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Friidrottsvänner, 

Vi kan återigen blicka tillbaka på ett både intensivt och framgångsrikt 
halvår, sedan förra förbundsrapporten lämnades i slutet av juni. 

Styrelsen har aktiverat ett antal olika processer som Du kan läsa mer 
om här. Organisationsutredningen är den kanske viktigaste och ett 
uppdrag från Förbundsårsmötet. Till utredningen kommer också 
knytas rapporterna om Good Governance och Friidrottscentrum.

Mångfalds- och inkluderingsarbetet fortsätter och där har också 
värdegrundsgrundsfrågorna aktiverats på ett tydligare sätt. Hösten 
har visat att det finns anledning att trycka ännu mer på det framöver. 
Attityder och förhållningssätt till varandra inom rörelsen där alla som 
vill vara med ska känna glädje, trygghet, säkerhet och möjlighet att 
utvecklas efter egen ambition och förmåga! 

Vi måste också bli ännu bättre på att samverka inom svensk friidrott. Att visa respekt och förståelse för 
varandras uppgifter och funktioner oavsett på vilken nivå man verkar eller agerar. Alla behövs och positiv 
energi, delaktighet och uppmärksamhet måste sättas i fokus. Vi ska ha högt till tak i våra diskussioner och 
behöver inte tycka lika men måste bli bättre på hur vi framför våra åsikter. Vi ska vara en schysst idrott!

Svensk friidrott grundar sig på sanna demokratiska värderingar. 24-25 mars arrangeras Förbundsårsmötet i 
Karlstad. Där ska framtiden diskuteras och arbetet med en ny Verksamhetsinriktning starta. Det kommer att 
bli oerhört spännande och kommer få stor påverkan på svensk friidrott fram till 2025!  
Föreningarna och distrikten har som vanligt möjlighet att lämna in motioner och nominera personer till 
styrelsen, senast 15 januari skall det vara oss tillhanda. Så jag uppmanar alla att ta chansen att vara med 
och forma framtidens friidrottsrörelse!

Idrottsligt har det varit en bra sommar där förstås framgångarna på EM i Berlin med Armand Duplantis guld 
var något alldeles extra! Gladdes också över att våra stora arenatävlingar med BAUHAUS-galan och 
deltävlingarna i Folksam GP bjöd på både fina resultat men framförallt mer publik och större intresse än 
tidigare! Att se våra svenska stjärnor på hemmaplan är en viktig ingrediens i vår verksamhet!

2019 kommer på många sätt att bli oerhört spännande men också intensivt med bland annat U20 EM i 
Borås, U23 EM i Gävle och Finnkampen i Stockholm! Kommer också bli intressant att följa vilka beslut som 
fattas på Riksidrottsmötet i Jönköping i slutet av maj som också kan få stor betydelse på vår verksamhet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett fantastiskt engagemang under 2018 med förhoppning om ett fortsatt 
gott samarbete 2019!

God Jul och Gott Nytt År!

Stefan Olsson, Generalsekreterare Svensk Friidrott
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Organisationsutredningen
Hur organiserar vi oss bäst för framtiden? 
Inför förbundsårsmötet 2018 föreslog förbundsstyrelsen att de regionala strukturerna inom Svensk Friidrott 
skulle ses över. Det utmynnade i att årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning 
rörande aspekter av Svensk Friidrotts organisation och styrning med fokus på de regionala strukturerna. 

En arbetsgrupp sammanställdes och utredningsuppdraget omfattar: 

 A. Inventering och analys av de regionala strukturerna inom Svensk Friidrott inkluderandes, men  
 inte begränsat till, de 23 specialdistriktsförbunden (SDF), utbildningscentrum (UC), fyra 
 prestationscentrumen, regioner (Norrland, Svealand, Götaland), RIG/NIU och Friidrottscentrum  
 (läs mer om pilotstudien längre fram i förbundsrapporten).
 B. Inventering och analys av behovsbilden av regionala strukturer inom Svensk Friidrott. Såväl 
 aspekter av behov från föreningarna som från SFIF centralt ska ingå i detta arbete. 
 C. Förslag på hur den regionala strukturen för Svensk Friidrott bör se ut. Specifikt ska otydligheter  
 kring hur regionala strukturer kan kopplas samman till en enhetlig nationell struktur adresseras.   
 Rollen och uppdraget för SDF förtydligas och utvecklas i det föreslagna regionala landskapet för   
 Svensk Friidrott. 

