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Det strålar som en gloria runt
Susanna Kallur efter att hon
tagit EM-guld på 100 m häck.
Foto: Ryno Quantz.
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Klockan är strax efter åtta på söndagskvällen den
6:e augusti 2006. Trots den lite sena timmen glö-
der en guldgul sommarsol värmande och gör
Götaplatsen och Avenyn till en underbar fest- och
arenaplats för invigningen av de 19:e Europa-
mästerskapen i friidrott. 

Från min upphöjda position på scenen, där jag strax skall
hälsa Europas friidrottsvänner välkomna till Sverige och
Göteborg, blickar jag ut över ett fantastiskt publikhav
som fyller Göteborgs paradstråk ända ner till Kungs-
portsplatsen. Över 100 000 människor har slutit upp för
att vara med om inledningen på Svensk Friidrotts hög-
tidsvecka sommaren 2006. Jag känner i det här ögon-
blicket både stolthet och tacksamhet för att leda Svensk
Friidrott, som nu skall bjuda både på ett arrangemang i
världsklass och idrottsprestationer utöver de vanliga av
våra idag mycket framgångsrika aktiva. Att som för-
bundsordförande och ordfö-
rande i den Lokala Organi-
sationskommittén för EM ha
glädjen att vara värd för ett
stort mästerskap i Sverige
hoppas jag verkligen skall bli
fler förunnat i framtiden!

Då EM skildras mer ingåen-
de på annan plats nöjer jag
mig här med att summariskt
konstatera att våra idrottsli-
ga framgångar blev de bästa
i modern tid i ett EM, att
EM-organisationen med sin
stab och alla volontärer
utförde ett fantastiskt och
ovärderligt arbete, att
Göteborgs Stad med sin
kompetens och skicklighet
inom evenemangs- och
besöksnäringen gjorde EM
till en unik upplevelse som
satte en ny standard för hela
arrangemanget, att förbund-
skansliet och Svensk Friidrott
nyttjade evenemanget för
utvecklingen av friidrott på
sikt och att sponsorer och
samarbetspartners genom sitt
engagemang och sina egna
aktiviteter kunde räkna hem
succén också som sin! 

I ett längre perspektiv är jag övertygad om att sidoaktivi-
teter som t ex det Europeiska Ungdomsforumet med del-
tagare från alla medlemsländer och seminarierna för
svenska kommunpolitiker och tjänstemän innebär en

påtaglig förstärkning av friidrottens position och framti-
da möjligheter. Vi har under det gångna året sett att
intresset för att bygga fler och bättre anläggningar – inte
minst för inomhusverksamhet vintertid – ökat hos kom-
munerna. En glädjande och för friidrotten nödvändig
utveckling om vi fortsatt skall kunna hävda oss interna-
tionellt samtidigt som barn och ungdomar på hemmaplan
får tillgång till vår roliga och stimulerande idrott året
runt. Jag vill tro att EM 2006 i Göteborg lade grunden
för en fortsatt framgångsrik utveckling av friidrotten
såväl i Sverige som inom hela Europa och att det också
bidragit till framflyttade positioner för svensk idrott i all-
mänhet!

Ansökan om VM
Trots det dominerande intrycket av EM har mycket annat
också skett under året. Stärkta av EM-framgångarna
beslutade förbundsstyrelsen att Svensk Friidrott i samar-

bete med Göteborgs Stad
skulle söka friidrotts-VM
2011. Vid tidpunkten för
intresseanmälan till IAAF
våren 2006 fanns ett stort
antal hugade arrangörer med
varför IAAF beslutade att
hålla ansökan öppen för
både 2011 och 2013. Då ett
VM kräver så mycket mer
ekonomiska resurser än ett
EM tillskrev jag och kom-
munstyrelsens ordförande i
Göteborg, Göran Johansson,
dåvarande statsministern
Göran Persson och moderat-
ledaren Fredrik Reinfeldt
direkt efter avslutat EM i
augusti för att be om statens
stöd för ett VM i Sverige. Är
det på någon punkt som jag
har anledning att vara djupt
besviken på 2006 så är det i
denna fråga. Inte minst mot
bakgrund av att Reinfeldt i
sin regeringsförklaring utta-
lade vikten av att få stora
evenemang till Sverige och
att den nya regeringen var
beredd att ge sitt fulla stöd
för detta.

Trots ett fantastiskt arbete
med vår VM-ansökan av

vännerna i Göteborg och förbundsledningens mycket
intensiva bearbetning och uppvaktning av den nya rege-
ringen efter regeringsskiftet i oktober visade man en näst
intill kallsinnig inställning till frågan. Vid två tätt på
varandra följande regeringssammanträden valde regering-
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Ett glädjens och framgångens år

Yngve Andersson, Förbundsordförande.
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en att avstå från att vidta någon åtgärd till stöd för ett
VM-arrangemang i Sverige år 2011 eller 2013. Detta
trots att ett VM skulle ge staten ett betydande nettoöver-
skott. Min bedömning är att detta innebär att vi för lång
tid framöver får svårigheter att återerövra den idag myck-
et gynnsamma positionen som respekterad arrangör sam-
tidigt som vi har så framgångsrika aktiva. 

Inledningen på året präglades av förberedelser inför EM,
arrangörsvillkoren för den nationella serien, Folksam
Grand Prix, det stundande årsmötet i Sollentuna och
inledningen av samarbetet med nya sponsorer. Vi har
varit lyckosamma i vår strävan att knyta nya tunga spon-
sorer till oss samtidigt som vi förnyat avtal med några av
våra viktigaste partners. Detta har kunnat ske bland
annat med hjälp av våra främsta aktiva då vi erbjudit
attraktiva samarbetspaket där aktivas medverkan många
gånger varit en förutsättning för tillkomsten av avtalen.
Vi har också vid utvärderingar under senhösten med
sponsorerna fått vidimerat att de alla är mycket nöjda
och anser att de fått god valuta för sina investeringar!
EM-året har till och med inneburit att vi överlevererat!

Spelregler för landslaget
Samtidigt vill jag inte undanhålla att några incidenter
under EM-veckan där just aktiva var inblandade satte oss
på prov både vad avser relationen till sponsorer och
omvärld som till vår egen förmåga att hantera krissitua-
tioner. Därför kan jag i efterhand konstatera att beslutet
att i samarbete med aktiva, managers och elitklubbsleda-
re ta fram tydliga spelregler för landslagsaktiva visade sig
vara helt rätt! Med ett av alla accepterat regelverk kring
etik, moral, beteende och respektive parts rättigheter och
skyldigheter kunde vi reda ut uppkomna situationer på
ett positivt sätt! 

EM-året har på många sätt krävt extra insatser varför
vissa aktiviteter kanske fått stå tillbaka något och vid-
känts lite mindre resurser. Den för svensk friidrott så vik-
tiga Grand Prix-serien fick nöja sig med fyra tävlingar
2006. Något vi inte är riktigt nöjda med. Därför känns
det desto bättre att fyra arrangörer tillsammans med oss
bildat en framtidsgrupp för att säkerställa såväl kvalitet
som kvantitet på tävlingarna framöver. Detta samtidigt
som Folksam förnyat sitt samarbete och också bidragit
med ett starkare stöd till tävlingarna.

Ledarförsörjningen ska klaras
Andra viktiga aktiviteter är ledarutvecklingsprogram och
Regionmöten. I det första fallet har det till EM knutna
programmet ”2006 nya tränare” gått in på sitt avslutan-
de år. Vid ”halvtid” under EM hade delmålet överskridits
rejält varför jag känner stor tillförsikt inför avslutningen.
Ett annat utvecklingsinitiativ är ”Framtidsledare” där
pilotprojekt startat i norra regionen. Jag har imponerats
av programmets innehåll och tror att det fullt utbyggt
och tillämpat av och inom våra Friidrottscentrum, FC
kan tillföra svensk friidrott många nya ledarkrafter.
Sammantaget med Regionmötenas ambition att inspirera
till framtidsdialog och nytänkande, Ungdomsrådets höga
ambitioner att engagera denna ålderskategori och våra

FC:s reguljära och nya utbildningsinitiativ skall ledarför-
sörjningen inom svensk friidrott kunna klaras på ett till-
fredsställande sätt. Samtidigt vill jag understryka hur vik-
tigt det är att behålla de ledare vi utbildar och att också
få alla de ungdomar som prövar på friidrott i mellansta-
dieåldrarna att fortsätta upp i tonåren! Här har vi en
utmaning som måste klaras!

Ekonomi
Vår ekonomiska ställning har fortsatt att stärkas vilket
innebär att vi har klarat av att ge både verksamheten
utökade resurser och samtidigt öka det egna kapitalet.
Jämför vi med 2004 har vi höjt nivån för föreningsut-
veckling och elit/landslag med 5 MSEK och samtidigt
ökat det egna kapitalet från 2.5 MSEK vid ingången av
2004 till 6.5 MSEK till utgången av 2006. Detta trots att
vi har belastat resultatet för 2006 med en avsättning på 
1 MSEK med anledning av en pågående skattetvist angå-
ende löneskatt på före detta aktivas kapitalförsäkringar.
Då våra sponsoravtal sträcker sig över 2008 respektive
2009 och med den grundfinansiering som RF- och SOK-
stöden på 15 MSEK ger, har vi goda ekonomiska förut-
sättningar för de kommande åren. Till detta ska läggas
det stöd som nya utökade handslaget innebär. 

Låt mig avslutningsvis återknyta till det som sätter stor
prägel på vår verksamhet och som inspirerar och stimule-
rar inte minst de yngre generationerna, nämligen elitverk-
samheten. Vid inomhus-VM i Moskva presenterade sig
nästa generations hoppare genom Alhaji Jeng och Linus
Törnblad. Två jättefina killar som tillsammans med
dagens stjärnor och nya morgondagare kommer att bära
svensk elitfriidrott framåt under kommande år. Och låt
oss skänka EM-medaljörerna Kajsa Bergqvist, Stefan
Holm, Susanna Kallur, Carolina Klüft, Christian Olsson
och Johan Wissman en särskild tanke för 2006. Vad kan
jag som ordförande annat än tacka för ett fantastiskt år. 

Tack
Ett tack som riktar sig till alla er som lägger ner många,
många timmar i ledarrollen, som aktiv, som funktionär,
som anställd, som manager eller som på något sätt bidrar
med ert engagemang och stöd för att forma dagens och
morgondagens Svensk Friidrott. Ett särskilt tack också till
de senaste två årens generalsekreterare, Lennart Karlberg,
som med sin kompetens och erfarenhet från idrotten varit
ett stort stöd i mitt arbete med ledning av Svensk Fri-
idrott. Lennart har med sina positiva ledaregenskaper
skapat ett bra arbetsklimat på kansliet och påtagligt
bidragit till att stärka relationerna med hela friidrottssve-
rige. Jag vill också passa på att hälsa vårt nye GS Mikael
Peterson välkommen.

Yngve Andersson

FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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En gång årligen möts representanter för Svenska
Friidrottsförbundets distriktsförbund och föreningar
till förbundsårsmöte. Mötets uppdrag är att grans-
ka det gångna årets verksamhet och förvaltning,
att ta ställning till inkomna motioner och framlag-
da styrelseförslag, att lägga fast verksamhetspla-
nerna för de kommande åren samt att välja för-
bundsordförande samt ledamöter i förbundsstyrel-
sen.

Förbundsmötet 2006 genomfördes i Sollentuna 25-26
mars. 22 av 23 distriktsförbund och 27 av de 35 röstbe-
rättigade föreningarna var närvarande. Av de 91 ombu-
den var 24% kvinnor. Gunnar Johnson, Uppsala, tidigare
styrelseledamot i Riksidrottsstyrelsen och Korpen, ledde
mötet.

I den av förbundsstyrelsen framlagda Verksamhetsinrikt-
ningen för perioden 2007-2009 återfanns tolv gemensam-
ma mål. Dessa kan sammanfattas i områdena förenings-
stöd, barn och ungdom, väcka intresset för jogging bland
tonåringar, nationellt heltäckande föreningsnät, SM-
arrangemang i hela landet, utbildningsarbete, fler anlägg-
ningar, fortsatt höga sponsorintäkter, satsning inför VM
2007 och OS 2008 inklusive elitutveckling i klubbarna,

fler kvinnor och ungdomar i beslutsorgan, drog- och
dopingfri idrott samt internationell representation. Till
detta valde Förbundsmötet att lägga ett mål att med kraft
arbeta för att till friidrotten välkomna ungdomar av
annan etnisk härkomst än svensk.

Styrelsens tio förslag samt de 13 inkomna motionerna
behandlades. Styrelsens samtliga förslag rörande tävlings-
verksamheten antogs. Det sista förslaget var en uppfölj-
ning av en motion om SDF-bidrag vid Förbundsmötet
2005 samt ett uppdrag att gå igenom SDF:s ekonomi och
redovisa vid årets möte, vilket nu skedde.

Till ordförande omvaldes enhälligt Yngve Andersson. Till
styrelseledamöter omvaldes Mats Åkerlind, Curt Hög-
berg, Krister Clerselius och Lena Moen samt nyinvaldes
Karin Lundgren, fyllnadsval efter Johnny Örbäck.
Styrelsen har under 2006 bestått av dessa samt Martin
Eriksson, Erik Hafström och Madeleine Melander.

Löpande arbete
Efter Förbundsmötet har styrelsen ägnat särskild upp-
märksamhet åt lång- och ultralöpning, jämställdhetsfrå-
gan samt åt uppdraget att djupanalysera ekonomi, orga-
nisation och stödbehov i SDF-ledet. Den senare frågan
var också föremål för ett större avsnitt på höstens
Regionmöten och återkommer på Förbundsmötet 2007.
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Förbundsmöte och styrelse

Svenska Friidrottsförbundets styrelse 2006. Övre raden: Yngve Andersson, Lena Moen, Mats Åkerlind, Erik Hafström och Krister Clerselius.
Undre raden: Johanna Berggrén (personalrepresentant), Curt Högberg, Martin Eriksson och Madeleine Melander. Saknas på bilden gör Karin
Lundgren. Foto: Ryno Quantz.



Planering och uppföljning av EM har ägnats mycket tid.
Inför EM arbetade kansli och styrelse tillsammans med
elitklubbsledare, managers och aktiva fram ett särskilt
regelverk för deltagande i landslaget, kallat Spelregler för
landslaget. Dessa spelregler har mottagits väl och varit
värdefulla. Under EM bröt två aktiva i landslaget mot
dessa spelregler, den ena genom kraftig alkoholkonsum-
tion och den andra genom ett ringa narkotikainnehav och
konsumtion. Genom styrelsens och landslagsledningens
hantering kunde man undvika långtgående negativa kon-
sekvenser trots det extrema mediagenomslaget.

Styrelsen har ägnat tid åt Folksam Grand Prix, elitidrott
och studier och utveckling av konceptet Friidrottens pre-
stationscenter, FPC och Regionmöten. Vidare har antido-
pingfrågor, Handslaget, anläggningsfrågor samt styrelsens
arbetsformer och ansvarsfördelning och representation
vid nationella och internationella mästerskap och konfe-
renser behandlats.

Stor kraft har under hösten tillsammans med Göteborgs
Stad ägnats åt VM-ansökan 2011/2013. Dialog har förts
med den i oktober tillträdande regeringen vilken beslöt
”inte vidta några åtgärder med anledning av ansökan om
statligt stöd för VM i Friidrott i Sverige”. På grund av
detta valde styrelsen att dra tillbaka ansökan.

Styrelsen har beslutat att utse Västerås som arrangör av
Stora SM 2008, tecknat avtal med GotEvent AB i
Göteborg gällande Finnkampen 2007 samt rekryterat ny
generalsekreterare som tillträder tjänsten den 16 mars
2007.

Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat,
förbundets beslutande organ. Styrelsens åligganden
beskrivs i stadgarna och det åligger den bland annat att
”bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och för-
bundsmötets beslut samt verka för friidrottens utveckling
i Sverige, att företräda friidrotten, tillvarata förbundets
intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten
utomlands och delta i det internationella samarbetet på
friidrottens område.”

Styrelsen har under 2006 haft 14 protokollförda sam-
manträden, ett tvådagarsmöte, elva endagsmöten samt
två telefonmöten. Styrelsen består av nio ledamöter och
en personalrepresentant. Därutöver deltar generalsekrete-
raren, styrelsens sekreterare liksom oftast en representant
för valberedningen. Styrelsen har under året adjungerat
två ledamöter från Ungdomsrådet. Vid ett antal tillfällen
under året har styrelsen bjudit in handläggare från kans-
liet och även utomstående personer med vilka man har
ett nära samarbete med, bland andra SOK. 

Valberedningens uppdrag är att vid förbundsmötet föreslå
kandidater till styrelsen. Valberedningen består av ordfö-
rande och fyra övriga ledamöter – två kvinnor och två
män – valda av förbundsmötet och gruppen ska i sitt
arbete fortlöpande följa verksamheten inom styrelsen.
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Svenska Friidrottsförbundet, Svensk Friidrott har till
uppgift att främja, utveckla och administrera friidrot-
ten. Förbundets roll är att företräda friidrotten i Sverige
samtidigt som man svarar för internationella och natio-
nella tävlingar samt landslagets deltagande i bland
annat VM, EM och landskamper.

Svenska Friidrottsförbundet som bildades 1895 är ett
av de större idrottsförbunden i Sverige och har idag
cirka 300 000 medlemmar organiserade i knappt 
1 000 föreningar i 23 distrikt. Utöver detta deltar varje
år 100 000-tals svenskar som inte är föreningsanknut-
na i löpartävlingar på landsväg och i terräng samt att
många fler har löpning som enbart motionsform.

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

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

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

Det här är
Svensk Friidrott
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Ett 2006 vi aldrig kommer 
att glömma

• Carolina Klüft utsedd till Årets friidrottare av
Europeiska Friidrottsförbundet. Nominerade var även
Kajsa Bergqvist, Susanna Kallur och Christian Olsson.

• Fyra nomineringar till Idrottsgalan. Susanna Kallur till
Årets kvinnliga idrottare, Christian Olsson till Årets
manlige idrottare, Kajsa Bergqvist till Årets idrottspre-
station och Thomas Engdahl till Årets idrottsledare.

• Susanna Kallur vinnare av Jerringpriset. Nominerade
var även Christian Olsson och Carolina Klüft.

• Susanna Kallur utsedd till Årets hetaste idrottare av
Expressen.

