236  -222  

Summa kostnader  -35 255  -39 302  

Verksamhetsresultat  -742  -261  

Resultat från finansiella investeringar     
   Ränteintäkter m.m.  195  286  

   Nedskrivning av aktier i dotterbolag  -150  -830  
 
Årets resultat  -697  -805  

   

Framtida utveckling
Svensk Friidrott har redan i XL-galan i Globen 
och DN Galan Diamond League på Stockholms 
Stadion välkända och meriterade internationella 
arrangemang. Att kunna komplettera dessa med 
ett väl genomfört inomhus-EM i Göteborg visade 
att vi är ett arrangörsland i absolut världsklass. 
Eskilstuna blev under året tilldelade junior-EM 
19 år 2015, ett evenemang som ytterligare för-
stärker bilden av Sverige som ett arrangörsland 
av rang.

För att kunna skapa ett fortsatt intresse för frii-
drott krävs att våra föreningar kan vara attraktiva 
mötesplatser och erbjuda aktiviteter för barn och 
ungdomar med möjlighet till aktiviteter på indivi-
dens ambitionsnivå men också för vuxna elitsat-
sande och motionärer i föreningarna. 

Den föreslagna Verksamhetsinriktningen för 
2014-2020 har devisen ”fler och bättre” och 
fokuserar på fem områden: Föreningar, Ledare 
och tränare, Friidrottare, Arrangemang och 
Anläggningar. Avgörande förutsättningar för att 
tillgodose detta är välutbildade ledare och till-
gång till anläggningar inomhus och utomhus.

Den fortsatt ansträngda ekonomiska situationen 
ställer större krav på utökat samarbete och sam-
förstånd inom hela friidrottsrörelsen. 

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

Resultat och ställning
SFIF har under året erhållit ett totalt stöd från 
Riksidrottsförbundet (RF) om 14,6 MSEK (13,8) 
MSEK och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 
om 0,4 MSEK (1,5 MSEK). Därutöver har medel 
erhållits genom regeringens särskilda satsning, 
Idrottslyftet för förbundsutveckling, på 3,9 MSEK 
(4,6 MSEK).

Resultatet för 2013 visar ett underskott på -0,7 
MSEK (-0,8 MSEK), vilket ska ställas mot budge-
terat resultat 0 MSEK. Det negativa resultatet är 
orsakat av lägre tilldelat stöd till Idrottslyftet. 
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TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar  Not 2013-12-31  2012-12-31 

Materiella anläggningstillgångar      
   Inventarier 3 349  542 

Finansiella anläggningstillgångar      
   Aktier i dotterbolag 4 50  50 
      
Summa anläggningstillgångar  399  592 
      
Omsättningstillgångar     

Varulager m m      
   Varulager  340  274 

  340  274 

Kortfristiga fordringar    
   Kundfordringar  945  1 042 
   Övriga fordringar  306  189 
   Förutbetalda kostnader och     
   upplupna intäkter 5 975  829 

  2 226  2 060 

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

Kassa och bank   1 358  2 049 
      
Summa omsättningstillgångar  13 924  14 383 

Summa tillgångar  14 323  14 975

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
     
Eget kapital 7   
   Balanserat resultat  9 987  10 792    
   Årets resultat  -697  -805 

Summa eget kapital  9 290  9 987 

      
Avsättningar  8 45  47 
      
Kortfristiga skulder      
   Leverantörsskulder  1 050  823 
   Övriga skulder  259  235 
   Upplupna kostnader och       
   förutbetalda intäkter 9 3 679  3 883 

Summa kortfristiga skulder  4 988 4 941 

Summa Eget kapital och Skulder  14 323 14 975 

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). 
Nettoomsättningen avser försäljning av rättig-
heter till sponsorer och försäljning av biljetter till 
 arrangemang.

Under rubriken Avgifter och avtal ingår bar-
teravtal, kursavgifter och sanktionsavgifter. 

Medlemsintäkter avser årsavgifter inbetalda av 
medlemmar. Övriga intäkter utgörs av intäkter 
från förlagsverksamhet. 

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till 
anskaffningskostnad med avdrag för planmäs-
siga avskrivningar baserade på bedömd nyttjan-
deperiod.
    

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 inflyta. 

Not 1 Erhållna offentligrättsliga bidrag  2013 2012  

Bidrag RF/SF-Stöd/Idrottslyftet/Elitstöd  18 509  17 718    
Bidrag SOK (2012 därav 649 från RF)  381  2 183    
Bidrag EAA  227  134    
Övr bidrag  11  50    
 
Summa  19 128 20 085    
       
 
Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter  2013 2012  

Styrelse och generalsekreterare  1 006  923    
Övriga anställda  6 994  7 494    
Ledararvode, landslagsersättningar  872  1 353    
Sociala avgifter enligt lag och avtal  3 845  3 627    
(varav pensionskostnader)  (896)  (841)    
      
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter  12 717 13 397

  
Pensionskostnader för generalsekreteraren 217 ksek (201 ksek). 
Uppsägningstiden för avtalet är från Svenska Friidrottsförbundets sida tolv 
månaders uppsägningstid. 
Vid uppsägning från generalsekreterarens sida gäller sex månader.        
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  2013  2012
Medelantalet anställda med fördelning        
på kvinnor och män        
 Män  13  13    
 Kvinnor  6  7

Totalt  19 20    
      

 
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen   2013-12-31  2012-12-31    
 Män        
 Styrelse  7  6  
 GS  1  1