Förbundsrapport Svensk Friidrott - Nr 2 2018

Återkoppling från arbetsgruppen
Vid sitt inledande möte i juni identifierade arbets-
gruppen utredningens centrala frågeställningar och 
informationsbehov. Det mesta av detta har samlats 
in, sammanställts och analyserats, och även 
kompletterats med intervjuer med föreningsledare 
och inspel från distriktförbundets höstmöten. 
Sammantaget har arbetsgruppen skapat sig en god 
bild av såväl nuläge som behov. I tillägg har 
information kring de regionala strukturerna inom 
andra SF insamlats. 

Majoriteten av landets SF är idag organiserade med 
färre SDF än den indelning RF har (19 distrikt). 
Majoriteten av dessa har färre än 10 SDF. Mot 
bakgrund av det och den stora variationen av 
resurser som friidrottens SDF förfogar över blir en 
naturlig ansats att föreslå en organisation med färre 
SDF än dagens. En eventuell minskning av antalet SDF 
måste utvärderas med utgångspunkt från behov och 
resurser men också med avseende på identifierade 
nackdelar vid färre distrikt. Stora avstånd och 
minskad förståelse för lokala behov upplevs som det 
största ”hotet”. Något slutligt förslag har inte 
formulerats och grupper planerar att presentera ett 
inriktningsförslag i samband med årsmötet. 



RF-projekt
Good Governance
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Pilotstudie i samarbete med Linnéuniversitet
Friidrottscentrum
Under det senaste året har en studie, med namnet ”Friidrottcentrum”, genomförts i Växjö. Målet har varit 
att arbeta fram en modell för hur ett friidrottcentrum, med fokus på ekonomi, organisering, samordning 
och samverkan, kan och bör formas. Ingångsvärdena har tagits från studier kring i synnerhet goda 
idrottsliga utvecklingsmiljöer. Målet med modellen ”Friidrottscentrum” är att det ska stärka föreningar, 
friidrottare och tränare/ledare tillsammans i en tydlig gemensam riktning.

I studien lyfts ett antal områden som ansågs viktiga av de som djupintervjuades. Dessa är bland annat att 
friidrotten anses vara en organisation i förändring, i en föränderlig omvärld och att föreningsutveckling, 
jämlik kompetensförsörjning, arrangemangsutveckling och rekrytering är viktiga frågor för framtiden. I 
tillägg tydliggörs mer principiella frågor som balansen mellan centralisering och decentralisering, behovet 
av en samlad strategi kring gemensamma insatser, men att samtidigt värna om frivilligheten och den ideella 
drivkraften. En helhetssyn och god samordning efterfrågas samt att insatser ska bistå och driva på varandra 
och att resursutnyttjandet ska vara professionellt och ekonomiskt. 

I slutsatsen framgår att det finns behov av tydligare styrning, för att nå en mer hållbar och ändamålsenlig 
organisation, men att det också är värdefullt att bygga och bemanna organisationen utifrån funktion och 
kompetens, framför person. En viktig faktor anses också vara att, om möjligt, kunna tillhandahålla mer fasta 
ekonomiska resurser. I likhet med slutsatserna i Good Governace-projektet kommer studien kring 
Friidrottscentrum vara ett viktigt underlag för organisationsutredningen. 

I april 2017 beslutade Svensk Friidrotts styrelse att starta ett projekt med syfte att göra en genomlysning 
och utvärdering av organisation och styrning inom svensk friidrott. ”Good Governace” handlar om att värna 
om idrottens oberoende, trovärdighet och utvecklingskraft, genom att säkerställa att idrottens organisation 
leds, arbetar och utvecklas på ett strukturerat och professionellt sätt, för att uppnå organisationens syften 
och mål. Arbetet har genomförts tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och med hjälp av SIGAs* 
koncept, för att utvärdera möjligheten att ta fram långsiktiga förbättringsplaner för idrotterna.   