• Christian Olsson utsedd till Årets friidrottare i Sverige
av friidrott.se.

• Susanna Kallur utsedd till Årets kvinnliga idrottare av
RF och Aftonbladet.

• Kajsa Bergqvist nominerad till Årets kvinnliga presta-
tion i världen av Internationella Friidrottsförbundet.

• Åtta svenska rankade bland de tio bästa i världen i
respektive gren på Track & Fields världsranking.
Christian Olsson, Carolina Klüft och Kajsa Bergqvist,
rankades alla som nummer ett i sin gren.

Susanna Kallur var nominerad både till Årets kvinnliga 
idrottare och till Jerringpriset på Idrottsgalan. Svenska folket
valde Kallur till vinnare i det senare.
Foto: Henrik Montgomery/Scanpix.



Christian Olsson samlar kraft på EM-uppladdningslägret i franska
Cannes. En vecka senare var han EM-guldmedaljör i tresteg.
Foto: Ryno Quantz. 



För första gången i EM:s historia 
genomfördes invigningen utanför 

idrottsarenan. 100 000 hade samlats 
på Avenyn och Götaplatsen 

söndagen 6 augusti.
Foto: Kjell Holmner.



EM i Göteborg 2006 blev som alla hade hoppats – en succé. Sverige 
gjorde sitt bästa Europamästerskap på 54 år och tog sex medaljer 
med en rekordstor trupp och arrangemanget genomfördes på allra
bästa sätt. EM i Göteborg var ett arrangemang som för alltid satt
avtryck för framtiden.

Efter sju år av allt mer intensifierade förberedelser
var det i augusti äntligen dags för genomförandet
av det som i förväg beskrivits som Sveriges ”störs-
ta och vänligaste sport- och nöjesupplevelse un-
der detta årtionde”, de 19:e Europamästerskapen,
EM, i friidrott. Visst blev det den succé som alla
hoppats på. 

Evenemanget renderade mängder med lovord från tävlan-
de, media, publik och andra besökare såväl under EM
som efteråt. I ett nyhetsbrev från Europeiska Friidrotts-
förbundet, EAA skriver dess ordförande: ”Göteborg 2006
är nu en måttstock och vi planerar att bygga på dess
framgång vid genomförandet av framtida evenemang”.

Mottot från kandidaturen om att erbjuda ”More than a
sporting Event” uppfylldes med råge.

Hela stan utgjorde en arena som bjöd på upplevelser för
alla smakriktningar. Det som flertalet av alla besökare
framhöll som den mest positiva upplevelsen var den
hjälpsamhet och vänlighet som de mötts av bland anställ-
da, volontärer och göteborgarna överlag.

Välbesökt invigning
För första gången någonsin i EM:s historia genomfördes
invigningen utanför idrottsarenan. Det innebar att drygt
100 000 åskådare längs med Avenyn kunde ta del av

invigningen som genomfördes på Götaplatsen söndagen
6 augusti under ledning av värdparet Kristin Kaspersen
och Jonathan Edwards. Invigningen kunde även följas
runt-om i Europa via Eurosport och i en handfull natio-
nella kanaler. Efter de traditionella talen och inmarscher-
na bjöds på högklassig underhållning under temat
”Sverige möter Europa”. Det fullmatade programmet
innehöll ett utbud för alla smakriktningar, allt från
Göteborgs Symfoniker till hårdrockgruppen Hammerfall.
Helena Paparizou framförde den officiella EM-låten,
”Heroes”. Den formella öppningen av EM genomfördes
av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Ullevi den 7
augusti i anslutning till starten av det första finalpasset. 

Rekordmässigt på flera sätt
1288 aktiva från 48 nationer tävlade på Ullevi, fler än
någonsin tidigare. 31 nationer var med och delade på
medaljerna i de 47 grenarna, vilket även det är rekord.
Det slogs tio mästerskapsrekord av vilka Ryssland stod
för hälften. Yelena Isinbayeva vann stavfinalen på 4.80
och blev med det den sjätte personen i historien att vinna
de fem mästerskapen OS, VM, EM, inomhus-VM och
inomhus-EM. Ryssland toppade också medaljtabellen
överlägset med sina tolv guld, tolv silver och tio brons.
Näst bästa nation totalt var Spanien och Storbritannien
som tog elva medaljer var. Det slogs 34 nationsrekord
under EM. Av dessa stod Sverige för fyra. 

De sju tävlingsdagarna, med fem förmiddagspass och sju
eftermiddagspass, lockade totalt 269 038 åskådare. Detta
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EM i Göteborg satte avtryck 
för framtiden

Carolina Klüft, sjukamp
Christian Olsson, tresteg
Susanna Kallur, 100 mH

Guld

Silver

Brons

Johan Wissman, 200 m

Kajsa Bergqvist, höjd
Stefan Holm, höjd



inbringade drygt 111
MKR i biljettintäk-
ter, vilket är avse-
värt mer än vad
som inbringats till-
sammans under
de tre senaste
upplagorna av
EM (1994, 1998
och 2002).
Troligen hade
det kunnat bli
ännu något

fler åskådare om väd-
ret varit lite mer gynnsamt i slutet av

EM-veckan.

Även om det var mängder av besökare i Göteborg så följ-
de flertalet EM via media. Tack vare 2008 mediarepre-
sentanter på plats så kunde EM via tidningar, TV, radio
och Internet följas runt om i Europa. 32 TV- och 26
radiobolag fanns på plats med egen personal i Göteborg.
Den sammanlagda sändningstiden i TV uppgick till 1 379
timmar, vilket är en uppgång med närmare 40% från EM
2002. Det totala antalet tittare har dock gått ned relativt
markant, framför allt beroende på minskat intresse i 
stora länder som Italien, Polen, Tyskland och Storbritan-
nien. Intresset bland svenska TV-tittare var som vanligt i
världsklass. Fredagens sändningar med bland annat 
100 m häck och höjd för kvinnor sågs av 2 050 000 per-
soner. Sändningarna från samtliga sju tävlingsdagar fanns
med på tio-i-topplistan av de mest sedda TV-programmen
i Sverige under EM-veckan.

Intresset för evenemangets hemsida steg allt mer ju när-
mare EM tiden gick. Under tävlingsdagarna gjordes i

genomsnitt 64 886 besök per dag vilket är mer än vad
som lockades att besöka hemsidan för VM i Paris 2003.

I samband med EM i Göteborg tog EAA 364 dopingtes-
ter, vilket är tre gånger mer än vid EM i München 2002.
Glädjande nog var det inget av proverna som var positivt.

Överraskningarnas EM
Då VM i Göteborg 1995 blev en stor succé fanns det
högt ställda förväntningar, såväl nationellt som interna-
tionellt, inför EM. En central strategi blev därför att för-
söka överraska besökarna och därigenom överträffa
deras förväntningar. Detta synsätt integrerades i plane-
ringen inom samtliga områden. En av överraskningarna
var att de värdar och värdinnor som bar fram medaljer
och blommor även sjöng sju av nationalsångerna på res-
pektive språk. Även i fråga om presentation av tävlingen
bjöds publiken på överraskningar i form av animerade
maskotvinjetter på storbildsskärmen, ett ”jazzigt” musik-
tema och en ”pre show” med Carin Hjulström-Livh och
Lennart Julin som programledare. Journalisterna på 
medialäktaren överraskades av att volontärer i kockmun-
dering gick runt och bjöd på bland annat ”Västkus-
tapas”. En annan uppskattad överraskning bestod i att
hundratals volontärer samlats på Landvetter måndagen
14 augusti för att hjälpa till vid avresan och ta farväl av
de hemvändande gästerna.

1.8 miljoner besökare på EM-festen
Redan under kandidaturen fanns en strävan att göra EM
till mer än bara ett idrottsevenemang. Det var därför
tidigt klart att det årliga Göteborgskalaset skulle sam-
manfalla med EM och därför döpas om till EM-festen.
EM-festen, som pågick mellan 4 – 13 augusti, samlade
totalt 1.8 miljoner besökare på de 20 festplaster, alla med
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Detta inbringade drygt

111 MKR i biljettintäk-

ter, vilket är avsevärt

mer än vad som in-

bringats tillsammans

under de tre senaste

upplagorna

av EM

”

”

More than a sporting Event. Avenyn var en central plats för EM-veckans aktiviteter.
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fri entré, som låg på bekvämt gångavstånd från Ullevi.
Där erbjöds mat, underhållning, utställningar och idrotts-
liga pröva-på aktiviteter för gammal som ung. Omkring
500 artister uppträdde på tiotalet scener och närmare 
1 000 programpunkter genomfördes. Förutom invigning-
en på Götaplatsen innebar gång- och maratontävlingarna
en naturlig koppling mellan friidrotten på Ullevi och fes-
ten på stan. Den fjärde och sista upplagan av EM-loppet,
som i år hade 3 719 fullföljande deltagare, var också en
del i EM-festen. Hela Göteborg genomsyrades av ett
gemensamt utsmyckningskoncept där EM-färgerna åter-
fanns i banér, blomsterarrangemang, flaggor, papperskor-
gar och skyltprogram.

Omfattande marknadsföring
Tack vare att marknadsföringen av EM samordnades
med marknadsföringen av Göteborg gavs utrymme för en
omfattning som förmodligen inte skådats kring något
annat evenemang i Sverige tidigare. Den tredje marknads-
föringskampanjen gentemot allmänheten genomfördes i
mars. Kampanjen som förutom i dagspress även förekom
i TV (TV 4 och Eurosport) och i utomhusreklam på 
1 300 platser blev mycket lyckad. Inte mindre än 60 000
biljetter bokades den 13 mars då dagbiljetterna släpptes.
Ett annat positivt tecken enligt den av Synovate Temo
genomförda undersökningen var att i april kände 51% av
alla svenskar  till att EM skulle gå i Göteborg, vilket kan
jämföras med mätningen i september 2005 då det var
35%. I den fjärde och sista kampanjen, som ägde rum
under juli, omfattade utomhusreklamen 2 700 positioner.
I princip all marknadsföring inför EM har baserats på
Sveriges främsta aktiva, vilka på ett välvilligt sätt ställt
upp på en rad fotograferingar och filminspelningar.  

Organisation 
EM arrangerades gemensamt av Göteborgs Stad (genom
två av des bolag Got Event och Göteborg & Co) och
Svenska Friidrottsförbundet, SFIF i nära samverkan. Den
lokala organisationskommittén, LOC för EM, som har
haft det övergripande ansvaret för förberedelserna och
genomförandet, har under verksamhetsåret haft sex sam-
manträden. SFIF har representerats av Yngve Andersson
(ordförande), Christina Liffner (vice ordförande) och
Lennart Karlberg.

Det av Göteborgs Stad ägda bolaget Got Event AB har
haft det operativa ansvaret för planering, genomförande
och uppföljning av EM i enlighet med arrangörsavtalet
med EAA. Under dess VD har det funnits ett EM-kansli
vars arbete har letts av generalsekreteraren för EM,
Toralf Nilsson. Antalet projektanställda vid EM-kansliet
uppgick som mest till 49 personer. Därtill var det samti-
digt ytterligare ett 30-tal personer inom Got Event som
på deltid var knutna till projektet.

Ansvaret för planering och genomförande av EM-festen,
inklusive invigningen på Götaplatsen, samt samordningen
av marknadsföringen av EM och Göteborg ansvarade
Göteborg & Co för.

Förutom Got Event och Göteborg & Co var det en

mängd olika förvaltningar och bolag inom Göteborgs
Stad, liksom regionala och nationella myndigheter, som
medverkade i planeringen och genomförandet av EM
utifrån respektive kompetensområde. 

EM hade dock aldrig varit möjligt att genomföra utan det
stora engagemang och den entusiasm som präglade de 
2 976 volontärernas insats. Den gemensamma utbildning-
en, som genomfördes i samverkan med SISU Idrottsutbil-
darna, inleddes i januari med en heldag för knappt 500
personer åt gången. Under april – maj genomfördes ut-
bildning inom respektive funktionsområde och juni – juli
ägnades åt praktisk träning för de olika arbetsuppgifter-
na. De första uppdragen började den 15 juli och de sista
avslutade sina uppdrag den 18 augusti.
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Göteborgskalaset döptes om till EM-festen och samlade 1.8 miljo-
ner besökare på 20 festplatser runt om Göteborg. Frihamnspiren
var en välbesökt sådan.
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Ekonomi i balans 
Det interna målet för EM-organisationen har varit att
”leverera det bästa evenemanget i Sverige någonsin och
det med en ekonomi i balans.” Detta mål var naturligtvis
en utmaning dels med tanke på evenemangets komplexi-
tet och inbyggda risker på kostnadssidan, men också på
grund av det faktum att utfallet av biljettförsäljningen
blev känt först i samband med genomförandet. Tack vare
upprepade budgetrevisioner, en regelbunden och detalje-
rad prognosuppföljning, att målet för sponsorförsäljning-
en uppnåddes redan under 2005 och en rimlig reserv för
oförutsedda kostnader kunde målet om en ekonomi i
balans uppfyllas trots att de saknades knappt fyra miljo-
ner kronor till uppsatt mål för biljettförsäljningen. Den
totala omslutningen för EM (evenemangsbudgeten) ham-
nade på 167 MKR med en mindre vinst om ca 0,5 MKR.
Det bör dock noteras att en hel del kostnader kring EM,
såsom till exempel EM-festen, byte av löparbanor, del av
invigningen och del av marknadsföringen låg utanför
EM-budgeten.

Flaggan överlämnad till Barcelona
På söndagens avslutning var inte vädret lika gynnsamt
som vid invigningen vilket gjorde att det var lite glest på
läktarna. Men programmet med allsång till ABBA-med-
ley, kända artister och alla aktiva på innerplan tillsam-
mans med volontärer var en bubblande uppvisning i gläd-
je. Programmet avrundades med sången ”Barcelona” och
att den spanska värdstaden för EM 2010 tog över EAA-
flaggan. De kommande arrangörerna hade en stor delega-
tion på plats i Göteborg under EM för att se och lära.
Erfarenhetsöverföringen har därefter fortgått under hös-
ten. 

14

EM i Göteborg

270 000 åskådare kom och såg EM på Ullevi. För familjen Liljeblad blev det en oförglömlig upplevelse.
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För att dra största möjliga nytta av arrangemanget arran-
gerade Svenska Friidrottsförbundet, SFIF under EM-veck-
an en mängd aktiviteter vid sidan av tävlingarna.
Ansvaret för planeringen och genomförandet av dessa
aktiviteter låg på SFIF:s kansli och styrelse.

Landslaget
Landslagets målsättning för EM var att ta sex medaljer
samt att 70% av truppen skulle placera sig bättre än sin
ranking. Resultatet blev över all förväntan och Sverige
gjorde det bästa Europamästerskapet på 54 år.

• 6 medaljer, sexa i medaljlistan

• 71 nationspoäng, nia i poänglistan

• 14 placeringar bland de åtta bästa

• 21 finalplatser

• 84% slog sin ranking

Totalt ingick 66 aktiva och 32 ledare i truppen + 26 hem-
matränare på plats. Coacher, landslagsledning, medicins-
ka teamet och mediateamet arbetade stundtals dygnet

runt för att skapa de bästa förutsättningarna för de akti-
va att lyckas i mästerskapen.

Styrelsen
Samtliga styrelseledamöter var på plats och ansvarade för
olika arbetsuppgifter under EM. Ett stort arbete lades ner
på fem kommunseminarier, som totalt samlade cirka 200
deltagare. Representation och möten med företrädare för
den internationella idrottsrörelsen, riksdag, regering och
departement, hovet och evenemangets och SFIF:s sponso-
rer var en annan stor uppgift för styrelsen. Vid dessa
olika möten medverkade representanter för IAAF, EAA,
IOC, EBU, RF, SISU, SOK, staten, hovet och utländska
ambassadörer.

Kansliet
Vid EM flyttade SFIF:s kansli under tio dagar från ordi-
narie lokaler i Solna till Göteborg. Ett temporärt kansli
sattes upp på hotell Gothia Towers där landslaget bodde.
All kanslipersonal var engagerad i olika arbetsuppgifter
under EM-veckan.
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Carolina Klüft stod pall för det enorma trycket på hemmaplan. Nytt mästerskapsguld i sjukamp trots en besvärlig säsong med skador.

Förbundsaktiviteter under EM
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Två anställda från SFIF:s kansli hjälpte under EM till
som tävlingsfunktionärer i speakerorganisationen.

2006 nya tränare
Under fyra dagar vid EM samlades ett 60-tal av de ansva-
riga för utbildningsprojektet ”2006 nya tränare” från
samtliga Friidrottscentrum, FC. Syftet var att genomföra
en avstämnings- och inspirationskonferens. Programmet
bestod av seminarium, föreläsningar och planeringspass
kombinerat med besök på EM-tävlingarna. Bland förelä-
sarna fanns bland andra ungdomsforskaren Mats
Trondman som redovisade resultat från sin studie ”Unga
och föreningsidrotten”, Yannick Tregaro som delgav sina
tankar om ledarskap för tonåringar och Per Jutterström
som presenterade satsningen på utbildning av svensk fri-
idrotts ”Framtidsledare”.

Föreningar och distrikt
Många föreningar och distrikt anordnade resor till EM i
Göteborg för att titta på tävlingarna, delta i olika semina-
rier och genomföra egna konferenser och andra aktivite-
ter. Energikampen, en nationell klubblagtävling för 14-
och 15-åringar som startats på initiativ av SFIF från pro-
jektet ”Lagtävlingar i friidrott” genomförde sin riksfinal
på Ullevi under EM:s sista tävlingspass. Kvaltävlingar
hade arrangerats i 17 distrikt under maj och juni med 32
lag från 30 föreningar.

Marknad
Svensk Friidrott hade i sponsorbyn vid Ullevi ett eget

sponsortält. I tältet samlades sponsorer och samarbets-
partners samt inbjudna gäster varje dag. För deltagarna i
kommunseminarierna var tältet den centrala platsen
under EM. Besökarna delgavs information om Svensk
Friidrott, fick lyssna till intervjuer med svenska EM-delta-
gare samt bjöds på mat och dryck. Sammanlagt passerade
cirka 1 000 gäster tältet under EM-veckan.

