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Friidrottsvänner,

Dags för ytterligare en upplaga av Förbundsrapporten, som på ett enkelt 
och lättfattligt sätt skall redovisa det utvecklingsarbete och de olika 
aktiviteter som är prioriterade. 

De närmaste åren kommer att bli väldigt spännande på många sätt och 
inte minst vad gäller struktur och organisation. Hur skapar vi bästa 
möjliga förutsättningar att med gemensamma krafter optimera de 
resurser som finns för att utveckla svensk friidrott och samtidigt klara 
de utmaningar som möter oss?

Därför är jag glad över att förbundsårsmötet beslutade att tillsätta en 
organisationsutredning gällande våra regionala strukturer, under 
Toralf Nilssons ledning. Arbetsgruppen har nyligen haft sitt första möte 
och jag ser med stor spänning fram mot deras slutsatser och medskick, 
som skall presenteras vid nästa förbundsårsmöte i Karlstad. Parallellt 
har styrelsen också beslutat att tillsätta en förstudie inför den nya 
verksamhetsinriktning som skall gälla från 2020 och framåt. 

Under våren har vi presenterat den granskning gällande sexuella trakasserier inom landslagsverksamheten 
som vi genomförde tillsammans med Linköpings Universitet. Ytterligare ett antal berättelser har nåt oss 
under våren och några personer inom friidrotten har hört av sig med tankar och frågor. Vi ser att det är 
oerhört väsentligt att få bort tystnadskulturen och skapa möjligheter att höra av sig om man har något att 
berätta. Vår verksamhet skall i alla delar präglas av trygghet, säkerhet, gemenskap och glädje! 

Arbetet med mångfald och inkludering kommer att intensifieras och är ett centralt tema. Förbundsårsmötet 
antog en uppdaterad Mångfalds- och inkluderingsplan, med mer konkreta åtgärder. Jämställdhet på alla 
nivåer kommer vara en nyckel till att också skapa en både bättre och schysstare friidrott! Nu gäller det att 
inte bara ta fram fina dokument utan också visa att det i ord och handling. På såväl central nivå som i 
föreningslivet!

Den stundande sommaren kommer förhoppningsvis ge många fina prestationer och resultat på internatio-
nella mästerskap, med EM i Berlin som årets höjdpunkt. Det är viktigt att vi har stjärnor som förebilder för 
nya friidrottare och som tar plats i en medial tillvaro som blir allt tuffare. Detta skall kombineras med stort 
engagemang, energi och glädje på föreningsnivå där bland annat Landslagets Friidrottsskola är en ny 
aktivitet som sprids runt landet!

Sista helgen i augusti bjuder traditionen numera att vi tar Finnkampsbåten och hejar på våra landslag vid 
Finnkampen i Tammerfors! Hoppas och tror på ytterligare en dubbelseger!

Avslutningsvis vill jag önska er en trevlig sommar och tacka alla för Ert fantastiska engagemang för svensk 
friidrotts bästa och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete!

Stefan Olsson, Generalsekreterare Svensk Friidrott
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RF-projekt: Good Governance   
Vilka är framgångsfaktorerna för utveckling av vår idrott?
”De senaste decennierna har förutsättningarna för idrotten delvis förändrats. Även den idrott som i hög 
grad bygger på en ideell värdegrund måste i en tid då sociala medier och digitalisering dominerar på ett 
tydligare sätt vara konkurrenskraftig, mot andra fritidsalternativ, mot kommersiella aktörer och mot andra 
idrotter. Idealiteten i samhället har inte minskat men det finns en större konkurrens om föräldrars och ledar-
es tid. Idrotten har ett tydligare behov av att utveckla sig, hänga med i utvecklingen och att ha förmåga att 
hela tiden förnya sig för att upprätthålla sin starka ställning i samhället. ”

Det är inledningen i den rapport som projektgruppen för ”Good governance” lämnade i februari. Arbetet 
stöds av RF och projektledare är Curt Högberg. Rapporten påpekar att idrottens organisationer idag ibland 
anses omoderna och trögrörliga och att det finns behov av att arbeta mer proffsigt och konkurrenskraftigt. 
Projektgruppen har definierat ett antal områden som bör utvecklas långsiktigt, däribland arbetssätt som 
stärker förmågan att skapa tillväxt och kommersialisering.
 