Projektgruppen har arbetat brett och även vid flera tillfällen involverat större grupperingar inom friidrotten. 
Gruppen har regelbundet rapporterat till förbundsstyrelsen och rapporterna beskriver hur förändringar 
i omvärlden gör att idrotten måste anpassa sig för att kunna fortsätta att vara attraktiv och utvecklas. Sju 
områden har framförts som prioriterade: 

 A. Förbundsledningens sätt att samverka med föreningsstyrelserna och tydliggörande av 
 föreningarnas roll som uppdragsgivare.
 B. Uppdelning av föreningarna i olika typer och segment.
 C. Förbundets arbetssätt och organisationens konkurrenskraft.
 D. Enkla och tydliga sammanfattande mått på Svensk Friidrott som organisation skapas och 
 används för att beskriva organisationen och dess utveckling.
 E. Utvecklings- och entreprenörskraft.
 F. Ledning.
 G. Etisk kod och process för oberoende prövning.

Till varje utvecklingsområde har en vision och målbild fastställts och även förslag på konkreta utvecklings-
projekt för att nå dessa mål. Underlaget blir nu en av flera viktiga byggstenar för organisationsutredningen 
att bygga sitt förslag på. 
* SIGA står för Sports Integrity Global Alliance
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Verksamhetsinriktning
Första stegen mot en ny verksamhetsinriktning
Vilka är friidrottens viktigaste områden för framtiden? Hur ska vi leda mot målen och följa upp vår 
verksamhet? Det är några av de frågor som vår verksamhetsinriktning ger svar på. Friidrottens befintliga 
verksamhetsinriktning, Fler och Bättre, sträcker sig fram till och med 2019 och därför initierade förbunds-
styrelsen i april i år en förstudie för den nya inriktningen. Den nya verksamhetsinriktning kommer att omfatt 
2020-2026, och förväntas antas av förbundsårsmötet 2020. Inom ramen för förstudien kommer fakta och 
information om nuläget inom Svensk Friidrott sammanställas och baserat på det arbetar projektgruppen nu 
med att ta fram en synopsis och scenarios för den nya verksamhetsinriktningen.

Foto: Ryno Quantz

Digitaliseringsprojektet
Bättre föreningsservice och effektivare arbetssätt
Digitaliseringsprojektet arbetar med målsättningen att hitta en digital struktur för friidrotten som på olika 
sätt bidrar till att samla och förmedla viktig information, underlätta för föreningarnas vardag och skapa 
effektivare och mer personoberoende arbetssätt på förbundskansliet. I det första steget är utgångpunkten 
behoven som finns av en ny hemsida, ett nytt resultat- och statistikssystem, ett uppdaterat eller nytt sank-
tionsansökningssystem samt ett informationsnav. 

Friidrott.se, har många år på nacken och kommer att få en ny struktur och ett nytt utseende – allt för att 
underlätta för besökaren att hitta den information den behöver, men också för att underlätta arbetet för 
redaktionen och övriga medarbetarna på kansliet. Om tidplanen kan hållas planeras lansering under våren 
2019, men den kan också komma att skjutas till efter utomhussäsongen. 
Idag sker insamling av resultat och sammanställning av nationell statistik för friidrotten manuellt av ett antal 
personer. Detta är inte hållbart och innebär också begränsningar i tillgång och analysmöjligheter. Idag finns 
heller inga möjligheter att bistå föreningar och distrikt med tjänster kopplade till lokal statistik - något som 
är efterfrågat. Arbetsgruppen söker nu vilken teknisk lösning som är bäst och mest ekonomiskt hållbar. 
Inom ramen för projektet går arbetsgruppen också igenom FRIDA-systemet, som används för att söka 
sanktion för tävlingar. De buggar som har funnits är nu åtgärdade, och parallellt fattas nu beslut om FRIDA 
kan få fler uppgraderingar/ombyggnationer alternativt om ett helt nytt system ska byggas och vilken 
omfattning detta system i så fall ska ha.  
För att på ett bättre sätt kunna strukturera information om friidrotten i Sverige, använda den för att förstå 
hur friidrotten mår och utvecklas, men också kunna kommunicera med olika parter behövs en plattform för 
detta, och denna går under arbetsnamnet informationsnav. Här pågår fortfarande arbetet med att hitta en 
passande teknisk lösning. 
För att samtliga nya system ska nå sin potential är det väldigt viktigt att information och kontaktuppgifter 
för friidrottsföreningarna är uppdaterade i IdrottOnline. Det är vår enda gemensamma informationskälla för 
idrotten och kommer så vara även i framtiden. 
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Utvalda utvecklingsprojekt
I den senaste förbundsrapporten presenterades de projekt som Svensk Friidrott arbetar med, med finan-
siellt stöd från Riksidrottsförbundet. Nedan presenteras ett urval av dessa projekt samt andra projekt som 
utvecklats och sjösatts under sommaren och hösten. 