Kommunseminarum
Under fem dagar vid EM-veckan arrangerades seminariet
”Friidrotten och framtiden i din kommun”. Seminariet
presenterade framtidsvisioner, strategier och konkreta lös-
ningar för friidrottsutveckling i kommuner. Man diskute-
rade behov och möjligheter till gemensam utveckling av
evenemang och arenor. Varje dag hade nya deltagare och
inleddes med presentation av Svensk Friidrotts framtids-
vision och huvudaktiviteter inom området. Efter lunch i
sponsorbyn gjordes studiebesök i inomhusanläggningen
Friidrottens Hus med en redogörelse för Göteborgs Stads
investeringsfilosofi för friidrotten. Därefter fick deltagar-
na se EM:s uppvärmningsarena och dagen avslutades att
se tävlingarna på Ullevi. Deltagare var 200 kommunan-
svariga inom fritidssektorn från 60 kommuner tillsam-
mans med ledare från friidrottsföreningar i samma kom-
muner. 

FIG-tränare
Under veckan genomfördes en fortbildningsvecka för fri-
idrottsgymnasiernas 20 tränare. Varje dag innehöll ett
seminarium med olika ämnen och olika gästföreläsare,
utöver möjligheten att se träningar och EM-tävlingarna.
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Landslaget hyllas i kortege genom Göteborg i en buss 
cabriolet. Göteborg & Co:s vice VD Leif Nilsson försöker 
hålla jämna steg.
Foto: Ryno Quantz.



Europeiska Ungdomsforumet
Som en förlängning av SFIF:s satsning på unga ledare
presenterades redan i EM-ansökan ett projekt kallat det
”Europeiska Ungdomsforumet”. Projektet syftade till att
skapa en mötesplats och stimulans av unga ledare från
hela Europa. Samtliga medlemsförbund inbjöds att sända
upp till fyra ledare i åldern 18 – 25 år. Forumet, som
genomfördes den 5 – 10 augusti, samlade totalt 108 leda-
re från 38 länder, däribland 21 från Sverige som fått möj-
lighet att ha fler deltagare än övriga. Programmet bestod
av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, diskussioner,
sociala aktiviteter samt givetvis möjligheten att titta på
tävlingarna. Bland uppskattade programinslag kan näm-
nas en föreläsning av Sergey Bubka och ett besök av
H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Sponsorernas aktiviteter under EM
Puma gjorde under EM stora marknadsföringsinsatser i
Göteborg med aktiviteter på Avenyn, Trädgår’n, i spon-
sorbyn och på Heden, dagliga kundevent, arenareklam
och TV-reklam och aktiviteter tillsammans med landsla-

get. De levererade
även kläder till de 
2 976 volontärer som
arbetade under EM
samt sålde det offici-
ella landslagssorti-
mentet på Ullevi och i
sporthandeln.

Även GP, som var
EM-sponsor, hade ett
eget tält i sponsorbyn
med dagliga kundar-
rangemang.

Nordea bjöd under
veckan in 800 ungdo-
mar som fick chansen
att se EM från läk-
tarplats samt träffa
Nordeas ambassadö-
rer Susanna Kallur,

Emma Green och Mustafa Mohamed. Nordea bjöd också
på en middag för 75 ledare inom projektet ”2006 nya
tränare” där Yannick Tregaro medverkade.

Fortum genomförde en kundaktivitet där Stefan Holm
medverkade som hemlig gäst.

Eniro, Folkspel, Wackes, DN och Scandic bjöd in kunder
till sponsorbyn.

Mustafa Mohamed i samspråk med
RF:s ordförande Karin Mattsson i
Svensk Friidrotts sponsortält.
Foto: Ryno Quantz.

Foto:
Jorma Valkonen.



Silversötma. Johan Wissman tog 
EM-silver på 200 m.
Foto: Ryno Quantz.



Nio mästerskapsmedaljer i inomhus-VM i Moskva
och EM i Göteborg samt det bästa svenska resul-
tatet i ett EM på 54 år. Det är höjdpunkterna för
landslaget 2006 som presterat ännu ett fantastiskt
friidrottsår.

Femnationsmatch i Glasgow
Landslagsåret inleddes med Femnationsmatchen i Glas-
gow mellan Sverige, Ryssland, Storbritannien, Italien och
ett kombinationslag från Brittiska Samväldet. Det blev en
svensk grenseger på den manliga sidan där Alhaji Jeng
vann stavhoppet. På den kvinnliga sidan fick vi två gren-
segrar genom Susanna Kallur på 60mh och Kajsa Berg-
qvist i höjd. I den totala poängställningen slutade vi fyra.
Ryssland segrade stort.

Europacupen inomhus i Liévin
Eftersom de svenska tjejerna kvalificerat sig till Europa-
cupens superliga utomhus var de även för första gången
inbjudna till superligan inomhus. Grenprogrammet var
begränsat till åtta grenar plus stafett för att kunna
genomföra tävlingen som en friidrottsgala under en kväll.

Vi hade otur med grenprogrammet men lyckades med en
grenseger genom Susanna Kallur som segrade på 60mh

på 7.95 sek. I övriga grenar placerade vi oss på platserna
6-8 och slutade också på åttondeplats totalt. De ryska
damerna segrade i överlägsen stil.

Inomhus-VM i Moskva
Den svenska truppen bestod av nio män och fem kvinnor.
Christian Olsson och Kajsa Bergqvist kunde inte delta på
grund av skador och Carolina Klüft och Robert Kronberg
avstod tävlande under inomhussäsongen. Trots detta tog
sig nio av truppens 14 deltagare till final. Alhaji Jeng tog
medalj i sitt första internationella mästerskap, silver efter
en fenomenal hoppning i både kvalet och i finalen. Alhaji
hade guldläge ända till stavtävlingens absolut sista hopp
då han blev snuvad på guldmedaljen. Linus Thörnblad
tog en bronsmedalj på personrekordet 2.33m och Stefan
Holm blev femma. Susanna Kallur tog en bronsmedalj i
en mycket jämn final på 60mh, 3/100 från guldet och
1/100 från silvret. Jenny Kallur blev åtta i sin tredje raka
mästerskapsfinal. Killarna satte på 4x400m svenskt
rekord i försöken med 3.07.10. I finalen slogs de om en
bronsmedalj enda in på mållinjen. Det fattades 4/10 till
en medalj denna gång. Trots att flera var skadade och att
två medaljörer från året innan inte gjorde någon inom-
hussäsong denna vinter, blev årets facit på inomhus-VM
ett silver, två brons och ytterligare tre finalplatser. 
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Landslagsverksamheten

Sveriges bästa EM i modern tid

Tre medaljer vid inomhus-VM i Moskva. Linus Thörnblad och Susanna Kallur brons och Alhaji Jeng silver.
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Landslagsläger i Monte Gordo Portugal
Årets landslagsläger, som ingick i EM-satsningen var för-
lagt till Monte Gordo i Portugal under tre veckor i maj.
Intresset för lägret var stort med 145 deltagare. Förutom
träning var det medicinska teamet på plats för att ge
behandlingar samt göra uppföljning av de aktiva. Det
erbjöds också utbildningsträffar under lägret. Landslags-
ledningen informerade om den kommande säsongen samt
naturligtvis om förberedelserna mot EM. Media var
inbjudna under två dagar för intervjuer och fotografering.
SOK:s resurspersoner var på plats och hjälpte till med
bland annat styrketräning och medicinskt screening av
framförallt Elitidrottsskolans deltagare.

Europacupen i Prag, män
Målsättningen att klara av avancemang till superligan var
den enda möjliga med tanke på att vi missade avance-
mang med endast två poäng 2005. På förhand såg
Tjeckien och Belgien ut att bli våra huvudmotståndare.
Trots att vi lyckades vinna sex av grenarna fick vi se oss
besegrade med fem poäng av Belgien. Belgien lyckades ta
fyra grensegrar men hade ett betydligt jämnare lag än oss
vilket visade sig vara avgörande till deras fördel denna
gång. För andra året i rad kom vi tvåa och föll på
mållinjen för att gå upp till superligan.

Superligan i Malaga, kvinnor
Kvinnorna hade för första gången kvalificerat sig till
superligan och tillhörde nu de nio bästa nationerna i
Europa. Med bästa möjliga lag på plats i Malaga var
målsättningen att hänga kvar och bli bland de sex bästa
lagen. Statistiskt på förhand skulle vi vara 20 poäng från
att kunna klara oss kvar och vi skulle komma sist på 69
poäng. Men statistik är en sak och tävling en annan. Vi
lyckades ta två grensegrar genom Susanna Kallur på
100mh och Kajsa Bergqvist i höjd. I endast fem av de
tjugo grenarna kom vi på sista plats. Det gjorde att kam-
pen om en plats bland de sex första lagen levde under
hela tävlingen. Vi slutade på en åttondeplats med 81
poäng och endast nio poäng upp till den åtråvärda sjät-
teplatsen. Vi slog Rumänien och var endast fyra respekti-
ve nio poäng efter Storbritannien och Spanien. Tjejerna
visade en fantastisk inställning och presterade bra resultat
i den mycket hårda konkurrensen. 

Precamp Cannes
Valet av Cannes som uppladdningsort inför EM var inte
helt självklar. Diskussioner hade förts en längre tid kring
olika alternativ för bästa möjliga förutsättningar. Tre
huvudalternativ fanns: att ladda i Sverige, annat land i
Norden eller ett alternativ där vi var garanterade bra
väder och lugn och ro någonstans i Europa men ändå
med en enkel resa in till Göteborg.

Valet föll på Cannes. Hotellet låg vid träningsarenan med
tio minuters promenad till stranden. 

Två av dagarna var avsatta till mediadagar med ett 30-tal
besökande journalister. Mediadagarna fungerade också
som sociala aktiviteter med dagsutflykter; ena dagen båt-

utflykt till ön Sainte Marguerite och andra dagen till par-
fymfabriken Fragonard i Grasse. Deltagandet på precam-
pen var högt och fem av de sex medaljörerna på EM
valde att vara med och totalt 80% av hela truppen.
Förutom de aktiva så var landslagsledningen, mäster-
skapscoacherna, hemmatränarna, mediateamet och det
medicinska teamet på plats i slutförberedelserna.

EM Göteborg
Målsättningen för truppen, bestående av 66 aktiva, var
sex medaljer samt att 70% av truppen skulle placera sig
bättre än sin ranking. Ett mästerskap på hemmaplan ger
stora möjligheter att prestera men ställer även hårda krav
på de aktiva att hantera den ökade press som ett hemma-
mästerskap innebär. De aktiva var uttagna efter de inter-
nationella kvalgränserna. Att antalet aktiva var fler än
tidigare EM var ett resultat av att det var fler som höll en
högre internationell nivå. Samtliga aktiva kunde efter EM
berätta om att de aldrig tidigare varit så nervösa inför ett
mästerskap. Det gällde både för etablerade OS-medaljö-
rer och de med mindre internationell rutin. Trots detta
lyckades de vända denna nervositet till något positivt när
de kom in på Ullevi. Medaljmålet på sex medaljer upp-
nåddes och 84% av truppen slog sin ranking.

Carolina Klüft, sjukamp, klarade än en gång av att vinna
ett mästerskap. Denna gång på det nya mästerskapsrekor-
det 6740 poäng och hon var 317 poäng före tvåan.
Carolinas prestation blir än större om man väger in de
skadeproblem hon hade före och även under EM och att
hon trots detta gjorde den bästa sjukampen i EM:s histo-
ria.

Christian Olsson, tresteg, gjorde sitt första mästerskap
sedan OS i Aten 2004. Han var nu tillbaka i samma goda
form som då och vann med 46 cm. Med tanke på att
Christian säsongsdebuterade endast två månader innan
EM efter två års fotskada är prestationen än mer an-
märkningsvärd. 

Susanna Kallur, 100 mh, kom till EM som favorit. Hon
gav inte sina konkurrenter skuggan av en chans i vare sig
försök, semifinal eller i final. Segermarginalen var för
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På utflykt till ön Sainte Marguerite under EM-uppladdningen i
Cannes.
Foto: Ryno Quantz.
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dessa sammanhang överlägsna 13/100 och segern var ald-
rig hotad. Trots första gången som guldfavorit och på
hemmaplan så hanterade Susanna det på ett mästerligt
sätt vilket också gjorde henne till Europamästarinna.

Johan Wissman, 200m, kom till EM som en av många
utmanare till att vara med och slåss om medaljerna.
Säsongsupplägget och formtoppningen hade lyckats till
100% och Johan satte svenskt rekord vid två tillfällen,
först i semifinalen och sedan en tangering av det i finalen.
Med ett taktiskt perfekt genomfört mästerskap kunde
Johan springa hem Sveriges första manliga mästerskaps-
medalj utomhus i kort sprint på 44 år, silver.

Kajsa Bergqvist, höjd, var inför EM en av guldfavoriter-
na. Kajsa hade under sommaren radat upp flera tävlingar
med fantastiska resultat och utmanat världsrekordet vid
flera tillfällen. Formen var bevisligen under precampen i
Cannes fortfarande god. Hon hoppade också mycket bra
på EM och högre än när hon vann VM året innan.
Tyvärr höjde sig två av hennes konkurrenter otroligt
mycket denna dag och Tia Hellebaut, Belgien som vann
guldet och satte personligt rekord flera gånger i finalen.
Trots mycket bra hoppning av Kajsa fick hon nöja sig
med bronset. Naturligtvis en fantastisk insats, men för
Kajsa kändes det som en liten besvikelse eftersom hon
visste att hon hade guldet inom räckhåll och bara var en
hårfin rivning från att vinna guldmedaljen.

Stefan Holm, höjd, mycket revanschsugen efter fjolårets
VM där han inte kunde göra sig rättvisa på grund av
sjukdom. Stefan är med sin rutin en fantastisk mäster-
skapshoppare som höjer sig en nivå när det blir strid man
mot man i mästerskapsfinaler. Så även denna gång där
Stefan och Linus Thörnblad var med och slogs om medal-
jerna. När det bara var fyra hoppare kvar var två svens-
kar. Stefan knep bronset på 2.34 m och Linus slutade
fyra och satte nytt personligt rekord på samma höjd.

Total slutade det med det bästa Europamästerskap
Sverige gjort på 54 år

Junior-VM 19 år Beijing
Samtidigt som EM pågick i Göteborg åkte juniorlands-
lagsledaren Malin Ewerlöf-Krepp med 22 juniorer till
JVM19 i Beijing Kina. Sammanfattningsvis blev det
svenska utfallet ganska blygsamt. Ebba Jungmark, höjd,
var bäst med en femteplats. Karolina Pedersen, slägga,
var sjua och Erika Wiklund, höjd, åtta.

Finnkampen
På papperet såg det ut som damerna skulle ha en bra
chans att vinna och herrkampen såg på förhand ut att gå
till Finland då de statistiskt hade ett försprång på cirka
25 poäng. I år saknades flera på grund av skada och
sjukdom efter EM, bland andra Christian Olsson, Alhaji
Jeng, Mustafa Mohamed, Oscar Jansson, Staffan Strand,
Niklas Arrhenius, Carolina Klüft, Jessica Samuelsson och
Susanna Kallur. Efter första dagens tävlingar hade det
manliga laget tagit in 15 av de 25 poäng man låg efter
och förutsättningarna för en rafflande slutuppgörelse

hade förbättrats betydligt. Kvinnorna hade ett poängmäs-
sigt övertag om än inte så stort.

Den andra dagen fortsatte killarna att ta pluspoäng och
landskampen var inte avgjord innan den sista grenen
3000m hinder skulle starta. Där gjorde killarna en he-
roisk insats och tog ytterligare pluspoäng men finnarna
lyckades vinna totalt med endast tre poäng. Det som såg
ut som en jämn dammatch efter dag ett, slutade med att
tjejerna gjorde processen kort med de finska damerna
under den andra dagen och vann till slut med 43 poäng. 

Jämför man grengrupperna och länderna mellan så kan
man se att den största skillnaden i dam respektive herr-
matchen är att de svenska damerna står upp mot det fins-
ka motståndet i kastgrenarna och har där ett poängöver-
tag. I den manliga kampen så förlorar vi årligen kastgre-
narna med totalt 35 poäng eller mer. Ska vi förbättra
våra möjligheter till vinst i herrkampen måste alla våra
bästa aktiva i alla grenar ta sitt ansvar och delta.

Landslagssamling Klövsjö
I samband med Friidrottsgalan sista helgen i oktober
samlades landslaget för en uppstartshelg i fjällmiljö inför
VM i Osaka 2007. Fokus låg på teambildning och plane-
ring där aktiviteterna var av de mer udda slaget; jakt, 4-
hjulingssafari, orientering, klättring och problemlösning.
Inbjudna var de som under 2006 klarat A- eller B-kval-
gränsen till VM och 40 aktiva och tränare deltog på sam-
lingen i Klövsjö-Vemdalen i Jämtland.

Terräng-EM San Giorgio su Legnano
Vid terräng-EM i italienska San Giorgio su Legnano sva-
rade Mustafa Mohamed med den bästa svenska insatsen
genom att bli fyra, två sekunder från brons och fem från
silvermedaljen. Sverige blev sjua i den manliga lagtävling-
en.

Johan Wissman laddar för VM i Osaka vid landslagssamlingen i
Klövsjö.
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EM-satsningen
Ett 80-tal aktiva och 55 tränare från 40-talet föreningar
har deltagit i EM-satsningen som inleddes i slutet av
2004. Resultatet av alla gemensamma ansträngningar
från föreningar, förbund, aktiva och tränare ledde till den
största EM truppen någonsin med 66 aktiva deltagare
med det bästa svenska EM-resultatet på 54 år.

En målsättning med EM-satsningen var att förbereda
EM-truppen inför de speciella betingelser som råder vid
ett mästerskap på hemmaplan som exempelvis extra tryck
från media, sponsorer, kompisar, familj, förening och all-
mänheten. Det var även viktigt att få detta EM till att bli
allas EM. Stor vikt lades på att hemmatränare och mäs-
terskapscoacher skulle lära känna varandra innan det
blev skarpt läge i Göteborg. Tid och möjlighet har givits
för att diskutera hur de på bästa möjliga sätt skulle hjäl-
pa de aktiva till optimal prestation i ett pressat läge. 

