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Friidrottsvänner,
Vid årsmötet i Sollentuna 2016 beslutades att ”uppdra till styrelsen
att regelbundet rapportera status i olika aktiviteter och utvecklingsprojekt till distrikt och föreningar på ett samlat sätt minst varje
halvår - till exempel till 1 september och 1 februari.”
Första Förbundsrapporten kom i december 2016 och nu har det
alltså blivit dags igen. Den sammanställs en gång i halvåret och jag
både hoppas och tror att Ni har överseende med att inte
utgivningarna exakt följer förslaget.
Förbundsrapporten ska på ett enkelt och sammanfattande sätt
presentera status och arbetsläge kring verksamhet, aktiviteter
och projekt. Dagsfärska nyheter får ni fortlöpande på
www.friidrott.se och därutöver kommer varannan vecka ett
nyhetsbrev med aktuella händelser och information.

Foto: Ryno Quantz

Det finns förstås massor av viktiga aktiviteter och verksamheter att lyfta fram. Vill ändå slå ett extra slag för
Finnkampen på Stockholms Stadion den 2-3 september. Temat är ”Var på plats”, med ambitionen att bjuda
på en härlig friidrottsfest inför utsålda läktare. Det är oerhört viktigt att hela svenska friidrotten på olika sätt
är med och propagerarar och allra helst förstås också är på plats!
Mer information finns på www.finnkampen.se
Passar också på att önska Er alla en riktigt skön sommar med mycket friidrott i olika sammanhang
och på olika nivåer!

Stefan Olsson
Generalsekreterare Svensk Friidrott

Foto: Ryno Quantz
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Finnkampen på Stockholms Stadion, 2-3 september
Finnkampen är en snart 100-årig tradition och svensk friidrotts viktigaste
arrangemang. Den är en av få levande landskamper i friidrott i världen
och en fest för publiken på plats och i tv-sofforna. Finnkampens stora
landslagstrupp öppnar för många aktiva, från hela landet, att tävla i
blå-gult inför storpublik på hemmaplan. Något som är en viktig källa till
motivation och inspiration för våra friidrottare.
Inför Finnkampen, 2-3 september, läggs extra kraft vid att ge möjlighet för friidrottsintresserade i hela
Sverige att kunna vara på plats och heja fram sina klubbkompisar och hela landslaget till en ny dubbelseger.
Läs mer om Finnkampen och olika paketerbjudanden på www.finnkampen.se
För framtiden finns ett stort värde i att ytterligare stärka varumärket Finnkampen genom ett utökat
samarbete med finländska förbundet. Finnkampsbåten till Finland har varit en stor succé och är ett
exempel på en aktivitet som kan utvecklas ytterligare med ambition att stärka publikintresse och folkfest!

Foto: Ryno Quantz

Riksidrottsmötet i Karlstad
Björn O Nilsson, Karin Lundgren, Johan Storåkers och Anders Tallgren från
styrelsen samt Stina Hedvall från Ungdomsrådet var våra representanter
vid Riksidrottsmötet i Karlstad i slutet av maj.
Det var ett i grunden positivt möte med stor enighet och där idrotten står stark tillsammans. Uppslutningen
kring RFs vision Strategi 2025 var tydlig. Läs mer om den på www.strategi2025.se. Friidrotten var kanske
den idrott som var flitigast uppe i talarstolen och möttes, genom många och kloka inslag, av stor respekt
och förtroende hos övriga idrotter. Fyra motioner var inlämnade och dessa fick stort stöd även om frågan
om införande av fristående NADO har en bit kvar att vandra.
Johan Storåkers valdes in i valberedningen och landslagsläkare Sverker Nilsson tog plats in i Dopingkommissionen. Kerstin Rosén och Leif Thunman avtackades som lekmannarevisorer och avslutade därmed
sina respektive långa engagemang inom RF.