Totalt  8 7    
    

 Kvinnor       
 Styrelse  3  4    
 GS  -  -    
      
Totalt  3 4    
   

Not 3 Inventarier   2013-12-31 2012-12-31   

Ingående anskaffningsvärde  1 448  1 380   
Årets inköp  43  458    
Försäljning/utrangeringar  -65  -390    
      
Utgående anskaffningsvärde  1 426 1 448   

Ingående avskrivningar enligt plan  -906 -1 072   
Försäljning/utrangeringar  65 388   
Årets avskrivning enligt plan  -236 -222    
    
Ackumulerad avskrivning  -1 077 -906   

Utgående planenligt restvärde  349 542    
      

Not 4 Aktier i dotterföretag      

Svensk Friidrott Produktion AB,  Aktieinnehav  Tot antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital 
556850-3444, säte Solna 1000 1 000 50 -445    191  
      
 

 
Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2013-12-31 2012-12-31 

Förutbetalda hyror  185  170    
Förutbetalda företagsförsäkringar  41  41    
Övriga förutbetalda kostnader   749  618    
      
Summa  975 829    
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Not 6 Kortfristiga placeringar  2013-12-31                      2012-12-31   
       
 Bokfört  Marknads  Bokfört  Marknads     
 värde värde värde värde     
    

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

        
Not 7 Eget kapital         
  Balanserat Årets  Totalt eget     
  kapital resultat kapital     
     
Belopp vid årets ingång  10 792 -805 9 987    
Resultatdisposition  -805 805 0    
Årets resultat   -697 -697    

Utgående balans  9 987  -697 9 290     
         
   

Not 8 Avsättningar  2013-12-31  2012-12-31 

Avsättning löneskatt  45  47 

Summa  45  47     
     

         
       

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2013-12-31  2012-12-31 

Upplupna semesterlöner  557  591    
Arbetsgivaravgifter  438  422    
Guld-stipendiater  -  450    
Ungdomsprojekt  140  140    
Föreningsprojekt  -  467    
Internationella stimulansbidrag  100  150    
SOK utmanare  150  -    
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 294  1 663     
     
Summa  3 679  3 883     
     

        
        
 
        
        
 
        
        
 
        
        
 

Stockholm den 21 februari 2014

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Tomas Riste, ordförande

Jenny Kallur  Pia Bosdotter Olsson

Curt Högberg Jan Kowalski

Karin Lundgren Toralf Nilsson

Åke Westerlund Mats Åkerlind

Stefan Olsson Anders Albertsson
(personalrepr) (generalsekreterare)
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Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Svenska Friidrottsförbundet för räkenskapsåret 
2013-01-01 - 2013-12-31. 

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 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter 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 revi-
sionsbevis 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 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur för-
bundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande pre-
sentationen 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 förbundets finansiella ställning 
per den 31 december 2013 och av dess finansiella 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 Friidrottsförbun-
det för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.

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 förbundet för att kunna 
bedöma om  någon styrelseledamot har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet.

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

Uttalande

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 mars 2014

Lars Egenäs  Lars Bauman

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse 
Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet

Organisationsnummer 802001-0719

Årsredovisning
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Kostnader fokusområden

14 054

1425

6 787

2 605

2012

13 370

1 240

6 247

1 992

2013

 Föreningsutveckling

 Tränar- och ledarutveckling

 Barn- och Ungdom

 Arrangemang

 Elit och landslag

 

54%

25%

8%

25%

10%

52%

Intäkter
20122013

 Självfinansiering      Bidrag

19 128

15 580

55%
45%

20 085

17 476

53%
47%

8% 8%
5%

2 069

5%

2 258

Övriga kostnader 10 486 Övriga kostnader 11 237
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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 (t o m 2013-03-24), Pia Bosdotter Ol-
son, Curt Högberg, Jenny Kallur (från 2013-03-24), 
Jan Kowalski, Åke Westerlund, Mats Åkerlind, Stefan 
Olsson (personalrepr.) 

Hedersledamöter
Arne Ljungqvist 

Valberedning
Christina Liffner, (ordf. från 2013-03-24), Berndt 
Andersson, Krister Clerselius, Cecilia Nilsson, Johan 
Storåkers (ordf. t o m 2013-03-24), Siv Tjärner

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs 

Revisorssuppleanter
Håkan Pettersson (från 2013-03-24), Margareta Tell 
(t o m 2013-03-24), Owe Westin

Tävlingskommittén
Mats Åkerlind (ordf.), Jan Ahlström, John-Eric 
Ericsson (t o m 2013-03-31), Gunnar Holm, Toralf 
Nilsson, Mikael Romell, Lillemor Rönnbrant, Filip 
Regnander (från 2013-03-31), Anders Tallgren, 
Anna Wiik (t o m 2013-03-31), Stefan Olsson, 
Andreas Thornell

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

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordf.), Ulf Agrell, Peter Hackensch-
midt, Mikael Magnusson (från 03-2013) Gudrun 
Kinger 

Internationella kommittén 
Toralf Nilsson (ordf.), Anders Albertsson, Sigyn Ek-
wall († 2013-12-15), Curt Högberg, Tomas Riste

Medicinska kommittén
Sverker Nilsson (ordf.), Örjan Ekblom, Jenny Jacobs-
son, Jan Kowalski, Jenny Lingman Framme, Marina 
Sjöberg. Adjungerade: Stefan Olsson, Toomas 
Timpka, Karin Torneklint

Kommittén för Ultradistanslöpning
Staffan Åkerblom (ordf.), Fredrik Elinder, Torill Fonn, 
Cecilia Petersson