En speciell satsning på medicinsk uppbackning har gjorts;
både vid landslagssamlingar, läger och tävlingar men
framförallt på hemmaplan i den vardagliga träningen.
Folksams vårdkostnadsförsäkring var en del av denna
satsning. Nätverksbyggande med olika terapeuter på
hemmaplan var en annan. Resultatet var mycket positivt
och skadeläget i truppen inför EM var minsta tänkbara
om än naturligtvis inte helt skadefritt. Kris- och medie-
hantering har också prioriterats i EM-satsningen.

Under 2006 intensifierades aktiviteterna i EM-satsningen.
Följande aktiviteter har genomförts:

• En förberedande träff genomfördes i Göteborg första
helgen i april där vi provbodde hotellet och bekantade
oss med alla EM-områden och tävlingsarenan Ullevi.
Under helgen diskuterades olika frågeställningar som
fanns inför EM igenom och de aktiva fick ge sina syn-
punkter på vad som är viktigt att jobba med de sista
månaderna fram till EM. Det sista utbildningstillfället
för hemmatränarna och mästerskapscoacherna i det
ledarutvecklingsprogram som startade 2005 genomför-
des också under denna helg. Totalt cirka 400 000 kr.

• Extra stöd till aktiva i form av träningsbidrag samt att
Svensk Friidrott betalat 50% av kostnaden för
Folksams vårdkostnadsförsäkring för de aktiva som
ingick i EM-satsningen. Totalt cirka 200 000 kr.

• Landslagsläger i Monte Gordo, Portugal där kostnader-
na för två veckors kost och logi samt medicinsk service,
dietist, mediaservice samt utbildningsinsatser togs.
Totalt cirka 700 000 kr.

• Precamp i Cannes där Svensk Friidrott stod för samtli-
ga kostnader för både de aktiva och deras hemmaträ-
nare under denna sista viktiga formtoppningsvecka
innan mästerskapet. Inkluderat resa, kost & logi,
mediadagar, medicinsk service etc cirka 900 000 kr.

• Under EM fick vi som hemmanation stå för våra egna
logikostnader. Kost och logi samt resor till och från
Göteborg samt arvoderingar till coacherna i EM-trup-
pen. Totalt cirka 1 000 000 kr.
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80 aktiva, 55 tränare från 40 föreningar ingick i EM-satsningen. Robert Kronberg, femma på 110 meter häck, var en av dem.
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Förbundskaptenen har två grupperingar till sin
hjälp för att diskutera aktuella frågor av intresse
för landslagsavdelningen. Den ena är landslagets
ledningsgrupp bestående av företrädare för samtli-
ga grengrupper, friidrottsgymnasierna och elitträ-
narna. Den andra är de aktivas råd som har tre
manliga och tre kvinnliga representanter som är
framröstat av 100 elitaktiva.

Två grengruppschefer, GGC har haft halvtidsanställning-
ar, en för medel-långdistans och en för kast. Dessa perso-
ner har varit ett stort stöd till föreningarna i utvecklingen
av de aktiva och dess tränare. Till sin hjälp har GGC ett
antal grenutvecklingsansvariga, GUA. Grengruppsche-
ferna har under året genomfört ett tjugotal utvecklings-
träffar för cirka 400 aktiva och tränare. GGC och GUA
fungerar som ett nätverk och är en viktig remissinstans
till förbundskaptenen samt landslagsledarna när det gäl-
ler laguttagningar av aktiva och ledare till landskamper
och mästerskap. Målsättningen med grengruppschefernas
och grenutvecklingsansvarigas arbete har varit att vara
den aktiva och dess personlige tränare behjälplig med råd
och stöd kring den idrottsliga situationen. Så långt som
möjligt skall strävan vara att försöka medverka till att
göra träningssituationen i hemmamiljön så optimal som
möjligt.

Samarbete med SOK
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK har under verksam-
hetsåret stöttat Svensk Friidrott i ”Topp- och Talang-
projektet” och Team Eniro Elitidrottsskolan.

Topp- och talangprogrammet innebär ett omfattande
individuellt riktat stöd till aktiva och dess hemmatränare
som bedöms ha en potential att kunna konkurrera om en
medalj vid OS 2008 alternativt OS 2012. Formerna för
stödet har utvecklats i dialog mellan SOK, Svensk
Friidrott, den aktive och dennes hemmatränare. 

I topp- och talangprojektet har följande ingått; Kirsten
Belin, Kajsa Bergqvist, Emma Green, Stefan Holm,
Christian Olsson, Jenny Kallur, Susanna Kallur, Carolina
Klüft, Patrik Kristiansson, Robert Kronberg, Linus
Thörnblad, Johan Wissman. 1 juli tillkom Alhaji Jeng. 

Team Eniro Elitidrottsskolan
En speciell satsning riktad till unga aktiva som med goda
insatser på JEM/JVM bevisat potential för att utvecklas
till en internationellt konkurrenskraftig senior. Erfaren-
heten har visat att det steget många gånger varit svårt för
den aktive och hans/hennes förening att ta på egen hand
och att det inte alltid – eller ens främst – handlat om själ-
va träningskomponenten.

Elitidrottsskolans fokus är därför att ge nödvändig kun-
skap om ”allt runtikring” som också måste till för att
man skall kunna etablera sig som en internationellt fram-
gångsrik seniorfriidrottare. Grundpelarna för Elitidrotts-
skolan har alltsedan starten i mitten på 1990-talet varit:
teambildning, mentorskap, prestationspsykologi, mental
träning, kostutbildning, mediautbildning, att få hjälp med
internationell matchning till utlandstävlingar på rätt nivå
samt skapa möjligheter att möta andra svenska och inter-
nationella aktiva och tränare.

I Team Eniro Elitidrottsskolan ingick följande aktiva/trä-
nare från följande föreningar 2006: 

IF Göta: Emma Björkman/Steffen Fricke

Hässelby SK: Mattias Claesson/Sune Andersson, 
Jessica Samuelsson/Dejan Mirkovic

KA 2: Magnus Arvidsson/Jonas Mellbom

IK Lerum FI: Pontus Thomée/Roland Thomée

Malmö AI: Jesper Fritz/Stanislav Szczyrba, 
Per Strandqvist/Claes Örberg

Mölndals AIK: Ebba Jungmark/Peter Hornebrandt

GoIF Tjalve: Joni Jaako/Krister Hultberg

IFK Trelleborg: Tracey Andersson/Kenth Gardenkrans

IFK Tumba: Michel Torneus/Oscar Gidewall

Varbergs GoIF: Linda Berntsson/Mikael Norman

Örgryte IS: Gustav Hultgren/Thomas Kyöttilä

Nätverket viktigt
för landslaget

Målsättningen med grengrupps-

chefernas och grenutvecklingsan-

svarigas arbete har varit att vara

den aktiva och dess personlige

tränare behjälplig med råd och

stöd kring den idrottsliga 

situationen.

”
”

Team Eniro Elitidrottsskolan på landslagsläger i Monte Gordo på
portugisiska sydkusten.
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Friidrottens medicinska råd
Under ledning av landslagsläkaren har friidrottens medi-
cinska råd fortsatt utveckla sitt nätverk. Detta består i
dag av ett hundratal yrkesutövare, i första hand läkare
och sjukgymnaster runtom i landet, som är beredda att
hjälpa de aktiva som får problem med skador och sjuk-
domar. Medlemmarna i nätverket får nyhetsbrevet
Nätverksbladet samt har bjudits in till två träffar: Den
första i samband med DN-Galan och den andra i sam-
band med Friidrottsgalan.

Antidoping
Svensk Friidrott har under en lång tid varit aktivt verk-
sam i kampen mot doping. Under de senaste åren har ett
allt närmare samarbete med Riksidrottsförbundet, RF
och dess Anti Doping Grupp, ADG bedrivits för att för-
bättra tester såväl i samband med tävlingar som utanför
dessa (”out-of-competition”). För att de senare skall fun-
gera väl i praktiken är det viktigt att RF har tillgång till
bra information om var och när de aktiva tränar. Samt-
liga aktiva som ingick i EM-satsningen har varit skyldiga

att uppge till ADG var och när de tränar. Utöver ADG:s
out-of-competion tester hade ytterligare 11 svenska akti-
va skyldighet att lämna uppgifter var de dagligen befanns
sig till Internationella Friidrottsförbundets, IAAF:s
dopingprogram.

Under året genomförde ADG ett rekordstort antal tester,
487 stycken. Målsättningen med testerna är att minst
70% skall tas på träning och resterande tester tas på täv-
ling. Målsättning uppnåddes under 2006 då 76% av tes-
terna av de svenska aktiva var träningstester och reste-
rande tävlingstester.

På friidrott.se uppdateras kontinuerligt den antidopingpo-
licy som Svensk Friidrott har antagit. Antidopingpolicyn
tillsammans med de kostrekommendationer landslaget
står för är en viktig del i det antidopingarbete som konti-
nuerligt genomförs i utbildningar och träningsträffar.
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Magnus Arvidsson kör hårt under Team Eniro Elitidrottsskolans tävlingsresa i Italien.
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Ensam är stark. Jenny Kallur på väg mot
sjundeplatsen i EM i 100 meter häck.
Foto: Jorma Valkonen.



Tävlingsåret 2006 var inte ett vanligt år för Svensk
Friidrott. EM på hemmaplan gjorde att flera SM-
tävlingar gick tidigare än vanligt. Stora SM arran-
gerades i juli och Stora USM och JSM redan första
helgen i augusti.

EM har också stimulerat tankar om kommande arrange-
mang. Ansökningarna om U23-EM i Malmö 2009 och
VM i Göteborg 2011/2013 var långt gångna men drogs
tillbaka då finansieringen inte var helt säkrad. Att Sverige
vill vara med och arrangera stora mästerskap i framtiden
är helt säkert.

Folksam Grand Prix
Folksam Grand Prix är friidrottens ”elitserie”. Med
anledning av EM på hemmaplan beslöts att serien 2006
skulle bestå av fyra tävlingar istället för normala fem;
Telenorgalan i Karlskrona, Götagalan i Karlstad, Norr-
telje Galan i Norrtälje och MAI-galan i Malmö. Årets
galor bjöd på en hel del uppmärksamhet bland annat
genom Christian Olssons come back i juni efter sin
skada. 

Svenska Friidrottsförbundet har under 2006 initierat en
översyn av framtiden för Folksam GP. Att ha professio-
nella arrangörer till GP-tävlingarna är en nödvändighet.
Ett nytt samarbetsavtal med Folksam gör att företaget
blir fortsatt titelsponsor för tävlingsserien.

En grupp med fem parter, Svenska Friidrottsförbundet
samt fyra fasta arrangörer, har bildats; Göteborgs FIF, IF
Göta, MAI och Hässelby SK/Spårvägens FK. Parterna har
skrivit ett treårigt samarbetsavtal där man ska samarbeta
kring GP-serien och höja kvalitén och statusen på arran-
gemanget. Dessa fem parter bildar också en kunskaps-
och erfarenhetsmassa som resten av friidrottssverige ska
kunna ta del av i form av utbildningar. Samtidigt ska det
också vara lättare för en femte arrangör att få stöd av de
övriga vilket gör det lättare att som ny arrangör hoppa in
i Folksam GP-cirkusen längre fram. 

En av uppgifterna för den centrala gruppen är att arbeta
för en stärkt ekonomi för att på så sätt minska riskerna
för den lokala arrangören. Gruppen arbetar också för att
få alla seriens tävlingar TV-sända.

Svenska Mästerskap
Även 2006 arrangerades ett gemensamt svenskt inomhus-
mästerskap för ungdomar och juniorer, nu i Västerås.
Från och med 2007 delas mästerskapet upp med för-
hoppning att de två SM-tävlingarna blir jämna i storlek
och att föreningar som har tillgång till nya hallar tar
chansen att söka de nya IUSM- och IJSM-tävlingarna. 

Stora SM gick i år på Sollentunavallen med Turebergs FK
som arrangörer. Vädret var fint och flera aktiva tog chan-
sen att kvala in till EM. Även Stora inomhus-SM gick i
Stockholm i Sätra Friidrottshall. 

Skol-SM var tillbaka på Stockholms Stadion och Svenska
Friidrottsförbundet stod som arrangör. Årets upplaga var
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Framtidssatsning på 
Folksam Grand Prix Svenska

Friidrottsförbundet

har under 2006 initierat

en översyn av framtiden

för Folksam GP.
”

”

Efterlängtad come back. Christian Olsson var 
tillbaka i trestegsgropen på Folksam 

Grand Prix Telenorgalan i  Karlskrona
efter nära två års tävlingsuppehåll.
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den största någonsin med över 2 200 starter fördelade på
över 1 000 deltagare.

Stafett-SM arrangerades av Upsala IF. De slutsatser man
eventuellt kan dra av försöksverksamheten att arrangera
på hösten är att det blir en mycket mästerskapstät höst
vilket innebär att i de äldre klasserna är många trötta och
resultatnivån och antalet startande lag har sjunkit. Sam-
tidigt har trenden varit den motsatta i yngre klasser. 

I flera andra SM-tävlingar har deltagandet ökat, tydligast
på mångkamps-SM där det varit ett stort deltagande både
ute och inne. 

Mästerskapsstandaren 
Hässelby SK var överlägsna i kampen om mästerskaps-
standaret och titeln ”bästa SM-förening”, både om man-
liga såväl som kvinnliga standaret. I manliga kampen tog
Hässelby dubbelt så många poäng (177) som Malmö AI
på andra plats (88,5), trea var Spårvägens FK (86). Hos
kvinnorna skrapade Hässelby SK ihop 168 poäng mot
Rånäs 4H:s 95 och Spårvägens FK:s 79,5.  

Landskamper
Den nordiska juniorlandskampen för 19-åringar (U20)
hölls i Eskilstuna i början av september. Sportsligt gick
det bra för Sverige som vann båda landskamperna.
Arrangör var Råby-Rekarne FI.

Tävlingar med internationell sanktion
DN galan har nu flyttats upp i den högsta kategorin av
IAAF-sanktionerade tävlingar, den så kallade IAAF Super
Grand Prix. Väderförutsättningarna var perfekta och det
innebar att arrangören, Stadionklubbarna, fick dela ut sju
diamanter för stadionrekord. Hässelby SK/Spårvägens FK

stod som vanligt för den IAAF-sanktionerade inomhus-
tävlingen GE galan som traditionsenligt arrangerades i
Globen. 

Ansökningar av internationella tävlingar
Under året har Svenska Friidrottsförbundet tillsammans
med Göteborgs Stad sökt Världsmästerskapen 2011 och
2013. Efter ett mycket lyckat EM med mycket goda vits-
ord från utländska deltagare och åskådare ansågs möjlig-
heterna att få arrangera VM goda. Det krävs dock att
den svenska staten är med och investerar ekonomiskt.
Trots att man i regeringsförklaringen sagt att det är vik-
tigt för Sverige med den här typen av arrangemang valde
staten att säga nej till medfinansiering i avvaktan på en
utredning om framtida evenemang i Sverige.

SM-arrangörer 2006

25-26/2 ISM Stockholms FIF

3-5/3 IJSM-IUSM Västerås FK

11-12/3 ISM-IJSM-IUSM mångkamp Nyköpings BIS

14-16/7 SM Turebergs FK

4-6/8 JSM Huddinge AIS

4-6/8 USM Nyköpings BIS

21/6 Lag-SM IF Göta

19/8 Lag-USM Gefle IF

9-10/9 SM-JSM-USM stafett Upsala IF

6-7/3 SM-JSM-USM-VSM terräng Alingsås IF

2-3/9 SM-JSM-USM mångkamp Falu IK

3/6 SM marathon Hässelby SK, 
Spårvägens FK

2/9 SM halvmarathon Hässelby SK, 
Spårvägens FK, 
Turebergs FK

15-17/9 Skol SM SFIF, Stockholm
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Centralt sanktionerade tävlingar

Män

1 Hässelby SK 177

2 Malmö AI 88.5

3 Spårvägens FK 86

4 Hälle IF 63

5 IF Göta 58

6 Hammarby IF 54

7 Örgryte IS 38

8 Mölndals AIK 35

9 Turebergs FK 26

10 Gefle IF 24

Ullevi FK 24

Kvinnor

1 Hässelby SK 168

2 Rånäs 4H 95

3 Spårvägens FK 79.5

4 IFK Växjö 77

5 IF Göta 72

6 Ullevi FK 55

7 Malmö AI 39

8 Falu IK 37

9 Örgryte IS 36.5

10 IFK Helsingborg 28

Mästerskapsstandaren
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Barn- och ungdomsverksamheten

I Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning finns föl-
jande mål för barn- och ungdomsverksamheten:
”Fler barn och ungdomar skall ges möjlighet att
prova och utöva friidrott bland annat genom
modifierade tävlingsformer, fler ledare och fler fri-
idrottsskolor. Samtidigt skall vi sträva efter att bätt-
re behålla de ungdomar som söker sig till för-
eningarna.”

De viktigaste stegen mot det målet har under 2006 varit:

• Ny handbok för barn- och ungdomstävlingar.

• Fortsättning av utbildningssatsningen ”2006 nya 
tränare”.

• Rekordmånga friidrottsskolor tack vare ny sponsor till
barn- och ungdomsverksamheten.

Nordea Friidrottsskola
Under sommarlovet 2006 genomfördes friidrottsskolor i
nästan 150 föreningar. Friidrottsskolorna fyller framför
allt två viktiga funktioner. Dels får många barn och ung-
domar sin första möjlighet att friidrotta i en förening,
dels får många friidrottsaktiva tonåringar för första gång-
en testa rollen som idrottsledare.

Friidrottens nya barn- och ungdomssponsor Nordea
bidrog med material (utbildningshandledning, kläder,
diplom och affischer) till 136 av friidrottsskolearrangö-
rerna, från Övertorneå i norr till Ystad i söder, med posi-
tivt gensvar. Över 1 000 ledare ledde verksamheten för
nästan 15 000 barn i Nordea Friidrottsskola. Över 100
föreningar genomförde egna ledarutbildningar inför sina
friidrottsskolor och ungefär 75% av alla ledare var 20 år
eller yngre.

Nordea Regionmästerskap
Mästerskapstävlingarna utomhus för 13- och 14-åringar i
Götaland, Svealand och Norrland gick för första gången
under namnet Nordea Regionmästerskap. Tävlingarna
genomfördes med Villstads GIF, Västerås FK och
Gästriklands Friidrottsförbund som arrangörer. Totalt
deltog 1 029 aktiva i de tre tävlingarna.