Den 9 juni hölls en workshop för att diskutera och bearbeta projektgruppens förslag. Tjugotalet represen-
tanter från stora och mindre föreningar och distriktsförbund diskuterade frågor kring förändringarna i vår 
omvärld och föreningsorganisationernas roll och betydelse. Men också om samtidens utmaningar och om 
hur vi som organisation kan arbeta för att friidrotten ska växa. Arbetet kommer att fortsätta med ytterligare 
en workshop i samband med SM i Eskilstuna. Projektarbetet redovisas till förbundsstyrelsen.
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Svensk Friidrotts Värdegrund

SVENSK FRIIDROTT ÄR…
...FÖR ALLA. Vi vill inkludera alla och arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Friidrott är för alla som vill se 
och utveckla sin förmåga.
...TILLSAMMANS. Du är aldrig ensam. Det är vår passion, friidrotten, som för oss tillsammans - för svensk friidrotts bästa. 
Vi tror att friidrottens gemenskap är viktig oavsett gren eller ambitionsnivå. Oavsett om du är aktiv, tränare eller ledare 
skall du bli sedd som en viktig individ i kollektivet. Vår styrka är att vi ser till individen, dess ambitioner och utvecklings-
potential. Därför är det är viktigt att friidrott byggs på respekt, lust och glädje för att stimulera utveckling utifrån 
individuella förutsättningar.
...RÄTTVIS OCH ÄRLIG. Friidrotten är rättvis och ärlig mot dig själv. Du kan exakt mäta din förmåga mot dig själv eller mot 
andra, du kan sätta världsrekord varje dag. Den är också rättvis och ärlig mot andra. Fair play gäller såväl på som vid sidan 
av arenan. Vi tar definitivt avstånd från, och arbetar aktivt mot, droger, doping och andra metoder som ger otillåtna eller 
oetiska fördelar.
...EN UTMANING. Friidrott erbjuder utmaningar hela livet; varje dag om du så vill. Det är bara du själv som sätter 
gränserna. Friidrott är idrotten för dig som vill utvecklas och älskar utmaningar. 

Värdegrund, mångfald och inkludering
Implementering och kartläggningsprojekt 
En uppdaterad Mångfalds- och inkluderingsplan antogs av förbundsårsmötet i mars och en arbetsgrupp 
håller på att ta form. Gruppen kommer att ansvara för arbetet med värdegrunden och mångfalds- och inklu-
deringsplanen. Med inspel från Sara Olsson, Riksidrottsförbundet, har en strategi för arbetet framåt och 
implementeringen av planen påbörjats. Både kanslipersonal och styrelse deltog i slutet av maj i en första 
introduktion i RFs ”Fem steg mot en jämställd och inkluderande idrott” i linje med att all anställd personal 
och styrelse behöver ha grundläggande kompetens i dessa frågor. 

Kartläggning av utmaningar och behov  
I projektet ”Friidrott i utsatta områden” har 20 områden i Sverige som klassas som (socioekonomiskt) 
utsatta identifierats, och vilka friidrottsföreningar som har verksamhet i eller i närheten av dessa. Under ett 
år kommer projektet att kartlägga hur föreningarnas verksamhet ser ut i dessa områden; vilka utmaningar 
de ställs inför och vilket stöd de önskar få från förbundet. Det som projektet kommer fram till är viktigt i 
arbetet framåt med att få fler att hitta till, känna sig hemma och engagera sig i friidrotten - på alla nivåer. 