Anläggningsrådet
Johan Storåkers (ordf.), Rickard Bryborn, Ove Jons-
son, Lars Söderberg, Björn Lindén

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Arbetsgruppen för statistik
Jonas Hedman (ordf.), Börje Andersson (t o m 
03-2013), Sven Gärderud (t o m 03-2013), A Len-
nart Julin, Johan Löfstedt (från 03-2013), Mikael 
Magnusson (från 03-2013), Rooney Magnusson, 
Bo Nordin

Ungdomsrådet
Åsa Jönsson (ordf.), John-Eric Ericsson (t o m 2013-
03-24), Linus Gustafsson (från 2013-03-24), Erica 
Lignell (från 2013-03-24), Nathalie Magnusson (t o 
m 2013-03-24), Rebecca Jansson (t o m 2013-03-
24), Filip Regnander, Alexander Rahm Johansson 
(från 2013-03-24), Linus Skjutar Apell (t o m 2013-
03-24), Viktoria Ämting (från 2013-03-24), Sofie 
Ögren, Daniel Bergin

Aktivas råd
Emma Green Tregaro, Cecilia Nilsson (t o m 03-
2013), Charlotte Schönbeck, Stefan Tärnhuvud, 
Nicklas Wiberg, Stefan Olsson

Övriga grupper

Folksam Grand Prix styrgrupp 
Pia Bosdotter Olson (ordf.), Jonas Ekstam (från 
2013-03-01), Anders Olsson, Jan Kowalski (t o m 
2013-09-04), Karin Lundgren, Björn Sandborgh (t o 
m 2013-03-01), Anders Tallgren (från 2013-09-04)

LOC IEM 2013
Toralf Nilsson (ordf.), Stefan Karlsson, Martin 
Kurzwelly, Karin Lundgren, Max Markusson, Camilla 
Nyman, Johan Pagerup, Anki Sande, Thomas Tor-
kelsson, Anders Albertsson (GS adj.), Lena Sjöstrand 
(projektkoordinator adj.)

LOC JEM 2015
Pia Bosdotter Olson (ordf.), Anders Albertsson, Kris-
tina Andersson, Mona Kanaan, Lennart Karlberg, 
Anette Pallhed, Alf Svensson, Andreas Thornell

Anställd personal

Generalsekreterare
Anders Albertsson

Stab
Stephan Hammar (marknads- och eventchef) t o m 
2013-06-30
Jan Larsson (marknadschef) från 2013-02-01
Magnus Fridell (vik marknadskoordinator) t o m 
2013-03-08
Christina Berg (ekonomiansvarig) 
Johanna Berggrén (ekonomiassistent, 90%)
Elisabeth Rosenberg (GS-support, förlagsansvarig, 
föreningsadministration)
Lennart Julin (hemsidesredaktör, statistik- och 
regelansvarig)
Fredrik Trahn (kommunikationsansvarig) 

Ellinor Jansson (reception och kontorsservice)
Rolf Asplund (sjukskriven)
Andreas Thornell (tävlingsansvarig)
Gunilla Dahlén (motion och långlopp, 60%)
John-Eric Ericsson (FRIDA och marknadssupport, 
20%)
Johan Andersson (föreningsutveckling, projektan-
ställd deltid) 

Idrottsavdelningen
Stefan Olsson (förbundskapten) tom 2013-03-31 
(idrottschef) från 2013-04-01
Karin Torneklint (förbundskapten) från 2013-04-01
Anders Rydén (träningsansvarig)
Mikael Norman (utbildningsansvarig)
Anna Jonsson (landslagskoordinator, 80%) 
Daniel Bergin (barn- och ungdomsansvarig)
Björn Lindén (Idrottslyftet)
Johanna Axelsson (landslagskoordinator junior-
ungdom) t o m 2013-01-31
Petra Eklund (landslagkoordinator senior, 75%) t o 
m 2013-03-31
Ulf Friberg (grengruppschef medel- och långdistans, 
50%)  t o m 2013-03-31
Anders Axlid (grengruppschef kast, 50%) 
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XR-cise presenterades 2013 som 
landslagets nya utrustningsleverantör. 
Charlotte Schönbeck, Erica Jarder, 
Kim Amb och Mattias Jons var några 
av de i landslaget som fick prova 
kläderna först.
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Representation
Internationella organisationer

International Association of Athletics 
Federations (IAAF)
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceordförande)
Technical Committee: Sigyn Ekwall (ledamot, 
† 2013-12-15)
Competition Commission: Rajne Söderberg (leda-
mot)
Athletes’ Commission: Stefan Holm (ledamot)

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

World Anti-Doping Agency (WADA)
Health, Medical & Research Committee: 
Arne Ljungqvist (ordf.)

Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
Arne Ljungqvist (hedersledamot)
Stefan Holm (ledamot, från 2013-09-10) 
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordf.) 
Court of Arbitration for Sports: Conny Jörneklint 
(arbitrator)

European Athletic Association (EAA)
Council: Toralf Nilsson (ledamot)
Competition commission: Toralf Nilsson (ledamot)
Athletes’ commission: Kajsa Bergqvist (vice ordf.)
Medical & anti doping commission: Jan Engström 
(ledamot)
Appeal commission: Thore Brolin (ledamot)
Clubs commission: Curt Högberg (ledamot)

European Athletics Coaches Association
Council: Bengt-Erik Blomkvist

The Association of European Athletics Mee-
tings Organizers (Euromeetings) 
Rajne Söderberg (ordf.)