Även denna aktivitet genomfördes med stort stöd och
engagemang från Nordea. De lokala Nordeakontoren
medverkade till lyckade arrangemang på alla tre orterna.
Dessutom bekostade Nordea tröjor till alla aktiva och
funktionärer samt medaljer, plaketter och pokaler.
Nordeas ambassadörer Mustafa Mohamed och Jenny
Kallur fanns med som prisutdelare i Villstad respektive
Gävle.

15 000 barn i rekord-
många friidrottsskolor

Över 100 för-

eningar genom-

förde egna ledarutbild-

ningar och ca 75% av

alla ledare var 20 

år eller yngre.

”
”

På väg mot nya mål!
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Lagtävlingar
Många föreningar har idag en mycket stor ungdomsverk-
samhet. Däremot har många problem med att få ungdo-
mar att stanna inom friidrotten en längre tid. En väg att
öka intresset för att stanna är att komplettera dagens täv-
lingsutbud, som till stor del består av individuella tävling-
ar, med fler lagtävlingar. Att utveckla lagtävlingsformer är
särskilt viktigt för att få fler barn och ungdomar att våga
och vilja tävla i friidrott.

Projektet ”Lagtävlingar i friidrott” för barn upp till 13 år
startade 2005 och har fortsatt under året. Målet med
projektet är att det vid projekttidens slut hösten 2007 ska
finnas lagtävlingar i tävlingsutbudet för åldersgrupperna
10-13 år i minst 15 distrikt.

För de äldre ungdomarna genomfördes Energikampen, en
nationell klubblagtävling för 14- och 15-åringar, för
andra gången under sommaren 2006.

Tävlingen avgjordes i två steg: Kvaltävlingar i 17 distrikt
under maj och juni och final i Stenungsund och Göteborg
i augusti. Den avslutande stafetten löptes på Ullevi under
EM:s sista tävlingspass. Totalt deltog 32 lag från 30 för-
eningar i kvaltävlingarna. I finalen gick de tre främsta
placeringarna till Malmö AI, Huddinge AIS och IK Ymer.

Ungdomsrådet
Svensk Friidrotts Ungdomsråd har som syfte att stödja
och inspirera ungdomar till att aktivt delta i styrelser,
kommittéer och olika arbetsgrupper inom förbundet,
distrikten och föreningarna. Målet är att på bästa och
mesta sätt synas och samarbeta med hela friidrottssverige
och på så sätt bidra till ökat ungdomsinflytande och
nytänkande. 

Under året har rådets vision bearbetats till att nu lyda:
”Genom ungt tänkande inspirerar vi svensk friidrott”.

Samarbetet och utbytet med norska ungdomskommittén
har fortsatt och en ide kring ett gemensamt läger har dis-
kuterats. Under EM i Göteborg deltog några från Ung-
domsrådet som volontärer och hjälpte till med European
Youth Forum som hade 107 deltagare från Europa, varav
22 från Sverige. Under hösten har rådet varit represente-
rat på alla fem Regionmöten runt om i Sverige. Ung-
domsrådet har även varit representerat på förbundsstyrel-
sens möten vilket varit givande och lärorikt. 

Olympic Day Run – Happy Mil
Olympic Day Run – Happy Mil genomfördes för fjärde
året i rad i samarbete med McDonalds. Lördagen 20 maj
deltog 9 500 pojkar och flickor i åldern 5-11 år på drygt
70 platser runt om i landet. Fjolårets försök med samar-
rangemang med andra större evenemang som Lilla Göte-
borgsvarvet, utvecklades i år till flera orter, vilket blev
mycket lyckat. Happy Mil i Botkyrka, som genomfördes
av IFK Tumba, var en del i McDonalds och föreningens
ambition att satsa på mångfald och ge alla chansen att
vara med. Arrangemanget visade tydligt hur friidrott kan
föra samman unga människor med olika bakgrund.

LOK-stöd till friidrottsföreningar
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Barn- och ungdomsverksamheten
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Under sommaren arrangerades friidrottsskolor i 150 föreningar.
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Genom de framgångar svensk friidrott haft under
2000-talet har möjligheterna att skaffa fler sponsorer
förbättrats. 2006 inleddes samarbetet med två nya
stora partners; Fortum som ”Nationell sponsor” och
Nordea som ”Barn- och ungdomssponsor”. De gick
in som sponsorer på den högsta nivån i sponsor-
strukturen tillsammans med Eniro, Puma, Folksam och
Folkspel.

På leverantörsnivå har samarbete med två nya partners
inletts. Bemanningsföretaget Adecco som hjälper till med
karriärrådgivning för landslagsaktiva samt Skånemejerier
som bland annat levererar återhämtningsdryck till lands-
laget i samband med tävling och träning.

Projektet ”Medaljklubben”, som startades för att stötta
satsningen inför EM i Göteborg, avvecklades i slutet på
året. Samarbetet med Folkspel har också avslutats i och
med utgången av 2006.

Flera av de stora sponsorerna har valt att förstärka sina
möjligheter att aktivera sitt sponsorskap genom att knyta
till sig utvalda aktiva i olika team.

Team Eniro
Elitidrottsskolans medlemmar kallas ”Team Eniro”.
Svenska Fri-
idrottsförbundets
satsning på lovan-
de juniorer för
fortsatta svenska
framgångar i
framtida mäster-
skap. Program-
met drivs tillsam-
mans med Sveri-
ges Olympiska
Kommitté och
Eniro.

Nordeas
ambassa-
dörer
Som ambassadö-
rer för Nordeas
satsning att göra
det möjligt för
barn och ungdom
att friidrotta har
Emma Green,
Sanna Kallur, Jenny
Kallur, Mustafa
Mohamed och Yannick Tregaro varit engagerade under
2006.

Team Fortum
Under året har Fortum genomfört många lyckade kund-
och personalaktiviteter med hjälp av medlemmarna i
”Team Fortum”; Kajsa Bergqvist, Carolina Klüft,
Susanna Kallur, Jenny Kallur, Stefan Holm och Yannick
Tregaro.

Puma
Puma är sedan 2005 förbundets utrustningssponsor och
levererar alla kläder till landslaget och bidrar även finan-
siellt. Ett flertal av våra landslagsaktiva använder också
skor från Puma och medverkar i marknadsföring och
kundaktiviteter. Några som kan nämnas är; Johan
Wissman, Linus Thörnblad, Mustafa Mohamed och
Jenny Kallur.

I början av året lansera-
des en ny kommunika-
tionsplattform för
Svensk Friidrott.
Plattformen innehåller
ett helt nytt varumärke
och logotyp samt en ny
grafisk profil. Syftet med den nya profilen är att skapa ett
modernt igenkännande och en marknadsposition som
kan vara konkurrenskraftig i det alltmer tilltagande medi-
abruset och ökade konkurrensen. Den nya profilen har

under året fått ett
mycket positivt
bemötande allt
eftersom den im-
plementerats i allt
material inom
Svensk Friidrott.

Under EM hade
SFIF ett tält i
sponsorbyn vilket
marknadsavdel-
ningen ansvarade
för. Tältet var den
centrala platsen
för SFIF:s aktivite-
ter under veckan.
Varje dag omhän-
dertogs två om-
gångar gäster som
serverades infor-
mation om Svensk
Friidrott, intervju-
er med svenska
EM-deltagare
samt bjöds på mat

och dryck.
Sammanlagt passerade 1 000 gäster tältet under EM-
veckan.
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Marknad

Fortum och Nordea nya sponsorer

Värmen dallrar på träningsarenan Maurice Chevalier under precamp i Cannes. 80% av
EM-truppen valde att ladda upp tillsammans på lägret dit även media var inbjuden två
dagar. En av dagarna var den varmaste dagen på 60 år i Cannes, + 38°.
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Marknad

Friidrottens årliga säsongsavslutning hölls 20 oktober på
restaurang Cabaret i Stockholm i samband med landsla-
gets samling inför VM i Osaka 2007. 300 aktiva, tränare,
ledare och sponsorer firade 2006 års framgångar. Årets
bästa prestationer premierades som vanligt i samarbete
med våra största sponsorer.

Friidrotten tvåa efter ishockey
Fridrotten är starkt förankrad som en av de absolut
populäraste idrotterna i Sverige. Undersökningsföretaget
Sponsor Insight genomför varje år mätningen Sponsor
Navigator över svenska folkets intresse för idrotter och
evenemang. Finnkampen bedömdes som det näst mest
intressanta idrottsevenemanget i Sverige efter Vasaloppet
och friidrott som den näst mest intressanta idrotten i
Sverige efter ishockey.

Friidrotten har under 2006 haft en mycket stark position
i TV, radio och press. Antalet timmar av friidrott i TV
har fortsatt varit mycket hög, 108 timmar, och antalet
TV-tittare har totalt varit 215 miljoner. Bara under au-
gusti publicerades 1 000 artiklar med bilder om friidrott i
svensk press till ett värde av nära 33 miljoner kronor.

Vår mångåriga partner Folksam har valt att fortsätta sitt
samarbete med Svensk Friidrott. Folksam blir fortsatt
titelsponsor för tävlingsserien Folksam Grand Prix vilket
också innebär fortsatt satsning att höja status och kvalitet
på tävlingarna i serien. Folksam blir också sponsor till
landslaget och Finnkampen.

Inom Svensk Friidrott ska vi fortsatt, med hjälp av de
ökade sponsorintäkterna, eftersträva en hög egenfinansie-
ring och genom att successivt öka det egna kapitalet ge

förutsättningar för satsningen mot OS 2008. En av 2007
års viktigaste marknadsaktiviteter är ett väl genomfört
Finnkamps-arrangemang i Göteborg i september.

Intresse för idrotter – Total

Fråga: Vilka idrotter är du intresserad av? Med ”intresserad”
menar vi exempelvis att du ibland följer idrotten som publik
eller följer idrotten på TV, i tidningar eller i andra medier.
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Landslagets presskonferenser under EM i Göteborg var välbesökta och hölls på Lisebergsteatern.
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Källa: Sponsor Navigator 2006. Undersökning om svenska fol-
kets intresse för idrotter, evenemang och ligor.

Årets genombrott i landslaget
Damer: Jessica Samuelsson 
Herrar: Linus Thörnblad

Årets prestation i landslaget
Damer: Sanna Kallur 
Herrar: Christian Olsson

Årets prestation på Folksam
Grand Prix
Damer: Sanna Kallur 
Herrar: Johan Wissman

Årets prestation på Finnkampen
Damer: Helena Engman 
Herrar: Thomas Nikitin

Årets prestation på Stora SM
Kajsa Bergqvist

Årets ungdomsledare
Natahalie Lindh, Västervik



Handslaget, regeringens fyraåriga sats-
ning på barn- och ungdomsidrott, är
nu inne på sitt sista år. Handslagets
syfte är att öppna dörrarna för fler
till idrotten, satsa på idrott för tjejer,
utveckla samverkan mellan idrotten
och skolan, kämpa mot droger och
hålla tillbaka avgifterna. Under det
fjärde och sista året har över sju miljoner
kronor fördelats till friidrottsföreningarna i Sverige.

Inom friidrotten ska handslagsprojekten rymmas inom
följande områden: 

• Utbildning av ledar- och tränarteam (FC/SDF). 

• Interna ledarprojekt/föreningsutveckling. 

• Verksamhet för att behålla ungdomar 12 år och äldre.

• Verksamhet för att rekrytera och behålla nya ungdomar
12 år och äldre.

• Pröva nya tävlingsformer som är roliga och stimulerande
för ”alla” ungdomar.

• Föreningsstöd vid deltagande i breddläger för ungdomar
13-14 år, i regi av FC/SDF

• Få igång verksamhet i slumrande/vilande friidrottsför-
ening eller på ”vit fläck” där friidrott helt saknas (kan
riktas mot yngre än 12 år).

Här nedan följer fyra exempel på några av de förenings-
projekt som beviljats ekonomiskt stöd för år fyra:

Skellefteå AIK
Friidrottsanpassning av näridrottsplats, samt att utbil-
da 60 lärare och föräldrar.
På Sörböleskolan i Skellefteå har det byggts en näridrotts-
plats med möjlighet för friidrott. Tanken och anledningen
till ansökan av Handslagsmedel år fyra är att utbilda och
höja kompetensen hos både skolans 60 lärare och närom-
rådets föräldrar. De vill att fler barn tidigt ska komma i
kontakt med friidrott, att friidrotten kommer in i skolans
verksamhet och att möjlighet finns till friidrott på raster
och fritid. För att nå målet ska man anställa två stycken
barn- och ungdomsutbildade ungdomar för att lägga upp
en handlings- och utbildningsplan. 

Habo Friidrott 04
Behålla ungdomar, ledar- tävlings- samt föreningsut-
veckling.
Habo beviljades pengar redan år tre för intern ledar- och
föreningsutveckling, behålla ungdomar 12 år och äldre
samt för att pröva nya tävlingsformer. De har nu bildat
en ungdomskommitté, utökat ledarantalet med 60%, fått
en väl fungerande styrelse och fler som ”vågat” tävla i

lite större sammanhang. Klubben växer idag, resultaten
blir bättre och bättre och friidrottsglädjen ökar hos

både aktiva, föräldrar och ledare. Ansökan för år
fyra har fortsatt fokus på att ytterligare stärka
ledar- och tränarteamen, organisationen i form
av styrelse och aktiva kommittéer, behålla ung-
domarna 12 år och äldre samt få medlemmarna
att pröva nya tävlingsformer. 

Eskilstuna FF
Behålla ungdomar samt rekrytera invandrare

Eskilstuna Friidrottsförening har jobbat tillsammans med
Eskilstuna kommun, Eskilstuna Kommunfastigheter samt
Hyresgästföreningen och andra områdesföreningar i syf-
tet att utjämna skillnaderna som finns mellan vissa olika
invandrargrupper och svenskfödda. Målen med projektet
var att få fler barn och ungdomar med invandrarbak-
grund (åk 1-9) att aktivera sig, öka barnens och ungdo-
marnas sociala nätverk, skapa ett bestående engagemang
för gemenskap mellan människor samt att vid projektets
slut 50 stycken nya ungdomar med invandrarbakgrund
deltar i föreningsverksamheten samt att fem av deras för-
äldrar skall fungera som ledare. 

Majornas IK
Antidrogverksamhet
Majornas IK ingår i Majornas samverkansförening och
de sökte pengar för att sänka bruket av all form av dro-
ger och sätta stopp för den kränkande behandling som
många unga tvingas se som en del av vardagen.
Målgruppen är idrottsutövande barn och ungdomar, samt
deras ledare och föräldrar. Dessa ska få ”rätt verktyg”
baserade på den senaste forskningen inom området, för
att själva känna intresset och viljan att vilja samverka
över gränser inom idrottsrörelsen, bostadsområden, sko-
lan, berörda kommunala nämnder och förvaltningar samt
myndigheter för att uppnå målet. 
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Handslaget

Sju miljoner till friidrotten år fyra
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Utbetalda Handslagsmedel till friidrottsföreningar



Information och media

Information med 
fokus på EM
Media- och informationsavdelningens syfte är att
sprida korrekt information om Svensk Friidrott till
allmänheten, friidrottsrörelsen och media. Avdel-
ningen ansvarar för hemsidan friidrott.se samt
agerar som kommunikationsstöd för aktiva, lands-
lagsledning och förbundsledning.

Informationsspridningen och mediehanteringen har under
året kretsat mycket kring EM i Göteborg. Landslagsled-
ningen har medietränats och mediadagar och presskonfe-
renser har planerats och genomförts tillsammans med
aktiva och tränare. Fyra större mediadagar har arrange-
rats, två under landslagslägret i Monte Gordo i Portugal i
maj och två under precamp inför EM i Cannes i Frank-
rike. Ett 20-tal presskonferenser har anordnats under året
dit media inbjudits. Presskonferenserna under EM hölls
på Liseberg. I övrigt har kontakten med media skötts
genom personliga kontakter, pressmeddelanden och
genom friidrott.se.

Tryckta mediaguider har tagits fram till inomhus-VM i
Moskva och EM i Göteborg och en film om de sex me-
daljerna vid EM har producerats samt ett minnesbildhäfte
från EM. Publikationerna Arenakalendern, Jogging-
kalendern, Motionsaffischen och Adresskalendern har
givits ut.

Spelregler för landslaget
Under 2005 uttryckte många aktiva och ledare ett behov
av att klargöra vilka regler som gäller i landslaget gällan-
de framför allt kläder och sponsorer. Därför har en
arbetsgrupp från kansliet, landslagsledningen och styrel-
sen arbetat fram ”Spelregler för landslagsuppdrag”.
Spelreglerna har utformats i samarbete med aktiva, träna-
re, managers och elitklubbsledare och har mottagits väl.
Spelreglerna beskriver konkret rättigheter och skyldighe-
ter i landslaget när det gäller kläder, sponsorer, reklam,
presskonferenser och andra åtaganden. Policy för doping,
alkohol och droger samt avsnitt om etik, moral och bete-
ende i landslaget finns också med.

Spelreglerna kom till särskild användning under EM när
Svensk Friidrott ställdes inför hårda prövningar vid två
klara brott mot spelreglerna. Jimmy Nordin var efter sitt
tävlande i kula påverkad av alkohol och fick skickas hem
från EM. Nordin togs inte ut till något mer landslagsupp-
drag 2006. Patrik Lövgren ertappades under EM av polis
för användning och innehav av narkotika. Lövgren stäng-
des av från all tävlingsrepresentation i landslaget och i
förening fram till 1 april 2007.

Spelreglerna tillsammans med den krisplan och krisgrupp

som tagits fram 2006 har varit till stor nytta vid hante-
ring av dessa och andra fall inom krisområdet.

Samarbete med Posten
Under året har ett lyckat samarbetsprojekt med Posten
Frimärken drivits genom frimärksutgåvan Svenska Hopp
som utkom 4 maj. Utgåvan består av fyra rullfrimärken
fördelade på tre rullar. Christian Olsson finns med valö-
ren 10 kronor, utrikesbrev. Carolina Klüft och Kajsa
Bergqvist delar på en tvåmotivsrulle med valören 5,50
kronor, inrikes brev. och Stefan Holm finns med valören
föreningsbrev, 4,80 kronor. Typografin är gjord av
Gustav Mårtensson efter fotografier som förlagor.
Friidrottsfrimärkena har varit mycket populära och fri-
märket med Klüft slutade på fjärde plats i Postens
omröstning Årets frimärke 2006 och frimärket med
Bergqvist blev femma.

