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Ordförandens ord

Ett utmanande år för svensk friidrott
Det har varit ett mycket speciellt friidrottsår. Det finns många hjältar i vår folkrörelse och förbundet vill 
tacka alla som på ett beundransvärt och ansvarsfullt sätt hållit igång träningsverksamheten, stora och 
små tävlingar, demokratiska och administrativa åtaganden, samtal och dialog.  Ni är hjältarna i svensk 
friidrott och ni bygger rörelsen stark även när förutsattningar är tuffa. 

Många delar av friidrottssverige har 
drabbats hårt av pandemin och vi behö-
ver arbeta ambitiöst för att kunna återgå 
till en stabil verksamhetsnivå. Det hand-
lar dels om ekonomiska ersättningar och 
förutsättningar men även om att nå rim-
liga restriktioner för alla typer av verk-
samheter - såväl för motionslopp och 
friidrottsskolor som för tränings- och 
tävlingsverksamhet. 

Inom Svensk Friidrotts ledning har på-
verkansarbetet gentemot offentliga be-
slutsfattare rörande pandemin varit pri-
oriterat. När de här orden skrivs är en ny 
pandemilag på plats, som dock behöver 
utvecklas och utvärderas, och det finns 
signaler om ytterligare offentligt stöd till 
idrotten. Samtidigt ser vi att stora delar 
av friidrottens infrastruktur är påfrestad 
och många personer i vår rörelse har 

haft svårt att hålla motivationen uppe. 
Nu finns även anledning att summera 

den senaste verksamhetsinriktningen, 
för åren 2014 till 2020. Under denna 
period har friidrotten både utvecklats 
positivt och negativt. Vi har idag verk-
samhet i färre kommuner än under de 
senaste åren. Detta innebär att det finns 
en potential att etablera verksamhet på 
flera orter och det är viktigt att Svensk 
Friidrott på nationell- och distriktsnivå 
är bra på att stötta lokala krafter kring 
föreningsutveckling och utbildning. Vi 
behöver även ha fokus på att vara en 
hälsomässigt hållbar friidrott. Tyvärr är 
det fortsatt så att alltför många av våra 
friidrottare i yngre tonåren har över-
belastningsskador. 

Samtidigt kan vi notera en positiv 
trend för många delar av vår landslags-

verksamhet med goda resultat för flera 
aktiva. Under perioden för Verksamhets-
inriktningen har vi säkerställt att vi på 
fem orter har Prestationscentrum för 
grengruppsspecifik elitutveckling. 

Vi kommer även fortsättningsvis be-
höva arbeta med att genom att erbjuda 
attraktiv träningsverksamhet få in fler 
motionslöpare i våra föreningar. I tillägg 
är det prioriterat att modernisera våra 
tävlingar på alla nivåer - både för delta-
gare och publik. På anläggningsområdet 
är det viktigt att få till flera mindre och 
mellanstora anläggningar samt stärka 
underhållet av befintliga idrottsplatser.  

Många av våra elitfriidrottare har varit 
framgångsrika under året. Armand Dup-
lantis har nått nya höjder genom världs-
rekord och Bragdguldet. Flera andra 
svenskar har noterat toppresultat och 
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bland annat blivit uppmärksammade av 
erkända Track and Field News. I Tam-
merfors tog det svenska landslaget hem 
en dubbelseger i Finnkampen.

Det känns som att friidrottsrörelsen i 
vårt avlånga land i stort sett går i takt. 
Visst finns det olika åsikter i en del ären-
den, men många är även överens om 
riktningen och vad som är viktigt för 
oss som en friidrottsfamilj. För att få 
ut det mesta av våra resurser, både vad 
beträffar personer och ekonomi, är det 
viktigt att vi prioriterar samarbete och 
gemensamt flyttar fram positionerna för 
vår idrott.

Ekonomin i Svensk Friidrott är på 
kort sikt stabil, men på lång sikt krävs 
en aktiv uppföljning, både till följd av 
pandemin och planerade organisations-
förändringar. Det kommer också spela 
en stor roll om Friskis & Svettis blir ett 
eget specialidrottsförbund framöver. Vi 
har flera utmaningar för vår ekonomi att 
hantera, men även möjligheter, och det 
är ett ämne som vi får anledning att åter-
komma till - både gällande intäkter och 
kostnader. 

I juni år 2020 avled tyvärr Europeiska 
Friidrottsförbundets ordförande Svein 
Arne Hansen efter en tids sjukdom. Vi 
minns vår norske vän Svein Arne för en 
gedigen livsgärning inom friidrotten och 
stor kunskap samt ett brinnande enga-
gemang. Han kännetecknades även av 
sin stora kärlek till alla människor som 
är engagerade i friidrottsfamiljen. Med 
anledning av Svein Arnes bortgång kom-
mer det att väljas en ny ordförande för 
det Europeiska Friidrottsförbundet un-
der hösten år 2021 och det blir ett viktigt 
och vägledande val för vägen framåt. 

För Svensk Friidrott är den internatio-
nella representationen prioriterad. Sedan 
april år 2019 är Karin Grute Movin le-
damot i Europeiska Friidrottsförbundets 
council och Executive Board. Under året 
har Toralf Nilsson arbetat i en arbets-
grupp inom World Athletics med fokus 
på mänskliga rättigheter. Även ytter ligare 
representanter i de internationella orga-
nen gör ett viktigt arbete för friidrotten.

De nordiska ländernas nationsförbund 
har sedan många år tillbaka ett närmare 
samarbete. Samarbetet är framförallt 
angeläget utifrån viktiga etiska frågor 

där vi ofta har samma syn – demokrati, 
värdegrund och good governance – och 
kan enas i det internationella påverkans-
arbetet.

Vår idrott har stor positiv påverkan på 
folkhälsan. Detta genom sin enkelhet, de 
låga trösklarna, de jämställda villkoren 
och möjligheten att vara engagerad un-
der hela livet. Den internationella profi-
len gör friidrotten tillgänglig även om du 
inte vuxit upp i Sverige. 

Men visst finns det utmaningar. Både 
gällande rekrytering och att behålla per-
soner inom vår verksamhet, gällande 
ekonomi och finansiering och kring vår 
organisation och samspelet mellan olika 
delar av vår rörelse. Det gör att det kom-
mande årsmötet blir extra viktigt. Då 
behandlas viktiga ärenden som Friidrot-
tens Strategi 2025 och den nya regionala 
organisationen. 

Det är viktigt är att strategin känns 
förankrad i hela vår rörelse, är realistisk 
och uppföljningsbar. Vi måste även ha 
ett tydligt fokus på prioritering av insat-
ser och implementering. Den nya regi-
onala organisationen kommer kunna 
bidra till att alla delar av landet får en 
distrikts organisation som har en realis-
tisk möjlighet att genomföra kvalitativ 

verksamhet och stötta föreningarna i 
vardagen. 

Digitala möten i all ära, men jag hoppas 
att vi snart kan ses igen friidrottsvänner, 
på riktigt. På någon plats i verksamheten 
i vårt avlånga land. Svensk Friidrott byg-
ger vi tillsammans!

Johan Storåkers
Ordförande i Svenska Friidrottsförbundet

Spårvägens Moa Hjelmer vid den specialutformade prisutdelningen på Lag-SM.
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Friidrotten har både utmanats och  
utvecklats under pandemin 
Alla minns nog de dagar då det stod klart att 2020 inte skulle bli något vanligt år. Coronapandemin har 
och kommer att påverka friidrotten mycket. Inomhussäsongen var nästan i mål när de första restriktioner-
na kom. De påverkade framförallt långloppen och under året har väldigt få lopp kunnat genomföras. 

Efter tävlingsstopp under försommaren 
kom arenatävlandet igång och förening-
ar över hela landet ställde snabbt om och 
skapade med kreativitet lösningar för sä-
kert, lokalt och småskaligt tävlande. 

Det har varit glädjande att tränings-
verksamheten har kunnat fortgå under 
stora delar av året och att friidrotts-
skolor genomfördes framgångsrikt efter 
justeringar. Under hösten och inomhus-
säsongen infördes dock striktare regle-
ringar som kom att begränsa möjlighe-
terna för äldre tonåringar och vuxna. 
Detta har skapat oro för att framförallt 
äldre tonåringar faller ifrån friidrotten 
och tappar både träning och samvaro. 

Elitverksamheten har begränsats på 
många sätt men även givits värdefulla 
möjligheter att bedriva träning och täv-
ling. Saknaden av den stora internatio-
nella scenen har varit stor men presta-
tionerna har inte uteblivit utan året 
fylldes av väldigt många starka resultat 
som skapat stor glädje och uppmärk-
samhet. 

Engagemang och samarbetsvilja har 
präglat året på alla nivåer och det finns 
flera initiativ som vuxit fram som kom-
mer ge stort värde även framöver.  

Förbundets arbete koordinerades 
genom Coronagruppen 

Förbundet samlade tidigt en multi-
disciplinär arbetsgrupp, Coronagrup-
pen, med ansvar för att ta fram strategier 
och åtgärder för att begränsa pandemins 
verkningar på friidrotten. Målet var att 
så långt som möjligt tillgodose idrotts-
liga behov utan att öka smittspridning-
en. 

En särskild samlingssida upprätta-
des på friidrott.se för att kommuni-
cera ramar för träning och tävling. 
Sidan innehåller länkar till nationella 

bestämmelser och specifik information 
för friidrotten. Innehållet diskuterades 
regelbundet inom Coronagruppen och 
uppdaterades vid behov dagligen. 

Ekonomisk kompensation har varit 
avgörande
Det var tidigt tydligt att den negativa 
ekonomiska påverkan för friidrotten 
skulle bli stor. Det kompensationsstöd 
som regeringen sköt till var avgörande 
för att ge viss arbetsro. Friidrottens för-
eningar, distrikt och arrangörer mottog 
under året omkring 48 Mkr, fördelat på 
olika perioder. Kompensation för fjärde 
kvartalet fördelas i början av 2021 och 
ytterligare visst stöd är i skrivande stund 
utlovat.  

Det har i tillägg varit viktigt för för-
eningar med anställd personal att kunna 
införa korttidspermitteringar på olika 
nivå. Även förbundskansliets personal 
var permitterad under sommarmånader-
na. 

Via Projektstöd IF kan föreningar få 
ekonomiskt stöd för att anpassa befint-
lig verksamhet utifrån restriktioner som 
införts. Totalt fördelades 764 000 kr ut-
ifrån 42 ansökningar och det har fram-
förallt gått till friidrottsskolor och an-
nan verksamhet där omkostnaderna för 
arenahyror, ledararvoden och utrustning 
varit högre än vanligt. 

Tätt samarbete med Riksidrotts
förbundet och andra idrotter
Samarbetet inom idrotten har hela tiden 
varit nära och Riksidrottsförbundet har 
varit ett viktigt nav för att driva idrot-
tens frågor mot regering och myndig-
heter men också genom att förmedla in-
formation till specialidrottsförbund och 
föreningar. 

Motsvarande har funnits mellan olika 
idrotter och arrangörer i syfte att sam-
ordna initiativ kring gemensamma utma-
ningar. Detta har framförallt skett kring 
utmaningarna att arrangera motionslopp 
och aktiviteter som sker på allmän plats, 
utanför avgränsade arenor.

Särskild uppföljning av  
elitfriidrottare
Det framkom tidigt att pandemin med-
förde särskilda utmaningar för elitak-
tiva, både med tanke på infektionsrisk 
och att säsongens målsättningar till stora 
delar måste överges. Webbaserad själv-
rapportering av hälsotillståndet erbjöds 
därför gruppen. Den veckovisa rappor-
teringen omfattade covid-19 symtom 
och symptom på skador, om individer 
i hushållet eller träningsgruppen hade 
infektionssymtom, egenbedömning av 
mående och om man önskade kontakt 
med landslagsledning eller läkare. Sedan 
införandet i slutet av mars har deltagande 
varit högt (60 - 75 % svarar regelbun-
det). De insamlade uppgifterna används 
av landslagsledningen och det medicinska 
teamet för planering av olika stöd på in-
divid- och gruppnivå.

Stor påverkan väntas under 2021
Vid utgången av 2020 kvarstod restrik-
tionerna och även 2021 väntas komma 
att påverkas mycket av pandemin.

Ett år likt inget annat
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Fördelning av intäkter och kostnader för 
verksamhetsåret 2020

Kostnader Intäkter

Vision
Din idrott - för livet

Svensk Friidrott och vårt uppdrag
Svensk Friidrott består av ca 600.000 
medlemmar organiserade i drygt 1.000 
föreningar i 23 distrikt samlat i ett för-
bund. Utöver detta deltar varje år över en 
halv miljon svenskar i löpartävlingar och 
motionslopp samt att många fler, ungefär 
var tredje vuxen svensk, löptränar några 
gånger i månaden eller oftare. Friidrot-
ten är en av de största och mest populära 
idrotterna i Sverige – både bland utövare 
och publik. Friidrotten attraherar både 
ung och gammal, man som kvinna och 
är en av de mest jämställda idrotterna i 
Sverige, sett till de aktiva.

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

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

FÖR ALLA
Vi ser och tar tillvara på alla 

individers möjligheter att  
inkluderas och vara delaktiga 

i vår verksamhet. 

TILLSAMMANS
Vår gemenskap är viktig 

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

verksamhet. 

TROVÄRDIG OCH  
HÄLSOSAM

Vi arbetar aktivt för en ärlig,  
rättvis och ren idrott. Vår  

verksamhet utgår ifrån respekt 
och välmående som skapar  
förutsättningar för hälsa och 

utveckling hela livet. 

TRYGG OCH GLÄDJEFYLLD
Vår verksamhet bygger  
på glädje, trygghet och  

gemenskap. Vi ger  
möjlighet för alla att  

utvecklas utifrån egen  
förmåga och ambitionsnivå  

i en trygg miljö. 

Kort om oss

Gemensamt  
15% Gemensamt  

22%

Friidrottare  
12%

Föreningar 
31%

Ledare & 
tränare 3%

Föreningar inkl. 
anläggning 0,1%
24%

Friidrottare 28%
Arrangemang 
14%

Marknad &  
kommunikation 
14%

Marknad &  
kommunikation 
32%

Ledare & tränare 5%
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RÅDET FÖR TRYGG FRIIDROTT
Under årets startades Rådet för Trygg Friidrott. Rådet är en 
neutral instans dit alla inom friidrotten kan vända sig för att 
göra anmälningar kring och få råd och stöd i frågor som rör den 
egna eller andras trygghet inom friidrotten. 

FRIIDROTTENS NYA SAMLINGSPLATS 
Under året har friidrotten samlats på helt nya sätt och sätt som 
är här för att stanna. Genom webbinarier och möten i digitala 
plattformar har information och inspiration delats och utbytts. 
Bakgrunden är de stora begränsningarna att ses som vanligt men 
under vägen har ögonen 
öppnats för den stora 
enkelheten och möjlighe-
terna som ger. Förbundet 
har genomfört över trettio 
webbinarier under året 
och långt fler har hållits 
ute i friidrottssverige. 

MONDOS VÄRLDSREKORDÅR 
Armand ”Mondo” Duplantis satte tonen på 2020 under 
inomhussäsongen när han höjde världsrekordet i stavhopp två 
gånger. Först till 6.17 i polska Torun den 8 februari och sedan 
till 6.18 i Glasgow bara en vecka senare. Året kröntes sen av 

att han blev historisk genom 
det högsta hoppet någon-
sin utomhus, 6.15, i Rom i 
september.

Totalt gjorde Mondo nio 
tävlingar över sex meter och 
blev också svensk mästare i 
Uppsala på 5.63. I slutet av 
året blev erkännandet tydligt 
när Mondo utsågs till Årets 
friidrottare i Sverige och 
Årets manlige friidrottare i 
världen. Han belönades av 
svenska folket med Jerring-
priset, av Svenska Dagbladet 
med Bragdguldet och vid 
Idrottsgalan fick han ta emot 
utmärkelserna Årets Manlige 
Idrottare och Årets Prestation. 

INSPIRERANDE TOPPRESTATIONER
Armand Duplantis var inte ensam om att inspirera friidrotts-
älskarna under året. Den svenska friidrottseliten visade att inte ens 
en pandemi kunde sänka motivationen att utvecklas. Det går bara 
att spekulera i vad de inställda mästerskapen hade kunnat ge för 
utdelning när man summerar några av de främsta insatserna 2020. 

Daniel Ståhl är fortsatt världens bästa diskuskastare och tog 18 
segrar på 20 tävlingar. Han gjorde två kast över 70 meter och 
hela 12 kast över 68 meter och än en gång anförde han diskustrion 
i en 16-6-seger i Finnkampen.

Khaddi Sagnia var tillbaka i storform och slutade trea i världen 
utomhus. Hon tog 10 segrar av 12 möjliga och närmar sig dess-
utom det svenska rekordet i längdhopp. 

Simon Pettersson gick från klarhet till klarhet och gick från VM-
nia 2019 till att placera sig som sjunde bästa diskuskastare i värl-
den 2020. Att de längre längderna nu sitter i kroppen bevisade 
han genom 15 tävlingskast över 65 meter under säsongen.

Stavhoppsduon Angelica Bengtsson och Michaela Meijer fortsät-
ter att lyfta varandra till nya höjder. Angelica var sexa i världen 
2020, vann mot världsmotstånd i Lausanne, tog fyra Folksam 
GP-segrar och satte tävlingsrekord på ISM, SM och Finnkampen. 
Michaela satte nytt svenskt utomhusrekord och slog även Ang-
elica i fem tävlingar. Sammantaget var hon andra bästa kvinnliga 
stavhopparen i världen 2020. 

Kim Amb tog ytterligare steg mot det svenska spjutrekordet och 
det är nu bara två och en halv meter bort. Blev världsfyra och 
vann även över tyska Vetter under sommaren. 