Association of Athletic Managers (AAM) 
Council: Daniel Wessfeldt (ledamot)

Association of Track and Field Statisticians 
(ATFS) 
Lennart Julin (vice ordf.)
 
World Masters Athletics (WMA)
Records Committee: Ivar Söderlind

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

Internationella möten

Nordiska Veterankommittén, San Sebastian, 
21 mars
Peter Hackenschmidt, Gudrun Kinger, Ivar Söderlind

Nordic Congress, Stockholm, 8-9 april
Anders Albertsson, Curt Högberg, Toralf Nilsson, 
Tomas Riste, Andreas Thornell

Nordiska Veterankommittén, Moss, 27 juni
Gudrun Kinger, Ulf Agrell, Mikael Magnusson

European Athletics Congress, Skopje, 13 april
Anders Albertsson, Curt Högberg, Anders Tallgren

49th IAAF Congress, Moskva, 7-8 augusti
Anders Albertsson, Tomas Riste 

Nordic General Secretaries Conference, 
Helsingfors, 26-27 september 
Anders Albertsson, Andreas Thornell

European Athletics Convention, Tallinn, 
10-13 oktober
Anders Albertsson, Curt Högberg, Pia Bosdotter 
Olsson, Anders Tallgren, Andreas Thornell

Nordic Meeting, Tallinn, 11 oktober
Anders Albertsson, Curt Högberg, Toralf Nilsson, 
Pia Bosdotter Olsson, Anders Tallgren

European Athletics Youth Forum, Tallinn, 
11 oktober
Filip Regnander, Åke Westerlund, Daniel Bergin

EVAA Regional Meeting, Porto Alegre, 
20 oktober
Peter Hackenschmidt, Ivar Söderlind

WMA General Assembly, Porto Alegre, 
23 oktober
Anna Ek, Peter Hackenschmidt, Ivar Söderlind

High Performance Conference, Frankfurt, 
22-24 november
Bengt-Erik Blomkvist, Mikael Norman

Internationell tävlingsrepresentation

European Athletics Permit Meeting Indoor 
Combined Events, Tallinn, 1-2 februari
Mats Svensson (Technical Delegate)

59th Memoriał Janusz Kusoci  ski, Szczecin, 
15 juni
Toralf Nilsson (Technical Delegate)

51st Paavo Nurmi Games, Turku, 16 juni
Pär Holm (Technical Delegate)

4th European Team Championships, Super 
League, Gateshead, 22-23 juni
Kjell Ahnstedt (ITO), Lars Danielsson (ATO)

9th European Athletics U23 Championships, 
Tampere, 11-14 juli 
Lars Danielsson (ATO)

8th IAAF World Youth Championships, 
Donetsk, 10-14 juli
Kjell Ahnstedt (ITO)

European Youth Olympic Festival 2013, 
Utrecht, 14-19 juli
Mats Svensson (Technical Delegate)

Nationella organisationer

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsstyrelsen: Krister Clerselius (ledamot) 
Valberedningen: Curt Högberg (ledamot)
Råd för rum och arena (RIRA): Johan Storåkers 
(ledamot)

Sveriges Olympiska Kommitté 
Aktivas kommitté: Sanna Kallur

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

Nationella möten

SOK:s årsmöte, 23 april 
Toralf Nilsson, Tomas Riste

Riksidrottsmötet, Luleå, 24-26 maj
Curt Högberg, Åsa Jönsson, Jan Kowalski, Toralf 
Nilsson, Tomas Riste
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Förtjänstmedalj i guld