Friidrott i utsatta områden
Svensk Friidrott har från sedan 1 mars 2018 bedrivit projektet ”Friidrott i segregerade områden” som under 
projektets gång bytt namn till ”Friidrott i utsatta områden”. Projektet finansieras med hjälp av etablerings-
stöd från Riksidrottsförbundet. Målgruppen har varit 20 områden i hela Sverige som klassas som socio-
ekonomiskt utsatta och genomfört intervjuer med våra friidrottsföreningar som har verksamhet i eller i 
närheten av dessa områden. 

Med hjälp av intervjuerna har projektet kunnat kartlägga hur föreningarnas verksamhet ser ut i dessa 
områden; vilka utmaningar de ställs inför, vilket stöd de önskar få från förbundet och hur de ser på fram-
tiden. Projektets slutsatser är viktiga i det strategiska arbetet framåt med att få fler att hitta till, känna sig 
hemma och engagera sig i friidrotten - på alla nivåer. Projektmetoden har varit djupintervjuer med totalt 14 
verksamhets-/organisationsledare och tränare. Alla 20 utvalda områden är representerade. 

Slutsatser från projektet

 1. Vad är friidrott?
 Friidrottsföreningar vittnar om att kunskapen och medvetenheten om friidrott som en möjlig 
 fritidsaktivitet är begränsad i de 20 utvalda områdena, även om det självklart finns en variation 
 mellan de olika områdena. Exponering av friidrott i dessa områden tillsammans med local heroes  
 och etablerade föreningar/arrangemang är viktigt, t.ex. prova-på aktiviteter i samband med 
 sommarfestivaler och andra lokala arrangemang. 
 2. Rekrytering av ledare och ledarvård
 Behovet av ledare är stort i våra föreningar, många har kö på grund av ledarbrist, vilket i sin tur 
 leder till att det blir svårt att jobba mot nya målgrupper eftersom man inte upplever sig täcka det  
 behov som finns hos nuvarande målgrupp. 
 3. Sänka trösklar
 För att framgångsrikt arbeta med att nå nya målgrupper och få fler att känna sig delaktiga behöver  
 det fattas strategiska beslut om att jobba med värderingsfrågor och inkluderande idrott. Det kan till  
 exempel handla om att under en bestämd tid möjliggöra andra former av medlemskap. 

Ungdomsrådets ledarutbildning YALA sjösatt
Ungdomsrådets ledarutbildning, YALA,startades upp i 
samband med Finnkampen i Tammerfors och under året 
har 14 deltagare mellan 16-24 år, från olika delar av landet 
och med olika ledarskapsprofiler, deltagit. Mellan träffarna, 
där det erbjöds flera förläsningar, byggs utbildningen 
upp av hemuppgifter och ett mentorprogram. Nästa träff 
arrangeras i samband med Förbundsårsmötet i mars 2019. 