Andreas Kramer sänkte sitt eget svenska rekord på 800m, slog 
sig in före VM-medaljörer på stora tävlingar och slutade som 
sjua i världen. 

Thobias Montler visade bibehållen styrka i längdhoppsgropen 
och satte mästerskapsrekord på ISM och SM och vann Diamond 
League-galan BAUHAUS-galan. Det gjorde honom till trettonde i 
världen utomhus och trea inomhus. 

Erika Kinsey var världens tredje bästa höjdhoppare 2020. Stabil 
över höga höjder slutade hon topp fyra på tre Diamond League- 
galor och som segrare i två Folksam GP-tävlingar.

Året som gick



8 9

STORT INTRESSE FÖR FRIIDROTTEN
Friidrotten stärker sin position som en av Sveriges populäraste 
idrotter. Intresset har inte påverkats negativt av pandemin utan 
positiva effekter har noterats gällande TV- tittande och sändning-
ar från friidrotten under året. Tillgängligheten till friidrotten i 
breda TV-kanaler fortsätter att öka.

Den årliga undersökningen Sportnavigatorn visar att friidrotten 
behåller sin position som den mest populära individuella idrotten 
i Sverige och totalt sett har friidrotten en tredje plats efter fotboll 
och ishockey. 36 procent av svenska folket över 15 år säger sig 
vara intresserad av friidrott - som aktiv eller publik. Friidrotten 
är fortsatt, tillsammans med fotboll, den mest populäraste idrot-
ten bland kvinnor.

Sportnavigatorn mäter även intresset för idrottsevenemang. 
Finnkampen är tillsammans med Vasaloppet det mest populära 
evenemanget bland svenskarna. Årets undersökning visar också 
att intresset för Folksam Grand Prix fortsätter att växa, från 11 
procent 2016 till 17 procent 2020. 

SVENSKA FRIIDROTTARE I LURARNA
Svensk Friidrott lanserade under året podden Svenska Friidrottare. 
I podden lär lyssnaren känna Sveriges främsta friidrottare genom 
personliga samtal som leds av Andreas Thornell, tidigare tävlings-
ansvarig på Svensk Friidrott. Responsen har varit väldigt god och 
många har lyssnat 
på de 18 friidrottar-
intervjuerna och de 
två specialavsnitten 
som spelades in under 
året. Podden hittas 
“där poddar finns” 
och är tillgänglig på 
flera plattformar. Fler 
intervjuer planeras och 
avsnitt kommer att 
fortsätta att släppas 
varannan vecka även 
under 2021. 

GALASTÄMNING TROTS ÄNDRAT FORMAT
Pandemin till trots har friidrotten visat på prestationer på abso-
lut toppnivå. Detta firades som vanligt på Friidrottsgalan, även 
om i något annorlunda format. 

Den glittrande galakvällen som de senaste åren arrangerats på 
Berns Salonger i Stockholm ersattes av ett längre friidrottsmaga-
sin som sändes i Expressen TV och på Friidrottskanalen. Galan 
leddes av Expressens Philip Gadd tillsammans med förbunds-
kapten Karin Torneklint och Expressens friidrottsexpert Ludvig 
Holmberg. Tillsammans blickade de tillbaka på ett annorlunda 
men mycket framgångsrikt friidrottsår. Det var liten osäkerhet 
kring vem som skulle stå som vinnare av galans finaste pris: 
Årets Friidrottare, nämligen Armand Duplantis, som med sin 
världsrekordhoppning lyst starkast i friidrottsvärlden under året. 

Ett stort tack till Expressen som möjliggjorde årets digitala gala 
samt Friidrottsgalans mångåriga huvudsponsor Atea. 

Galans vinnare

Årets Friidrottare:  
Armand Duplantis

Årets prestation i landslaget:  
Charlotta Fougberg och  
Daniel Ståhl

Årets prestation i Finnkampen:  
Angelica Bengtsson och  
Carl Bengtström

Årets prestation i Folksam 
Grand Prix:  
Khaddi Sagnia och  
Daniel Ståhl

Årets prestation i SM:  
Erika Kinsey och Daniel Ståhl

Årets genombrott i landslaget:  
Amanda Holmberg och  
Emil Millán de la Oliva

Årets tränare:  
Johanna Vikström

Friidrottens Vardagshjälte:  
Lars-Johan Styrman,  
Haparanda SKT Friidrott 

Årets Barn- och  
Ungdomsledare:* 
Benjamin Åberg, Hälle IF och 
Eva Sundqvist, Bollnäs FIK

Svenska Löpares pris:* 
Per Månsson, Malmö AI

* Priserna delades ut vid sidan av sändningen
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Året som gick

BÄSTA SVENSKA DL-TÄVLINGEN
På BAUHAUS-galan 23 augusti gjorde svenska friidrottare sin 
bästa insats någonsin under Diamond Leagues  11-åriga tävlings-
serie. Summeringen slutade på två segrar, fyra andraplatser och 
tre tredjeplatser. 

En annan toppnotering kring BAUHAUS-galan var att den gjorde 
att hela 29 svenskar fick chansen att tävla i en Diamond League- 
tävling. Svenska deltagare tilldelades även en sjättedel av 
prispengarna, knappt 400 000 kronor. Galan arrangerades i år 
tyvärr utan publik. 

HÄSSELBY VANN SM-POKALEN
Svensk Friidrotts SM-poängräkning – SM-pokalen – genom-
fördes för tredje året i nuvarande form där de sex främsta för 
seniorer, juniorer och ungdomar utomhus och inomhus räknas 
med viktning för juniorer och ungdomar. Efter seger för Malmö 
AI 2018 och 2019 triumferade Hässelby SK på rekordpoängen 
517 och hade en segermarginal på hela 118 poäng. MAI slutade 
tvåa och Spårvägen trea. 151 föreningar tog poäng att jämföra 
med 161 2019 och 166 2018.

EXTRA MYCKET LIVESÄND FRIIDROTT
När publiken inte kunde komma till friidrottstävlingarna fick 
tävlingarna komma till friidrottspubliken. Genom Svensk 
Friidrotts egna kanaler kunde rekordmånga tävlingar nå ut 
till publiken under året. Större produktioner ledda av Svensk 
Friidrott varvades med mindre produktioner av olika arrangörer. 
Tillsammans gav det ett stort positivt gensvar. 

Några av de större tävlingar som sändes via Friidrottskanalen 
eller Svensk Friidrotts Faceboksida var: 

· Pallasspelen

· Inomhus-SM

· IJSM-IUSM17

· Kringelkastet

· SM 10 km

· SM Halvmaraton

· SM Maraton

· SM 10 000m

· Landslagsut- 
 maningen

· Stafett-SM

· Terräng-SM

Tävlingen med flest unika tittare var SM 10 000m: 7000 unika 
visningar på herr- och damloppet sammantaget. Totalt hade 
Friidrottskanalen nästan 100 000 unika visningar (+50 % mot 
2019) och 20 000 tittartimmar (+100 % mot 2019) under 2020.

Under våren testades ett nytt tävlingskoncept: Synkrona täv-
lingar. I det kopplades separata lokala tävlingar ihop genom 
mobilsändningar så att de upplevdes som en och samma tävling 
- både för deltagare och tittare. Piloten fick namnet ”BAUHAUS 
Synchro Challenge” och byggde på separata tävlingar i tresteg 
och längdhopp från 
Karlstad, Göteborg 
och Stockholm. 
Sändningen gick ut 
via Svensk Fri-
idrott Facebook och 
YouTube. 

FLERA FÖRLÄNGDA PARTNERAVTAL
Svensk Friidrotts samarbete med företag i omvärlden är viktigt 
och ger ett stort värde för hela rörelsen. Under 2020 har avtalet 
med friidrottens huvudsponsor Bauhaus förlängts och detsamma 
gäller avtalet med Craft. I tillägg har nya samarbetsavtal slutits 
med Cytiva, Nestlé och Fabege. 
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Friskisåret 2020 – tät dialog, innovation 
och uthållighet 
2020 har lärt Friskis&Svettis att alltid vara beredda på det oväntade. Vi blickar tillbaka på ett intensivt år 
präglat av tät dialog, innovation och uthållighet. Sticker ut gör Friskis onlineträning – vars utbud gick från 
noll till drygt femtio pass på nio månader. Den är uppskattad av användarna, här för att stanna och nu 
en självklar del av medlemskapet. 

Innovation och uthållighet
Året gav ett kvitto på hur lösningsorien-
terade Friskis föreningar är. En helt digital 
årsstämma, digitala årsmöten, smittsäker 
balkongjympa, ny online-träning, nya ut-
omhuspass och helt nya rum för träning 
utomhus. Skräddarsydd träning för unga 
och äldre och rörelsepauser perfekta för 
hemmakontoret. Listan över lösningar 
för att möjliggöra rörelse i en tuff tid kan 
göras lång.
 
Träningsutveckling 
Redan i mars gjordes stora förändringar 
inom Friskis verksamheter för att undvi-
ka trängsel och möjliggöra träning i den 
nya verkligheten. Skärpta restriktioner och 
nya direktiv innebar ytterligare skärpning-
ar också hos oss. Utomhusträningen har 
vuxit och utvecklingen av Friskis digita-
la träning accelererat. Under våren gick 
Friskis onlineträning från idé till lansering 
på knappt tre veckor. Utbudet förfinades 
löpande och summerade till 50 olika pass 
vid årets slut. 
 
Föreningsutveckling och utbildning
Friskis driver och utvecklar egna utbild-
ningar för all träning. Tusentals människor 
har sedan starten fått utlopp för sitt enga-
gemang och lärt sig mer om träning och 
ledarskap. Under 2020 har Friskis ut-
bildningar flyttats, planerats om och bytt 
format på löpande band. Parallellt har en 
översyn av hela utbildningsprogrammet 
gått i mål med fokus på flexibla utbild-
ningsvägar, nya kursformat och utveckling 
av digital pedagogik/metoder. 

Projektet Framtidens fritidsgård har 
startat med planering, insamling och 
undersökningsfas. Syftet är att utveckla 
Friskis verksamhet för 13-16 åringar.  

Likaså har satsningen på ledarskap inom 
Friskis fortlöpt. Föreningarnas verksam-
hetschefer har fått stöd för att leda i kris 
samt att leda sig själv och 50 förenings-
styrelser har gått Friskis nya digitala sty-
relseutbildning.
 
Kommunikation
Friskis har kommunicerat intensivt såväl 
internt som externt för att funktionärer, 
medlemmar och potentiella medlemmar 
ska känna till hur verksamheten anpassats. 
Löpande dialog har förts inom Friskis, 
inom idrotten och inom branschen. Dess-
utom har lokala och nationella beslutsfat-
tare, myndigheter och politiker uppvaktats 
för att påminna om vikten av rörelse också 
i pandemitider. Friskis hemsida utsågs till 
en av Sveriges fem bästa i kategorin Sport 
och träning – för de öppna digitala trä-

ningspassen, inspirationen och informa-
tionen om corona-anpassad träning. 

Friskisfakta 
Under 2020 har Friskis haft 157 förening-
ar i Sverige, Norge och Europa. Varav 107 
i Sverige. I träningsutbudet finns ett 70-tal 
olika träningspass indelade i 14 tränings-
former. Medlemsantal 2020 var 503.405, 
att jämföra med 556.540 under 2019. 

Året hos Friskis&Svettis

Under 2020 har det varit 
tydligare än någonsin att det 
är tillsammans vi är starka. 
Glädjen, svetten och tålamodet. 
Tillsammans är och tillsammans 
bygger vi Friskis.
Susanne Jidesten, generalsekreterare.
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Övergripande utvecklingsprojekt

NY REGIONAL ORGANISATION FÖR ATT 
SKAPA MER UTVECKLINGSKRAFT
Vid Förbundsårsmötet i oktober beslutades 
att friidrotten från 1 januari 2022 kom-
mer att ha en regional struktur bestående 
av nio distrikt. Under tiden fram till dess 
kommer alltså dagens 23 distrikt att om-
vandlas enligt den modell som utgjorde 
beslutsunderlaget. Arbetet med detta 
omställningsarbete är uppstartat och 
kommer att pågå mer aktivt under 
2021. 

Målet är att de nya distrikten kommer 
att ha mer kraft att stötta och utveck-
la föreningarna lokalt och att en stör-
re balans kan nås på helheten. Bland 
annat kommer det finnas resurser 
till lokala utvecklingskonsultenter i 
varje distrikt och det kommer att bli 
tydligare vilken roll distrikten har i 
friidrotten i stort. 

INNEHÅLLET I STRATEGI 2025 TOG FORM 
2020 var det sista året på innevarande Verksamhetsinrikt-
ning och innebar därför slutskedet av arbetet med Friidrot-
tens Strategi 2025. 

Inledningen av året ägnades åt de sista stegen i bakgrunds-
arbetet och strategins inriktning och fokusområden utarbe-
tades efter faktainsamling, dialog med föreningsrepresen-
tanter och förbundskansliet. 

Efter att ett förslag på Friidrottens Strategi 2025 tagits 
fram under sensommaren genomfördes flera nya förank-
rings- och feedbackmöten med hela rörelsen. I digitala 
möten träffades föreningar, distrikt, representanter från 
kommittéer och råd. Förbundskansliet bearbetade återigen 
underlaget med särskild inriktning på former för mål och 
mätning. Intresserade har under hela hösten kunnat för-
medla sina tankar via en enkät på friidrott.se Vid ordför-
andekonferensen i november gavs sedan ett stöd till inne-
hållet och de övergripande målen att friidrottens ska bli 
mer attraktiv och växa under de kommande fem åren. 

Vägen mot målen för Friidrottens Strategi 2025 föreslås 
ske genom arbete inom nio strategiska utvecklingsom-
råden. Dessa samverkar på många sätt med varandra och 
är därför utformade som ett pussel. Föreningar och di-
strikt kan bedriva utvecklingsarbete inom dessa områden, 
utifrån vilka som anses mest relevanta lokalt, och på så 
sätt vara med och bidra till de övergripande målen. 

NYTT RESULTAT- OCH STATISTIKSYSTEM
Efter ett omfattande förberedelsearbete lanserades Svensk 
Friidrotts nya resultat- och statistikssystem Friidrottsstatis-
tik i juni. Leverantör av den tekniska plattformen är finska 
Tilastopaja OY vars lösning modifierats för Svensk Frii-
drott där resultatinmatningen i hög grad har automatise-
rats. Webbplatsen innehåller års- och genom- tiderna-listor, 
resultatservice, resultatarkiv, rekord och sökfunktion på 
aktiva för samlad information om bland annat personliga 
rekord, resultatutveckling och meriter. I tillägg har alla are-
naresultat sedan 1 november 2019 lagts in, vilket möjliggör 
djupare och fler årsbästalistor, bland annat även för distrikt 
och föreningar.

Ett annorlunda år med 161 000 resultat
Under 2020 laddades 161 000 resultat upp på Friidrotts-
statistik och och totalt innehåller databasen 574 000 re-
sultat och 41 000 friidrottare. Allt som tidigare var kost-
nadsfritt på friidrott.se när det gäller resultat och statistik 
är fortsatt tillgängligt för alla på friidrottsstatistik.se. För 
den som vill ha mer av allt går det att bli medlem och köpa 
en prenumeration som ger tillgång till allt, något som 119 
personer gjorde under 2020.

Föreningar kan prenumerera på sin egen årsstatistik vil-
ket 39 gjorde och 16 av 23 distrikt utnyttjade erbjudandet 
att få sin distriktsstatistik för hela året presenterad på sin 
hemsida.

15 000 tävlade 2020
Friidrottsstatistik ger också svar på hur stor friidrottens 
verksamhet är i form av hur många som tävlar på arena 
och hur de är fördelade åldersmässigt och geografiskt. Det 
går även att se hur många tävlingar som arrangeras och av 
vem. Under 2020 gjorde 15 273 aktiva minst en tävling – 
7943 män och 7330 kvinnor. Lägg till det 869 klubblösa.

2020 var ett speciellt år och pandemin gjorde att få täv-
lingar med många deltagare var möjliga. Istället arrange-
rades många små och totalt genomfördes 2176 tävlingar 
varav 1341 på arena plus 594 i nya tävlingsserien Veckans 
grenar samt 197 i Castorama. Ett normalår arrangeras om-
kring 1200 arenatävlingar. Det stora tappet var långloppen 
där det i vanliga fall arrangeras drygt 500 men 2020 var 
det endast 44.
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ANTAL FÖRENINGAR MED  
AKTIVA SOM TÄVLADE TÄVLANDE STARTER

Tävlande Starter Arena Långlopp Arena Långlopp

Distrikt Totalt M K Totalt M K Totalt M K Totalt M K Totalt M K Totalt M K

Blekinge 11 307 156 151 2947 1370 1577 283 145 138 41 20 21 2902 1348 1554 45 22 23

Bohuslän-Dal 18 427 222 205 3408 1445 1963 414 214 200 55 40 15 3278 1345 1933 130 100 30

Dalarna 25 372 175 197 2649 1199 1450 364 172 192 22 13 9 2617 1181 1436 32 18 14

Gotland 7 91 55 36 1482 954 528 91 55 36 2 1 1 1478 951 527 4 3 1

Gästrikland 10 293 141 152 2607 1243 1364 291 140 151 10 6 4 2587 1231 1356 20 12 8

Göteborg 31 2050 1003 1047 15898 7379 8519 2010 981 1029 127 77 50 15687 7258 8429 211 121 90

Halland 10 467 227 240 3574 1502 2072 465 225 240 6 4 2 3567 1497 2070 7 5 2

Hälsingland 6 171 78 93 1589 595 994 170 77 93 2 2 0 1587 593 994 2 2 0

Jämtland-Härjedalen 18 226 124 102 2216 769 1447 203 109 94 36 26 10 2175 741 1434 41 28 13

Medelpad 5 113 62 51 1249 674 575 111 60 51 4 4 0 1245 670 575 4 4 0

Norrbotten 18 372 129 243 3342 1088 2254 367 125 242 11 7 4 3328 1078 2250 14 10 4

Närke 25 657 379 278 3992 2040 1952 573 318 255 136 103 33 3777 1883 1894 215 157 58

Skåne 45 1572 829 743 12848 5991 6857 1527 800 727 140 99 41 12673 5865 6808 175 126 49

Småland 52 1394 706 688 12123 5497 6626 1220 585 635 264 187 77 11689 5185 6504 434 312 122

Stockholm 70 3108 1699 1409 29702 15498 14204 2898 1568 1330 542 360 182 28770 14874 13896 932 624 308

Södermanland 12 321 174 147 2908 1416 1492 295 154 141 54 40 14 2816 1345 1471 92 71 21

Uppland 27 878 476 402 9080 4505 4575 812 431 381 143 90 53 8867 4373 4494 213 132 81

Värmland 17 547 274 273 5108 1948 3160 541 269 272 24 17 7 5074 1923 3151 34 25 9

Västerbotten 17 345 208 137 2324 1200 1124 328 199 129 60 43 17 2206 1113 1093 118 87 31

Västergötland 32 559 272 287 5540 1892 3648 536 253 283 43 32 11 5484 1850 3634 56 42 14

Västmanland 8 263 138 125 2683 1351 1332 258 135 123 23 16 7 2637 1319 1318 46 32 14

Ångermanland 8 137 79 58 953 398 555 135 77 58 4 3 1 946 394 552 7 4 3

Östergötland 19 641 362 279 4057 1863 2194 611 346 265 101 62 39 3904 1780 2124 153 83 70

Totalt* 491 15273 7943 7330 132279 61817 70462 14471 7417 7054 1846 1251 595 129294 59797 69497 3664 2454 1210

Klubblösa 869 592 277 1189 808 381 279 221 58 610 388 222 510 374 136 679 434 245

M=Män   
K=Kvinnor
*38 aktiva tävlade för två distrikt (två föreningar) plus fyra som tävlade som klubblös och sedan för en förening.