Friidrott.se och EM-bloggen
Svenska Friidrottsförbundets officiella organ är hemsidan
friidrott.se. Hemsidan är en kombination av förbundsin-
formation, nyhetsförmedling av friidrott och samlings-
plats för resultat och statistik. Under året har antalet
nyhetsnotiser ökat till rekordnoteringen 1 251 vilket
innebär i snitt 3½ notis varje dag under årets samtliga
dagar. Antalet besökare fortsatte att öka med 19% från
2005. Live-rapportering har erbjudits från 11 tävlingar
under året.

För att öka intresset kring EM och landslaget öppnades i
samarbete med Eniro friidrottslandslagets EM-blogg och
en EM-infosida på eniro.se. Bloggen och sidan var öppen
under juli och augusti där aktiva och ledare i landslaget
själva bloggade om förberedelserna och upplevelserna
inför och under EM.

Bloggen var flera gånger under sommaren den mest
besökta av Eniros och Passagens alla bloggar vilka är
totalt cirka 15 000 stycken. Under 28 juni till 29 augusti
hade EM-bloggen knappt 20 000 unika besökare.
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Löpning på landsväg och terräng är en stor del av
friidrotten i Sverige. Under 2006 samlade långlop-
pen i Sverige över 380 000 deltagare. Många fler
har löpning som motionsform. Enligt en undersök-
ning på uppdrag av Riksidrottsförbundet handlar
det om drygt en miljon svenskar som joggar eller
springer minst en gång i månaden. De olika lop-
pen och klubbarna som arrangerar loppen har
stor del i att löpning blivit en av Sveriges mest
populära sporter.

I Joggingkalendern för 2006 presenterades drygt 200
motions- och långlopp. Loppen har alla ansökt och fått
sanktion av Svensk Friidrott. För löparen innebär det en
kvalitetsgaranti, att man kan vara säker på service under
loppet och att arrangörerna följer fastställda regler. En
trend bland arrangörerna av loppen i kalendern är att
även kortare sträckor än maraton och halvmaraton kon-
trollmäts av godkända banmätare.

Att springa långt ökar fortfarande i popularitet.
Stockholm Marathon och GöteborgsVarvet har haft
rekorddeltagande. Nya lopp under 2006 har bland andra
varit Göteborg Cross Country, Spring Cross i Stockholm,
Nationaldagsloppet i Stockholm, Götatunnelns invig-
ningslopp i Göteborg. Fjärde och sista upplagan av
kvartsmaran EM-loppet genomfördes med mål på Ullevi
dagen innan invigningen av mästerskapet.

Friskis & Svettis
Ett stort antal av Friskis & Svettis-föreningar är medlem-
mar i Svenska Friidrottsförbundet då många av dem be-
driver joggingverksamhet som ett komplement till jym-
pan, vilken är deras kärnverksamhet. 

Löpträningsutbildning
Under 2005 framkom det vid Regionmötena ett behov av
att erbjuda en jogging- och löptränarutbildning. Utbild-
ningen ska vara till för de som vill utveckla sina förening-

ars löparverksamhet och behöver mer kunskap och för
föreningar som funderar på att starta löpargrupper.
Under 2006 har ett utbildningsprogram tagits fram och
de första utbildningarna startar i början av 2007.

Ultradistanslöpning
Ultradistanslöpning är löpning som är längre än maraton-
löpning och under året har en ultralöpningskommitté
bestående av sju personer bildats. Kommittén kommer att
arbeta med att upprätta ett regelverk för ultralöpning i
Sverige, statistik och internationella kontakter inom ult-
ralöpningen. Kommittén kommer att bedriva mäster-
skapsverksamhet i form av riksmästerskap till att börja
med, de första grenarna blir 6-timmarslopp och 24-tim-
marslopp. Mästerskapen kommer att genomföras redan
2007.

Livslunken och Ge Järnet – Ge liv
Motionskampanjen Livslunken ingår som en del i ”Fri-
idrotten håller Sverige i rörelse” och är Svensk Friidrotts
insats inom det stora nationella projektet
”Håll Sverige i rörelse” för
att få fler att börja röra på
sig och därmed få en bättre
hälsa. Tanken är att stötta, sti-
mulera och inspirera företagare
och deras anställda runtom i
landet att sprida information
och genomföra arrangemang
som stimulerar till ökad fysisk
aktivitet. 

Över 60 000 personer har ”lunkat” längre eller kortare
tid sedan starten för två år sedan. Under året har ett
internetbaserat administrationsverktyg tagits fram,
som uppskattats inte minst av storföretagen och kommu-
nerna. Där märks bland andra Ovako med 700 deltagare,
Ale Kommun med 1 200 deltagare, Östra Göinge
Kommun med 300 deltagare. Flera kommuner samt stör-
re och mindre företag har meddelat sitt intresse att
komma med i kampanjen under kommande år. 

34

Motion och långlopp

Över 60 000

personer har

”lunkat” längre eller

kortare tid sedan

starten för två

år sedan. 

”
”

Löpning – en av Sveriges
mest populära sporter

Fo
to

: C
hr

is
te

r 
Se

la
nd

er
.

Nära 22 000 löpare och publik njöt av omgivningarna och upplevelsen vid Tjejmilen i Stockholm.



En annan kampanj inom ”Friidrotten håller Sverige i
rörelse” är blodkampanjen ”Ge Järnet – Ge Liv”. Svensk
Friidrott har i samarbete med tusentals företag sedan
1996 engagerat sig i att öka informationen kring blodgiv-
ning. Kampanjen bedrivs i samverkan med Gocipp AB.
2006 medverkade 1 500 företag. ”Ge Järnet – Ge liv” är
en riksomfattande satsning på information om blodgiv-
ning till människor via deras arbetsplats. 
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Anmälda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tävling
Göteborgsvarvet 29199 33358 31580 32976 36095 35276 35780
Vår Ruset, Stockholm 23500 23716 24313 25994 26788 31309 28079
Tjejmilen, Stockholm 26835 25461 23289 24565 23486 21712 21836
Vår Ruset, Göteborg 15836 17923 21521 23350 20309 19687 18589
Stockholm Marathon 13731 13806 14511 15118 16221 17071 17249
Lidingöloppet 14401 13805 14212 16136 15765 15981 15921
Midnattsloppet, Stockholm 15300 16250 16074 14028 12787 11924 15576
Vår Ruset, Malmö 11227 11789 11863 11286 12744 9413 9132
Vår Ruset, Örebro 10519 11428 10391 9984 10230 9248 8833
Broloppet, Malmö 58000 9600 13200 5523 4332 5123 8771
Vår Ruset, Karlstad 0 0 4022 6600 8694 8572 8615
Götatunneln, Göteborg 0 0 0 0 0 0 7836
Vår Ruset, Växjö 10800 14076 13921 11108 11539 8547 7600
Vår Ruset, Norrköping 7900 8271 8404 9311 8703 8364 7265
Vår Ruset, Västerås 9700 10834 10173 9425 9198 8161 7031
Bellmanstafetten, Stockholm 5955 6640 7100 7025 6245 6325 6955
Blodomloppet, Linköping 1104 1712 2442 4005 6114 7099 6765
Vår Ruset, Jönköping 9000 10389 11034 9450 8647 7247 6385
Vår Ruset, Sundsvall 8310 7885 8056 6473 6860 6532 6298
Vår Ruset, Halmstad 6396 8523 8163 7091 8307 7631 6127
S:t Eriksloppet, Stockholm 0 6704 5298 5117 5120 5706 5986
Vår Ruset, Vänersborg 6791 8311 9043 8006 8043 7089 5860
Vår Ruset, Gävle 6521 5531 5674 6063 5744 5046 5347
Blodomloppet, Stockholm 3100 3400 3844 4038 4649 5369 5286
Vår Ruset, Luleå 0 0 2140 2423 4831 6180 5141
EM-loppet, Göteborg 0 0 0 3205 3210 3354 4492
Dr. Margaretaloppet, Kalmar 5411 5101 5303 6205 5487 4395 4479
Lidingö Tjejlopp 2808 2754 3859 4395 4379 4340 4475
Vår Ruset, Umeå 4778 5340 6378 5595 6260 5034 4275
Blodomloppet, Göteborg 709 596 1539 2095 2669 3679 3925
Blodomloppet, Malmö 1097 1169 2173 2245 2528 3142 3046
Vår Ruset, Uppsala 0 0 0 0 0 0 2966
Vasastafetten, Mora 3630 3890 3950 4190 4014 3165 2790
Grabbhalvan Norrköping 0 0 0 3309 3160 3175 2748
Blodomloppet Hudiksvall 100 250 450 1540 2400 2750 2742
Blodomloppet Umeå 1762 2426

Anmälda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tävling
Karlstad Stadslopp 3321 4082 3282 3212 3088 2652 2303
Hässelbyloppet, Stockholm 1153 1188 1653 2225
Spring Cross, Stockholm 0 0 0 0 0 0 2152
Blodomloppet, Jönköping 589 760 1400 1830 2029 2149 2035
Blodomloppet, Örebro 631 768 1440 1820 2909 2443 1943
Grabbhalvan Örebro 0 0 0 1745 1852 1946 1885
Vår Ruset, Visby 1602 2056 2381 1843 2264 1880 1740
Blodomloppet, Västerås 751 1511 2124 1737
Blodomloppet Uppsala 1021 1170 1603
Tjur Ruset, Stockholm 1333 977 1369 1556
S:t Olavsloppet, Östersund 1788 1847 1648 1825 1629 1493 1407
Linnéalunken, Nybro 0 0 0 0 1352 1372 1353
Luleå Stadsmara 1007 1111 1339 1305
Grabbhalvan, Västerås 845 853 700 650 700 993 1296
Tjejlunken, Vetlanda 0 0 0 0 692 1306 1263
Victorialoppet, Borgholm 1649 1555 1385 1396 1233 1305 1254
Lundaloppet, Lund 1434 1414 1117 1440 1481 1272 1238
Karnevalsloppet, Avesta 1232
Summa 324517 301847 317273 327879 340595 335874 346154

Största ungdomsloppen (fullföljande upp till 16 år)

Anmälda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tävling
Lilla Göteborgsvarvet 5721 6526 6963 6970 8190 7578
Stockholm minimarathon 7912 7879 6245 6513 6973 5723
Lilla Lidingöloppet 3854 3834 5919 5457 5222 4680
Lilla Tjejmilen, Stockholm 1298 1265 1036 1116 935 923
Victorialoppet, Borgholm 1123 1047 1073 1070 949 891
Midnattsloppet, Stockholm - * 1340 1349 1082 817 885
Miniloppet, Karlstad - * 875 967 1021 1094 829
Summa 22766 23552 23229 24180 21509

*uppgift saknas

Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största centralt sanktionerade elit- och motionsloppen (över 1200 anmälda år 2006)

Rekorddeltagande igen vid Stockholm Marathon, 17 249 anmälda.
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Svensk Friidrotts insatser inom utbildningsområdet
är prioriterade. Det genomförs ett aktivt utbild-
ningsarbete för tränare och ledare – inklusive
”strategiska ledare” – så att all verksamhet ska
ledas av kompetenta ledare. Genom att samarbeta
med universitet och högskolor kan friidrotten
utvecklas inom utbildningsområdet.

2006 nya tränare/Friidrottscentrum
Det tvååriga projektet ”2006 nya tränare” initierades till-
sammans med landets sju Friidrottscentrum, FC, somma-
ren 2005. Syftet är att ge landets friidrottsföreningar en
möjlighet att erbjuda verksamhet med utbildade ledare
och tränare för alla de barn och ungdomar som vill prova
på att friidrotta. Projektets övergripande mål är att FC
under två år ska utbilda 2006 nya tränare till barn- och
ungdomsverksamheten i våra föreningar.

Antalet personer som
arbetar med admi-
nistration, planering
och genomförande
av kurser i FC har
ökat markant tack
vare projektet ”2006
nya tränare”. Nyrekryteringen av
administratörer och kursledare i FC under år 2005
skapade förutsättningar för en nästan osannolik ökning
av antalet kurser och nya utbildade barnledare och ung-
domstränare.

Under utbildningsåret 2005-06 utbildades totalt 1 146
nya tränare i 184 föreningar. 43 föreningar utbildade sina
första ledare sedan det nya utbildningsmaterialet lansera-
des hösten 2000. Av de utbildade var 599 barnledare 7-
10 år, 349 ungdomstränare 10-14 år, 96 ungdomstränare
14-17 år och 102 unga ledare. 
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All verksamhet ska ledas av 
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Friidrotten kräver stora ledar- och tränarinsatser. Deltagare på friidrottsskolan i Ludvika får instruktioner hur man kastar diskus.

Under utbild-ningsåret2005-06 utbildadestotalt 1146 nyatränare i 184föreningar. 

”
”



Även detta år har stöd givits till FC:s läger för 13- och
14-åringar och utvecklingsträffar för 15-17-åringar. FC
Värmland ingår sedan 1 januari i FC Mellan.

Gymnasium och högskola/universitet
Att förena högskolestudier med en elitsatsning kan på
många sätt vara mycket krävande. För att underlätta
denna kombination har Svensk Friidrott i samarbete med
den lokala kommunen och respektive universitet/högskola
byggt upp en elitidrotts- och studiemiljö på fyra orter;
Högskolan Dalarna i Falun/Borlänge, Karlstads
Universitet, Umeå Universitet och Växjö Universitet.

Verksamheten vid våra sju Riksfriidrottsgymnasier, FIG i
Malmö, Växjö, Lidingö, Sollentuna, Falun, Karlstad och
Umeå har fortsatt planenligt och är nu inne i år två av
den treåriga avtalsperioden. Intresset är fortsatt stort att
söka till FIG även om en mindre nedgång i antalet sökan-
de kunde noteras 2006. Konkurrensen från andra kom-
muner med egna inomhushallar och specialidrottsklasser
finns men sporrar samtidigt till att utveckla FIG och
skapa en fortsättning på den postgymnasiala nivån.

Under EM i Göteborg genomfördes en fortbildningsvecka
för samtliga tränare vid FIG. Varje dag innehöll ett semi-
narium i olika ämnen och med olika gästföreläsare,
utöver möjligheten att se träningar och EM- tävlingarna.

Arbetet med att skapa Friidrottens prestationscentrum,
FPC i ett antal kommuner startades upp i slutet av året.
Tanken med ett FPC är i korthet ett centrum i en ort med
mycket goda förutsättningar för elitfriidrott, studier och
utveckling/forskning från gymnasial nivå upp till universi-
tet/högskolenivå. Tanken är att Svensk Friidrott, kommu-
ner, universitet/högskola, FIG och föreningar ska samver-
ka för en så optimal utvecklingsmiljö som möjligt, där
alla parter med den aktive i centrum, har något att vinna
på samarbetet. En arbetsgrupp har under hösten besökt
Växjö, Karlstad, Falun/Borlänge och Malmö. Besöken
fortsätter under 2007 i Umeå och storstäderna Stockholm
och Göteborg.

Junior- och seniortränarutbildning
I augusti utökades landslagsavdelningen med en tjänst
som är ansvarig för elittränarutbildningarna. I september
startade seniortränarutbildningen vilken kommer att pågå
fram till september 2007. Utbildningen består av fem
långhelger utspridda under ett helt år.

Under hösten startade en kartläggning av juniortränarut-
bildningen. Utbildningen ska därefter utredas under
inledningen av 2007, med målet att skapa en ny organisa-
tion för såväl junior- som seniortränarutbildningen. 

På Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH i Stockholm
har en friidrottselev inlett sina studier 2006.

Projekt Framtidsledare
Under 2006 har utbildningen ”Projekt Framtidsledare”
stödd av Handslaget startats upp i fyra av sju Friidrotts-
centrum, FC; Norr, Mellan, Skåne och Växjö. Under
våren 2007 fortsätter den till resterande tre FC och i maj
2007 beräknas 150 nya Framtidsledare vara utbildade.
Utbildningen är en viktig del i Svensk Friidrotts stöd till
den lokala verksamheten – distrikten och föreningarna.

Utbildningens övergripande mål är att lyfta föreningarnas
organisatoriska ledarskap – de ledare som har intresse för
sin förenings långsiktiga utveckling. I juni inrättades en
tjänst på deltid för att ansvara för utbildningsprojektet.

Domarutbildning
Under våren hölls en förbundsdomarutbildning med 21
deltagare i Solna. Skol-SM utnyttjades till förbundsstar-
terkurs och 9 deltagare gick kursen vilken resulterade i
fem nya förbundsstarters.

För första gången hölls under hösten en speakerkurs i
Svenska Friidrottsförbundets regi med 15 deltagare.
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Svensk Friidrotts anläggningsråd ska vara en stöd-
jande kraft för att nya idrottsplatser och hallar
byggs samt att befintliga anläggningar underhålls
i nödvändig omfattning. 

Rådet innehåller individer som kan hjälpa till med råd-
givning i ärenden med inriktning mot teknik, finansiering
och/eller lobbyism. Rådet har under året haft ett antal
möten men verksamheten har framförallt inriktats på var-
dagliga kontakter med lokala företrädare i kommuner
och föreningar. 

Under 2006 har anläggningsrådets arbete varit givande
och de största framstegen kan sammanfattas så här:

• I Borås har Ryahallen invigts och tagits i bruk. 

• Friidrottens Hus i Göteborg har återinvigts efter en
utbyggnad.

• Byggnation av hallar har påbörjats i Huddinge och
Linköping.

• Beslut har fattats om att bygga hallar i Norrköping och
Motala.

I samband med EM i Göteborg i augusti bjöds politiker,
tjänstemän och föreningsledare från landets kommuner in
till seminarier för att flytta fram friidrottens positioner.

De viktiga anläggningsfrågorna diskuterades och gedigen
information och inspiration gavs. Deltagarna gjorde stu-
diebesök till Friidrottens hus i Göteborg och Förbohallen
i Lerum. I seminarierna deltog 200 kommunföreträdare
och föreningsledare och deltagarna fick även möjlighet
att se delar av EM-tävlingarna på Ullevi. 

I samband med EM återinvigdes Friidrottens hus i
Göteborg efter att Göteborgs Stad skjutit till en del av
kostnaderna för utbyggnaden som beräknades till cirka
30 miljoner kronor.