”Framåt för fler i rörelse” Projektstöd från RF och Svenska Spel
Sverige på fötter – energin spred sig till skolorna
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Digitaliseringsprojektet
Digital väg till mer friidrott
Under våren har digitaliseringsprojektet gått vidare, med fokus på kartläggning och faktainsamling. 
Projektet tittar på både befintliga och nya digitala strukturer – hur kan de som förbundet redan driver 
optimeras, vilka ska förändras och på vilket sätt ska nya utvecklas? Arbetet är indelat i kommunikations-
plattform (primärt hemsida), nytt resultat och statistiksystem och ett informationsnav som underlättar 
arbetet inom förbundet. Vid förbundsårsmötet diskuterades erfarenheterna av det befintliga sanktions- 
ansökningssytemet FRIDA, vilket gjorde att även detta är en del av utvecklingsarbetet. Trots indelningen i 
olika element är det viktigt att planeringen går parallellt, för att säkra att de utvecklas med kopplingar till 
varandra. 

Under våren har fakta och önskemål samlats in, dels genom webbenkäter men också genom workshops, 
och intresset och delaktigheten från rörelsen har varit mycket stor. Nu utarbetas den struktur som i nästa 
steg kommer att vara utgångspunkt för leverantörsupphandling, design och implementering. Det 
gemensamma målet för arbetet är att underlätta för friidrottsrörelsen och inspirera till mer friidrott. 

Sverige på fötter är en manifestation som firar det fantastiska med att röra på 
sig, genom budskapet: Rörelse är världens bästa vaccin och medicin! 
Uppmaningen genom varje år har varit: Gör vad du vill, bara du inte sitter still! 
Årets Sverige på fötter, som hölls den 31 maj, var den tredje i ordningen, och 
visade att det finns oändliga möjligheter till samarbeten mellan olika aktörer 
som i slutändan kan gynna våra föreningar genom att få fler aktiva till friidrot-
ten. Sverige på fötter genomfördes i år med stöd från RF och Svenska Spels 
initiativ ”Framåt för fler i rörelse”. 

Efter feedback från tidigare år gjordes mindre förändringar, som gav resultat 
genom att fler aktörer medverkade. Nytt för 2018 var bland annat att mani-
festationen omfattade en hel dag, inte bare en timme. Syftet med detta var att 
inkludera fler och att även kunna nå skolor. Förändringen gav genast positiva 
reaktioner och föreningarna såg genast större möjligheter och kreativiteten 
ökade. Flera aktörer utanför friidrotten blev också nyfikna och flera skolor 
deltog, ibland med hjälp av sin lokala förening. Det finns nu en stor potential 
i att vidareutveckla skolsamarbetena, genom Sverige på fötter, till något som 
stärker föreningarna långsiktigt. Behovet finns hos skolorna och genom Sverige 
på fötter skapas en möjlighet för elever och lärare att uppleva friidrotten i sitt 
närområde.

Hemsidan utvecklades och gjordes mer användarvänlig, bland annat genom 
möjligheten att anmäla sin aktivitet i ett formulär på hemsidan. Aktiviteterna 
presenteras på liknande sätt som lopp och löpargrupper, med motsvarande 
sökfunktion på ort och aktivitet. Dessutom kunde bild eller logga bifogas för 
trevligare presentation. 

Sverige på fötter blickar nu framåt och 2019 är datumet den 23 maj,  
så sätt ett kryss i kalendern redan nu!

Instagram och andra sociala medier 
fylls av rörelseglädje genom 
#sverigepåfötter!
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Fler och bättre föreningar
Föreningssmart växer vidare
Föreningssmart gick 2018 in i sitt tredje verksamhetsår och är nu tillgängligt för föreningar i hela landet. 
Efter att ha utvärderat arbetet under 2017 spetsades enkäten och konceptet ytterligare och året inleddes 
med videoutbildningar för alla SISU-konsulenter som arbetar med friidrott. Därefter togs kontakt med 
föreningar som kunde ha ett intresse av att delta, även spontana intresseanmälningar inkom, vilket har lett 
till att 18 föreningar har eller ska genomföra enkäten och ytterligare sex är intresserade. I höst kommer 
utvecklingsarbetet och Föreningssmart att starta upp på många håll igen.