Antal tävlande Ålder Antal Män Kvinnor

Seniorer 23–34 år 1279 829 450

Juniorer 18–22 år 1323 723 600

Ungdomar 12–17 år 5897 2527 3370

Barn 5–11 år 3919 1708 2211

Veteraner 35–97 år 2855 2156 699

Totalt 15273 7943 7330

Klubblösa 869 592 277

Antal tävlande och starter 2020
Friidrottsstatistik.se ger oss förutom resultat- och årsbästa-
listor siffror på hur många som tävlar, antal starter och an-
tal tävlingar. Nedan presenteras antal tävlande och antalet 
starter fördelat på arena respektive långlopp. 

Man kan bland annat att se hur många föreningar i res-
pektive distrikt som hade aktiva som tävlade och att anta-
let generellt sett är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. 
I Göteborg gjorde till exempel 2050 aktiva minst en start 
fördelat på 1003 män och 1047 kvinnor. När det gäller hur 
mycket man tävlade var variationen större. Notera dock 
att antalet som tävlade 2020 var färre än ett normalår på 
grund av pandemin.  

Under 2020 tävlade 15 273 aktiva från 491 föreningar – 7943 män 
och 7330 kvinnor. Lägg till det 869 klubblösa.  
Anm.: Fyra tävlade först som klubblösa och sedan för en förening.
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Fler och bättre FÖRENINGAR

Utvecklingskraft i en ny vardag
Trots pandemin har det övergripande utvecklingsarbetet kunnat fortgå men möjligheterna för genomför-
ande hos medlemsföreningarna har i många avseenden varit utmanande. 

Utökat arbete för fler tränings och 
tävlingsmöjligheter
Under året har arbetet med att inkludera 
mer löpning och bred tränings- och täv-
lingsverksamhet i friidrotten gått vidare. 
Med koncept som Run all around, im-
plementering av OCR och uppdatering 
av löpledarutbildningar arbetar vi för att 
inkludera den breda löpningen i fören-
ingarnas verksamhet. 

Hösten 2019 beviljades projektet 
Run all around medel från Rörelsefon-
den (tidigare Framåtfonden), en fond 
som drivs av Riksidrottsförbundet och 
Svenska Spel. Projektet syftar till att 
inspirera människor att testa löpning i 
olika former. Konceptet lanserades ge-
nom 13 pilotföreningar och tillika Run 
all around-ambassadörer under 2020. 
Konceptet mottogs väl och används i 
föreningarna både för att motivera och 
behålla befintliga löpargrupper men 
också som ett verktyg att starta nya 
löpar grupper och rekrytera nya löpare. 
På grund av pandemin fick föreningar 

pausa verksamheten men det fanns även 
föreningar som tillfälligt engagerade sina 
grupper digitalt.

Hinderbanelöpningen ger nya 
möjligheter
Arbetet med att integrera hinderbane-
löping, OCR, i friidrotten har fortlöpt 
under året. Arbetet koordineras genom 
en styrgrupp och tre arbetsgrupper där 
deltagare från kansliet, friidrottsfören-
ingar och OCR-verksamhet är represen-
terade. 

Inkluderingen av OCR gör att även 
friidrottsföreningar ges möjlighet att 
utveckla och utöka sin verksamhet och 
kan attrahera fler, framför allt barn och 
unga till förenings- och rörelseglädje. 

Även tävling är en viktig del i imple-
mentering av en ny idrott och i december 
togs beslutet att genomföra ett riksmäs-
terskap i OCR under 2021. Tävlingen 
kommer att arrangeras av Eskilstuna 
Friidrott på befintlig hinderbana i Tors-
hälla Eskilstuna. Under hösten genom-

fördes även två webbinarier med infor-
mation om hur arbetet fortlöper. 

Mötesplats för erfarenhetsutbyte 
Ett behov hos löpningsintresserade 
föreningar är mötesplatser för fortbild-
ning, inspiration och nätverkande. För 
att möta detta utvecklades Löprundan, 
som är en mobil mötesplats och nät-
verksträff som kommer genomföras en 
till två gånger per år på olika platser i 
landet. Premiären var planerad till Jön-
köping i mars men fick ställas in och 
istället genomfördes tre mötesplatser 
online med teman som löpteknik, inter-
valler och motivation och gäster som 
BG Nilensjö, löpcoach och redaktör 
för Magasin Spring, William Valkeaoja, 
författare och fysioterapeut samt elit-
löparen Andreas Almgren.

I oktober var det till slut möjligt att ge-
nomföra den fysiska Löprundan för för-
sta gången och det blev en succé som be-
kräftade behovet av att dela inspiration 
och erfarenheter föreningar emellan.
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Mål  Hit vill vi nå 2020
• Stärka förnyelsekraften i ledningsarbetet för Svensk  

Fri idrott, primärt i föreningsstyrelserna. 

• Attrahera fler tonåringar - morgondagens vuxengenera-
tion - i föreningarna, som aktiva och som en investering 
och bas för starka föreningsorganisationer i framtiden. 
Detta mäts inom området Fler och bättre friidrottare. 

• Inkludera den breda löpningen i föreningarnas verksamhet.

• Öka de samlade resurserna i föreningarna. 

• I alla kommuner ska det finnas minst ett friidrotts-
erbjudande.

Resultat  2020*
• Föreningsstyrelsernas kännedom och förtroende för 

Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning: 3,02 (2,91) för 
kännedom resp 3,88 (3.77) för förtroende, på skalan  
1-6 där 6 är ”stor”.

• Antalet föreningsledare som deltagit i ”Friidrottens organi-
sationsledare”. Ersattes av Föreningssmart som pausades 
under 2020. 

• Den samlade omsättningen i föreningarna och antalet 
föreningar med en omsättning över 500 tkr resp.  
1 mkr: 112 st (199 st) över 500 tkr varav 74 st (66 st) 
över 1 mkr.

• Antalet föreningar som bedriver utvecklingsarbeten med 
SISU Idrottsutbildarna: 165 föreningar har redovisat 
minst en utbildningstimme och 60 föreningar har genom-
fört minst tio olika arrangemang i samverkan med SISU 
Idrottsutbildarna: 244 (309) föreningar har redovisat 
minst en utbildningstimme och 43 (63) föreningar har 
genomfört minst tio olika arrangemang i samverkan med 
SISU Idrottsutbildarna.

• Friidrottens geografiska utbredning: Friidrottens drygt  
1 000 föreningar finns fördelade i 234 (243) av Sveriges 
290 kommuner. I 203 (204) kommuner finns friidrotts-
föreningar som aktivt ansöker om LOK-stöd.

*Siffra inom parentes anger resultat för 2019. Samma  
mät metod används men svarsfrekvensen kan variera. 

Fokusområdets utveckling 20142020
Under perioden för verksamhetsinriktningen ses en ökad 
samverkan mellan föreningarna. Detta handlar om gemen-
samma aktiviteter och utbyte såväl i styrelserummet som 
mellan tränare och aktiva – exempelvis läger, delade trä-
narkompetenser och samtal och möten. Förhoppningen är 
att detta utbyte kommer att fortsätta att stärkas i och med 
den nya regionala organisationen som kommer att vara på 
plats till 2022. 

Utifrån den geografiska och storleksmässiga fördelningen 
ser friidrottande ut att bli än mer urbaniserat. Små fören-

ingar arbetar hårt när antalet barn, ungdomar och enga-
gerade föräldrar minskar på orten. 

Omsättningsredovisningen baseras på uppgifter som läm-
nas i föreningarna via Förneningsenkäten och är därför inte 
helt jämförbar men ger ändå indikationer om att det ekono-
miska läget varit relativt stabilt under perioden. Effekterna 
av pandemin under 2020 kommer sannolikt ha en stor på-
verkan på det ekonomiska läget under kommande år. 

Verksamheten kring den breda löpningen lyfts mer i detalj 
under området Fler och bättre Friidrottare.

Flera initiativ för tryggare  
friidrottsmiljöer
Att alla inom friidrotten ska kunna kän-
na sig välkomna och trygga i miljön är 
grundläggande och under året startade 
flera initiativ för att skapa bättre ännu 
förutsättningar för detta. Tryggheten 
skapas bland annat genom att prata om 
hur miljön är men också genom att upp-
rätta kanaler för att kunna säga till om 
något inte känns rätt. I juni instiftades 
Rådet för Trygg Friidrott för att stötta 
upp detta arbete och det är en neutral 
instans som kan ta emot anmälningar 

och frågor. Rådet har tystnadsplikt och 
agerar med sekretess. 

I tillägg har grunden till en upp-
förandekod fram. Den innehåller förtyd-
liganden kring rekommenderat agerande 
inom olika områden och är på så sätt 
även anvisningar till friidrottens gemen-
samma värdegrund. 

Webbinariet – friidrottens nya 
samlingsplats 
Pandemin upplevdes på många sätt häm-
mande under året men den skapade ock-
så behov av att få och dela information 

och inspiration på nya sätt. Genom en 
snabb förflyttning online har friidrotten 
under året kunnat ta del av information 
om de föränderliga förutsättningarna 
kring träning, tävling och övrig verksam-
het via regelbundna webbinarier. Dessa 
har också gett möjlighet till utbildning 
och inspiration, diskussioner om strategi 
och frågestunder med förbundsstyrelsen. 
Många har vittnat om det stora värdet 
i att enkelt kunna träffas på detta sätt 
och de digitala mötesplatserna ses där-
för som ett värdefullt komplement även i 
framtiden, när vardagen ter sig mer som 
vanligt. 
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Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE

Omställning till digitala utbildningar 
Inledningsvis sköts många utbildningstillfällen upp men efter hand kunde de återupptas via digitala platt-
formar. Under året sjösattes friidrottens första utbildning för tränare inom veteranverksamheten.

Utbildningsverksamheten har likt övrig 
verksamhet inom Svensk Friidrott på-
verkats mycket av de restriktioner som 
införts för att begränsa spridningen av 
covid-19. De ändrade förutsättningarna 
gjorde att flertalet av de fysiska utbild-
ningarna ställdes in. Ett antal förflytta-
des till digitala plattformar och flera nya 
utbildningstillfällen skapades för att pas-
sa det digitala formatet. 

Lokala utbildningar särskilt  
drabbade 
Det har varit utmanande för distrikten 
att genomföra utbildningsverksamheten 
då begränsningarna att träffas varit sto-
ra och också förändrats under året. Flera 
utbildningar ställdes om men totalt sett 
har färre utbildningar än vanliga år varit 
möjliga.

Ingen löptränarkurs var möjlig att ge-
nomföra under året men sex av de löple-
dare som gått löpledarkursen lokalt certi-
fierades. Detta var en betydlig minskning 
från 2019 då 76 löpledare certifierades.

Flera utbildningar i mål trots  
justeringar 
Svensk Friidrotts högsta tränarutbild-
ning, Certifierad coach, som vanligtvis 
genomförs under fem långhelger förde-
lade över tio månader fick arbetas om 
och två av de planerade fysiska träffarna 
blev två förkortade digitala helger. För 
att kunna genomföra hela kursplanen 
utökades utbildningen med ytterligare 
en träff. Till slut kom de 30 kursdelta-
garna i mål och de representerade 23 
föreningar samt Parasport Sverige.

Även för tränarutbildningen Friidrott 
14-17, krävdes justeringar i program-
met. Utbildningen kunde starta med en 
vanlig träff i oktober men därefter har 
den kompletterats med digitala träffar 
och kommer sannolikt även att slutfö-
ras så under 2021. De 23 kursdeltagarna 
kom från tio olika föreningar, från Gälli-
vare i norr till Lund i söder.

Övriga centrala utbildningar som fick 
ställas om till digitala plattformar var 
bland annat utbildarutbildningar för Ut-

bildningscentrumen, inriktning på 10-12 
års materialet. Där deltog under året 48 
utbildare vid fyra tillfällen. I september 
genomfördes SISU Grundutbildning för 
tränare för första gången som en helt di-
gital utbildning och 14 friidrottstränare 
deltog. 

I tillägg har ett arbete med att ta fram 
ytterligare underlag för digitala utbild-
ningar, utifrån den befintliga strukturen, 
startat under hösten. 

Begränsningar även för  
funktionärsutbildningar
Både förbundsstarterkursen och för-
bundsdomarkursen har tvingats ställa 
in sina planerade utbildningstillfällen 
under året. 

Ny utbildning för träning inom 
veteranverksamheten 
Svensk Friidrotts första utbildning för de 
som har eller planerar att starta tränings-
grupper i friidrott för de som är 35 år och 
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Mål  Hit vill vi nå 2020
• Öka antal organisationsledare och samtidigt stärka deras 

engagemang. Detta mäts inom området Fler och bättre 
föreningar. 

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

• Öka antalet utbildade tränare för tonår och uppåt. 

Resultat – 2020*
• Antalet verksamma organisationsledare på föreningsnivå: 

5277 (7162)

• Antal föreningar med anställda tränare (minst halvtid): 25 
(57)

• Antalet verksamma tränare som gått akademisk tränar-
utbildning eller certifierad coach: 30.

• Antalet utbildade tränare, verksamma på föreningsnivå: 
3905 (4410)

• Antal ungdomar som deltagit under Ungdomstinget: Inget 
Ungdomsting genomfördes 2019. YALA uppstartat med  
14 st deltagare. 

*Siffra inom parentes anger resultat för 2019. Samma mätme
tod används men svarsfrekvensen kan variera.

Fokusområdets utveckling 20142020
Under perioden för verksamhetsinriktningen har friidrottens 
träningsinriktade utbildningar formats till en mer naturlig 
stege där progressiviteten av utbildningarnas innehåll och 
karaktär blivit tydligare. En särskild central satsning på Fri-
idrott 14-17 har skapats där tre utbildare genomför natio-
nella utbildningar när och där behovet finns. Målet är att 
skapa högre kvalitet och likvärdighet i hela landet. 
Obalansen mellan kvinnor och män i de högre tränarutbild-
ningarna finns fortsatt kvar men ett mer målinriktat arbete 
för att motverka detta har skett under de senaste två åren 

genom en särskild satsning på kvinnliga elittränare. Idag är 
endast omkring 30 procent av deltagarna på dessa utbild-
ningar kvinnor. Totalt sett har friidrottens utbildningar en 
mer jämställd deltagargrupp. 
Redovisningen av antalet organisationsledare och anställda 
tränare är baserad på information från Föreningsenkäten 
och då denna inte är heltäckande för alla föreningar ger 
resultaten sannolikt inte hela bilden av läget i friidrottens 
föreningar.

äldre genomfördes under hösten. Den 
första utbildningsträffen hölls i Göteborg 
i oktober och inför detta har de 20 delta-
garna förberett sig med en digital intro-
duktionsutbildning för tränare. Utbild-
ningsträffen omfattade information om 
hur träning för veteraner kan organiseras 
och teori kring hur den bör bedrivas för 

“den åldrande kroppen” - gällande musk-
ulatur, senor och skelett och värdet av 
styrketräning. De praktiska elementen 
foku serade på teknikövningar och öv-
ningar för uppvärmning, cirkelträning, 
balans och rörlighet. Den andra utbild-
ningsträffen fick genomföras digitalt och 
omfattade tävlingsinformation, skade-

prevention och särskilda hänsyn som i 
övrigt bör tas kring en äldre idrottare. 
Träffen innehöll även praktiska element 
och en hemuppgift. Nästa kursomgång 
planeras preliminärt att genomföras i 
Stockholmsområdet under våren 2021. 

Utökade digitala utbildnings
möjligheter framöver 
En arbetsgrupp som utgår från Utbild-
ningskommittén har under året tagit vid 
arbetet med digital utbildningsmiljö för 
friidrotten. Eftersom den befintliga Trä-
narportalen haft vissa begränsningar 
startades ett nytt arbete med att se på 
möjligheterna för en nya digital utbild-
ningsplattform för friidrotten. Flera an-
dra idrotter i Sverige har idag liknande 
lösningar på plats och utvecklingen går 
snabbt framåt. Målsättningen är att 
plattformen både ska möjliggöra läran-
de online men även vara en plats för att 
inspireras till ytterligare utbildningsmöj-
ligheter. 