Bengt Olsson FI Hässelby SK

Stig Hedström Valbo AIF

Per Crona Örgryte IS

Förtjänstmedalj i silver

Henrik Petersson Östersunds GIF

Ola Liss Turebergs FK

Gun-Britt Larsson IK Wilske

Bengt Thaung IFK Växjö 

Christer Clefberg FI Hässelby SK

Bengt Jansson FI Hässelby SK

Förtjänstmärke 

Per-Ola Bengtsson FI Hässelby SK

Kent Clefberg FI Hässelby SK

Johan Engholm FI Hässelby SK

Stig Himberg FI Hässelby SK

Mauri Lindstedt FI Hässelby SK

Jan Samuelsson FI Hässelby SK

Conny Silfver FI Hässelby SK

Magnus Wickert FI Hässelby SK

Per Östlund FI Hässelby SK

Rune Källman IK Wilske

Bengt Hesslekrans OK Njudung

Evert Johansson SOK Unden

Göran Linnarsson SOK Unden

Arne Persson SOK Unden

Lennart Andersson Tidaholm SOK Sisu 

Bengt Gustafsson Tidaholm SOK Sisu 

Lars-Göran Norman Östersunds GIF

Förtjänstdiplom 

Per Carlsson Bohus IF

Per-Ola Bengtsson FI Hässelby SK

Albin Johansson FI Hässelby SK

Mauri Lindstedt FI Hässelby SK

Sergej Nikolajev FI Hässelby SK

Andreas Rhenborg FI Hässelby SK

Jan Samuelsson FI Hässelby SK

Magnus Wickert FI Hässelby SK

Gunilla Löthagen-Sjöstrand IF Castor

Rune Källman IK Wilske

Gun-Britt Larsson IK Wilske

Patrik Stensson IK Wilske

Jan Wiklund IK Wilske

Jörgen Almqvist OK Njudung

Maria Pettersson OK Njudung

Martin Grudemo SOK Unden

Evert Johansson SOK Unden

Mariann Johansson SOK Unden

Joakim Johansson SOK Unden

Arne Persson SOK Unden

Göran Wahlström SOK Unden

Per Bergqvist Tidaholm SOK Sisu

Åsa Johansson Tidaholm SOK Sisu

Sven-Bertil Bengtsson Östersunds GIF

Christer Litzell Östersunds GIF

Eva Petersson Östersunds GIF

Förtjänstdiplom föreningar

FI Hässelby SK 100 år

IK Wilske, 70 år                            

Tidaholm SOK Sisu 70 år

SOK Unden 60 år

Stora Grabbar

Catarina Andersson 521

Nil de Oliveira 522

Moa Hjelmer 523

Ebba Jungmark 524

Utmärkelser
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Foto: 
Samtliga bilder Ryno Quantz 
förutom: 
Deca Text & Bild: sid 2, 3, 14, 
15, 17, 19, 24. 
Göteborg & Co: sid 8. 
Daniel Bergin: sid 20, 21. 
Fredrik Karlsson: sid 25, 41.

Män utomhus

 –           
  
Kvinnor utomhus 

800m 1:59.20   Abeba Aregawi  Hammarby IF Hengelo, NED  8. 6.2013 

1500m 3:56.60   Abeba Aregawi  Hammarby IF Doha, QAT  10. 5.2013 

Slägga 70.82   Tracey Andersson  Ullevi FK Castellón, ESP  17. 3.2013 

Spjut 61.96   Sofi Flink  Västerås FK Moskva, RUS  16. 8.2013 

4x100m 45.22   Malmö AI Huddinge  25. 5.2013 
  
Män juniorer (P19) utomus 

100m 10.42   Erik Hagberg 95 Upsala IF Rieti, ITA  18. 7.2013 
       
Kvinnor juniorer (F19) utomhus 

100m 11.35   Irene Ekelund 97 Kils AIK Kil  8. 6.2013 

200m 23.24   Irene Ekelund 97 Kils AIK Göteborg  30. 6.2013 

  23.02   Irene Ekelund 97 Kils AIK Donetsk, UKR  12. 7.2013 

  22.92   Irene Ekelund 97 Kils AIK Donetsk, UKR  14. 7.2013 

3000mH 9:56.50   Maria Larsson 94 Örgryte IS Manchester, GBR  1. 6.2013 

Kula 15.57   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Växjö  29. 5.2013 

  15.63   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Rieti, ITA  20. 7.2013 

  15.63   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Rieti, ITA  20. 7.2013 

  15.82   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Rieti, ITA  20. 7.2013 

Spjut 61.96   Sofi Flink 95 Västerås FK Moskva, RUS  16. 8.2013 
  
Män utomhus 
Längd 8.20   Michel Tornéus  Hammarby IF Stockholm  21. 2.2013 

  8.27   Michel Tornéus Hammarby IF Göteborg  3. 3.2013 

  8.29   Michel Tornéus Hammarby IF Göteborg  3. 3.2013 
  
Kvinnor inomhus 
200m 23.15   Irene Ekelund 97 Kils AIK Norrköping  17. 2.2013 

400m 52.04   Moa Hjelmer  Spårvägens FK Göteborg  3. 3.2013 

1500m 3:58.40   Abeba Aregawi  Hammarby IF Stockholm  21. 2.2013 
 
Män juniorer (P19) inomhus     

Stav 5.50  Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö AI Göteborg  2. 3.2013

Sjukamp 5.788   Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS Växjö  9-10. 2.2013 
 
Kvinnor juniorer (F19) inomhus 
60m 7.32   Irene Ekelund 97 Kils AIK Stockholm  21. 2.2013 

200m 23.69   Irene Ekelund 97 Kils AIK Karlstad  26. 1.2013 

  23.52   Irene Ekelund 97 Kils AIK Sätra  3. 2.2013 

  23.15   Irene Ekelund 97 Kils AIK Norrköping  17. 2.2013 
 

Godkända svenska rekord 2013
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Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största godkända elit- och motionsloppen 2013. (över 1200 anmälda år 2013)  Blått = ökat Rött = minskat    

         

Antal anmälda i de största loppen   

41

Vår Ruset går på 18 platser runt om i Sverige där loppet i Karlstad samlade 8600 löpare 2013.