Visionen för framtiden är att YALA ska kunna återkomma 
vartannat år, utöka det internationella samarbetet men 
också att hitta nya sätt för finansiering. Foto: Azuka Nnamaka
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Landslagets friidrottsskola ger ett lyft
Under sommaren 2018 genomfördes de första omgångarna av 
Landslagets Friidrottsskola, efter lanseringen under våren. Koncept 
har i syfte att få fler barn i rörelse och hjälpa föreningar att höja 
deltagarantalet i sina friidrottsskolor. Tillsammans med Svensk 
Friidrotts samarbetspartners Craft, Intersport och Unisport togs ett 
deltagarpaket (T-shirt, vattenflaska och tidtagarur) och ett ledarpaket 
(T-shirt, vattenflaska och gymbag) fram, som föreningarna sen hade 
möjlighet att beställa. 15 föreningar i olika delar av landet nappade på 
erbjudandet. I en film på Friidrottskanalen kan du höra några av de 
föreningsledare, ledare och deltagare som varit en del av Landslagets 
Friidrottsskola under sommaren berätta om vad de tycker att 
konceptet har bidragit med. Titta på filmen på Friidrottskanalen. 

Nathalie Welander, Tibro AIK, är en av de som delar med sig av sina tankar i 
filmen om Landslagets Friidrottsskola. 

Foto: Frida Hogstrand samt från Friidrottskanalen

Uppskattad mångkampssatsning för ungdomar
Under våren 2018 lanserades tävlingskonceptet Säsongsmångkampen, som går ut på att öka antalet 
tävlingstillfällen i mångkamp för ungdomar. Samtidigt öppnades webbplatsen Säsongsmångkampen, 
www.mangkampen.se, där 12- och 13-åringar har kunnat skriva tävlingsdagbok och lära sig hur poäng-
räkningen i mångkamp fungerar.

Under säsongen deltog 229 ungdomar i 12- och 13-årsklassen 
vid någon av de 14 tävlingar som genomfördes inom ramen 
för Säsongsmångkampen. Tävlingsdagboken på 
mangkampen.se användes av 84 personer.

Nytt för året var också ett mycket uppskattat mångkampsläger 
för 12-16-åringar under det som konstaterades vara den 
varmaste sommarveckan i Uppsala på 70 år. Totalt deltog ett 
40-tal aktiva från Umeå i norr till Eksjö i söder. För de aktiva 
genomfördes åtta korta träningspass under ledning av junior-
landslagsaktiva och för de tränare som följde med fanns gott 
om möjligheter till fortbildning, dels genom observation av 
träningspassen, dels genom två teoripass om träningsupplägg 
för mångkampsintresserade ungdomar.

”När jag såg det här på förbunds-
mötet så tänkte jag; yes, det här 
är ju lyftet vi behöver! 
Dels att det ger en identitet, att 
man identifierar sig med våra 
landslagsstjärnor, med Svensk 
Friidrott, och att vi då också kunde 
ta ett omtag på friidrottsskolan, 
vilket vi verkligen har gjort i år.”

Michael Ostrelius, Ordförande Habo Friidrott

Motala AIF hade ett gäng ungdomar som testade i Säsongs-
mångkampen under premiäråret!

Foto: Daniel Bergin



Långlopp med SM-klasser
Under några av årets många långlopp 
kommer motionslöpare också få sällskap 
av elitlöpare som gör upp om titeln 
svensk mästare. 

Göteborgsvarvet: SM Halvmarathon
Göteborg, datum, goteborgsvarvet.se

SM-milen: SM 10 km
Stockholm, 13 juni, sthlm10.se

Stockholm Marathon: SM Maraton
Stockholm, 1 juni, stockholmmarathon.se
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Friidrottssommaren 2019: Måste upplevas live! 
Friidrottens evenemang är värdefulla – för aktiva och tränare, för arrangerande föreningar och för publiken 
och det allmänna intresset för vår idrott. Som en effekt av de stora tävlingarna och mästerskapen ges också 
utrymme för tävlingsledare och domare att utbilda sig och skaffa sig värdefulla erfarenheter på 
hemmaplan. 

Under hösten har arbetet hos arrangörerna och på förbundet varit i full gång. Och siket är tydligt inställt på 
att skapa spännande tävlingar och evenemang som kan erbjuda publiken starka friidrottsupplevelser.
Allra bäst är det naturligtvis att vara på plats på tävlingarna och känna stämningen - live! 
Nedan kan du se några av de evenemang du inte får missa nästa år!