30 tränare slutförde Certified Coach under året.
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Fokus på bibehållen friidrottglädje
Under året har föreningarna och förbundet arbetat aktivt med att ställa om för att kunna ge friidrottare i 
hela landet möjlighet att utöva sin idrott. Detta har gjort att friidrottare på alla nivåer - från friidrottssko-
lornas nybörjare till Prestationscentrumen elitfriidrottare - ändå har kunnat uppleva friidrottglädje. 

Höga betyg till friidrottsskolan
Trots en annorlunda vår där mycket var 
osäkert lyckades nästintill alla föreningar 
som vanligtvis arrangerar friidrottsskola 
även göra det detta år. Svensk Friidrott 
bjöd in till webbinarium och tog fram 
riktlinjer för att hjälpa föreningarna ar-
rangera en så smittsäker friidrottsskola 
som möjligt. Föreningar var otroligt krea-
tiva och kom fram till lösningar man valt 
att behålla till kommande år.

För att utvärdera sommaren skickades 
en enkät till de 70 föreningar som an-
mält att de arrangerade Friidrottsskola 
under sommaren. De 50 svar som kom 
in gav positiva signaler.  

Fler och bättre FRIIDROTTARE

46% Fler eller 
betydligt fler 
deltagare

26% Samma 
deltagarantal

26% Färre  
deltagare 

2% Inställd friidrottsskola 2% Inställd friidrottsskola

88% Mycket nöjda

10% Nöjda men 
med förbättrings
potential

Föreningsutvärdering Friidrottsskola 2020
Deltagarantal Helhetsbetyg
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Tävlingar för barn 611 år
På förbundsårsmötet 2019 togs beslutet 
att ta fram ett regelverk för barntävlingar.  
Regelverket trädde i kraft utomhus-
säsongen 2020 och gäller vid alla tävling-
ar för barn 11 år och yngre. På grund av 
rådande pandemi var föreningarna för-
siktiga med att arrangera tävlingar, likaså 
tävlingar för barn. Både inomhussäsong-
en 2019 och utomhussäsongen 2020 har 
dock haft många spännande exempel på 
där föreningar testat de rekommenderade 
tävlingsformerna för barn. Föreningar har 
testat att arrangera mångkamper, lagtäv-
lingar och öppet hus-tävlingar med goda 
betyg från både deltagare och föräldrar. 

I slutet av sommaren lanserade Svensk 
Friidrott och livsmedelsproducenten 
Nestlé konceptet Nestléspelen. Nest-
léspelen bygger på att hjälpa friidrotts-
föreningar arrangera enkla, varierade 
aktiviteter för barn under 11 år. Delta-
gande förening erhåller ett arrangörsbi-
drag, gympapåsar till barnen och nut-
ritionshäften från Nestlé med tips på 
hälsosamma mellanmål för barn.

Kraftmätningen fortsatt viktig
Kraftmätningen har funnits sedan 2005 
och är en betydelsefull lagtävling för 
många barn- och ungdomsföreningar. 
På grund av pandemin behövde uppläg-
get göras om. Istället för vanligtvis åtta 
till nio tävlingsplatser bjöd sommaren 

på över 30 stycken, alla med två till tre 
lag per plats. Vanligtvis brukar det vara 
en finalplats men 2020 blev det nio, allt 
för att kunna genomföra tävlingarna så 
smittsäkert som möjligt. Under som-
maren deltog 39 föreningar och 46 lag 
i Kraftmätningen. Bara två gånger tidi-
gare har det varit fler lag med i kvalet, 
2015 och 2008.

Parafriidrotten står på tröskeln
I början av 2020 anställdes en projekt-
ledare för att intensifiera arbetet med 
inkluderingen av parafriidrotten till 
Svensk Friidrott. Sedan januari har ar-
betet präglats av att identifiera hur verk-
samheten i landet ser ut och vad som 
behöver komma på plats för att ta emot 
parafriidrotten på bästa möjliga sätt. 
Ambitionen är att inkludera parafrii-
drotten till Svensk Friidrott den första 
januari 2022. Under 2020 identifierades 
att närmare 50 föreningar har verksam-
het för personer med funktionsnedsätt-
ningar och dessa är spridda i större de-
lar av landet. Stockholm och Göteborgs 
friidrottsförbund har inlett strategiska 
arbeten med att inkludera och utveckla 
parafriidrotten inom regionerna och fler 
distrikt är på gång. 

Trots ett år som har präglats av pan-
demin så har Svensk Friidrott kommit 
föreningarna närmare genom digitala 
nätverksträffar där kunskap och er-
farenheter har delats med. Under 2021 
kommer arbetet fokusera på att skapa 
goda förutsättningar för att stå redo 
att ta emot parafriidrotten den första    
januari 2022.

Antidoping och  
medicinskt stöd
Medicinska kommittén har 
under 2020 fortsatt priori-
terat antidopingarbetet men 
även stödet till det nationel-
la och de lokala medicinska 
nätverken. 

Antidopingarbetet sker 
i nära samarbete med för-
bundskansliet genom konti-
nuerlig kontakt med föreningar 
och Svensk Antidoping. Utbild-
ningarna för aktiva och ledare har 

fortsatt digitalt under året. Aktiva och 
ledare har genomfört utbildningarna 
Rena Vinnare och I Run Clean vilket 
är en förutsättning för att få represen-
tera landslaget. Detta kompletteras med 
information vid landskamper och mäs-
terskap. På klubbnivå fortsätter arbetet 
genom RFs verktyg Vaccinera klubben, 
och det är nu en förutsättning för att få 
arrangera större tävlingar i Sverige. 

Beskedet att Antidoping Sverige blir 
ny National Anti-Doping Organization 
(NADO) i Sverige från och med 2021 
mottogs med glädje eftersom det ger en 
viktig självständighet. Detta är något 
som Svensk Friidrott arbetat för länge. 

Kommittén har även i samråd med 
förbundsstyrelsen arbetat vidare med 
policy för friidrottare med transerfaren-
het och deras deltagande i friidrotten. 
Policyn antogs av styrelsen 2019 och 
har vidareutvecklats under året med ju-
ridisk förankring av dokument som är 
grund inför beslutsfattande vid individu-
ella ärenden och vidare implementering 
i verksamheten.  

Hälsoplattformen Frisk, www.frisk-
friidrott.se, har under 2020 uppdaterats 
med till exempel rehabiliteringsprogram 
från legitimerade sjukgymnast Carl Ask-
lings. Antalet besök på hälsoplattformen 
var under 2020 närmare 16 000, vilket 
är en ökning med 152 % jämfört med 
2019. 

Glädje hos IF Vingarna

Niklas Almers, IFK 
Växjö, vid SM i  

Uppsala. 
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Fler och bättre FRIIDROTTARE

Elitutvecklingen på  
Prestationscentrum 
Friidrottens elitutvecklingsorganisatio-
ner Prestationscentrum bedrivs idag för 
fem grengrupper, på fem olika orter i 
landet. En eller två personer ansvarar för 
varje centrum och deras uppgift är att 
planera och genomföra planerade akti-
viteter men även att vara involverade i 
förbundets utbildningsarbete. Varje Pre-
stationscentrum stöds lokalt av kommun 
eller distriktsfriidrottsförbund.  

Medel och långdistanslöpning, Göteborg 

Året började med ett lovande träningslä-
ger på hög höjd i Sydafrika. 2019 visade 
på en ny toppbredd i grenen och utveck-
lingen har fortsatt starkt under året och 
har kryddats med flera svenska rekord. 
Utvecklingen inom skobranschen har 
i hög grad påverkat löpningen och har 
krävt ändrade regler och dialog. Utveck-
lingen har varit positiv för resultaten 
men även ur ett skadepreventivt per-
spektiv och förutsättningarna börjar nu 
falla på plats för ökad tydlighet för alla. 

Pandemin har gett nya former för täv-
ling och utbildning som med all säkerhet 
kommer finnas kvar framöver. SM-täv-
lingarna på landsväg flyttades till nya 
platser och resulterade i bättre deltagar-
listor och resultat. 

Snabba tider och framskjutna place-
ringar kom även på höstens VM i halv-
marathon i Gdynia, Polen - både främsta 

individuella och lagplacering någonsin 
vid mästerskapet. Under hösten samla-
des även de svenska löpartalangerna un-
der en helg i Göteborg. 60 löpare plus 
tränare i de tre ungdoms- och junior-
projekten utbildades, testades och träna-
de under fyra dagar. Utbytet är mycket 
värdefullt och uppskattat och projek-
ten, som pågått i fyra år, är möjliga ge-
nom det framgångsrika samarbetet med 
Sundströms Safety.  

Kast, Växjö 
Svenskt kast hade ännu ett framgångsrikt 
år där de flesta topp-aktiva fortsatte sin 
positiva utveckling. I frånvaron av inter-
nationella mästerskap var värdet stort av 
SM, JSM, Folksam Grand Prix och Finn-
kampen. I tillägg skapades ett antal små-
skaliga och anpassade elittävlingar som 
alla uppskattades stort. Resultatutveck-
lingen ser ut att gå i rätt riktning även på 
topp-bredden och en positiv återväxt ses 
i vissa grenar. 

Den aktiva utbildningsverksamheten 
har gått vidare även under 2020, men då 
genom överflyttning till digitala plattfor-
mar eller mindre träffar. De digitala träf-
farna har varit mycket uppskattade och 
har även utvecklat nya arbetssätt. 

Vésteinn Hafsteinsson har övergått till 
tjänst hos Sveriges Olympiska Kommitté 
vilket gjort att andra, yngre tränare klivit 
fram i centrala roller. I Vésteinns SOK-
tjänst ligger även den värdefulla uppgif-
ten att utveckla svenska kasttränare.

Sprint/Häck, Falun
Året har krävt nya tanke- och arbetssätt 
inom sprint/häckverksamheten men re-
sultatnivåerna visar att de aktiva klarat 
året på ett bra sätt. På europeisk nivå tar 
grengruppen steg framåt och mycket kan 
bero på att de svenska aktiva givits goda 
möjligheter att fortsätta att träna och 
tävla, mycket tack vare fantastiska le-
darinsatser. Resultatnivå sticker särskilt 
ut på herrsidan inom lång häcklöpning, 
vilket tyder på att vi inom några år kan 
ha aktiva med i de stora finalerna.

Vid sidan av biomedicinska mätningar 
vid ett antal tävlingar har verksamheten 
bedrivits på distans. Även utvecklingsträf-
far har delvis genomförts på digitalt med 
föreläsningar och grupparbeten. Utbild-
ningen Certified Coach är fortsatt viktig 
för sprinttränarkåren. 

Hopp, Karlstad 
Inomhussäsongen bjöd på stora fram-
gångar för svenska hoppare; exempelvis 
Armand Duplantis världsrekorddub-
bel och Thobias Montlers och Angelica 
Bengtssons fina prestationer. Efter om-
ställningarna senvintern lyckades verk-
samheten hitta nya former och när ut-
omhussäsongen kom genomfördes flera 
lokala tävlingar, tester med synkrona 
tävlingar och livesändningar. 

Trots omständigheterna lyckades flera 
aktiva prestera starka resultat även ut-
omhus; Erika Kinseys succé på Diamond 
League, Michaela Meijers svenska re-
kord, Armand Duplantis stavhopp över 
6.15 och Khaddis längdhopp på 6.92. 
Möjligheten att kunna tävla på Folksam 
Grand Prix och SM värdesattes av alla 
aktiva och motivationen är stark. 

Det är dock oroande att det kommer 
signaler om begränsningar i antalet del-
tagare i tekniska grenar för kommande 
internationella mästerskap. Vid jämfö-
relse med andra grenar skärs möjlighe-
ten att delta ner och frågan drivs mot de 
internationella förbunden. 

Mångkamp, Sollentuna 
Året inleddes hoppingivande med ett 
mycket lyckat ISM/IJSM/IUSM i mång-
kamp med det bästa deltagarantalet på 
många år och många fina resultat. Pan-
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demin gjorde att verksamheten fick pla-
neras om och vårens elitträff ställdes in. 
Efter att även UNM/JNM i mångkamp i 
Finland ställdes in var det glädjande att 
det trots allt gick att genomföra USM/
JSM/SM Mångkamp i augusti. Presta-
tionscentrumet stöttade i tillägg mång-
kampsarrangerande föreningar under 
sommaren. 

Landslagsmångkampandet tog sig ut-
tryck i en trekamp under ungdoms- och 
juniorlandslagens Landslagsutmaningen 
i Söderhamn och debuten för mångkamp 
i Finnkampen. Där var både kvinnliga 
och manliga mångkampare represente-
rade i en trekamp i Tammerfors. 

Två elitträffar genomfördes under hös-
ten, varav en digitalt. Tyvärr behövde den 
europeiska utbildningshelgen Summit Se-
ries ställas in och siktet är nu inställt på 
2021. Fem mångkampstränare var en del 
av Certified Coach-utbildningen. Strax 
innan jul tilldelades Sverige en internatio-
nell mångkamp från Europeiska förbun-
det som planeras till i juni 2021.

Om framtidens idrottsgymnasier
Under sommaren släpptes regeringens 
promemoria om förslag på framtida 
idrottsgymnasieorganisation. Förbun-
dets remissvar belyser framförallt följan-
de punkter. Om antalet platser minskar 
är det av yttersta vikt att ett lokalt alter-
nativ till idrottsgymnasierna tillkommer 
så att fler ungdomar kan kombinera sitt 
idrottande med gymnasiestudier. En oro 
uttrycktes också över föreslagna urval-
beskrivningar så att tidig fysisk mognad 
inte premieras vid urvalen. Avslutnings-
vis uttrycktes en önskan om att en ge-
digen konsekvensanalys biläggs prome-
morian där man ser över hur föreslagna 
förändringar påverkar urval och selek-
tering till utbildningarna samt idrotten 
i stort.

Vision för dubbla karriärer
Elitidrott i kombination med postgym-
nasiala studier, dubbla karriärer, har de 
senaste åren fått större utrymme i dis-
kussionen inom svensk idrott. Det hand-
lar om var satsningar ska ske för att både 
skapa framgångsrika elitidrottare som 
hävdar sig på internationella mästerskap 

och att möjliggöra för elitaktiva att fort-
sätta en civil karriär efter elitidrotten. 

Möjligheten till dubbla karriärer är 
också något som Svensk Friidrott ar-
betat aktivt med under flera år och det 
senaste året har en tydligare vision och 
inriktning tagits fram för att skapa goda 
elitidrottsliga miljöer där en sådan sats-
ning kan ske. 

En god friidrottslig elitidrottsmiljö är 
en miljö där intressenter i miljön sam-
verkar för att skapa bra förutsättningar 
för aktiva elitfriidrottare att utvecklas 
idrottsligt så väl som inom civil karriär 
eller postgymnasial utbildning. Svensk 
Friidrott ser att framtiden för elitidrott-
stutvecklingen handlar om att skapa 
och utveckla sådana miljöer. Dessa ska 
möjliggöra för friidrottare att utvecklas i 
en trygg miljö med kompetenta tränare, 
tillgång till högkvalitativa anläggningar 
och medicinska nätverk med goda spar-
ringsmöjligheter inom och utom gren-
gruppstillhörigheten. Även samverkan 
och kompetensöverföring ska vara na-
turliga komponenter i detta. Under det 
gångna året har Svensk Fri idrott landat 
i sju sådana miljöer där förbundet till-
sammans med andra parter i miljön har 
avtal med de flesta av dessa. 

Få men starka internationella  
prestationer i blågult
Under året gavs endast möjlighet till två 
landskamper och ett mästerskap. Den 
tionde upplagan av den nordiska 
inomhuslandskampen Norden-
kampen genomfördes i Liikun-
tamylly-hallen en mil nordöst 
om centrala Helsingfors, 
Finland den 9 februari. 
Sverige var favoriter på 
både herr- och damsi-
dan och vann också 
klart – med 33 poäng 
för män (sju grensegrar) 
och med 25 för kvinnor 
(fyra grensegrar varav 
två dubbelt).

Långt in i augusti var det 
ännu osäkert om Finnkam-
pen skulle kunna arrangeras 
i Tammerfors men till slut blev 
det klart och efter ett stort arbete 

kunde den svenska truppen komma på 
plats i Finland. Genom flera individuellt 
starka prestationer tog sig både herr- 
och damlagen till seger, men spänningen 
höll i sig in i det sista på herrsidan. Då 
ingen svensk friidrottspublik kunde vara 
på plats och heja fram laget samlades en 
hemmapublik genom en kampanj med 
soffbiljetter. När kampen avgjordes hade 
2515 soffbiljetter sålts på tre dagar och 
landslaget uttryckte att de tydligt kände 
stödet hemifrån. 

Årets enda mästerskap blev VM Halv-
maraton i polska Gdynia. En historiskt 
stor svensk trupp, nio svenska löpare, 
togs ut och det kändes nästan overkligt 
att mästerskapet blev av. Väl på plats 
bad truppen inte om ursäkt för sig. 
Charlotta Fougberg satte nytt personligt 
rekord på sträckan, 1:10:19, och place-
rade sig på 18:e plats totalt. Charlotta 
gick därmed in som trea genom tiderna i 
Sverige och har i tillägg den bästa tiden 
i ett lopp med enbart kvinnor i startfäl-
tet. Även Carolina Wikström och Hanna 
Lindholm förbättrade sina personliga re-
kord. Laget blev totalt åtta, Sveriges bäs-
ta lagplacering någonsin. Även herrlaget 
presterade i Polen och slutade på en 13:e 
plats och nytt sverigebästa. Detta genom 
nytt personligt rekord med nästan halv-
minuten av David Nilsson, 1:01:40, och 
under 1:03 även Mikael Ekvall och Emil 
Millán de la Oliva.