Första sommaren med Landslagets Friidrottsskola 
I sommar arrangerar många friidrottsföreningar friidrottsskolor runt om i Sverige. Att som förening 
arrangera friidrottsskola är ett utmärkt sätt för att få fler barn och ungdomar att upptäcka och testa 
friidrott. Under våren presenterades Landslagets Friidrottsskola och under sommaren kommer många av 
de runt 100 friidrottsskolorna i landet använda sig av det nya konceptet. 

Umedalens IF är en av de många föreningar 
som är värdar för Landslagets Friidrottsskola 
under sommaren, och stämningen är på topp!

Foto: Frida Hogstrand

Fler och bättre ledare och tränare
Starkare utbildningar med ett bredare angreppssätt 
Det nationella utbildarteamet för 14-17-åringar har nu varit igång sedan i höstas och genomfört ett an-
tal utbildningar och utvärderingarna har varit mycket positiva. Tillkomsten av teamet har varit en del i att 
säkerställa en hög och bra kvalitet på utbildningarna över hela landet. Nya inslag i kursprogrammet kommer 
bland annat vara:

- Svensk Friidrotts uppdaterade Mångfalds- och inkluderingsplan, som antogs på årsmötet.
- Parasport och information hur vi kan inkludera ungdomar med funktionshinder.
- #metoo och #timeout och hur vi i ännu högre utsträckning kan säkerställa trygga friidrottsmiljöer.

Ytterligare ett sätt att säkerställa god kvalitet är samarbetet med SISU idrottsutbildarna, som formar en helt 
ny utbildarutbildning men också anordnar en fortbildningskurs för de utbildare som var mest verksamma 
inom respektive utbildningscentrum (UC) under 2016 och 2017.
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Fler och bättre friidrottare
Bra start i det fjärde prestationscentrumet 
Arbetet ute i friidrottens nu fyra prestationscentrum går vidare på ett mycket bra sätt, med utvecklings- 
träffar, träningsläger, analyser och utbildningar. 

   Det nystartade Prestationscentrum Hopp i Karlstad är i full gång och sedan arbetet  
   inleddes i februari har det fått bra respons från hoppcoacher runt om i Sverige. Det  
   första målet har varit att få inspel om var prioriteringarna bör ligga under nästa år,  
   vad gäller gemensamma läger, utvecklingsträffar, tester och tävlingar i och utanför  
   Sverige, men även kring stöd för coacherna till våra hopp-talanger ute i landet. Under  
   våren har det även arrangerats en träff i Spanien med två tävlingar och fin 
   samverkan mellan deltagande coacher. I tillägg fortsatte arbetet med kontinuerlig  
   hastighetsmätning under ansatser på stavhopp och horisontella hopp. Goda nyheter  
   för friidrotten och Karlstad är även att det har beslutats om etableringen av en ny 
   inomhus- och utomhusarena i staden, med utrustning som också utökar test-
   möjligheterna i framtiden. 

KLUB tar nästa steg genom friskfriidrott.se 
Forskningsprojektet KLUB är ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, Athletics 
Research Center. Det övergripande målet med forskningsprojektet är att öka kunskap, förståelse och 
engagemang kring orsaker och faktorer som påverkar skador (hälsan) hos friidrottande barn och ungdomar 
och hur dessa kan förebyggas.

Mellan november 2016 och november 2017 deltog omkring 100 ungdomar i åldern 12–15 i en studie med 
syftet att samla in data om träning och eventuella skador relaterade till friidrott. Analyser av insamlat 
material pågår och första rapporter beräknas vara klara hösten 2018. 