Förbundsrapport Svensk Friidrott - Nr 1 2017

Svensk Friidrotts verksamhetsplan ”Fler och bättre”
ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR
Finansieringen sker utöver stöd från RF och SOK i mångt och mycket via egna partners. Under 2017 ligger
mycket av fokus på Finnkampen och de möjligheter till nya kontakter som erbjuds. Arbetet med
”Fundraising” har ännu inte etablerats men planer finns att se över möjligheterna.
Organisationsöversynen har diskuterats på styrelsemöten sedan ordförandekonferensen i november 2016.
Arbetet kommer att fortsätta framöver i allt från styrelsens egna kommittéer till distriktens uppdrag.
Antidopingarbetet fortsätter med högsta prioritet inom förbundets verksamhet. Bland annat ska alla
landslagsaktiva och ledare genomgå en antidopingutbildning och alla föreningar rekommenderas
genomföra RF;s ”Vaccinera klubben”. Vi har också motionerat till RF-stämman om införandet av ett
fristående NADO (Nationell AntiDoping Organisation) för att ytterligare stärka dess roll.
Mångfalds- och inkluderingsplanen som antogs vid årsmötet 2016 har på olika sätt implementeras i
verksamheten. Mångfaldsplanen skall alltid användas, diskuteras och finnas med i det dagliga arbetet. I
fortsättningen är också ambitionen att mer konkret se över vilka goda exempel som finns ute i
verksamheten och se hur fler kan lära av de erfarenheterna.
Digitalisering är ett område som vi valde att ge utrymme i samband med Årsmötet i mars där Bo Sjölander
från styrelsen redovisade det arbete som gjorts hittills och vilka möjligheter som erbjuds. Vi kommer nu
se över hur vi ska gå vidare och i vilket tempo som det kan ske i förhållande till annan verksamhet och de
budgetförutsättningar som finns.
FOKUSOMRÅDE: Fler och bättre föreningar			
Kontaktpersoner styrelse: Bo Sjölander, Ulrika Pizzeghello
Kontaktperson kansli: Björn Lindén

Under 2017 valdes 14 distrikt ut för att delta i projektet Föreningssmart.
Distrikten valdes utifrån ett antal kriterier, bland annat antalet
”vita fläckar” i distriktet. De som ingår är; Norrbotten, Västerbotten,
Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland, Värmland, Västmanland,
Östergötland, Närke, Småland, Blekinge, Skåne och Halland.
Under januari genomfördes tre utbildningsdagar för idrottskonsulenter
hos SISU Idrottsutbildarna samt för SDF-representanter.
Efter träffarna tog idrottskonsulenterna, och vid några tillfällen
Svensk Friidrotts kansli, kontakt med 3-4 föreningar per distrikt
som de trodde skulle vara intresserade av eller behövde delta i
projektet. Ungefär 40 föreningar var inledningsvis aktuella för projektet,
men det blev till slut 25 föreningar som startade upp.

Identifierade utvecklingsområden
under en förenings arbete med Föreningssmart.

Under april, maj och juni åkte ansvariga på kansliet runt i Sverige för att tillsammans med respektive
förenings idrottskonsulent gå igenom svaren och ta fram 2-3 utvecklingsområden för föreningen. Under
sommaren och hösten kommer idrottskonsulenten att stötta föreningarna i utvecklingsarbetet och
eventuella kostnader kopplade till detta tas från Idrottslyftet. I oktober genomförs tre utvärderingsträffar
för alla föreningar och idrottskonsulenter som medverkar i projektet. Målet är att 2018 kunna växla upp
projektet till att omfatta hela landet.
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FOKUSOMRÅDE: Fler och bättre tränare och ledare			
Kontaktperson styrelse: Gunilla Löthagen-Sjöstrand
Kontaktpersoner kansli: Anders Rydén, Sofia Kuylser

Utbildningssamarbetet med SISU Idrottsutbildarna fortgår. Den webbportal för utbildningar som planerats
en tid har blivit något försenad men målet är att den ska vara på plats under hösten. En dialog med SISU
Idrottsutbildarna förs också gällande de utbildningar som de planerar att lansera, och som till viss mån kan
komma att påverka friidrottens utbildningspaket.
Ett arbete gentemot IAAF för att få Svensk Friidrotts utbildningar 10-12 år, 12-14 år samt 14-17 år att
likställas med IAAF:s Level 1, har startats. Detta omfattar också möjligheten att tilldela IAAF diplom för
friidrottens utbildningar.
Ett centralt utbildarteam har satts ihop för att kvalitetssäkra och stötta, primärt 14-17 år-utbildningarna
men även de för de yngre åldrarna, när kompetensen inte finns på nära håll. Teamet skall först genomgå
en utbildarutbildning och målsättningen är att teamet skall starta upp under hösten.
Under våren arrangerades i Göteborg den nya Löptränarutbildningen för första gången och ytterligare ett
tillfälle planeras till Stockholm till hösten.
Riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
NIU tillstyrkansprocess, tidigare NIU-certifieringen, är uppstartad inför hösten. Denna process utvärderar
och godkänner de orter som under en tid framåt får bedriva NIU-verksamhet. I tillägg har ett utskick till
berörda RIG/NIU-tränare avseende kommande års verksamhet och rapportering gjorts.