Genom lobbyinsatser har rådet löpande under året arbe-
tat för att påverka anläggningssituationen på följande
orter: Hedemora, Lidingö, Norrtälje, Skövde, Stockholm,
Uddevalla och Örnsköldsvik. I samband med kontakterna
med dessa orter har även finansiell och teknisk rådgiv-
ning givits. Direkt teknisk information och i en del fall
finansiella upplysningar har givits löpande till följande
orter: Båstad, Ekerö, Klippan, Kungälv, Köping och
Uppsala.

Under året har rådet genomfört en kartläggning över hur
det ser ut i landets distrikt angående hallar och anlägg-
ningar. De svar som kommit in kommer att användas
som ett av flera underlag när planeringen av det framtida
arbetet genomförs.
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Flera nya anläggningar 
i Östergötland

80Ett distrikt som

nu går från en
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är Östergötland.”
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Idrottsplatsen vid Västerviks Gymnasium har sett sina bästa dagar. Nu byggs en ny idrottsplats med förbättrade förutsättningar för friidrott i
Västervik.
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Anläggningsrådets framtida verksamhet
Totalt sett har vi i dag i Sverige relativt många större
anläggningar, cirka 20 stycken, för inomhusfriidrott.
Samtidigt är det beklagligt att stora friidrottsstäder som
t.ex. Gävle och Uppsala fortfarande saknar rimliga förut-
sättningar till utövande av friidrott under vinterhalvåret.
Att få till ett beslut om en större hall med goda förutsätt-
ningar för friidrottsträning i någon av kommunerna
Täby, Danderyd eller Sollentuna samt i västra Stockholm
är av stor vikt för friidrottens utveckling i Stockholm. I
Huddinge i södra Stockholm har en ny hall börjat byggas
som blir ett bra komplement till Sätrahallen.  

Ett distrikt som nu går från en mycket svår träningssitua-
tion till att få nya hallar är Östergötland. Det är klart att
det där kommer att byggas tre större hallar i Norrköping,
Linköping och i Motala. Denna region är en av landets
befolknings- och studenttätaste och dessa investeringar
kommer att bli en stark stimulans för den lokala friidrot-
ten. 

I Göteborgsområdet pågår för närvarande ett mycket
framgångsrikt arbete med att få till stånd flera mindre
hallar för bland annat friidrott. För ungdomsverksamhet
behövs inte alltid en doserad rundbana för att bedriva
effektiv och ändamålsenlig träning. 

Vid EM i Göteborg tog Sverige sex medaljer. Det finns
många olika förklaringar till detta men en är säkerligen
att alla dessa aktiva haft goda möjligheter till att träna
inomhus:

• Susanna Kallur Friidrottshallen och Lugnethallen 
i Falun.

• Carolina Klüft Tipshallen i Växjö och Sunnadals-
hallen i Karlskrona.

• Christian Olsson Friidrottens Hus i Göteborg.

• Johan Wissman Olympiahallen i Helsingborg.

• Kajsa Bergqvist Bosöhallen på Lidingö och Sätra 
Friidrottshall i Stockholm.

• Stefan Holm Våxnäshallen i Karlstad.

Framöver kommer det behövas starka insatser av anlägg-
ningsrådet och olika lokala aktörer för att ge kastarna
bättre tränings- och tävlingsförutsättningar. Samtidigt är
det viktigt att bevaka möjligheterna för att utöva friidrott
vid skolor och i bostadsområden i form av till exempel
näridrottsplatser.
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Anläggningsrådet

Friidrottens Hus i Göteborg har byggts ut och upprustats av Göteborgs Stad och Göteborgs Friidrottsförbund. Göran Johansson, kommunsty-
relsens ordförande, och Robert Kronberg testar spänsten inför renoveringen. Invigning skedde i samband med EM.
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Internationellt blir antalet friidrottsveteraner allt fler
och resultatnivån höjs ständigt. I Sverige håller
veteranfriidrotten i stort ställningarna även om
verksamheten i vissa distrikt har stagnerat. 

Samtidigt som veterankommittén arbetar för att vete-
ranfriidrotten skall öka i omfattning gäller devisen: ”Det
viktigaste är inte att vinna utan att delta”. Social gemen-
skap, vänskap och livskvalitet skall vara ledor.

Uppskattningsvis är 50-60 procent av deltagande män
och kvinnor i de stora långloppen veteraner (35 år och
äldre). Detta innebär att det uppskattningsvis finns när-
mare 20 000 veteraner i Sverige som deltar i långlopp
och/eller i arenafriidrott. 

Organisation
Veterankommittén har under verksamhetsåret bestått av
sex ledamöter. I landets samtliga 23 distrikt har man
under året haft ett officiellt veteranombud. Veterankom-
mitténs medlemmar är kontaktpersoner för flera friid-
rottsdistrikt med uppgift att förbättra informationsflödet
och kommunikationen med veterandistriktsombud och
föreningar. I samband med Stora veteran-SM i Söder-
hamn anordnades Veterantinget. Veteranombudskon-
ferensen genomfördes i Stockholm 18-19 november.

Internationella veterantävlingar
IVNM i Malmö
Nordiska Mästerskapen för veteraner inomhus anordna-
des i Atleticum, Malmö den 3-5 mars med Malmöklub-
barna Malmö AI, IK Pallas och Heleneholms IF som
arrangörer. Tävlingarna hade lockat 394 deltagare från
de nordiska länderna. Det slogs 86 mästerskapsrekord,
19 nordiska rekord och 11 svenska rekord. 

IVVM i Linz, Österrike
Veteran-VM inomhus i Linz den 15-20 mars är deltagar-
mässigt världens genom tiderna största friidrottstävling
inomhus. 34 svenska deltagare tog 32 medaljer. 

VEM Stadia i Poznan, Polen
De 67 svenska deltagarna vid VEM i Poznan svarade för
bra insatser och tog hem 65 medaljer: 26 guld, 22 silver
och 17 brons. Bland 3 057 anmälda veteraner från 40
länder blev Sverige femma i medaljligan.

Svenska mästerskap
IVSM i Karlskrona
Veteran-SM inomhus ägde rum i Sunnahallen i Karls-
krona den 17-19 februari med 223 veteraner. Bästa klubb
blev IFK Lund. 

Stora VSM i Söderhamn
Veteran-SM den 18-20 augusti avgjordes på Hällåsen i
Söderhamn. 339 veteraner i åldern 35-93 år gjorde 947
starter (18 procent kvinnor). Valö IK vann lagtävlingen
bland 148 deltagande klubbar före Huddinge AIS och
Rånäs 4 H. 
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Veterankommittén 

Social gemenskap viktigast 
i veteranfriidrotten

Mattias Sunnerborn, Spårvägens FK i kulringen på veteran-SM i
Söderhamn. Tvåa i M35 kula (12.80m) och vid samma tävling
slog han svenskt rekord på 100m i sin åldersklass med 10.86.

Carl-Erik Särndal, IFK Lund, europamästare i M65 höjd med
1.57m vid veteran-EM i Poznan.
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Foto: Ryno Quantz.



Årsredovisning

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2006-01-01 – 2006-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning
Friidrottsförbundet, SFIF, har under året haft 970 (985) medlemsföreningar. Det är i föreningsverksamheten som allt tar sin
början oavsett om det så småningom leder till prestationer på främsta internationella nivå, stannar vid ett livslångt intresse för
motion och egen friskvård eller leder till oskattbara ledaruppdrag. En väl fungerande, allsidig och mångfaldig föreningsverk-
samhet är A och O för svensk friidrott. 

Detta är tydligt utsagt i den av Förbundsmötet antagna visionen och verksamhetsidén: 

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

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

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

Förbundsstyrelsens ansvar är att balansera ett på många plan nödvändigt och önskvärt föreningsstöd med ansvaret för den
yppersta elitens – aktiva och deras tränares – internationella representation och förbundets delaktighet och medverkan i den
internationella friidrottsgemenskapen med sina 208 medlemsländer världen över.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret har präglats av Europamästerskapet i Friidrott i Göteborg, som Förbundet i samarbete med Göteborgs Stad
arrangerade under en hektisk och spännande augustivecka. Temat för hela evenemanget, ”More than a sporting Event”, fick
med alla de sidoaktiviteter som ordnades stor genomslagskraft samtidigt som tävlingarna stod i centrum för medial och
publik uppmärksamhet. Genom ett samarbetsavtal mellan Förbundet och Göteborgs Stad hanterades EM-budgeten, 170
MSEK inom Göteborgs Stads redovisning, vilket hade syftet att eliminera förbundets ekonomiska risktagande.

Prestationsmässigt innebar EM på hemmaplan det bästa resultatet någonsin i ett utomhus-EM. Detta skildras mer utförligt i
verksamhetsberättelsen. Värt att påpeka är att tittarandelen i televisionen under veckan konstant låg mellan 50% och 70% av
befolkningen med en i stort sett jämn fördelning mellan könen. Ett starkt argument i förhandlingarna för ett nytt TV-avtal för
2007 och framåt. Dessa förhandlingar är påbörjade men inte avslutade vid årsskiftet.

2006 var också inledningsåret för SFIF:s samarbete med Nordea på barn- och ungdomssidan där den huvudsakliga aktivite-
ten var Nordeas Friidrottsskola. 136 klubbar anordnade friidrottsskolor där cirka 15 000 barn i åldrarna 6 – 15 år deltog.
Föreningarna vidimerar att tillströmningen av barn och ungdomar är fortsatt hög varför tillväxten kan antas ge fortsatta
framgångar inom såväl bredd- som elitverksamheten.

Avslutningsvis kan nämnas utbildningsprojekten Framtidsledare och Joggingtränare samt att SFIF säkrat fortsättningen för den
viktiga nationella tävlingsformen, Folksam Grand Prix (FGP), genom ett förnyat treårigt avtal med försäkringsbolaget.

I samband med förbundsmötet 2006 lanserades en ny grafisk profil för Svensk Friidrott i syfte att modernisera och anpassa
varumärket i en alltmer hårdnande konkurrens där uppmärksamhetsvärdet är av stor betydelse. Med den väl valda tidpunk-
ten inför säsongen 2006 med EM som höjdpunkt erhölls mycket god exponering och genomslag för en förhållandevis ringa
investering.

Framtida utveckling
Det stora intresset för friidrott innebär fortsatt stor efterfrågan på framför allt aktiviteter för barn och yngre ungdomar i före-
ningarna. Avgörande förutsättningar för att tillgodose detta är välutbildade ledare och tillgång till inomhushallar. Den första
frågan äger förbundet och SFIF arbetar målmedvetet med att utbilda ledare för alla nivåer. 

Den andra frågan ägs av kommunerna. Den svenska modellen innebär att dessa svarar för investering i och drift av anlägg-
ningar. SFIF har ett särskilt anläggningsråd vars uppgift är att i samverkan med föreningar och kommuner verka för tillkoms-
ten av fler hallar. Detta har genom de seminarier som genomförts på området gett påtagliga resultat, bland annat i Borås,
Huddinge, Linköping och Norrköping, varför vi idag ser positivt på anläggningsfrågan. 

En oroande utveckling är däremot tappet av ungdomar i övre tonåren samt en minskad tävlingsaktivitet i dessa åldrar och på
seniorsidan. Förbundet kommer bl a genom projekten Nya tävlingsformer, bättre Folksam Grand Prix-arrangemang och för-
nyade former för kombinationen elitidrott-universitetsstudier att försöka vända trenden med ”drop outs”. Det under hösten
påbörjade långsiktiga strategiska arbetet med Friidrottens Prestations Centrum, ett samarbete mellan SFIF, kommun och
Universitet på några orter, syftar till att fr o m 2008 etablera starka resurscentrum där förutsättningarna för aktiva friidrottare
att överbrygga steget mellan junior till senior avsevärt underlättas och där den aktive får optimalt stöd för såväl sin idrottsliga
som civila karriär. 
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Årsredovisning

För att påverka och bibehålla en position i den internationella friidrottsfamiljen kommer SFIF att vid kongresserna för
Europeiska och Internationella Friidrottsförbunden under 2007 verka för att svensk friidrott stärker sin internationella repre-
sentation, bl a genom ett ökat deltagande i EAA:s styrelse och dess organ.

Som del i en långsiktig finansiell plan är Förbundsstyrelsens mål att på några års sikt konsolidera det egna kapitalet på
nivån 10 MSEK.

Resultat och ställning 
SFIF har under året erhållit ett totalt stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska kommitté (SOK) om 13,9
MSEK (12,4 MSEK). Resultatet för 2006 visar ett underskott på -3,8 MSEK (2,6 MSEK). Att resultatet skulle bli väsentligt lägre
än föregående år var planerat m a a de stora åtaganden som gjorts i samband med EM i Göteborg. Reserveringen för
ändamålsbestämda medel har upplösts enligt plan. Medel för Japan kvarstår med 0,2 MSEK. Samtidigt noteras den positiva
ökningen med 50% av sponsorintäkter.

Vidare har resultatet belastats med en avsättning för pågående skatteprocess angående löneskatt på f d aktivas kapitalför-
säkringar om 1 MSEK utifrån styrelsens bedömning av läget i processen. Fortfarande råder oklarhet i hur dessa inkomster
skall beskattas och vem som skall belastas med kostnaden. Förbundets utgångspunkt är fortfarande att finna en lösning som
inte inverkar på förbundets ekonomi. Förbundet har i utfästelse mot aktiva förbundit sig att driva frågan i rättslig prövning.
Den maximala riskexponeringen har bedömts till 3,3 MSEK. Riskexponeringen har bedömts öka i omfattning sedan före-
gående år baserat på bland annat en stämning från en före detta aktiv.

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (MSEK): 
2006 2005 2004 2003

(15 mån)

Intäkter 41,1 43,2 44,0 38,0

Årets resultat -3,8 2,6 5,1 0,1

Balansomslutning 16,6 16,7 17,7 10,4

Medelantal anställda 19,0 18,0 18,0 20,0

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till den fullständiga resultat- och balansräkningen samt tilläggs-
upplysningar. Alla belopp uttrycks i KSEK där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNING (alla belopp avser ksek)
2006-01-01 2005-01-01

Not 2006-12-31 2005-12-31

Verksamhetens intäkter 
Erhållna bidrag och anslag 1 15 916 15 266
Avgifter och avtal 5 860 14 745
Sponsorintäkter 17 105 11 637
Övriga intäkter 2 193 1 535

41 074 43 183

Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag och anslag -4 032 -4 756
Övriga externa kostnader -28 232 -24 060
Personalkostnader 2 -12 759 -11 783
Avskrivningar -153 -145

-45 176 -40 744

Verksamhetsresultat -4 102 2 439

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter m.m. 314 176

Årets resultat -3 788 2 615

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -3 788 2 615
Reservering av ändamålsbestämda medel 5 - -600
Upplösning av ändamålsbestämda medel 3 600 -

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital -188 2 015
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BALANSRÄKNING (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2006-12-31 2005-12-31
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 135 221
135 221

Summa anläggningstillgångar 135 221

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Varulager 153 156
153 156

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 454 1 883
Övriga fordringar 52 282
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 4 801 574

1 307 2 739

Kassa och bank 15 019 13 564

Summa omsättningstillgångar 16 479 16 459

Summa tillgångar 16 614 16 680

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Ändamålsbestämda medel 200 3 800
Balanserat resultat 6 291 6 479

Summa eget kapital 6 491 10 279

Avsättningar 6 1 000 -

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 870 1 086
Övriga skulder 501 436
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 7 752 4 879

Summa kortfristiga skulder 9 123 6 401

Summa Eget kapital och Skulder 16 614 16 680

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (alla belopp avser ksek)

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

Intäktsredovisning
Erhållna bidrag och anslag avser medel som årligen erhålls i form av bidrag från RF, SOK och EAA (Europeiska
Friidrottsförbundet). Vidare ingår även erhållna anslag från kommuner som konstnadstäckning för viss verksamhet. Under
rubriken Avgifter och avtal ingår försäljning av biljetter till arrangemang såsom Finnkampen samt årsavgifter inbetalda av
medlemmar. (Finnkampen arrangerades ej i Sverige 2006). Sponsorintäkter avser försäljning av rättigheter till sponsorer.
Övriga intäkter utgörs av vidarefakturerade kostnader som skall bäras av annan part samt intäkter från förlagsverksamhet.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på
bedömd nyttjandeperiod.

Planenlig avskrivning enligt följande:
Inventarier 20% årligen motsvarande fem års avskrivning.
Datorer 20-33% årligen motsvarande tre till fem års avskrivning.

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

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

Not 1 Erhållna bidrag och anslag 2006 2005

Bidrag RF 11 493 10 992
Bidrag SOK 2 446 1 419
Bidrag kommuner - 1 070
Övr bidrag 1 977 1 785

Summa 15 916 15 266

Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2006 2005

Styrelse och generalsekreterare 739 128
Övriga anställda 6 630 6 733
Ledararvode, landslagsersättningar 587 490
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 720 3 311
(varav pensionskostnader) (1 002) (752)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 11 676 10 662

Pensionskostnader för generalsekreteraren 247 ksek (0 ksek).

Anställningsavtalet för nuvarande generalsekreterare upphör enligt avtal 2007-03-31. Detta utan någon åtgärd från endera
partens sida. Ny generalsekreterare tillträder 2007-03-15.

Upplysning om sjukfrånvaro 2006
Total sjukfrånvaro 4,05% (6,25%)
Upplysning om sjukfrånvarons fördelning på olika kategorier redovisas ej då denna information kan härledas till enskilda
personer.