Målet med nästa del i projekt KLUB är att testa och utvärdera hemsidan friskfriidrott.se, som riktar sig till 
tränare, föräldrar och unga friidrottare. Sidan har utvecklats under 2017, med syftet att tillhandahålla ett 
lättillgängligt verktyg som ger vägledning om hur man på bästa sätt strukturerar träning och återhämtning 
och hanterar eventuella skador. I tillägg innehåller sidan annan information kring hälsa för idrottande 
ungdomar. Ett mål är att tränare, föräldrar och unga idrottare på ett enkelt sätt ska kunna ta del av bästa 
praktik och senaste evidens gällande träning och hälsa. 

Under 2018 testas friskfriidrott.se i en randomiserad 
kontrollerad studie där tränare, föräldrar och unga 
friidrottare åldern 12–15 år deltar, representerande 
cirka 20 föreningar. Första delen av studien avslutas 
i juli och sista uppföljning sker i början av 2019. 
Första analyser av insamlat material påbörjas under 
hösten 2018 och första rapport beräknas vara klara i 
början av 2019. Planen är att sidan därefter ska göras 
tillgänglig för alla. 

Anders Möller är ansvarig för 
nya Prestationscentrum Hopp
i Karlstad. Foto: Ryno Quantz
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Fler och bättre arrangemang
Arrangemang - en grundpelare för friidrotten
Egna evenemang är en av friidrottens viktigaste tillgångar. Väl genomförda evenemang bidrar bland annat 
till intresse för Svensk Friidrott, rekrytering av publik och framtidens aktiva samt inte minst till viktiga  
intäkter. För att utveckla evenemangen och möta morgondagens krav på arrangörer har kansli- 
organisationen förstärkts med en Evenemangsansvarig. Magnus Malmsborg kommer nu att övergå till den 
nya tjänsten. I tillägg har Anna Linner Bassani, under februari, efterträtt Andreas Thornell som 
Tävlingsansvarig.

Folksam Grand Prix
I nytt avtal med Folksam, avseende Folksam Grand Prix, ingår att antalet tävlingar utökas till fyra. Den fjärde 
tävlingen ska ambulera på en ny ort och arrangörsförening varje år. Ambitionen var att redan 2018 finna en 
arrangör men på grund av kort tidsfrist riktades fokus istället på sommaren 2019. Glädjande är att Varbergs 
GIF och Varberg är nu klara som FGP-ort för kommande säsong! För att kompensera för att den fjärde 
tävlingen 2018 inte blev av, planeras för en inomhusgala med Folksam Grand Prix-status i februari 2019. 

En annan nyhet kopplad till Folksam Grand Prix är att arrangerande ort inför varje arrangemang även ord-
nar en Folksam Grand Prix-dag i någon stadsdel eller förort i ett särskilt utsatt område. Dagen vänder sig till 
barn och ungdomar som på sin hemmaplan får testa friidrott på ett lekfullt sätt. Grunden för aktiviteten är 
IAAF:s Kids Athletics. Svensk Friidrotts partner Unisport sponsrar med all utrustning och Folksam står för 
andra kostnader. Aktiviteten avslutas med att deltagarna åker buss och titta på tävlingen.  

        Finnkampen – med båt!
        För tredje gången arrangerar Svensk Friidrott  
        tillsammans med Silja Line en Finnkampsbåt, 
        och omkring 500 personer beräknas följa med  
        på årets resa. Det stora intresset resan är ett 
        bra bevis på att Finnkampen bibehåller sin 
        starka position, och att så många friidrotts-
        supporters reser till en bortalandskamp står sig  
        väl i jämförelse med de flesta andra idrotter!
        Läs mer om Finnkampsbåten på finnkampen.se.

        Arbetet med 2019 års Finnkamp på hemmaplan  
        i Stockholm har också startats upp, och kommer  
        att intensifieras under hösten. 