Nyutbildade, glada löptränare efter kurs i Göteborg.

Gustav Liberg, Ullevi FK, Simon Petersson, Upsala IF,
och Fanny Roos, Athletics 24Seven SK, är nyfikna på resultaten
som Kalle Pettersson, IFK Växjö, håller koll på.
Foto: Deca Text&Bild
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FOKUSOMRÅDE: Fler och bättre friidrottare			
Kontaktpersoner styrelse: Karin Lundgren, Berndt Andersson
Kontaktpersoner kansli: Karin Torneklint, Daniel Bergin

Barn- och ungdom
Under perioden februari-juli har Matilda Sädås varit projektanställd för att stärka kansliets arbete med
barn- och ungdomsfrågor och under det kommande året kommer ett antal nya tränings- och tävlingskoncept att lanseras. I tillägg kommer en träningsmanual som handlar om hur en förening kan ge bästa
möjliga stöd till aktiva (tonåringar, vuxna och veteraner) som vill träna, och kanske tävla, i friidrott, men
som primärt ser friidrotten som en aktivitet för hälsa och social samvaro.

Gänget från Hellas Friidrott trivdes riktigt bra på Kraftmätningen i Sollentuna i mars.
Foto: Deca Text & Bild

Motion och löpning
Svenska löpare blev från årsskiftet en del av den ordinarie verksamheten. Ett arbete med att uppdatera
arrangörsguiden för långloppsarrangörer pågår och besöksantalet till webbplattformen för lopp och
löpargrupper fortsätter att växa stadigt. I början av juni genomfördes Sverige på fötter för andra året, med
god respons från föreningar, samarbetspartners och media.
Elit
Prestationscentrum (PC) för medel/långdistans, kast och sprint/häck har fortsatt sitt fina arbete under
vintern 2016 och våren 2017.
PC Medel/långdistans har bland annat genomfört flera höghöjdsläger där över 70 olika löpare
deltagit och utvärderingen har varit mycket positiv. De har även, tack vare en ny partner till
förbundet, kunnat samla yngre talangfulla löpare från hela landet till en träff i Göteborg. Arbetet
kommer fortsätta under året med träffar på fler orter.
PC Kast har tack vare stöd från SOK deltidsanställt Vesteinn Hafsteinsson som förstärkning av centrat i Växjö. Detta har möjliggjort en särskild satsning på diskus och rotationsteknik i kula. Ett antal
utvecklingsträffar för kastare har också genomförts i Växjö under perioden.
PC Sprint/häck har fått extra medel från RF för att göra en satsning på tester av våra befintliga
sprinters och även genomfört ett flertal utvecklingsträffar för aktiva på hemmaplan och under
vårens läger i italienska Formia.
En studie angående hoppmiljöer och teknik har påbörjats, med hjälp av bland annat Stefan Holm.
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Anders Palmqvist, Ullevi FK, och Torbjörn Eriksson, grengruppschef sprint/
häck, under Göteborgs Inomhus i februari.

Daniel Ståhl och Staffan Jönsson instruerar och diskuterar kring teknik med
Ragnar Carlsson och Axelina Johansson och vid en kastträff i Växjö under våren.

Under perioden har IEM genomförts med stor framgång. Fyra glädjande medaljer men framförallt så många
som 14 topp åtta-placeringar, ur en trupp på 29 aktiva. Det är bland det bästa för en trupp någonsin. Inför
året drog SOK in sitt individuella stöd till samtliga sommaridrotter. För att möta detta har aktiva/tränare
som klarat VM-kval under 2016 eller 2017 fått ett visst stöd och övriga i mästerskapsgruppen har fått täckning för sin elitidrottsförsäkring.