Tävling  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    

Göteborgsvarvet 35780 40412 45372 53848 58122 59617 62513 64738    
Midnattsloppet, Stockholm 15576 16934 19186 20603 21151 24441 30300 36044    
Tjejmilen, Stockholm 21836 22361 25676 25922 28091 30576 32111 33614    
Vår Ruset, Stockholm 28079 26884 26766 29069 29763 30324 32158 29605    
Lidingöloppet 15921 20056 21248 23444 23703 26704 27732 27899    
ASICS Stockholm Marathon 17249 17655 18259 18827 20136 20651 21266 21736    
Bellmanstafetten, Stockholm 6955 8250 9245 9535 10900 13780 14920 17900    
DN Stockholm halvmarathon 5986 7054 9329 11176 13585 15158 16689 17209    
Midnattsloppet, Göteborg   7319 10680 12365 13828 14039 13969    
Blodomloppet, Stockholm 5286 6796 7646 9666 9698 9862 13811 13612    
Blodomloppet Uppsala 1603 1882 4700 6669 7794 9966 12547 13368    
Blodomloppet, Linköping 6765 8407 9000 10626 11335 11463 13344 12790    
Vår Ruset, Göteborg 18589 19542 19200 17500 16600 16600 16900 11995    
Tjur Ruset, Stockholm 1556 2398 3456 4622 5108 5517 6678 11558    
Blodomloppet, Göteborg 3925 3593 7000 10349 9451 9370 11863 11382    
Blodomloppet, Borlänge 733 2680 3800 5083 4578 5096 7081 8655    
Vår Ruset, Karlstad 8615 9655 9000 7759 7650 8040 9621 8601    
Hässelbyloppet, Stockholm 2225 2647 3384 4327 5193 6102 7041 7630    
Blodomloppet Umeå 2426 3564 4200 5999 7243 5584 7174 7291    
Malmömilen       4377 5252 6904    
Blodomloppet, Malmö 3046 2249 5100 5745 6098 6269 6626 6855    
Vår Ruset, Örebro 8833 9221 8730 7782 7800 7400 7610 6792    
Vår Ruset, Norrköping 7265 8268 7529 6586 6127 6655 8480 6782    
Vår Ruset, Malmö 9132 9427 10662 9967 8787 7497 6494 6588    
Blodomloppet, Jönköping 2035 2368 3400 3523 3999 4387 4761 6423    
Vår Ruset, Jönköping 6385 6476 6462 6283 6320 6337 6585 6328    
Lidingö Tjejlopp 4475 4634 4953 5731 5598 6333 6005 5903    
Blodomloppet, Västerås 1737 2102 3162 3673 3418 3495 4901 5883    
Vår Ruset, Västerås 7031 7011 7041 5830 5300 5400 5700 5784    
Vår Ruset, Gävle 5347 5342 5292 5112 5102 5900 6400 5645    
Vår Ruset, Vänersborg 5860 6242 6270 6004 5013 5245 5403 5249    
Kretsloppet, Borås    2538 4009 4132 5621 5246    
Midnattsloppet, Malmö        5166    
Vasastafetten, Mora 2790 3040 3060 3180 3510 4420 5030 5140    
Vår Ruset, Halmstad 6127 6408 6274 6237 5938 5481 5116 5043    
Blodomloppet Hudiksvall 2742 2912 3140 3415 3697 3856 4479 5030    
Blodomloppet, Örebro 1943 1622 1832 3371 3186 2929 3750 4792    
Vår Ruset, Sundsvall 6298 5981 6154 6179 5591 5220 5614 4753    
Kungsholmen runt, Stockholm 838 991 1312 1946 2187 3009 4006 4702    
Lundaloppet, Lund 1238 1195 1562 2548 3453 4011 4400 4493    
Karlstad Stadslopp 2303 2321 2257 2836 3506 4020 4430 4414    
Vår Ruset, Östersund        4343    
Vår Ruset, Växjö 7600 7422 7742 6782 5789 5045 4914 4224    
Dr Margaretaloppet, Kalmar 4479 4139 4044 3967 3743 3843 4351 4192    
Premiärmilen, Stockholm  849 1911 2670 3037 4014 4231 4129    
Topploppet, Stockholm     2753 3474 4142 3883    
Springtime Helsingborg 764 967 1240 1387 2004 2397 2586 3838    
Finalloppet, Göteborg 649 966 1145 1663 1817 2058 3934 3829    
Blodomloppet, Karlskrona     1352 1894 2894 3549    
Vår Ruset, Luleå 5141 5788 6524 5414 4735 4606 3348 3400    
Å-varvet, Eskilstuna      1409 2856 3231    
Spring Cross, Stockholm 2152 2272 1956 2280 2762 2602 2931 2774    
Göteborgsvarvets seedningslopp    1783 2772 2782 3412 2693    
Tjur Ruset, Karlstad 590 698 658 989 1183 1450 1838 2543    
Yddingeloppet, Malmö 623 664 700 1014 1253 1608 2034 2273    
Vår Ruset, Uppsala 2966 3332 3388 3400 3225 3108 2386 2200    
Malmö halvmarathon      2667 2901 2196    
Broloppet, Skänninge        2190    

Tävling  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prinsens minne, Halmstad 263 503 914 1447 1604 1864 2111 2162     
Blodomloppet, Visby 1087 1508 2178 2077 2100 2003 1650 2127    
Parloppet, Stockholm    1824 1926 2086 2356 2090    
I form-loppet, Malmö    2500 3410 3348 3133 1962    
Luleå stadsmara 1305 1213 1092 1260 1153 2365 2158 1896    
Växjöloppet 800 922 929 1200 1646 1451 1501 1873    
Varvsstafetten, Göteborg        1865    
Blodomloppet, Luleå     913 1563 2013 1854    
Sylvesterloppet, Göteborg 1306 1248 1470 1576 1339 1671 1357 1819    
S:t Olavsloppet, Östersund 1407 1524 1384 1417 1520 1682 1848 1802    
Vår Ruset, Umeå 4275 4268 3700 3394 2645 2300 2200 1800    
Milspåret, Stockholm  528 890 1098 1266 1698 1635 1768    
Varbergsloppet 348 410 412 882 1149 1400 1598 1736    
Norrköpings stadslopp       1087 1643     
Falkenbergs stadslopp 714 828 877 1045 980 1293 1402 1630    
Victorialoppet, Borgholm 1254 1334 1260 1404 1408 1525 1480 1608    
Sicklaloppet, Stockholm      1502 1594 1602    
Å-stadsloppet, Örebro  583 605 780 624 1190 1326 1564    
Kraftprovet, Trollhättan 939 970 1158 1371 1129 1288 1317 1507    
Trosa stadslopp 940 894 1065 1200 1240 1374 1407 1482    
Ölands kyrkstafett 297 385 418 462 563 705 705 1401    
Grabbhalvan Norrköping 2748 2255 2235 2068 1525 1900 1683 1350    
Kistaloppet, Stockholm     1023 1487 1314 1344    
Tjejruset, Visby        1308    
Mälarenergi stadslopp, Västerås    825 777 1035 976 1242    
Grabbhalvan Örebro 1885 1683 1766 1435 1339 1315 1300 1200    
    