Friidrott-SM i Eskilstuna
Förberedelserna är i full gång i Eskilstuna inför Friidrotts-SM, 24-26 
augusti. En glädjande nyhet för året är att SVT kommer att livesända 
i någon av sina huvudkanaler till skillnad mot som tidigare ett dagligt 
sammandrag och live i SVT-Play. Det innebär att friidrottspubliken kan 
förvänta sig över 12 timmar direktsänd svensk friidrott! Kul med tanke 
på att detta följer ett aktivt arbete med att öka statusen för SM och 
att bredda utbudet i TV.

Resan med Finnkampsbåten ger friidrottssupportern en helhetsupplevese!
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Fler och bättre arrangemang
SM-milen växer
För femte gången avgjordes SM-milen i år. Intresset för tävlingen ökar och konceptet uppskattas av  
deltagarna. Drygt 4 500 deltagare sprang i år, en ökning med cirka 700 jämfört med 2017. SM-medaljörer 
för seniorer, M22 och K22 samt alla veteranklasser prisades också under kvällen i Rålambshovsparken.  

U20 och U23 EM 2019 tar form
Två mycket taggade och effektiva organisationer i 
Borås och Gävle har kommit igång bra med 
förberedelserna inför nästa års juniormästerskap. 
Under maj genomförde EAA en site visit och 
delegaterna var mycket nöjda med arbetet så här 
långt, förberedelserna och den uppsatta tidsplanen. 
Ordförande för LOC i Borås är Karin Lundgren och 
i Gävle är det Karin Grute Movin som är ordförande.

Fler och bättre anläggningar
Ny kraft i anläggningskommittén 
Anläggningskommitté hade i april ett av få sällsynta fysiska möten, då mycket av kommitténs verksamhet 
sker i form av operativt arbete och kontakter via mail och telefon. Kommittémötet genomfördes i Gävle och 
inkluderade även ett föredrag av Rebecca Fältström om U23 EM och en rundvandring i den nya friidrotts-
hallen på Gavlehovsområdet. Den friidrottskunnige arkitekten Andreas Puskas slussas successivt in i 
kommittéarbetet för att lösa successionsordningen efter den tidigare tekniske experten Rickard Bryborn. 
Vid sidan av detta pågår det löpande operativa arbetet i kommittén, med teknisk rådgivning och påverkans-
arbete samt analys av anläggningsutvecklingen i Sverige och i viss mån internationellt. Viktigt är även de 
kontinuerliga kontakterna med centrala aktörer på området som företag, kommuner, Sveriges kommuner 
och landsting och RF. 

Kommittéer och råd
TAK: TÄK fast mer prickfritt* 
Tävlingskommittén gick från 1 januari över till att vara Tävlings- och Arrangemangskommittén (TAK). 
Ordförandeskapet har tagits över av Karin Grute Movin, som fortsätter arbetet med tillägget arrangemang. 
Under våren har ny arbetsstruktur tagits fram med fyra arbetsområden; tekniska regler och utbildning, 
arrangemang, tävlingar och mästerskap, samt tävlingsteknik. Syftet är att hitta en effektiv organisation med 
tydliga målformuleringar.

*bara en ordvits, ingen skugga faller över tidigare TÄK, men vi gillar utveckling!

Till vänster: Napoleon Solomon, vinnare i herrklassen, just efter att starten för SM-milen gått vid Rålambshovsparken i Stockholm. Till höger: De tre medaljörerna 
för damseniorerna; silver Anastasia Denisova, Sävedalen, guld Hanna Lindholm, Huddinge, brons Ida Nilsson, Högby. Foto: Deca Text & Bild

I Gävle arbetar arrangörerna aktivt med kända, unga friidrottare som 
ambassadörer för mästerskapet. Vanessa Kamga är en av dem. 
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Kommittéer och råd
Internationella kommitténs arbete kring värdefulla frågor
I mars stod Svensk Friidrott värd för den årliga nordiska kongressen som för första gången gästades av 
företrädare för det nederländska förbundet, som visat intresse för ett fördjupat samarbete. Utöver den 
formella kongressen genomfördes en temadiskussion kring good governance med värdefullt bidrag av 
Martin Carlsson-Wall, från Handelshögskolan i Stockholms Center for Sports and Business. 