VM Halvmaraton
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Veteranmästerskap

• VSM Inomhus i Malmö,  
28/2-1/3

• VSM femkamp i Västerås, 12/9

• VSM stafett i Göteborg, 
12–13/9

• VSM kastmångkamp i  
Huddinge, 20/9

• VSM 10 km i Anderstorp, 10/10

• VSM i terräng i Vällingby, 
24–25/10

• VSM i terräng för 70+ i  
Enköping, 8/11 

Fler och bättre FRIIDROTTARE

Vi får nu ytterligare ett år på 
oss att planera för genom
förandet av ett mästerskap i 
absolut världsklass, 
- Erik Bergkvist, Evenemangschef hos  
Göteborgs Friidrottsförbund.

Aktiv veteranverksamhet trots  
restriktionerna
Pandemin har satt även veteranfri-
idrotten på prov under året och både 
tränings- och tävlingsverksamhet har 
påverkats stort. Särskilt prövande har 
året varit för friidrottare över 70 år 
som har begränsats ytterligare av de 
nationella rekommendationerna för 
åldersgruppen. Engagemanget är dock 
fortsatt stort och året har varit inne-
hållsrikt ur flera andra aspekter. 
Den årliga veteranombudskonferen-
sen genomfördes digitalt i november 
och totalt deltog 34 personer från 18 
distrikt.

Under året gick veterankommitténs Ulf 
Agrell bort. Ulf var oerhört engagerad i 
såväl sin förening Heleneholms IF, på 
distriktsnivå i Skånes Friidrottsförbund 
och under 15 år i Veterankommittén.

Veteranmästerskap
Årets alla internationella veteranmäster-
skap på arena både inomhus och utom-
hus ställdes in. Med undantag av IVSM i 
femkamp i Nyköping den 25 januari och 
IVSM i Malmö den 28 februari - 1 mars, 
var även samtliga svenska veteranmäs-
terskap inomhus och utomhus fram till 
september månad inställda.

Under hösten med början den 12 sep-
tember kunde sedan sex svenska veter-
anmästerskap genomföras i åldersgrup-
perna 35–65 år och ett mästerskap för 
70+ i terräng. 

VeteranVM i Göteborg flyttas 
I juli 2020 beslutades att Veteran-VM 
i Göteborg på grund av pandemin och 
uppskjutna internationella mästerskap 
skulle flyttas från sommaren 2022 ett 
år framåt till 2023. I december 2020 
togs sedan beslutet att Veteran-VM i 
Göteborg skulle flyttas ytterligare ett 
år till sommaren 2024. Det slutliga 
beslutet togs efter diskussioner med 
företrädare för friidrottsveteraneras 
världsförbund World Masters Athle-
tics (WMA), Svenska Friidrottsförbun-
det, Göteborgs Friidrottsförbund och 
Göteborgs Stad. Tävlingarna kommer 
att pågå under två veckor och beräk-
nas få minst 8 000 deltagare. De täv-
lande är alla över 35 år och kommer 
från mer än 100 nationer. Med delta-
gare och deras medresenärer beräk-
nas omkring 20 000 inresande gäster 
komma till Göteborg. Mästerskapet 
arrangeras av Göteborgs Friidrottsför-
bund tillsammans med Svenska Frii-
drottsförbundet och Göteborgs Stad.  
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Mål  Hit vill vi nå 2020
• Öka antalet placeringar bland de 

åtta bästa på EM, VM inom- och 
utomhus och OS. 

• Ta medalj på varje EM, VM, inom- 
och utomhus och OS samt vid 
JEM22 år, JVM/JEM 19 år. 

• Öka antalet aktiva, 20-22 år, som 
tar första steget mot senioreliten 
genom att nå europeisk U23-nivå. 

• Öka antalet aktiva, 15-25 år, som 
tränar och tävlar på arena. 

• Få fler löpare i långlopp att känna 
sig som friidrottare och som en del 
av Svensk Friidrott. 

• Minska de idrottsrelaterade skad-
orna inom Svensk Friidrott (nollvi-
sion). 

• Antalet medaljer och topp 8-place-
ringar i EM, VM inom- och utomhus 
och OS samt också vid JEM22år, 
JVM/JEM 19 år.

Resultat  2020*
• Antalet medaljer och topp 8-place-

ringar i EM, VM inom- och utomhus 
och OS samt också vid JEM22år, 
JVM/JEM 19 år. 0 st, alla mästerskap 
inställda förutom halvmaraton VM.

• Antalet friidrottare 20-22 år som 
når EAA:s U23-kvalgräns 45 aktiva 
varav 17 män och 28 kvinnor.

• Antalet friidrottare i åldern 15-25 
år som tävlar på arena utomhus: 
2950

• Antalet löpare i motionslopp som 
känner sig som friidrottare och som 
en del av Svensk Friidrott: 

• Ingen mätning 2020

• Antalet löpare i motionslopp som är 
medlemmar i en friidrottsförening: 
Ingen mätning 2020

• Antalet friidrottare (barn, ungdo-
mar, veteraner och vuxna löpare) 
i våra föreningar: 148110: 51 % 
män, 49 % kvinnor (136 008, 51% 
- 49 %)

• Antal skador: Ingen mätning ge-
nomfördes 2020. Implementering 
av hälsoplattform www.friskfriidrott 
för tränare, föräldrar och aktiva har 
påbörjats under 2020 men pausats 
pga pandemin. 

*Siffra inom parentes anger resultat för 
2019. Samma mät metod används men 
svarsfrekvensen kan variera. 

Fokusområdets utveckling 
20142020
Under perioden har framgångarna 
på mästerskapen ökat och genom att 
prestationsnivån även höjts totalt sett 
har fler klarat de höga kvalgränserna 
och trupperna blivit större. Den posi-
tiva utvecklingen har skett inom hela 
landslaget vilket bland annat visat sig 
genom mästerskapsmedaljer inom de 
flesta grengrupper. Antalet juniorer 
som nått U23-nivån har stigit kon-
tinuerligt fram till 2020 då det föll 
tillbaka på grund av att pandemin 
stoppat mästerskap, annat tävlande 
och även hindrat träningsmöjligheter. 

Angivelsen för hur många friidrot-
tare i åldern 15-25 år som tävlat på 
arena genom åren har varierat, fram-
förallt till följd av att uppföljningen 
inte kunnat ske via rapportering av 
resultat. Siffran har därför pendlat 
och ingen tydlig trend kan utläsas. 
Implementeringen av det nya resul-
tat- och statistiksystemet Friidrotts-
statistik är därför ett viktigt hjälp-
medel för att kunna följa detta mer 
detaljerat framöver. 

Ett antal mätningar har genomförts 
för att fånga upp motionslöparnas 
upplevda och konkreta koppling till 
friidrotten. Mellan 25 och 30 procent 
av löparna känner samhörighet med 
friidrotten när de springer lopp och 
något färre, runt 20 procent är med-
lemmar i en friidrottsförening. Anslut-
ningsgraden är högre bland de som 
springer längre distanser samt hos 
män. Detta är sannolikt kopplat till 
att de längre distanserna ger behov av 
mer strukturerad löpträning - vilket 
nås genom föreningsträning. Fortsatt 
satsning på bred löpverksamhet inom 
föreningslivet är prioriterat för att 
även framöver locka löpare med olika 
ambitionsnivåer till friidrotten. 

Forskningsprojekt kring skade-
frekvens och skadeprevention har 
pågått under perioden. Detta har nu 
samlats på en hemsida, friskfriidrott.
se, om syftar till att stötta förenings-
verksamheten med evidensbaserade 
fakta och metoder för att säkra en 
friskare friidrott framåt. 
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Fler och bättre ARRANGEMANG

Småskaligt, lokalt och  
ansvarsfullt
2020 präglades av saknaden efter större arenatävlingar, motions-
lopp och publikjubel. Men genom engagemang och kreativitet 
ställde friidrotten om till mindre och lokala tävlingar och virtuella 
utmaningar. En utveckling som också födde nya tankar för framtiden.

På era platser, färdiga…
Tävlingsåret 2020 började som vilket  
friidrottsår som helst, eller snarare all-
deles ovanligt bra. Glädjande stora 
startfält på inomhus-SM i mångkamp 
i Sollentuna följdes av två fantastis-
ka världsrekord i stavhopp och ett fint 
inne-SM i Växjö med fyra nya mäster-
skapsrekord, varav ett dessutom var 
svenskt rekord. Mitt i vardagen kom 
nyheten om att IVM i Kina ställdes in av 
det nya viruset som fått fäste. I Sverige 
hann vi med junior-SM i Göteborg och 
ett ungdoms-SM i Örebro där arrangö-
ren fick specialleveranser av handsprit 
eftersom det nya viruset vid det laget 
hade nått till Sverige. En vecka efter 
IUSM var friidrotts-Sverige mer eller 
mindre förlamat. Motionslopp sköts 
upp eller ställdes in, regionernas ung-
domsmästerskap kunde inte genomför-
as och arrangörer av mindre tävlingar 
i slutet av inomhussäsongen fick mass-
återbud från funktionärer.

Kreativitet och frustration
Under våren kom ytterligare inskränk-
ningar av ordningslagen och skärpningar 
av allmänna råd från Folkhälsomyndig-
heten som kom att påverka möjligheten 
att arrangera tävlingar. Våren blev en 
kreativ period, där Svensk Friidrott sök-
te lösningar som skulle göra det möjligt 
att tävla under parollen ”småskaligt, lo-
kalt och ansvarsfullt”. Under de första 
veckorna i april förbereddes ett kon-
cept – synkrona tävlingar – där elitak-
tiva skulle kunna inleda säsongen med 
att tävla på hemmaplan, samtidigt som 
andra elitaktiva tävlade på andra platser. 

Veckans grenar blev en succé
Ett tävlingskoncept som trots allt kun-
de starta var Veckans grenar. Under åtta 
veckor i maj och juni kunde föreningar 
anordna tävlingar på hemmaplan för 
sina egna medlemmar och enstaka till-
resande från närområdet. Varje vecka 
utsågs en sprint-/häckgren, en medel-/
långdistansgren, en hoppgren och en 
kastgren till veckans grenar. 

Totalt genomfördes 594 tävlingar av 
93 föreningar inom ramen för Veckans 
grenar och 22 av 23 distrikt arrangerade 
tävlingar och flest genomfördes i Skåne, 
98, följt av Stockholm, 82, Västergöt-
land, 75, och Göteborg, 51. Vid flera 
tillfällen över 40 tävlingar per dag och 
ofta av föreningar som normalt inte ge-
nomför så många tävlingsarrangemang 
ett vanligt år. Lidköpings IS noterade ett 
svårslaget rekord med 28 genomförda 
tävlingar under de 56 dagar Veckans gre-
nar pågick och därefter följde Åhus FIK, 
20, Trollhättan FIK, 17 och Hässleholms 
AIS, 16.

Uteblivna mästerskapstävlingar
Under våren införde tävlings- och ar-
rangemangskommittén ett arbetssätt 
med beslutsmöten ungefär varannan 
vecka. Under den perioden släcktes hop-
pet om att kunna genomföra Riksmäs-
terskapet i traillöpning, kvaltävlingarna 
till Lag-SM och SM på 100km, medan 
de övriga SM-tävlingarna på landsväg 
och Stafett-SM blev uppskjutna.

…och så kom startskottet till slut
Den 14 juni blev det åter tillåtet för vux-
na att tävla, och den händelsen firades 
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med Ljungby mångkamp och Kringel-
kastet i Södertälje, som blev utomhussä-
songens första nationella tävlingar. Som-
marens första mästerkapstävling blev 
riksmästerskapet i 24-timmarslöpning i 
Skövde, som några dagar senare följdes 
av SM i halvmarathon, som kom att ge-
nomföras på inhägnat område, närmare 
bestämt motorbanan Scandinavian Ra-
ceway i Anderstorp. Istället för att utse 
de svenska mästarna bland tiotusentals 
löpare i Göteborgsvarvet löptes SM i två 
heat med ett tvåsiffrigt antal löpare.

Ovanligt många mästerskapstäv
lingar i augusti–september
Från den 31 juli till den 13 september 
fick friidrotts-Sverige uppleva en säl-
lan skådad mästerskapstäthet. Mång-
kamps-SM, som i vanliga fall är en 
tävling, fick delas upp i tre separata ar-
rangemang, varav Ljungby arrangerade 
två (en tävling för ungdomsklasserna 
16–17 år, som följdes av SM för senio-
rer och juniorer). De stora startfälten i 
15-årsklasserna flyttades med kort varsel 
till Huddinge. Lag-SM flyttades från den 
inställda SM-veckan till Slottsskogsval-
len i Göteborg och arrangören Örgry-
te IS fick fira sitt allra första guld i den 
manliga klassen. Ullevi FK vann kvin-
nornas tävling. 

Friidrotts-SM genomfördes i stekan-
de hetta i Uppsala i mitten av augusti, 
utan publik och med stränga restriktio-
ner för samtliga närvarande. Det sports-
liga utfallet var imponerande: Fem nya 
mästerskapsrekord sattes på Uppsala 
Fri idrottsarena. JSM och USM, som nor-
malt sett är två tävlingar blev detta år 
fem olika arrangemang som fördelades 
på två helger och fyra platser. I dessa täv-
lingar begränsades startfälten till maxi-
malt 16 personer per gren, och för ak-
tiva och tränare gällde strikt personliga 
ackrediteringar för att få komma in på 
tävlingsarenorna. 

SM i marathon genomfördes med ett 
rent elitstartfält på Norra Djurgården i 
Stockholm, och uppdelat i två heat (ett 
för män och ett för kvinnor), för att 
polis tillstånd skulle kunna utfärdas. Det 
som skulle ha blivit arenasäsongens för-
sta SM-tävling, Stafett-SM i Göteborg, 

blev istället den sista. De svenska junior-
rekorden på 4x100m överträffades i 
både pojk- och flickklassen. 

Folksam Grand Prix allt  
populärare
Folksam Grand Prix hade un-
der året extra stor betydelse 
för de bästa fri idrottarna. 
Folksam Grand Prix-året 
inleddes för andra gången 
med en inomhus gala i Sät-
rahallen, Stockholm. När 
pandemin sedan satte stopp 
för publik och begränsade 
inresemöjligheterna skruva-
de Karlstad på det traditionel-
la konceptet och arrangerade på 
försommaren för första gången en 
landskamp i ”lagmångkamp” där de 
svenska lagen mötte ett världslag. I väx-
lande väderförhållande vann båda de 
svenska lagen. Serien fortsatte i augusti 
med mer traditionella tävlingar i Sollen-
tuna och Göteborg. 

Årets tävlingar sågs av miljonpublik 
genom SVTs sändningar. Totalt nådde 
samtliga livesändningar nästan 1,4 mil-
joner tittare och lägger man till alla in-
slag i sport- och nyhetssändningar blir 
totalen fantastiska 12,6 miljoner tittare.  

Ytterligare bevis på det ökande in-
tresset för Folksam Grand Prix är att 
resultaten från den årliga marknads-
undersökningen Sportnavigatorn visar 
att intresset för Folksam Grand Prix 
ökat från 11% till 17 % bland svens-
ka folket. Traditionellt har friidrotten 
störst intresse i de äldre åldrarna men 
årets undersökning visar att intresset 
för just Folksam Grand Prix ökar mest 
bland unga, 15-29 år. Folksam Grand 
Prix har etablerat sig som ett känt och 
mycket omtyckt idrottsevenemang 
och utvecklingsarbetet går vidare. Ett 
stort tack riktas till Folksam som med 
långsiktigt stöd och stort engagemang 
bidrar till att utveckla friidrotten och 
Folksam Grand Prix-serien. 

Landslagsutmaningen gav  
värdefull landslagskänsla
När sommarens nordiska tävlingsutbyte 
ställdes in på grund av reserestriktioner-

na klev Söderhamns IF in som arrangör 
för den unika tävlingen Landslagsutma-
ningen, där de tre svenska ungdoms- och 
junior landslagen istället för att möta 
nordiskt motstånd fick tävla mot varan-
dra under en dag. Många deltagare vitt-
nade om att möjligheten att kunna klä 
sig i blått och gult gav stor motivation att 
fortsätta sin friidrottssatsning.

Höstens mästerskap
Andra helgen i oktober genomfördes 
den uppskjutna SM-tävlingen på 10km 
landsväg, SM-milen, och än en gång 
blev motorbanan i Anderstorp SM-are-
na för friidrott. Banan kontrollmät-
tes på tävlingsdagens morgon för att 
möjliggöra medvind på den långa (ca 
1300m) raksträckan. Detta resulterade 
i en SM-tävling med en aldrig skådad 
resultatnivå och toppbredd. Till Ter-
räng-SM lyckades arrangören Hässelby 
SK få polistillstånd för startfält på 50 
löpare per lopp, mot löfte att se till att 
inga folksamlingar uppstod precis ut-
anför tävlingsbanan på Grimstafältet i 
Vällingby. I mitten av oktober lättade 
restriktionerna för 70-åringar och äld-
re, och med kort varsel bjöd Enköpings 
AI in till VSM i terränglöpning för M/K 
70 och äldre.



Fler och bättre ARRANGEMANG

2626

Virtuella lopp … i bristen på den 
vanliga varan
Inom motionslöpningen är träning mot 
ett lopp en morot för många och ett 
sätt att hålla igång motivation och få 
en kontinuitet i sin träning. När många 
motionslopp fick ställas in inleddes ett 
samarbete med aktören RaceOne för 
att hjälpa föreningar och arrangörer 
att ställa om och fortsätta motivera 
människor runt om i landet. Men det 
var också ett verktyg att hitta nya sätt 

att skapa intäkter på när anmälningsav-
gifter till motionslopp plötsligt uteblev. 
Genom samarbetet med RaceONE öpp-
nades möjligheter för att skapa Virtuel-
la lopp. Två webbinarier genomfördes 
för att inspirera föreningar till att ställa 
om och tänka nytt.