Finnkampen
Friidrottens kronjuvel på Stadion igen. 
Spänningen på topp i landskampen, 
kringarrangemang och familjeaktiviteter. 
Fördelaktiga föreningserbjudanden 
kommer att finnas!

Stockholms Stadion
24-25 augusti

Biljettsläpp i början av februari.  
Info: finnkampen.se

Folksam Grand Prix
Fiidrottens elitserie som erbjuder våra 
aktiva möjligheten att tävla mot interna-
tionellt motstånd inför hemmapubliken. 
Toppfriidrott och publikfester när dig!

Spårtet 100 GP
Sätra 4 februari

Sollentuna GP
Sollentunavallen 18 juni

Varberg GP
Påskbergsvallen 15 juli

Karlstad GP
Tingvalla 3 juli

Göteborg GP
Slottsskogsvallen 16 augusti

Info: folksamgrandprix.se

Junior-EM
Kom och se morgondagens stjärnor göra 
upp om medaljerna under 
sommarsolen!

U23 Gävle
11-14 juli
Info och biljetter: gavle2019.com

U20 Borås
18-21 juli
Info och biljetter: boras2019.com

Friidrotts-SM
2019 är det Karlstad som står värd 
för Friidrotts-SM och bjuder in till 
rafflande tävlingar. 
Följ uppladdningen redan nu!
 
Tingvalla, Karlstad
30 augusti-1 september

Info och biljetter: 2019.smfriidrott.com

Missa inte heller
BAUHAUS-galan

30 maj
Stockholms Stadion

Info: bauhausgalan.se

Visst du att
Veteran-VM 2022

arrangeras i Göteborg?!
Dags att börja träna!

Info: masters2022.com
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Kommittéer och råd

Svensk Friidrotts utvecklingsarbete sker kontinuerligt, i alla delar av organisationen. Vid sidan av det arbete 
som sker ute i föreningar, i distriktsförbund och på förbundskansliet så är även våra kommittéer och råd en 
viktig pusselbit. För att höra mer om det utvecklingsarbete som skett inom dessa under det senaste halvår-
et hänvisar vi till kontakterpersoner för respektive grupp. Du hittar kontaktuppgifter via länkarna nedan.  

Kommittéer
Tävlings- och arrangemangskommittén (TAK)
Medicinska kommittén
Internationella kommittén
Anläggningskommittén
Utbildningskommittén
Utmärkelsekommittén
Veterankommittén

Förbundsårsmötet
15 januari: Sista dag för inlämning av motioner  
och nomineringar till förbundsstyrelsen
23-24 mars: Förbundsårsmöte i Karlstad

Medlemsavgift 
Faktureras under februari månad, betalas inom 20 
dagar. 

Idrottslyftet
Februari-Maj: Vårperiod för projektansökningar
September-December: Höstperiod för projekt- 
ansökningar

LOK-stöd
25 februari: Ansökan för hösten 2018  
(aktiviteter bedrivna 1 juli - 31 dec) 
25 augusti: Ansökan för våren 2019 
(aktiviteter bedrivna 1 januari - 30 juni)

Höstmöten och Ordförandekonferens
Under hösten arrangeras distriktens höstmöten 
och även den centrala Ordförandekonferensen. 

Föreningsbyten och övergångar
15 oktober: Årsskiftesövergång
Löpande: Karensövergång

Sanktionsansökningar
31 maj: Inomhus 2019-2020
30 september: Arena och långlopp utomhus 2020

Landslagets friidrottsskola 
1 juni: Sista dag för beställning av material till 
friidrottsskolor i juni/juli
19 juni: Sista dag för beställning av material till 
friidrottsskolor i augusti

Kraftmätningen
16 mars: Inomhus, Sollentuna
Maj-Juni: Kvaltävlingar utomhus
24-25 augusti: Final utomhus, Täby

Några viktiga hållpunkter för föreningar och distrikt 2019

LOK-
stöd

Tävling
2019
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Råd
Ungdomsrådet
Starterrådet
Aktivas råd
Statistikgruppen
Rådet för ultralöpning, KUL
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