Till Internationella Friidrottsförbundets (IAAF) kongress i London 2017 lämnade Svensk Friidrott, med stöd 
av övriga nordiska förbund och det nederländska förbundet en motion om att i stadgarna skriva in att IAAF 
ska följa FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs konvention om barns rättigheter och FNs 
internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I dialog med IAAF:s 
styrelse drogs motionen tillbaka i samband med kongressen mot löfte att IAAF skulle arbeta vidare med hur 
andemeningen i motionen bäst skulle tas om hand. Detta har utmynnat i att IAAF nu tillsatt en arbetsgrupp 
till vilken Toralf Nilsson inbjudits att delta. 

Svensk Friidrott har också under våren fortsatt att engagera sig i frågan om den framtida utformningen av 
IAAF:s regler för byte av nationstillhörighet som förväntas fastställas vid IAAF:s styrelsemöte i juli. 

Arbetet med den tänkta kandidaturen för veteran-EM inomhus 2020 i Malmö med Malmö AI, Malmö Stad, 
Event Skåne och Skånes Friidrottsförbund som samverkande parter lever vidare och ett avgörande är att 
vänta i oktober. Även ansökan om veteran-VM 2022 i Göteborg är inskickad, tillsammans med Göteborgs 
Friidrottsförbund, GotEvent och Göteborg & Co. Beslut fattas i samband med veteran-VM i Malaga i 
september. I maj inleddes också en process för att hitta lämpliga samarbetspartners för en kandidatur för 
ungdoms-EM 2022. Ett informationstillfälle för de tre kommuner som visat intresse genomfördes i juni.

Stort intresse för Ungdomsrådets YALA
Under det första halvåret 2018 har arbetsområdena inom Ungdomsrådet vuxit mer och 
mer. Under de första två månaderna lades mycket arbetade på öppningen av anmälan 
till YALA, som skedde under Förbundsårsmötet i Eskilstuna. Parallellt med detta 
välkomnades också nya starka ledamöter, och deras kunskap och driv kommer att ge 
ytterligare energi till arbetet. Efter förbundsårsmötet arrangerades en kick-off i 
Linköping och en planeringshelg. Representanter från Ungdomsrådet har därefter deltagit på en workshop-
dag med kansli och förbundsstyrelse i maj och flera styrelsemöten. En representant deltog också vid EAA 
Women Leadership Seminar i Belgien under midsommarhelgen. Anmälan till YALA har nu stängt och 
intresset för utbildningen har varit stort. Uppstarten sker i samband med Finnkampen. 

     Tävlingsintegrering och utveckling inom veteranfriidrotten 
     Intresset för veteranfriidrott frodas i Sverige och veterankommittén  
     arbetar aktivt för att fortsätta ge goda förutsättningar för detta. 
     Samtliga 23 distrikt har idag veteranombud och tävlingsprogrammet  
     utvecklas hela tiden, bland annat återfanns veteranklasser på 
     programmet vid stafett-SM i slutet av maj och vid SM-milen i juni 
     korades många svenska veteranmästare över 10 kilometer. Under   
     våren presenterades också den nya veterankollektionen, efter att den  
     tidigare kollektionen sålt slut. De nya kläderna kommer att levereras 
i augusti, i tid för bland annat Veteran-VM i Malaga i september. Planeringen av en ny veterankonferens 
pågår, som uppföljning av tidigare genomförda och uppskattade träffar, och denna kommer att äga rum på 
Bosön 10-11 november.

Lena Axelsson, Hanna Tegnér, Jenny Åkervall och 
Annelie Bergsjöö trivs i Crafts landslagskläder,
nu är ny kollektionen klar! Foto: Tomas Bengtsson 
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