Flera arrangörer utvecklade virtuella 
lopp. I Ludvika bjöd Ludivka FFI i maj 
in till Virtuella Stadsloppsveckan Ludvi-
ka med snitslade banor över 6, 10 och 
21 km och Marathongruppen, som år-

ligen arrangerar flera stora lopp ställde 
om hela programmet. 

Motionsloppens utveckling över tid
Vanligtvis presenteras deltagarutveck-
lingen för årets största lopp här, men 
utifrån rådande omständigheter presen-
teras istället en översyn över deltagan-
det 2003-2020. Efter att antalet lopp 
och deltagare steg kraftigt i början av 
2010-talet har tillväxten planat ut och 
har under de senaste åren gått tillbaka 
något. Under tidsperioden syns särskild 
tillväxt i samband med uppstarten av 
större lopp och enskilda lopp som attra-
herat många deltagare. 

Aktiviteter relaterade till löpning har 
länge varit en viktig intäktskälla för 
många föreningar. 70 procent av de för-
eningar som svarade på en enkät om 
löpning och terränglöpning under 2020 
arrangerar något typ av lopp och för mer 
än hälften av dessa är intäkterna från 
loppen viktiga för föreningen. 
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Fullföljande

År

Jubileums- 
marathon:  

Ca 10 500  
deltagare

Ljusruset,  
flera platser:  
Ca 8 000  
deltagare

Årmötesbeslut gällande nya 
sanktionsavgiftsregler vilket 
leder till att fler lopp söker 
central sanktion efter detta

Flera nya  
mindre lopp med  
1 800 - 2 500  

deltagare

Premiär  
Midnattsloppet 

Göteborg:  
Ca 7 300  
deltagare

Broloppet, 
Öresund:  
11 000  

deltagareTunnelloppet,  
Södra Länken:  

Ca 20 000  
deltagare

Beslutet att skapa och genomföra virtuella lopp växte fram när det 
stod klart att vi inte kunde genomföra fysiska evenemang. Att gå så 
snabbt från noll till hundra på några månader ställde hårda krav på 
vår organisation, men också på de tekniska partners vi hade med oss. 
Idag är vi stolta över vårt arbete och har i stort fått positiv respons 
från deltagarna. När vi summerar kan vi också se att över 22000 lö
pare kom i mål virtuellt och bland dem finns både maratondebutanter 
som sololöpte sträckan för första gången och de som vågade delta i 
Tjejmilen första gången – det är både imponerande och inspirerande! 
- David Fridell, kommunikationschef Marathongruppen
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Mål  Hit vill vi nå 2020
• Öka publik och omsättning på våra galatävlingar. 

• Öka antalet deltagare i nationella tävlingar. 

• Skapa grogrund för utveckling av fler attraktiva lokala 
arenatävlingar framförallt för juniorer och seniorer. 

Resultat  2020*
• Åskådarantal och omsättning på våra galatävlingar: Ingen 

publik tillåten 2020 (21 752)

• Antal av IAAF och EAA sanktionerade årliga galatävling-
ar: 2 IAAF, tre EAA-Classic permit plus ett antal tävlingar 
med annan Internationell sanktion. Lidingöloppet har 
också haft EAA-permit i kategorin Cross Country. 

• Antal arenatävlingar för juniorer och seniorer: Inför året 
planerades för totalt 254 arenatävlingar (326), varav 85 
(118) inne och 169 (208) ute, fördelade 159 (224) juni-
or, 191 (222) senior, men endast ca 50 % av dessa kunde 
genomfördes pga pandemin.

• Antalet centralt sanktionerade långlopp: Inför året plane-
rades för totalt 350 lopp (441) varav 20 (22) stafetter. 
Endast 31 lopp kunde genomföras pga pandemin.

• Antalet TV-tittare på våra stora evenemang:  

Totalt tittarantal för alla friidrottsinlag 2020: 225 230 000 

Finnkampen: 1 296 000 (1 046 000) 

Friidrotts-SM: 821 000 (945 000) 

Lag-SM: 176 000 (ingen sändning 2019) 

Folksam GP Sätra: 140 000 (111 000) 

Folksam GP Karlstad: 467 000 (204 000) 

Folksam GP Sollentuna: 318 000 (404 000) 

Folksam GP Göteborg: 416 000 (367 000) 

BAUHAUS-galan: 603 000 (673 000) 

*Siffra inom parentes anger resultat för 2019. Samma mät
metod används men svarsfrekvensen kan variera. 

Fokusområdets utveckling 20142020
Mot slutet av perioden har publiken återvänt till friidrottsare-
norna och friidrottstävlingar fortsätter att vara populära ute i TV- 
sofforna. Antalet arenatävlingar har också stigit för alla ål-
dersgrupper men framförallt på juniorsidan. 

I mitten av 2010-talet befann sig motionsloppen på en 
deltagarmässig toppnivå men därefter har nivån sjunkit nå-
got. Detsamma gäller antalet sanktionerade lopp. 

Utifrån friidrottens egna mätningar och parallell statis-
tik från RF/SCB så är det tydligt att intresset för löpning 

legat stabilt eller ökat under perioden. RF/SCBs mätning 
att intresset visar även att andra motionsaktiviteter, såsom 
cykling och simning, även ökat under perioden. Vi ser allt-
så att människor vill träna, gärna genom att springa men 
även på andra sätt. Deltagandet i löplopp kan därför ha 
sjunkit på grund av ett stigande intresse för att också testa 
nya utmaningar. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring lopp-
arrangemangen är därför viktigt för att inte tappa motionä-
rernas intresse för att delta.
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Begräningar  
pga pandemin

Stockholm  
Tunnel Run:  

42 300  
deltagare

Stockholm Tunnel 
Citybanan: 

33 200  
deltagare

Premiär  
Midnattsloppet  

Malmö:  
5 100  

deltagare

Jubileums- 
marathon:  

Ca 10 500  
deltagare

Premiär  
Malmömilen:  

4 400 deltagare 
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Fler och bättre ANLÄGGNINGAR

Invigning av två nya hallar
Arbetet med friidrottens anläggningar är långsiktigt och kräver samarbete med flera olika parter. Under 
året öppnade två nya inomhushallar och anläggningskommitténs stöd till om- och nybyggnationer har 
fortsatt.

På anläggningssidan blev 2020 året då 
friidrotten nådde 30 friidrottshallar 
med 200m rundbana. Under hösten 
öppnade nämligen Florahallen i Skel-
lefteå (som ersätter Kombihallen från 
1993) och Nya Sporthallen i Gällivare. 
På minussidan fick vi tyvärr se hallen 
– utan rundbana – i Kiruna kollapsa 
under tyngden från ett rejält snöfall i 
början av året.

Under året har anläggningskommit-
tén uppdaterat anvisningarna om fri-
idrottsanläggningar i Måttboken (en sam-
ling beskrivningar av idrottsanläggningar 
som numera tillhandahålls på webben av 
Sveriges kommuner och regioner). Vidare 
har de formulär och mätprotokoll som 
används för certifiering av utomhusan-
läggningar översatts till svenska. I decem-
ber utfärdades svenskt certifikat för Öst-

eråkers friidrottsarena i Åkersberga.
Under året har anläggningskommittén 
hjälpt föreningar och anläggningsägare 
med rådgivning i frågor om nybyggnad 
och renovering av anläggningar. Vid 
årets sista kommittémöte påbörjades en 
diskussion om att från och med 2021 
komplettera kommitténs stöd med råd-
givning i anläggningsfrågor för hinder-
banor (OCR).

Mål  Hit vill vi nå 2020
• Att det i alla Sveriges städer med fler än  

40 000 invånare ska finnas minst en fullgod friidrott-
sarena med gräs och 400 meter långa, väl underhållna, 
löparbanor. 

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

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

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

Resultat – 2020*  
• Andelen kommuner över 40 000 invånare som har 

friidrottsbanor med gräs och 400 meter löparbanor: 71% 
(71%)

• Antalet tätorter med 5 000-40 000 invånare som har en 
fullgod anläggning för friidrottsföreningar, skolor och  
löpare: 64 (64)

• Antalet inomhushallar med 200 meter löparbanor: 30 
(27)

• Antalet städer med arenor där Friidrotts-SM, Folksam 
Grand Prix och internationella galatävlingar kan arrange-
ras: 37 (37)

*Siffra inom parentes anger resultat för 2019. Samma  
mät metod används men svarsfrekvensen kan variera. 
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Fokusområdets utveckling 20142020
Sedan 2014 har förutsättningarna att bedriva tävling och 
träning inomhus förbättrats avsevärt, tack vare de nya frii-
drottshallarna med rundbana i Sollentuna, Uppsala, Gävle, 
Varberg, Kalmar, Södertälje, Skellefteå och Gällivare. Under 
perioden har antalet inomhusanläggningar gått från 23 till 30.

Anläggningskommittén är navet för kontinuerligt stöd till 
föreningar och kommuner kring om- och nybyggnation av 
friidrottsanläggningar och även om arbetet är långsiktigt så 
tas steg hela tiden framåt. Det råder dock en avsaknad av 
förmåga och vilja hos kommuner att skapa bra förutsätt-
ningar för friidrotten när det gäller utomhusarenor. Kast-
planer försvinner på grund av fotbollens konstgräs och här 
drabbas framförallt de mindre kommunerna.

Antalet städer med arenor där Friidrotts-SM, Folksam 
Grand Prix och internationella galatävlingar kan arrangeras 
under åren 2015–2018 bygger på en subjektiv uppskattning 
av arenornas beskaffenhet. Sedan 2019 kräver World Ath-
letics, European Athletics och Svensk Friidrott certifiering 
av arenor där denna typ av tävlingar kan genomföras. Vid 
årsskiftet 2020–2021 finns sådana arenor på åtta platser i 
Sverige. I tillägg finns svenska arenor med dispens. Inomhus 
finns i dagsläget ingen certifierad arena. Anläggningskom-
mittén arbetar med att ta fram mätprotokoll för Svenskt 
certifikat även inomhus.

Vanessa Kamga vid SM på nybyggda arenan på hemmaplan i Uppsala
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekre-
teraren för Svenska Friidrotts-
förbundet avger härmed års-
redovisning för räkenskapsåret 
2020-01-01 – 2020-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har 
under året haft 946 (985) medlemsfören-
ingar. Knappt hälften av föreningarna är 
så kallade arenaföreningar med tävlings- 
och arrangemangsverksamhet medan 
resterande har tonvikt på motion. Denna 
breda verksamhet är friidrottens stora 
tillgång och av avgörande betydelse för 
SFIF:s position och utveckling.

Den av förbundsårsmötet antagna vi-
sionen lyder ”Din idrott – för livet” och 
verksamhetsidén ”Vi erbjuder dig origi-
nalet och rörelsen – för att vi älskar fri-
idrott”.

Förbundets årliga verksamhetsplan 
bygger på fokusområden baserat på 
”Fler och bättre” föreningar, ledare/
tränare, friidrottare, arrangemang, an-
läggningar samt övergripande generella 
aktiv iteter och prioriteringar. Planen föl-
jer en röd tråd men innehåll och aktivi-
teter varierar lite från år till annat. Det 
kan noteras att 2020 är sista året med 
nuvarande verksamhetsinriktning.

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

Resultat och ställning
SFIF har under året erhållit ett stöd från 
RF om 22,9 MSEK (20,8 MSEK) och 
SOK om 2,9 MSEK (2,8) MSEK. Dessa 
stöd är årligen återkommande.

För 2020 har SFIF har även hanterat 
102,784 MSEK i kompensationsstöd 
från RF kopplat till Coronapandemin. 
Av detta stöd har 64,967 MSEK gått till 

Friskis o Svettisföreningar och 37,649 
MSEK har på uppdrag av RF fördelats 
till arrangörer av större motionslopp, 
arenaevenemang och distriktsförbund. 
Resterande 0,168 MSEK har tillfallit 
SFIF. Därutöver har föreningar ansökt 
om kompensationsstöd som har hante-
rats och utbetalts direkt av RF.

Resultatet för 2020 visar ett överskott 
på 6,255 MSEK (+0,199 MSEK) vilket 
skall ställas mot justerat budgeterat un-
derskott på 2,002 MSEK. 

Av årets resultat har 4,317 MSEK 
reserv erats som ändamålsbestämda 
medel, det kvarstående beloppet om 
1,938 MSEK överförs i ny räkning.   

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Coronapandemin som inleddes under 
våren har på olika sätt påverkat såväl 
Svensk Friidrott i allmänhet som För-
bundets verksamhet mer specifikt. För-
eningarna och framförallt arrangörer av 
stora motionslopp har haft det tufft då 
samtliga större lopp har tvingats ställa in 
eller flytta fram. Hundratals föreningar 
har fått tagit del av det kompensations-
stöd som RF administrerat. 

Föreningsverksamheten har noterat 
ett visst medlemstapp och det finns ock-
så en allmän oro kring framtida intresse 
hos barn och ungdomar med tanke på 
de restriktioner som varit under året och 
begränsat möjligheten till både träning 
och tävling. 

Under fyra månader i somras har viss 
del av personal på förbundskansliet varit 
delvis korttidspermitterade. Även många 
föreningar och större arrangörer har ge-
nomfört permitteringar på liknande sätt. 
Statligt stöd har erhållits från Tillväxt-
verket. 

Vissa arrangemang har kunnat ge-
nomföras utifrån framtagna guidelines 
med bland annat Folksam GP-tävlingar-
na, BAUHAUS-galan och nästan hela det 
ordinarie mästerskapsprogrammet men 
helt utan publik. Det har bidragit till stor 
medial exponering och att goda partner-
relationer har kunnat upprätthållas.

Inga internationella mästerskap har 
genomförts under året. OS i Tokyo be-
slutades att flyttas fram till 2021 och 
andra större mästerskap som ställts in 
eller flyttats fram var bland andra VM 
inomhus och EM utomhus. Finnkam-
pen genomfördes i Tammerfors under 
synnerligen speciella förutsättningar och 
gav en dubbelseger. Alla inställda eller 
framflyttade mästerskap innebar också 
minskade kostnader vilket tydligt av-
speglas i årets resultat.

Innan pandemin började kunde vi 
glädjas åt att Armand Duplantis satte två 
världsrekord i stavhopp med 6,18 som 
bäst. Något han följde upp med världens 
högsta hopp, 6,15, utomhus. Generellt 
sett har våra elitaktiva gjort strålande 
resultat efter omständigheterna.

Flera olika processer har pågått under 
året där kan bland annat nämnas arbetet 
med Ny regional organisation, Strategi 
2025, implementering av Parafridrott 
och OCR (hinderbanelöpning) inom vår 
ordinarie verksamhet.

Ett fortsatt fokus på värdegrunds- och 
jämställdhetsarbete har på ett övergri-
pande plan haft stor påverkan där en 
trygg och säker friidrott är grundläggan-
de värdeord.  Antidopingarbetet är fort-
satt intensivt och är en prioriterad och 
viktig del av verksamheten.

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

Styrelsen av totalt tio personer, nio 
valda ledamöter (fem män och fyra kvin-
nor) samt representant från EA (kvinna). 
Därutöver deltar på styrelsemötena även 
generalsekreteraren, personalrepresen-
tanten, styrelsens sekreterare, ledamot 
från ungdomsrådet samt representant 
från valberedningen. Styrelsen har un-
der året haft 21 protokollförda möten, 
de flesta digitalt, vilket är fler än nor-
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malt och framförallt med anledning av 
Coronapandemin. Förbundsårsmötet 
genomfördes digitalt och flyttades från 
sista helgen i mars till 4 oktober. Det 
innebar också att förbundsstyrelsens 
sammansättning förändrades senare i år 
än normalt. 

Förbundskansliet har under 2020 haft 
26 personer (13 män och 13 kvinnor) 
anställda. 

Framtida utveckling
Pandemin kommer på olika sätt att på-
verka vår verksamhet under 2021 och 
kanske också på längre sikt. Den fort-
satta osäkerheten som råder kommer 
påverka såväl verksamhetsmässigt som 
ekonomiskt både förbundet och kan-
ske framförallt våra föreningar. Styrel-
sen följer aktivt utvecklingen och vidtar 
lämpliga åtgärder efter behov. 

Nuvarande verksamhetsinriktning som 
beslutades 2014 är nu inne på sista året. 
Under 2021 kommer beslutas om en ny 
Verksamhetsinriktning, benämnd Strate-
gi 2021-2025. Denna kommer att börja 
gälla med omedelbar verkan efter beslut 
tagits. Vid förbundsårsmötet 2020 beslu-
tades om inriktningen för en Ny regio-
nal organisation där vi går från 23 till 9 
distrikt med start 2022. Implementering 
av Parafriidrotten och OCR-löpningen 
fortsätter liksom en satsning på digita-
lisering. 

Vi följer fortlöpande RF:s arbete och 
förberedelser inför nästa Riksidrottsmö-
te 2021 i Uppsala. Det gäller såväl Friskis 
& Svettis ambition om att bilda eget 
förbund som översyn av stödformerna. 
Samarbete och stöd från RF och SOK i 
olika former är fortsatt centralt för oss 
och vi följer processen för ett stärkt och 
samordnat nationellt elitstöd med stort 
intresse. I tillägg kommer RF de kom-
mande åren göra en större översyn av 
formerna för elitidrott och studier.

Vi behöver stärka arbetet med att öka 
våra intäkter, både genom befintliga och 
nya samarbeten, men också genom nya 
aktiviteter. En ökad självfinansiering är 
nödvändig för att skapa stabilitet på 
lång sikt.

Ekonomisk utveckling i  
sammandrag (MSEK)

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

Pandemin kommer på olika sätt att 
påverka vår verksamhet under 2021 
och kanske också på längre sikt. Enligt 
information från RF kommer ytterligare 
kompensationsstöd från regeringen till-
skjutas under året. Vaccineringen har 

påbörjats vilket förhoppningsvis kom-
mer bidra till snabbare återgång till det 
normala. Internationella tävlingspro-
grammet kan ändras och bland annat 
har Inomhus-VM i Kina ställts in. Sty-
relsen följer och bevakar den fortsatta 
utvecklingen i form av olika scenarios 
och vidtar lämpliga åtgärder efter behov. 