            

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

Tävling  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

Lilla Göteborgsvarvet 7578 8114 8056 6759 10917 10865 11114 11666    
Stockholm minimarathon 5723 6477 6611 7434 7525 7604 7416 6504    
Lilla Lidingöloppet 4680 4276 4665 4968 3909 3778 3899 3249    
Lidingö skolstafetten  2640 2500 2797 2804 2860 2936 3008    
Växjöloppet       1600 1710    
Midnattsloppet, Stockholm 885 1026 1201 1239 1427 1383 1511 1553    
Knatteloppet, Lidingö  2035 2780 2920 1861 1631 1590 1440    
Miniloppet, Karlstad 829 594 686 1193 1173 1565 1414 1436    
Kretsloppet, Borås      765 1411 1160    
Kalv Ruset, Karlstad 172 207 214 335 331 600 875 1063    
Tolvanloppet, Bromma   665 925 831 1000 1070 1012    
Lilla Skärholmsloppet       716 993    
Victorialoppet, Borgholm 891 992 398 926 801 942 471 917    
Trosa stadslopp      292 873 898    
Sicklaloppet, Stockholm        889    
Lilla Tjejmilen, Stockholm 923 729 750 735 839 903 888 849    
Kalv Ruset, Stockholm 233 213 233 373 443 556 681 828    
Lilla Kistaloppet       1141 815    
Lerumsloppet 155 307 334 346 503 746 720 770    
Kraftprovet, Trollhättan      239 625 723    
KK-joggen, Katrineholm      639 705 702    
Topploppet, Stockholm     0 662  701    
Blodomloppet Linköping     492 566 568 686    
Turebergsstafetten 435 410 395 552 490 473 515 584    

Män utomhus

 –           
  
Kvinnor utomhus 

800m 1:59.20   Abeba Aregawi  Hammarby IF Hengelo, NED  8. 6.2013 

1500m 3:56.60   Abeba Aregawi  Hammarby IF Doha, QAT  10. 5.2013 

Slägga 70.82   Tracey Andersson  Ullevi FK Castellón, ESP  17. 3.2013 

Spjut 61.96   Sofi Flink  Västerås FK Moskva, RUS  16. 8.2013 

4x100m 45.22   Malmö AI Huddinge  25. 5.2013 
  
Män juniorer (P19) utomus 

100m 10.42   Erik Hagberg 95 Upsala IF Rieti, ITA  18. 7.2013 
       
Kvinnor juniorer (F19) utomhus 

100m 11.35   Irene Ekelund 97 Kils AIK Kil  8. 6.2013 

200m 23.24   Irene Ekelund 97 Kils AIK Göteborg  30. 6.2013 

  23.02   Irene Ekelund 97 Kils AIK Donetsk, UKR  12. 7.2013 

  22.92   Irene Ekelund 97 Kils AIK Donetsk, UKR  14. 7.2013 

3000mH 9:56.50   Maria Larsson 94 Örgryte IS Manchester, GBR  1. 6.2013 

Kula 15.57   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Växjö  29. 5.2013 

  15.63   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Rieti, ITA  20. 7.2013 

  15.63   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Rieti, ITA  20. 7.2013 

  15.82   Fanny Roos 95 Ljungby FIK Rieti, ITA  20. 7.2013 

Spjut 61.96   Sofi Flink 95 Västerås FK Moskva, RUS  16. 8.2013 
  
Män utomhus 
Längd 8.20   Michel Tornéus  Hammarby IF Stockholm  21. 2.2013 

  8.27   Michel Tornéus Hammarby IF Göteborg  3. 3.2013 

  8.29   Michel Tornéus Hammarby IF Göteborg  3. 3.2013 
  
Kvinnor inomhus 
200m 23.15   Irene Ekelund 97 Kils AIK Norrköping  17. 2.2013 

400m 52.04   Moa Hjelmer  Spårvägens FK Göteborg  3. 3.2013 

1500m 3:58.40   Abeba Aregawi  Hammarby IF Stockholm  21. 2.2013 
 
Män juniorer (P19) inomhus     

Stav 5.50  Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö AI Göteborg  2. 3.2013

Sjukamp 5.788   Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS Växjö  9-10. 2.2013 
 
Kvinnor juniorer (F19) inomhus 
60m 7.32   Irene Ekelund 97 Kils AIK Stockholm  21. 2.2013 

200m 23.69   Irene Ekelund 97 Kils AIK Karlstad  26. 1.2013 

  23.52   Irene Ekelund 97 Kils AIK Sätra  3. 2.2013 

  23.15   Irene Ekelund 97 Kils AIK Norrköping  17. 2.2013 
 

Godkända svenska rekord 2013
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2013 har varit ett utmanande år för Svensk Friidrott. Utmaningen har bestått i 
att forma en mer långsiktig modell för utveckling under en tid då intäkter från 
sponsorer och RF minskar kraftigt. När vi summerar året kan vi konstatera att 
vi anpassat kostnader efter intäkter samtidigt som vi kunnat genomföra viktiga 
organisatoriska förändringar.