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män 2006 2005

Män 11 11
Kvinnor 8 7

Totalt 19 18

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2006-12-31 2005-12-31
Män

Styrelse 6 7
GS 1 1

Totalt 7 8

Kvinnor
Styrelse 4 3
GS - -

Totalt 4 3
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Not 3 Inventarier 2006-12-31 2005-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 015 884
Årets inköp 67 131
Försäljning/utrangeringar -78 0
Utgående anskaffningsvärde 1 004 1 015
Ingående avskrivningar enligt plan -794 -648
Försäljning/utrangeringar 78 0
Årets avskrivning enligt plan -153 -146
Ackumulerad avskrivning -869 -794
Utgående planenligt restvärde 135 221

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2006-12-31 2005-12-31

Förutbetalda hyror 168 166
Förutbetalda företagsförsäkringar 27 27
Övriga poster 606 381

Summa 801 574

Not 5 Eget kapital Ändamåls- Balanserat Totalt eget
bestämda kapital kapital

Belopp vid årets ingång 3 800 6 479 10 279
Reservering av ändamålsbestämda medel - - -
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -3 600 - -3 600
Årets resultat efter fördelning - -188 -188

Utgående balans 200 6 291 6 491

Ändamålsbestämda medel Ingående Utnyttjande Tillförda Utgående
balans medel medel balans

Förberedelser EM 2006 2 000 -2 000 - 0
Deltagande EM 2006 1 100 -1 100 - 0
Finnkampen 2006 500 -500 - 0
Förberedelser VM 2007Japan 200 - - 200

Summa 3800 -3600 0 200

Not 6 Avsättningar 2006-12-31 2005-12-31

Avsättning löneskatt 1 000 -

Summa 1 000 0

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2006-12-31 2005-12-31

Upplupna semesterlöner 542 423
Arbetsgivaravgifter 444 373
Försäljningsprovisioner 1 055 -
Seniortränar-/löptränarutb/internationell utbildn för ledare 499 -
Förfakturerad samarbetspartner 1 200 -
Medel Handslaget + Ungdområdet 1 188 983
Medel SOK/Elit 161 610
Medel Lagtävlingar 516 359
TV-produktionskostnader 750 -
Revisionsarvode 100 125
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 297 2 006

Summa 7 752 4 879

Solna den 20 februari 2007

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Yngve Andersson, ordförande
Krister Clerselius, Martin Eriksson, Erik Hafström, Curt Högberg

Karin Lundgren, Madeleine Melander, Lena Moen, Mats Åkerlind,
Johanna Berggrén (personalrepr), Lennart Karlberg (GS)
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet
Organisationsnummer 802001-0719

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Svenska
Friidrottsförbundet för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31. Förbundets årsredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 42-46. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i för-
bundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med årsredovisningsla-
gen eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyr-
ker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 20 februari 2007

Lars Egenäs Lars Bauman Jonas Grahn
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Utsedd av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Riksidrottsförbundet
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Kostnader programområden
(alla belopp avser ksek)

2005 2006

Förbundets organisation

Barn / Ungdom

Landslag / Elit

Marknad

Självfinansiering

9 224

4 599

14 617

12 236 23%

11%

36%

30%

10 670

5 632

15 768

11 669
26%

13%
35%

26%

Intäkter

SOK Statsstöd

(15 mån)

13 476

2 174

13 476

10 724

2 722

30 591

10 992

1 419

30 704

11 493

2 446

26 698
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Organisation

Generalsekreterare
Lennart Karlberg

Administration och utveckling
Tomas Brandt (marknad/evenemangspromotion)

Julia Jernberg (marknadsassistent) 2006-05-15 – 10-31

Susanne Möllberg (ekonomi)

Johanna Berggrèn (ekonomi 80%) 

Elisabeth Sandström (förlag/föreningsadm./utmärkelser)

Lennart Julin (webbredaktör/statistik/regler)

Fredrik Trahn (kommunikation/media)

Ellinor Borgström (reception/växel 75%) 

Kerstin Rosén (elitidrott och studier/ungdomsrådet)

Rolf Asplund (handslaget/FC) (sjukskriven 50%)

Daniel Bergin (barn och ungdom/ungdomsledarutb.) 

Andreas Thornell (tävling/funktionärsutbildning)

Gunilla Dahlén (bredd och motion/tävling 80%) 

Anna Linner (lagtävl./ungdom 50% projekt)

Per Jutterström (bredd och motion/utbildning 50% projekt) 

Landslag
Thomas Engdahl (förbundskapten)

Anders Rydén (träning/utbildning)

Anna Arvidson (assistent)

Mikael Norman (utbildning) från 2006-08-01

Yannick Tregaro (tränare, SOK medel, 50% projekt)

Ulf Friberg (grengruppschef medel/lång 50% projekt)

Håkan Öberg (grengruppschef kast 50% projekt)

ANSTÄLLD PERSONAL

Hedersordförande
H M Drottningen

Ordförande:
Yngve Andersson

Vice ordförande
Madeleine Melander

Övriga ledamöter
Krister Clerselius, Martin Eriksson, Erik Hafström, Curt Högberg, Karin
Lundgren (från 2006-03-26) Lena Moen, Mats Åkerlind, Johnny Örbäck
(t.o.m. 2006-03-26), Johanna Berggrèn (personalrepresentant)

Hedersledamöter
Arne Ljungqvist, Lars Gösta Tamm, Carl-Gustav Tollemar

Valberedning
Per Tunander (ordf.), Nils-Erik Emilsson (från 2006-03-26), Ellinor
Johansson (från 2006-03-26), Lars Johnsson (t.o.m. 2006-03-26), Karin
Lundgren (t.o.m. 2006-03-26), Lennart Pettersson, Lillemor Rönnbrant
(t.o.m. 2006-03-26), Kristina Södergren (från 2006-03-26) 

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs, Jonas Grahn (utsedd av RF)

Revisorssuppleanter
Margareta Tell, Owe Westin

Tävlingskommittén
Madeleine Melander (ordf.), Jan Ahlström, Per Crona, Sigyn Ekwall,
Gunnar Holm, Mats Åkerlind, Gunilla Dahlén, Andreas Thornell

Utmärkelsekommittén
Carl-Gustav Tollemar (ordf), Bengt Forsman, Elisabeth Sandström 

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordf.), Ulf Agrell, Elisabeth Ekborg, Peter Hackenschmidt,
Karl-Gustav Holmgren, Gunnel Tolfes

Anläggningsrådet
Erik Hafström (ordf), Rickard Bryborn, Ove Jonsson, Lennart Pettersson,
Johan Storåkers, Lars Söderberg, Kerstin Rosén

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet
Sverker Nilsson (Förbundsläkare o. ordf), Tommy Eriksson (naprapat), Jenny
Jacobsson (sjukgymnast), Marina Sjöberg (dietist), Lena Haggren-Råsberg
(läkare), Anders Rydén (kansli)

Arbetsgruppen för statistik
Börje Andersson, Owe Fröberg, Sven Gärderud, Jonas Hedman, Bengt
Holmberg, Lennart Julin, Rooney Magnusson, Bo Nordin

Ungdomsrådet
Richard Andersson, Linn Gustafsson, Ellinor Johansson, Märta Kälebo,
Anna Linner, Andreas Rehnborg, Emilia Rydberg-Möller, David Stridfeldt,
Sofia Wike

Lokala organisationskommittén för EM i Friidrott 2006
Yngve Andersson (ordf.), Claes Bjerkne, Björn-Åke Carlén, Ulf Jarfelt,
Lennart Karlberg, Christina Liffner, Leif Nilsson, Toralf Nilsson (GS för EM
2006), Rolf Porsborn, Thomas Torkelsson, Karin Lundgren

ÖVRIGA GRUPPER

Internationella arbetsgruppen
Curt Högberg, Madeleine Melander, Toralf Nilsson, Lennart Karlberg

Styrgrupp Finnkampen 2007
Lennart Karlberg (Ordf.), Anders Albertsson, Jan Axelsson, Tomas Brandt,
Christer Falk, Mikael Romell

Aktivas råd
Bengt Johansson, Susanna Kallur, Robert Kronberg, Cecilia Nilsson, Nadja
Petersen, Henrik Skoog, Anna Arvidson (kansli)

Referensgrupp Regionmöten
Jan Axelsson, Curt Högberg, Per Jutterström, Lennart Pettersson, 
Mats Åkerlind



Internationell Representation
Representation i International Association
of Athletics Federations (IAAF)
Council: Arne Ljungqvist (1:e vice ordf.)

Technical Committee: Carl-Gustav Tollemar
(hedersordförande)

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

Representation i Internationella Olympiska
Kommittén (IOK)
Council:  Arne Ljungqvist

Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordf.) 

Court of Arbitration for Sports: Conny
Jörneklint

Representation i European Athletics
Association (EAA)
EAA Development Committee: Toralf Nilsson

EAA Youth Working Group: Toralf Nilsson
(ordf.)

EAA Education Working Group: Curt Högberg 

EAA CEO conferense working group: Curt
Högberg 

EAA Research Pilot Project: Curt Högberg 

EAA Youth Action Group: Curt Högberg (ordf),
Toralf Nilsson

EAA Athletes commission: Stefan Holm

The Association of European Athletics
Meetings Organizers (Euromeetings)
Raine Söderberg (Ordf.)

Representation i World Masters Athletics
(WMA)
Rekordkommitté: Ivar Söderlind 

Representation i European Veteran
Athletics Association (EVAA)
Council: Ivar Söderlind

Nordic Congress, Oslo, 31 mars -1april 
Curt Högberg, Madeleine Melander, 
Andreas Thornell

Nordic General Secretaries Conference,
Oslo, 22-23 september
Lennart Karlberg, Madeleine Melander

EAA, BID-seminar, Lausanne, 7 september
Lennart Karlberg, Andreas Thornell, Stig
Nilsson, Christian Schlyter, Malin Andersson

IAAF, BID-seminar, Monaco 19-20 oktober
Yngve Andersson, Toralf Nilsson, Claes
Bjerkne, Kent Olsson

EAA, European Athletics Calendar
Conference, Varna 12-14 oktober
Curt Högberg, Madeleine Melander, Mats
Åkerlind, Andreas Thornell

European Athletics Coaches Association’s
(EACA) Congress, Dublin 10-12 november
Thomas Engdahl, Sirpa Holmroos, Peter
Holmroos, Kim Johansson, Mikael Norman,
Henrik Ragnvaldsson, Anders Rydén, Bo Gunar
Bogges, Jan-Olof Fallström, Rurik Storkull,
Elisabeth Östberg

Nordisk teknikerkonferens, Varna, 
10-11 november
Rickard Bryborn, Lennart Julin, Andreas
Thornell

EVAA Council Meeting, Frankfurt, 
28-29 januari
Ivar Söderlind

EVAA Council Meeting, Poznan, 18-19 juli
Ivar Söderlind

Nordiska veterankommitten, 
Poznan, 22 juli
Ivar Söderlind, Elisabet Ekborg, Gunnel Tolfes,
Ulf Agrell, K G Holmgren och Peter
Hackenschmidt

EVAA General Assembly, Poznan, 25 juli
Elisabet Ekborg, K G Holmgren, Ulf Agrell och
Ivar Söderlind

EVAA Council Meeting, Poznan, 28 juli
Ivar Söderlind

EVAA Council Meeting, Frankfurt, 
28-29 oktober
Ivar Söderlind

Internationell Tävlingsrepresentation

EAA Indoor Meeting, Tallinn, 4-5 februari
Gunnar Holm (EAA Delegate)

IAAF World Indoor Championships,
Moskva, 10-12 mars
Kjell Ahnstedt (ITO)

IAAF Grand Prix, Thales FBK Games,
Hengelo, 28 maj
Mats Svensson (teknisk delegat)

European Cup, First League, grupp B
Thessaloniki, 17-18 juni
Sigyn Ekwall, (jury)

European Cup Combined Events, 
Super League, Arles, 1-2 juli
Kjell Ahnstedt (ATO)

IAAF Grand Prix, Helsingfors, 26 juli
Carl-Gustav Tollemar (Teknisk delegat)

Nationell Representation
Riksidrottsförbundets ungdomsråd
Johanna Danielsson

SOK:s styrelse
Arne Ljungqvist (för IOC), Ann-Louise Skoglund

Valberedning: Raine Söderberg

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Kerstin Rosén

Valberedning: Madeleine Melander 

SOK:s årsmöte, 27 april
Yngve Andersson, Lennart Karlberg

Riksidrottsforum och SISU-stämma,
Skövde, 10-12 november
Madeleine Melander, Lennart Karlberg, Kerstin
Rosén, Ellinor Johansson, Märta Kälebo, Sofia
Wike 
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Representation

Jesper Fritz bygger inför EM. 
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FÖRTJÄNSTMEDALJ  I GULD
Alvar Munter Alingsås IF
Karl-Gustav Holmgren Skånes FIF
Gert Sjunnesson Skånes FIF

FÖRTJÄNSTMEDALJ  I SILVER
Kettie Gustavsson Skruvs IF
Gert-Åke Ivarsson Simrishamns AIF
Ove Edlund Nyköpings BIS
Igor Andersson Alingsås IF
Rurik Storkull IFK Kristinehamn
Bengt Modigh Gävle GIK
Monica Hjalmarsson IF Hagen
Stig Gustavsson IF Hagen
Lennart Daremark IF Hagen
Lars Jönsson Mölndals AIK
Tom Persson Mölndals AIK
Valdur Polding Mölndals AIK
Jan Simonsson Mölndals AIK
Bo Svensson Mölndals AIK
Mats Svensson Mölndals AIK
Roger Magnusson Tibro AIK FIK
Åke Göthblad Tibro AIK FIK
Kjell-Göran Marklund Skellefteå AIK FIF
Leif Stening Jalles TC Umeå
Sven Hanell Sandviks IK
Gustav Björklund IFK Umeå

FÖRTJÄNSTMÄRKE
Ingvar Siverth IK Vista
Gösta Johansson Ljungby FIF/FK Finn
Björn Albing Nyköpings BIS
Kaj Göransson Härlövs IF
Ulf Agrell Heleneholms IF
Tore Hjalmsrsson Alingsås IF
Pavel Horal Alingsås IF
Rickard Järrebring Alingsås IF
Matti Niemi Alingsås IF
Lars-Vidar Ström Gävle GIK
Rolf Wickström Gävle GIK
Kenneth Lundgren Gävle GIK
Jan Axelsson Mölndals AIK
Perter Hornebrant Mölndals AIK
Stefan Rönnäs Mölndals AIK
Astrid Strömberg Mölndals AIK
Lars-Erik Berg Mölndals AIK
Lars Friberg Mölndals AIK
Bertil Lindqvist Mölndals AIK
Göran Odmyr Mölndals AIK
Seymor Ullberg Mölndals AIK
Jan Wibeck Mölndals AIK
Birger Johansson Västerviks IF
Håkan Larsson Västerviks IF
Kenth Karlsson Tibro AIK FIK
Lennart Bäckström Tibro AIK FIK
Per Andersson Skellefteå AIK FI

Karin Tegelström Skellefteå AIK FI
Stig Marklund Skellefteå AIK FI
Erland Jonsson IFK Umeå
Kent Lindman Rånäs 4 H
Jan Emilsson Rånäs 4 H
Mats Jällrud Rånäs 4 H
Börje Andersson Rånäs 4 H
Sven Danielsson Rånäs 4 H
Erik Schönqvist Rånäs 4 H

FÖRTJÄNSTDIPLOM
Gösta  Johansson Ljungby FIK/FK Finn
Kristina Ladell Östergötlands FIF
Niklas Larsson Nyköpings BIS
Claes Jurstrand Nyköpings BIS
Ulf Agrell Heleneholms IF
Eva Måbrink Härlövs IF
Lars-Vidar Ström Gävle GIK
Rolf Wickström Gävle GIK
Kenneth Lundgren Gävle GIK
Bo Romin Gävle GIK
Reine Jernqvist Gävle GIK
Ulf Brodén Gävle GIK
Olle Olsson Gävle GIK
Ingrid Ahxner Mölndals AIK
Maria Andersson Mölndals AIK
Torbjörn Andréasson Mölndals AIK
Jan Brankell Mölndals AIK
Annika Dahlgren Mölndals AIK
Anders Egle Mölndals AIK
Hasse Ejnell Mölndals AIK
Tommy Eliasson Mölndals AIK
Eva Erixon Mölndals AIK
Mats Erixon Mölndals AIK
Peter Erixzon Mölndals AIK
Stig Fässberg Mölndals AIK
Heidar Hilmarsson Mölndals AIK
Leif Hjertqvist Mölndals AIK
Anders Höglund Mölndals AIK
Eric Johansson Mölndals AIK
Lars Kärrstrand Mölndals AIK
Barbro Lidström Mölndals AIK
Bobbie Lohse Mölndals AIK
Jeanette Norman Mölndals AIK
Mikael Norman Mölndals AIK
Sylvia Odmyr Mölndals AIK
Olof Olsson Mölndals AIK
Mona Svensson Mölndals AIK
Lars-Erik Berg Mölndals AIK
Lars Friberg Mölndals AIK
Bertil Lindqvist Mölndals AIK
Göran Odmyr Mölndals AIK
Seymor Ullberg Mölndals AIK
Jan Wibeck Mölndals AIK
Heinz Sylla Tibro AIK FIK
Pia Magnusson Tibro AIK FIK

Per Andersson Skellefteå AIK FI
Karin Tegelström Skellefteå AIK FI
Stig Marklund Skellefteå AIK FI
Kent Lindman Rånäs 4 H
Jan Emilsson Rånäs 4 H
Mats Jällrud Rånäs 4 H
Börje Andersson Rånäs 4 H
Sven Danielsson Rånäs 4 H
Erik Schönqvist Rånäs 4 H
Christian Holm Rånäs 4 H
Olle Jansson Rånäs 4 H
Lars Eric Peterson Rånäs 4 H
Kurt Lodenius Rånäs 4 H
Maria Akraka Rånäs 4 H
Theo Goodwill Rånäs 4 H
Johan Österberg Rånäs 4 H
Elisabeth Ekborg Rånäs 4 H
Monica Hoverhjelm Rånäs 4 H
Jens Davidsson Rånäs 4 H
Erik Hafström Rånäs 4 H
Kurt Bergström Rånäs 4 H
Claes Erik Ohlsson Rånäs 4 H
Teddy Jonasson Rånäs 4 H
Margareta Spång Rånäs 4 H
Johan Glantz Rånäs 4 H
Boris Eriksson Rånäs 4 H
Rolf Karlsson Rånäs 4 H
Björn Mattsson Rånäs 4 H
Christer Breidenskog Rånäs 4 H

FÖRTJÄNSTDIPLOM FÖRENINGAR
Alingsås IF 100 år
IFK Kristinehamn 100 år
Gävle GIK 100 år 
Västerviks IF 100 år
Tibro AIK FIK 90 år

STORA GRABBAR
Lena Aruhn 486
Helena Engman 487
Emma Green 488
Daniel Ragnvaldsson 489
Alfred Shemweta 490

Utmärkelser



Våra samarbetspartners

Svenska Friidrottsförbundet

Box 11 • 171 18 Solna • Tel 08-587 721 00 • Fax 08-587 721 88

www.friidrott.se

LandslagsutrustningHuvudsponsor

Nationell sponsor Folksam Grand Prix Barn- och ungdomssponsor
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