2020 2019 2018 2017

Intäkter 148,7 50,9 45,2 41,1

Årets resultat +6,3 +0,2 +0,6 +1,7

Balansomslutning 20,4 16,6 16,8 15,2

Soliditet 77,5% 57,8% 55,9 % 58,0 %

Medelantal anställda 26,0 25,0 21,0 19,0

Pandemin förändrade friidrottsvardagen 2020 och kommer på olika sätt även  
påverka kommande år. 
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Årsredovisning

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter 

   Medlemsavgifter 2 520 2 531

  Gåvor 126 -

   Bidrag 1 128 812 27 242

   Nettoomsättning 2 16 841 21 151

  Övrig föreningsintäkt 349 -

Summa intäkter 148 648 50 924

Verksamhetens kostnader

   Lämnade bidrag 1 -108 132 -6 170

   Övriga externa kostnader -15 538 -24 463

   Personalkostnader 3 -18 027 -18 828

   Avskrivningar -116 -112

Summa kostnader -141 813 -49 573

Verksamhetsresultat 6 835 1 351

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -580 -1 150

   Skatt - -2

Årets resultat 6 255 199

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning 6 255

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 6 -

Reservering av ändamålsbestämda medel 6 -4 317

Årets resultat efter fördelning 1 938
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar

   Inventarier 4 161 173

Finansiella anläggningstillgångar

   Aktier i dotterbolag 5 50 50

Summa anläggningstillgångar 211 223

Omsättningstillgångar

Varulager m m

   Varulager 245 299

Kortfristiga fordringar

   Kundfordringar 3 774 1 261

   Övriga fordringar 1 190

   Förutbetalda kostnader och

   upplupna intäkter 945 1 542

Kassa och bank 15 263 13 089

Summa omsättningstillgångar 20 228 16 381

Summa tillgångar 20 439 16 604

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6

Balanserat kapital 9 590 9 391

   Årets resultat 6 255 199

Summa eget kapital 15 845 9 590

Kortfristiga skulder

   Leverantörsskulder 619 1 506

  Skuld till dotterbolag 159 -

   Övriga skulder 678 459

   Upplupna kostnader och   

   förutbetalda intäkter 3 138 5 049

Summa kortfristiga skulder 4 594 7 014

Summa Eget kapital och Skulder 20 439 16 604
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Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

Redovisnings och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskriv-
ningar baserade på bedömd nyttjandeperiod.
 Inventarier 5 år
 Datorer3 år

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

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

Not 1 Erhållna bidrag 2020 2019
Bidrag RF/SF-Stöd 22 936 20 749

Bidrag RF Kompensationsstöd  SFIF 168 -

Bidrag RF Kompensationsstöd till Friskis o Svettis 64 967 -

Bidrag RF Kompensationsstöd  till övriga SDF och föreningar 37 649 -

Bidrag SOK 2 881 2 842

Bidrag EA 146 309

Bidrag WA - 416

Övr bidrag 65 2 926

Summa 128 812 27 242

Not 2 Nettoomsättning 2020 2019

Idrottsverksamhetens intäkter 1 818 4 425

Sponsring, reklam, annonser 14 822 16 176

Försäljningsintäkter 201 323

Övriga rörelseintäkter - 227

Summa 16 841 21 151

Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2020 2019

Styrelse och generalsekreterare 1 033 1 008

Övriga anställda 10 843 10 426

Ledararvode, landslagsersättningar 466 1 064

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 182 5 780

(varav pensionskostnader) -1 266 -1 235

Totala löner, ersättningar

och sociala avgifter 17 524 18 278

Pensionskostnader för generalsekreteraren 254 ksek (280 ksek). Uppsägningstiden för avtalet är från
Svenska Friidrottsförbundets sida tolv månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från generalsekrete-
rarens sida gäller sex månader.

ÅrsredovisningMedelantalet anställda med fördelning 2020 2019

på kvinnor och män

Män 13 13

Kvinnor 13 12

Totalt 26 25

Fördelning ledande befattningshavare per 
balansdagen 

2020-12-31 2019-12-31

Män

Styrelse 5 5

GS 1 1

Totalt 6 6

Kvinnor

Styrelse 4 4

Totalt 4 4

Not 4 Inventarier 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 989 930

Årets inköp 109 108

Försäljning/utrangeringar -108 -49

Utgående anskaffningsvärde 990 989

Ingående avskrivningar enligt plan -816 -752

Försäljning/utrangeringar 103 49

Årets avskrivning enligt plan -116 -113

Ackumulerad avskrivning -829 -816

Utgående planenligt restvärde 161 173
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Medelantalet anställda med fördelning 2020 2019

på kvinnor och män

Män 13 13

Kvinnor 13 12

Totalt 26 25

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2020-12-31 2019-12-31

Män

Styrelse 5 5

GS 1 1

Totalt 6 6

Kvinnor

Styrelse 5 4

Totalt 5 4

Not 4 Inventarier 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 989 930

Årets inköp 109 108

Försäljning/utrangeringar -108 -49

Utgående anskaffningsvärde 990 989

Ingående avskrivningar enligt plan -816 -752

Försäljning/utrangeringar 103 49

Årets avskrivning enligt plan -116 -113

Ackumulerad avskrivning -829 -816

Utgående planenligt restvärde 161 173

Not 5 Aktier i dotterföretag
Svensk Friidrott Produktion AB, Aktieinnehav Tot antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital
556850-3444, säte Solna 1 000 1 000 50 -568 344

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 3 165 2 015

Aktieägartillskott 580 1 150

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 745 3 165

Ingående nedskrivningar -3 115 -1 965

Årets nedskrivning -580 -1 150

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 695 -3 115

Utgående redovisat värde 50 50
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Årsredovisning

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Årsredovisningen har signerats digitalt av Förbundsstyrelsen per 2021-02-19

Johan Storåkers

Karin Grute Movin

Karin Lundgren

Berndt Andersson

Maja Englund

Stephan Hammar

Ulrika Pizzeghello

Bo Sjölander

Ellinor Stuhrmann

Anders Svanholm

Stefan Olsson

Vår revisionsberättelse har angivits 2021-02-19
Grant Thornton Sweden AB

Digital signering av Stefan Norell, Auktoriserad revisor

Not 6 Eget kapital Balanserat Ändamåls Totalt

kapital bestämt eget kapital

Ingående balans 9 590 9 590

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel - -

Reservering av ändamålsbestämda medel -4 317 4 317

Årets resultat 6 255 6 255

11 528 4 317 15 845

Återstående del av beviljade ändamålsbestämda stöd från RF att använda 2021.

Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 2 859

Verksamhetsstöd Elitidrott - Landslagsstöd 241

Verksamhetsstöd Paraidrott 268

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 525

Projektstöd Vuxenidrott projekt +65 50

Projektstöd Verksamhetsinriktning - Friidrottens spelregler 107

Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete - Personvalskampanj 30

Projektstöd Frisk Friidrott 84

Framåtfonden Run all around 153

4 317

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter inga inga

Eventualförpliktelser inga inga

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Pandemin kommer på olika sätt att påverka vår verksamhet under 2021 och kanske också på längre sikt. Osäkerheten som råden påverkar såväl verksam-
hetsmässigt som ekonomiskt både förbund och våra föreningar. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder efter behov. 
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Revisionsberättelse Till förbundsårsmötet i Svenska Friidrottsförbundet, Org.nr. 802001-0719

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2020. Fören-
ingens årsredovisning ingår på sidorna 30-36 i 
dokumentet verksamhetsberättelsen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsårsmötet faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen.

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

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

Annan information än  
årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består 
av verksamhetsberättelsen (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).

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

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

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansva-
rar styrelsen för bedömningen av föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan på-
verka förmågan att fortsätta verksamheten och att 

använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten.

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•identifierar och bedömer vi riskerna för väsentli-
ga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
•skaffar vi oss en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.
•utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.
•drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten.
•utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 

återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Friidrottsförbundet för år 2020.

Vi tillstyrker att förbundsårsmötet beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

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

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

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

Stockholm den 19 februari 2021
Grant Thornton Sweden AB
Stefan Norell, Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Organisation

Till/ Årsmötet för 
Svenska Friidrottsförbundet
Jag har granskat verksamheten inom Svens-
ka Friidrottsförbundet för år 2020.

Lekmannarevisorns uppdrag är att granska 
verksamheten och pröva om den bedrivs i 
enlighet med årsmötets uppdrag och beslut.

Vi har kommit till andra året på detta uppdrag 
för en vald lekmannarevisor inom förbundet. 

Jag har utgått från verksamhetsplanen 2019-
2020 och de målsättningar som finns där. 
Det speciella för år 2020 har varit pandemin 
vilket har påverkat möjligheter att träna, 
tävla och även att klara av en del av målsätt-
ningarna.

Jag har samverkat med yrkesrevisorn. 

Granskningen har skett enligt god revisions-
sed i Sverige och inom idrotten.

Jag har, i denna enklare form av granskning, 
inte funnit något att anmärka på. 

Jag bedömer att Svenska Friidrottsförbun-
det skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Jag bedömer härtill att förbundets interna 
kontroll, varit tillräcklig.

Söderhamn 20210215 
Leif-Göran Mosell 
Av årsmötet utsedd lekmannarevisor

Hedersordförande
H M Drottningen

Hedersledamot
Arne Ljungqvist 

Ordförande
Johan Storåkers 

Vice ordförande
Karin Grute Movin
Karin Lundgren  

Övriga ledamöter
Berndt Andersson, Maja Englund, Stephan 
Hammar, Ulrika Pizzeghello, Bo Sjölander, 
Ellinor Stuhrmann  
(fr o m 2020-10-04) Anders Svanholm, 
Personalrepresentant: Jenny Sundqvist  
(t o m 2020-03-28) Anders Rydén  
(fr om 2020-03-29 t o m 2020-11-25)

Valberedning
Anders Havdelin (ordf. fr o m 2020-10-04), 
Mikael Romell (ordf. t o m 2020-10-04), 
Helene Bourdin, Gunilla Löthagen  
Sjöstrand, Tomas Strandberg (fr o m 
2020-10-04) Anders Thorén

Revisionsbolag
Grant Thornton Sweden AB,  
huvudansvarig Stefan Norell 

Anläggningskommittén
Stephan Hammar (ordf.), Daniel Bergin 

(kontaktperson SFIF kansli), Jessica Berlin, 
Rickard Bryborn, Andreas Puskas

Internationella kommittén 
Toralf Nilsson (ordf.), Emma Green, Karin 
Grute Movin, Curt Högberg, Staffan Movin, 
Björn O. Nilsson, Stefan Olsson, Anders 
Tallgren, Anna Palmerius, Johan Storåkers 

Medicinska kommittén
Toomas Timpka (ordf.), Jan Kowalski,  
Sverker Nilsson, Marina Sjöberg
Adj: Berndt Andersson (styrelsen SFIF), 
Gunnar Bergqvist (elitklubbarna), Jenny 
Jacobsson (forskning), Frida Lindström 
(kontaktperson SFIF kansli), Dejan Mirkovic 
(kontaktperson SFIF kansli) Sofie Skoog 
(aktivas råd)

Tävlings- och arrangemangs-
kommittén
Karin Grute Movin (ordf.), Freja Avebäck 
(fr o m 2020-12-09), Daniel Bergin 
(kontaktperson SFIF kansli), Pär Holm, Per 
Jutterström, Magnus Malmsborg (kon-
taktperson SFIF kansli), Anna Palmerius, 
Michael Pettersson (t o m 2020-12-09), 
Mikael Romell, Lillemor Rönnbrant, Karin 
Torneklint (förbundskapten), Mats Åkerlind

Utmärkelsekommittén
Christina Liffner (ordf.), Gunilla Dahlén 
(kontaktperson SFIF kansli), Gunilla  
Löthagen Sjöstrand, Andreas Thornell, 
Mats Åkerlind

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordf.), Ulf Agrell (t o m 
2020-09-26), Lena Björk (vice ordf.),  
Gunilla Dahlén (kontaktperson SFIF  
kansli), Anna Ek, Peter Hackenschmidt  
(t o m 2020-04-01), Roger Karlsson  
(fr o m 2020-04-01),  Mikael Magnusson, 
Karin Schön, Anders Svanholm (styrelsen 
SFIF), Jenny Åkervall
 
Utbildningskommittén
Ulrika Pizzeghello (ordf.), Johan Engberg, 
Ulf Friberg, Gunilla Löthagen Sjöstrand, 
Anders Rydén (t o m 2020-11-25),  
Johanna Vikström

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

Aktivas råd
Tom Kling-Baptiste, Vanessa Kamga, Jo-
han Rogestedt, Fredrik Samuelsson, Sofie 
Skoog, Jan Larsson (kontaktperson SFIF 
kansli), Karin Torneklint (förbundskapten)

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm,  
Stefan Olsson 

Rådet för Ultradistanslöpning 
Johan Steene (ordf.), Mats Dänsel, 
Andreas Falk, Tobbe Gyllebring, Sandra 
Lundqvist, Annika Nilrud, Ferike Pasthy, 
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Organisation

Jan-Erik Ramström, Sofia Smedman, Dan 
Välitalo, Stefan Olsson (adj.)

Ungdomsrådet
Oskar Greilert (ordf. t o m 2020-12-01), 
Michael Pettersson (ordf. fr o m 2020-
12-01), Freja Avebäck (vice ordf. fr o m 
2020-12-01), Freja Andersdotter,  
Rebecca Edberg, Stina Hedvall, Sofia 
Lindskog, Henrik Möbius

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

Rådet för Trygg Friidrott
Freja Jernstig (ordf.), Hanna Mia Persdotter, 
Linus Thörnblad (t o m 2020-10-31) 

Styrgrupp för implementering av 
OCR i Svenska Friidrottsförbundet
Maja Englund (styrelsen SFIF), Jari 
Forsman, Malin Spång, Jenny Sundqvist 
(kontaktperson SFIF kansli)

Styrgrupp för implementering av 
parafriidrott i Svenska Friidrottsför-
bundet
Berndt Andersson (styrelsen SFIF), Daniel 
Cortobius (kontaktperson SFIF kansli), 
Stefan Olsson, Ulrika Pizzeghello  
(styrelsen SFIF) 

Övriga grupper
Folksam Grand Prix styrgrupp 
Stephan Hammar (ordf.), Daniel Ber-
gin, David Fridell, Jan Larsson, Magnus 
Malmsborg, Rasmus Olofsson, Mikael 
Romell (fr o m 2020-11-01), Niklas Wal-
lenlind (t o m 2020-10-31), John Weslien 

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

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

Personal
Generalsekreterare, Stefan Olsson

Administration
Christina Berg (Ekonomiansvarig)
Johanna Berggrén (Ekonomi 90 %  
tom 200630)
Ellinor Jansson (Reception, ekonomi)

Marknad, kommunikation och 
tävling
Jan Larsson (Marknadschef)
Magnus Malmsborg (Evenemangs-
ansvarig)
Daniel Bergin (Tävlingsansvarig)
Frida Lindström (Marknads- och tävlings-
koordinator)
Hillevi Thor (Kommunikationsansvarig)
Gustav Orbring (Kommunikatör)
Lukas Nordén (Kommunikatör from 
201019)
Jonas Hedman (Resultat och Statistik 50 %)
Moa Fabre (Marknadskoordinator tom 
200305)

Förening
Björn Lindén (Föreningsansvarig)
Anna Jonsson (Förlagsansvarig,  
Föreningsadministration)
Marie-Louise Dahlberg (Förenings-
utveckling tom 200404)

Azuka Nnamaka (Integration och  
mångfald)
Gunilla Dahlén (Vuxenidrott,  
utmärkelser 60 %)
Jenny Sundqvist (Motionslöpning och 
folkhälsa)
Frida Hogstrand (Barn- och Ungdoms-
ansvarig)
Daniel Cortobius (Parafriidrott from 
200113)

Elit och Landslag
Karin Torneklint (Förbundskapten)
Anders Axlid (Prestationscentrum Kast)
Anders Rydén (Utbildningsansvarig)
Marie Hedlund (Landslagskoordinator 
from 200107)
Mikael Norman (Landslagskoordinator 
tom 200131)
Sofia Kuylser (Elitidrott och studier 50 %)
Dejan Mirkovic (Tf Sportchef)
Ulf Friberg (Prestationscentrum medel/
långdistans, 75 %)
Johan Wettergren (Prestationscentrum 
medel/lång 75 %)
Anders Möller (Prestationscentrum Hopp)
Torbjörn Eriksson (Prestationscentrum 
Sprint/häck)
Jan Samuelsson (Prestationscentrum 
Mångkamp 50 %)
Sofia Stenberg Jäger (Prestationscentrum, 
Mångkamp 50%)
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Representation

Internationella  
organisationer 
World Athletics (WA)
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceord-
förande)
Disciplinary Tribunal: Conny Jörneklint 
Human Rights Working Group: Toralf 
Nilsson (fr o m 2020-07-30)

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

Internationella Olympiska  
Kommittén (IOC)
Member: Stefan Holm
Arne Ljungqvist (hedersledamot)
Athletes Commission: Stefan Holm 
IOC Members Election Commission: 
Stefan Holm 
Women in Sport Commission: Stefan Holm

European Athletic Association (EAA)
Council: Karin Grute Movin, Toralf Nilsson 
(hedersledamot)
Executive Board: Karin Grute Movin
Evaluation Commission: Toralf Nilsson  
Event & Competition Commission: Toralf 
Nilsson 

Medical & Anti-doping Commission: Jan 
Engström  Marketing Advisory Group: 
Karin Grute Movin 
Running Advisory Group: Karin Grute 
Movin 
Athletes Committee: Emma Green (t o m 
2020-11-01)
European Athletics Court: Thore Brolin 
(vice ordf.)