Stefan Olsson tillträdde i april som 
idrotts chef och i början av året började 
Jan Larsson, tidigare Svenska Fotbollför-
bundet, som marknadschef.

Utmaningen ligger nu i att via vår 
marknadsavdelning skapa intäkter som 
möjliggör en satsning på idrottslig utveck-
ling via idrottsavdelningen. Svaret på hur 
vi kan lyckas med detta ligger, enligt mitt 
förmenande, i ordet samverkan.

Friidrotten har grundförutsättningar 
att lyckas. Vi är en av de mest populära 
idrotterna i Sverige, båda att utöva och 
att titta på, vilket är en fantastisk förut-
sättning. Vi är dock beroende av att vi 
drar åt samma håll inom vår rörelse för 
att nå vår potential.

Ny verksamhetsinriktning
Under året har vi sett många tecken på att 
vi är på väg åt rätt håll:

Arbetet med den nya verksamhetsin-
riktningen med mål och visioner fram till 
2020 har skett i en mycket bred samver-
kan. Känslan är att vi hittat en inriktning 
som hela rörelsen kan ställa sig bakom. 

Samarbetet med våra långloppsarran-
görer har intensifierats. Motionsloppen 
kan komma att bli avgörande för hur vår 
idrott ser ut i framtiden. Vi har diskuterat 
hur vi kan certifiera våra lopp samt hur vi 
kan hålla kvar initiativet mot hotet från 
kommersiella aktörer.

Våra galor och internationella täv-
lingar har diskuterats livligt under året. 
Samarbetet mellan befintliga galor har 

Samverkan – nyckeln till framtiden

fördjupats med diskussioner om utökade 
intäktsmöjligheter.

Samarbete med Friskis & Svettis
Friskis & Svettis utgör med sina 520 000 
medlemmar 85% av alla våra medlem-
mar. Samarbetet med Friskis & Svettis 
har fördjupats kraftigt, inte minst i regist-
rering av medlemmar i Idrott Online har 
samarbetet varit konstruktivt.

Vi samverkar också med ett antal stä-
der vilket är ett samarbete som ger förut-
sättningar för våra stora arrangemang. I 
Göteborg genomfördes inomhus-EM som 
blev en stor succé. Finnkampen som var 
ett samarbete med Stadionklubbarna och 
Stockholms stad var tillbaka på Stock-
holms Stadion. I Borås gjorde arrangö-
rerna IK Ymer ett fint arrangemang med 
Borås kommun som viktigt part. Arbetet 
med junior-EM i Eskilstuna 2015 har 
inletts i nära samarbete med  Eskilstuna 
kommun. Vi skall dessutom nämna 
 Sollentuna, Karlstad och Göteborg som 
stöttar våra Folksam GP-tävlingar på ett 
fantastiskt sett.

Nya kraftcentrum
Vårt arbete med kraftcentrum innebär 
också fördjupade relationer med några 
av våra viktigaste friidrottstäder. Vi vill 
bygga dessa kraftcentrum runt våra RIG 
och FPC och har startat med grengruppen 
kast i Växjö.

Vi är också beroende av bra samar-
bete med våra partners. Under året har 

vi förlängt avtalet med Folksam med 
fyra år och våra nya avtal med Bauhaus 
och XR-cise har börjat fungera. Ett antal 
nya partners har också tillkommit som 
Berendsen och Grand Travel Group.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2014 
som jag hoppas kommer innehålla fler 
härliga möten med olika intressenter för 
Svensk Friidrott. Tillsammans är vi starka!

Generalsekreterarens ord

Anders Albertsson
Generalsekreterare
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårs-
mötet inte är samlat, Svensk Friidrotts 
högsta beslutande organ. Styrelsens ålig-
ganden beskrivs i stadgarna och uppgif-
terna är bland annat att driva Svensk 
Friidrotts verksamhet enligt dessa stad-
gar och förbundsårsmötets beslut, samt 
verka för friidrottens utveckling i Sve-
rige.

Styrelsen består av nio ledamöter 
(sex män och tre kvinnor) och en per-
sonalrepresentant. Därutöver deltar på 
styrelsemötena även generalsekretera-
ren, styrelsens sekreterare, ledamöter 

från ungdomsrådet och en representant 
från valberedningen. I aktuella frågor 
deltar då och då sakkunniga tjänstemän 
från förbundskansliet med vilka man 
har ett nära samarbete. 

Styrelsen har under 2013 haft 11 
protokollförda sammanträden.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmöte hålls en gång årli-
gen. Mötets uppdrag är att granska 
det gångna årets verksamhet och för-
valtning och ta ställning till inkomna 
motioner och styrelsens förslag. Mötet 
ska också lägga fast verksamhetsinrikt-

ningen för de kommande åren och välja 
förbundsordförande och ledamöter i 
förbundsstyrelsen. Förbundsårsmötet 
2013 genomfördes i Borås den 23-24 
mars med 136 röstberättigade distrikts-
representanter.

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 2013

Förbundsstyrelsen 2013. Curt Högberg, Christina Berg, sekreterare, Tomas Riste, ordförande, Pia Bosdotter Olson, Mats Åkerlind, Karin Lundgren, 
Åke Westerlund, Jan Kowalski, Anders Albertsson, generalsekreterare och Stefan Olsson, personalrepresentant. 
På bilden saknas Jenny Kallur och Toralf Nilsson.

FriidrottsgalanFörbundsstyrelsen
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Huvudsponsor

Svenska Friidrottsförbundet

Heliosgatan 3 • 120 30 Stockholm • Tel 010-476 53 30 • Fax 08-724 68 61
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