WANDA Diamond League 
Media and Social Media Working Group: 
John-Eric Ericsson, Hanna Fridh, Patrik 
Åman
General Assembly: Jan Kowalski, Johan 
Engberg

The Association of European  
Athletics Meetings Organizers  
(Euromeetings)
Board: Johan Engberg 
Rajne Söderberg (hedersordförande)
Association of Athletic Managers (AAM) 
Council: Daniel Wessfeldt (kassör)

Association of Track and Field  
Statisticians (ATFS) 
Executive Committee:
Lennart Julin (vice ordf.)
Rooney Magnusson (ledamot)

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

World Masters Athletics (WMA)
Record Committee: Ivar Söderlind
Nordic Masters Committee
Ulf Agrell (t o m 2020-09-26), Roger Karls-
son (fr o m 2020-10-01) Ivar Söderlind

Nordic On-line Media Strategy  
Working Group
Staffan Movin (t o m 2020-12-09),  
Gustav Orbring (t o m 2020-12-09)

European Athletics Off-Road Run-
ning Championships, Project group
Staffan Movin (t o m 2020-01-30)

Internationella möten
Nordic Spring Video Conference, 
digitalt, 6 maj
Daniel Bergin, Karin Grute Movin, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers

Nordic Extraordinary Congress, 
digitalt, 26 augusti 
Daniel Bergin, Karin Grute Movin, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers
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 Representation

Nordic GS Conference, digitalt,  
16 september
Stefan Olsson

European Athletics Convention,  
digitalt, 14-16 oktober
Berndt Andersson, Emma Green, Os-
kar Greilert, Karin Grute Movin, Jonas 
Hedman, Curt Högberg, Sofia Kuylser, 
Magnus Malmsborg, Dejan Mirkovic, 
Staffan Movin, Anders Möller, Toralf Nils-
son, Stefan Olsson, Johan Rogestedt, Bo 
Sjölander Sofie Skoog, Johan Storåkers, 
Ivar Söderlind, Hillevi Thor, Karin Torneklint

Nordic Congress, digitalt, 21 oktober
Daniel Bergin, Karin Grute Movin, Stefan 
Olsson, Johan Storåkers 

Nordic Meeting, digitalt, 19 november
Karin Grute Movin, Johan Storåkers

Internationell  
tävlingsrepresentation
Abdijcross, European Athletics  
Cross Country Permit, Kerkrade,  
19 januari
Staffan Movin (Technical delegate)

European Athletics Indoor Permit 
Meeting, Ostrava, 5 februari 
Claes Jurstrand (Technical delegate)

WANDA Diamond League, BAU-
HAUS-galan, Stockholm, 23 augusti
Lars Danielsson (Technical delegate)

World Ahtletics Continental Tour 
Bronze, Göteborg, 29 augusti
(Göteborg Friidrott GP)
Josefine Dahlqvist (Technical delegate)

Nationella  
organisationer
Riksidrottsförbundet
Styrelsen: Toralf Nilsson 
Dopingnämnden: Sofia Öberg
Dopingkommissionen: Sverker Nilsson
Rådet för folkbildning: Toralf Nilsson, 
Johan Storåkers 
Internationella rådet: Karin Grute Movin 
Referensgrupp för Hållbarhet – ramverk 
för idrotten: Azuka Nnamaka
Referensgrupp för översyn av uppdrag/
arbetssätt – RF/SISU/SF: Ulrika Pizzeg-
hello
Referensgrupp för arbetet med ekonomiska 

konsekvenser till följd av corona: Johan 
Storåkers (fr o m 2020-03-23) 
Valberedningen: Johan Storåkers 

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

Nationella möten
SOK:s årsmöte, digitalt,  
28 september
Karin Grute Movin, Johan Storåkers

Riksidrottsforum,  
digitalt 6-7 november
Karin Lundgren, Stefan Olsson, Ulrika 
Pizzeghello, Johan Storåkers
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Utmärkelser

Utmärkelser 2020
Förtjänstdiplom förening
Kyrkhults SK 90 år

Förtjänstdiplom
Reine Johansson Flens FS
Mats Johansson Flens FS
Börje Karlsson Flens FS
Christer Uddin Flens FS
Lars Falk Flens FS
Peter Persson Kyrkhults SK
Jimmy Olsson Kyrkhults SK
Joacim Thörjesson Kyrkhults SK

Förtjänstmärke
Reine Johansson Flens FS
Mats Johansson Flens FS

Förtjänstmedalj i silver
Agne Bergvall 24Seven
Håkan Andersson Sundsvalls FI
Hans Sjögren IK Ymer
Ulf Agrell Veterankommittén SFIF
Kenth Johansson Kyrkhults SK
Mikael Johnsson Kyrkhults SK
Barbro Hartzell- 

Engman
Riviera FI

Förtjänstmedalj i guld
Kjell-Åke Andersson IF Göta
Lars E Andersson Hammarby IF
Gunnar Olausson Huddinge AIS

Årets unga ledare
Sofia Sandgren KFUM Örebro
Simon Styrman Haparanda SKT

Stipendier
Ella Andersson Ungdomsfonden
Carl af Forselles Ungdomsfonden
Gabriella Jönsson Ungdomsfonden
Caisa-Ma-
rie

Lindfors Ungdomsfonden

Emil Millán de la 
Oliva

Ungdomsfonden

Emilia Lillemo Edvin Wide
Omar Nuur Edvin Wide

Stora Grabbar och Tjejer
Josefin Magnusson nr 568
Irene Ekelund nr 569
Felix Francois nr 570
Jonas Leanderson 

(Glans)
nr 571

Thobias Montler nr 572
Yolanda Ngarambe nr 573
David Nilsson nr 574
Fredrik Samuelsson nr 575
Napoleon Solomon nr 576

David Nilsson
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Svenska rekord

Män utomhus
800m 1:44.47  Andreas Kramer Sävedalens AIK Ostrava, CZE 8. 9.2020

2000m 4:59.71  Kalle Berglund Spårvägens FK Sollentuna 10. 8.2020

1 timme 20.128  Emil Millán de la Oliva Eskilstuna FI Brussel, BEL 4. 9.2020

5 km väg 13:58  David Nilsson Högby IF Stockholm 2. 7.2020

 13:42  David Nilsson Högby IF Nijmegen, NED 19. 7.2020

10 km väg 28:08  Jonas Glans Malmö AI Dresden, GER 8.11.2020

Marathon 2:10:03  Mustafa Mohamed Hälle IF Sevilla, ESP 23. 2.2020

Stav 6.07  Armand Duplantis Upsala IF Lausanne, SUI 2. 9.2020

 6.15  Armand Duplantis Upsala IF Roma, ITA 17. 9.2020

Kvinnor utomhus
1 timme %17.075  Johanna Salminen FK Studenterna Stockholm 5. 4.2020

 17.955  Sarah Lahti Hässelby SK Brussel, BEL 4. 9.2020

5 km väg 15:31  Meraf Bahta Hälle IF Mölnlycke 19.12.2020

Halvmarathon1:09:52  Sarah Lahti Hässelby SK Dresden, GER 8.11.2020

Stav 4.83  Michaela Meijer Örgryte IS Norrköping 1. 8.2020

Män Juniorer (P19) Utomhus 
5000m 13:56.57 Emil Millán de la Oliva 01 Eskilstuna FI Linköping 23. 8.2020

 13:29.59 Emil Millán de la Oliva 01 Eskilstuna FI Göteborg 29. 8.2020

10000m 29:19.03 Emil Millán de la Oliva 01 Eskilstuna FI Stockholm 23. 6.2020

 29:10.22 Emil Millán de la Oliva 01 Eskilstuna FI Tampere, FIN 6.9 2020

 28:23.21 Emil Millán de la Oliva 01 Eskilstuna FI Leiden, NED 19. 9.2020

400m häck 50.15 Oskar Edlund 02 Täby IS Uppsala 16. 8.2020

4x100m 41.30 Ullevi FK Göteborg/S 13. 9.2020

Kvinnor Juniorer (F19) Utomhus 
1 mile *4:45.98  Alice Magnell Millán 05 Eskilstuna FI Göteborg/S 25. 7.2020

4x100m 45.83  Malmö AI Göteborg/S 13. 9.2020

Män inomhus
3000m 7:48.34  Andreas Almgren Turebergs FK Växjö 22. 2.2020

Stav 5.95  Armand Duplantis Upsala IF Düsseldorf, GER  4. 2.2020

 6.00  Armand Duplantis Upsala IF Düsseldorf, GER  4. 2.2020

 6.01  Armand Duplantis Upsala IF Toruń, POL 8. 2.2020

 6.17  Armand Duplantis Upsala IF Toruń, POL 8. 2.2020

 6.18  Armand Duplantis Upsala IF Glasgow, GBR 15. 2.2020

% = Överträffar tidigare bästa noterade resultat, men inte möjligt att godkänna som officiellt rekord pga. 
"mixat lopp".
* = Resultatet är korrigerat vid efterkontroll av målfoto i november 2020.

Godkända svenska rekord 2020Utmärkelser 2020

Michaela Meijer

Emil Millán de la Oliva
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Låt krisen ge samhörighet och utveckling 
Vi summerar ett år som vi sent kommer att glömma. Tillbakablicken visar att vi med gemensamma krafter 
lyckades gå samman och se möjligheterna. Det osannolika året gav oss både nya samarbetssätt och 
prestationer som fått världen att vända blickarna mot Sverige. 

I mars ändrades allt. En pandemi tog 
befälet över tillvaron och det blev ett 
speciellt år. Något helt okänt och oför-
utsägbart kom att påverka oss alla och 
kommer sannolikt göra så under lång 
tid. När detta skrivs har vaccinationerna 
startat så låt oss hoppas och tro att vi nu 
ser ljuset i tunneln och att tillvaron blir 
både normalare och bättre snart igen!

Jag vill först och främst rikta ett stort 
tack till alla som på olika sätt bidragit 
till att begränsa smittspridningen under 
året. Att ta ansvar för detta har varit vårt 
enskilt viktigaste uppdrag. Det har inte 
varit alldeles enkelt då restriktionerna 
ändrats snabbt och kunnat tolkas på oli-
ka sätt. Jag har största respekt för den 
frustration som detta har bidragit till. 
Samtidigt kan jag med glädje konstatera 
att vi tagit ett stort ansvar vad gäller vår 
verksamhet. 

Riksidrottsförbundet har varit idrot-
tens företrädare genom pandemin och 
min uppfattning är att de i stort gjort det 
på väldigt bra. RF har hela tiden betonat 
att en sammanhållen idrottsrörelse varit 
en nyckel till att få respekt hos myndig-
heterna. Men vi har haft synpunkter. Vi 
upplevde tidigt att det blev alltför myck-
et fokus på publikfrågan framför delta-
gare i motionslopp. Vi har också vid flera 
tillfällen betonat värdet av att ge äldre 
ungdomar möjlighet att träna. Det är vår 
hållning är att folkhälsa och rörelse mås-
te gå före stillasittande åskådare. 

De ekonomiska konsekvenserna har 
varit gigantiska och något som även 
drabbat friidrotten. Totalt har alla våra 
föreningar erhållit omkring 48 miljoner 
kronor i kompensationsstöd under året. 
Det kan låta mycket men kan långt ifrån 
kompensera det bortfall som varit och 
kan komma.

Men. Inget ont som inte har något gott 
med sig. Pandemin har påskyndat vår di-
gitala omställning och nu tillhör webbi-
narier och teamsmöten vardagen. Verktyg 

som är här för att stanna och utvecklas. 
Samtidigt ser vi alla fram emot att träffas, 
utbyta erfarenheter och driva utvecklings-
arbete - så det blir en balans framöver.

När vi, på uppdrag av myndigheterna, 
pausade alla tävlingar i början av juni 
skapades en stor besvikelse och frustra-
tion. Barn, unga, världsstjärnor och ve-
teraner hörde av sig. Men kreativiteten 
var stor och efter några veckor kunde vi 
starta upp viss tävlingsverksamhet igen. 
Det nya konceptet Veckans Grenar blev 
succé och glädjen i att tävla på hem-
maplan var stor. Medicinska protokoll 
som möjliggjorde för BAUHAUS- galan  
Folksam Grand Prix, Friidrotts-SM och 
i princip hela SM-programmet togs 
fram. Det gjorde oss nästan unika i 
idrotts-Sverige och gav stor och positiv 
uppmärksamhet. Sällan har det visats så 
mycket nationell friidrott på SVT som 
denna sommar. 

Värdet av att stötta, peppa och inspi-
rera varandra är alltid viktigt men i år 
viktigare än någonsin. Kriser kan vara 
grogrund för missnöje, osämja och kon-
flikter men kan också skapa samhörig-
het. För mig är det självklart att vi ska 
jobba tillsammans, med stor förståelse 
våra olika roller och uppdrag och hela 
tiden för friidrottens bästa.

De kommande åren blir otroligt spän-
nande. Vid Förbundsårsmötet i oktober 
beslutades om en ny regional organisa-
tion. 23 distrikt beslutades att bli nio, 
allt för att på ett bättre sätt kunna stöt-
ta våra närmare tusen föreningar i hela 
landet. Visionsarbetet har varit aktivt 
och Friidrottens Strategi 2025 ligger 
framför oss. Ett synnerligen viktigt och 
inspirerande arbete som lägger grunden 
för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi 
ser fram emot att göra den till verklighet. 
Nya tävlingsregler för barn, implemente-
ring av parafriidrotten och hinderbane-
löpningen är andra viktiga områden på 
agendan för framtiden. 

Det är omöjligt att lämna 2020 utan 
att ta upp Armand Duplantis och nämna 
ordet världsrekord. En fantastisk idrot-
tare och förebild. Med två världsrekord 
och 6,18 som bäst skriver Mondo för 
evigt in sig i den svenska friidrottshisto-
rien. Och det i en karriär som bara har 
börjat. 

Den internationella mästerskapssitua-
tionen präglas av stor osäkerhet men 
upplevelsen är att våra aktiva klarar det 
på ett bra sätt. Under året har vi impo-
neras av grymma prestationer där Daniel 
Ståhl och Khaddi Sagnia får vara symbo-
ler för vår samlade generation av världs-
stjärnor! 

2020. Vi lägger dig bakom oss men 
kommer sent att glömma dig. Siktet är nu 
inställt på ett bättre 2021 där vi använ-
der våra krafter för fortsatt utveckling 
och för en inspirerande och glädjefylld 
friidrott!

Stefan Olsson
Generalsekreterare

Generalsekreterarens ord
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Svensk Friidrotts styrelse 2020
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när Förbundsårs-
mötet inte är samlat, Svensk Friidrotts 
högsta beslutande organ. Styrelsens ålig-
ganden beskrivs i stadgarna och uppgif-
ten är bland annat att driva Svensk Fri-
idrotts verksamhet enligt dessa stadgar 
och Förbundsårsmötets beslut, samt ver-
ka för friidrottens utveckling i Sverige. 

Styrelsen består av nio valda leda-
möter, varav en är ordförande, samt en 
personalrepresentant. Dessa var 2020; 
Johan Storåkers (ordförande), Karin 
Lundgren (vice ordförande), Berndt An-
dersson, Maja Englund, Stephan Ham-
mar, Ulrika Pizzeghello, Bo Sjölander, 
Ellinor Stuhrmann, Anders Svanholm 
(ledamöter). Styrelsen utgjordes alltså 
av fem män och fyra kvinnor. Anders 
Rydén tog över posten som personalre-
presentant från Jenny Sundqvist i april.

I tillägg har Karin Grute Movin en 
plats i styrelsen via sin position i Euro-

peiska Friidrottsförbundet. Karin Grute 
Movin delade under 2020 posten som 
vice ordförande i Svensk Friidrotts sty-
relse med Karin Lundgren. 

Därutöver deltar på styrelsemötena 
även generalsekreteraren, styrelsens se-
kreterare, ledamot från ungdomsrådet 
samt representant från valberedningen. 
I aktuella frågor deltar då och då sak-
kunniga tjänstemän från förbundskans-
liet eller externa personer med specifik 
kompetens. 

Styrelsen har under 2020 haft 21 
proto kollförda möten. 

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmötet hålls en gång om året. 
Mötets uppdrag är att granska det gång-
na årets verksamhet och förvaltning och 
ta ställning till inkomna motioner och 
styrelsens förslag. Mötet ska åka lägga 
fast verksamhetsinriktningen för de kom-
mande åren och välja förbundsordföran-

de och ledamöter till förbundsstyrelsen. 
Förbundsårsmötet 2020 planerades 

inledningsvis att genomföras i Uppsala 
den 28-29 mars men på grund av pan-
demin flyttades mötet fram. Mötet ge-
nomfördes slutligen digitalt den 4 okto-
ber efter att först varit planerat till den 
12 september. Mötet den 12 september 
tvingades avslutas under inledningen på 
grund av tekniska problem. Det digita-
la förbundsårsmötet kunde också följas 
live på friidrott.se. 

Vid Förbundsårsmötet 2020 deltog 
119 röstberättigade ombud vara 34 % 
kvinnor och 66 % män. 

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att vid För-
bundsårsmötet föreslå kandidater till 
styrelsen. Valberedningen består av ord-
förande och fyra övriga ledamöter - två 
kvinnor och två män - och väljs vid För-
bundsårsmötet. 

Förbundsstyrelsen

Ulrika Pizzeghello
ledamot

Bo Sjölander
ledamot

Ellinor Stuhrmann
ledamot

Anders Svanholm
ledamot

Johan Storåkers
ordförande

Karin Grute Movin
vice ordförande

Karin Lundgren
vice ordförande

Berndt Andersson
ledamot

Maja Englund
ledamot

Stephan Hammar
ledamot
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