Vid inomhus-EM i Belgrad tog Kalle Berglund och Michel Tornéus silver och Angelica Bengtsson och
Austin Hamilton brons. Samtidigt gjorde Susanna Kallur och Emma Green sina sista mästerskap i blågult.

Sverker Nilsson har tack vare stöd från SOK gått in som landslagsläkare på deltid och genomför nu hälsokontroller på alla aktiva i mästerskapsgruppen. Han arbetar också som ansvarig för antidopingverksamheten. Läs mer under Medicinska kommittén.
KLUB-projektet
Forskningsprojektet fortlöper som planerat. Insamling av tränings- och skadedata bland ungdomar 12-15 år
pågår och kommer att avslutas i november 2017. Parallellt med detta analyseras den basdata som samlades
in när studien påbörjades. I tillägg utvecklas ett åtgärdsprogram tillsammans med tränare och andra från
friidrottsrörelsen.
I tillägg kommer en specifik hemsida för friidrottsmedicinska frågor, riktad till ungdomstränare,
föräldrar och unga aktiva (12-15 år), tas fram inom ramen för KLUB. Sidan ska ge råd kring de vanligaste
hälsoproblemen inom ungdomsfriidrott, vara baserad på evidens och faktagranskad. Sidan beräknas vara
klar våren 2018.
Samtliga foton: Deca Text & BIld
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FOKUSOMRÅDE: Fler och bättre arrangemang			
Kontaktpersoner styrelse: Anders Tallgren, Karin Grute Movin
Kontaktperson kansli: Andreas Thornell

Det operativa arbetet med Finnkampen på Stockholms Stadion är
igång och fokus är en slutsåld arena, härlig publikupplevelse och
svensk dubbelseger.
SM-utredningen avslutades i och med årsmötet och besluten
planeras under 2017 och kommer att verkställas inför 2018.
Sverige har under våren erhållit två europeiska juniormästerskap
2019 (Borås JEM19 och Gävle JEM22). Det gör 2019 till ett
härligt men utmanande arrangemangsår, då organisationen 		
utöver ordinarie arbetsuppgifter också arrangerar Finnkampen.
Med sommaren kommer en viktig Folksam GP-säsong, då detta
är sista året i nuvarande avtal med Folksam. Fokus ligger på att
säkerställa ett fortsatt samarbete och samtidigt utveckla tävlingsserien och formatet.

Delegationen från Borås, Gävle och SFIF på plats i Paris.

Under hösten 2017 kommer även ett arbete att göras kring arrangemangsmaterial som stöd för lokala arrangörer i
utvecklingen av sina tävlingar.

FOKUSOMRÅDE: Fler och bättre anläggningar			
Kontaktperson styrelse: Johan Storåkers
Kontaktperson kansli: Andreas Thornell

Anläggningssituationen i Sverige är varierad. Det är relativt god tillgång till stora inomhushallar samtidigt
som det fortfarande finns platser i Sverige där det behövs ytterligare förstärkning. Det finns fortfarande
problem med bristande underhåll på ett antal idrottsplatser och ett behov av flera mindre anläggningar –
inomhus, utomhus och i form av näridrottsplatser. Viktiga bevakningsområden är; den omfattande
exploateringen i storstadsområden, som kan inverka negativt på möjligheten till löpning i skog och mark,
samt utbredningen av konstgräs, som innebär att våra kastgrenar inte kan utövas på ett tillfredsställande
sätt.
Anläggningsfrågorna drivs primärt från anläggningskommittén, som under de senaste månaderna fortsatt
sitt arbete med teknisk rådgivning och påverkansarbete gentemot kommunala tjänstemän och politiker.
Detta har till exempel skett via besök i vissa kommuner och stöd till lokala ledare.
Förberedelser för ett seminarium den 2 september, förmiddagen på Finnkampens första tävlingsdag, har
inletts. Seminariet vänder sig till kommunala tjänstemän, politiker och friidrottsledare och programmet
innehåller bland annat trender på anläggningsområdet samt andra relevanta och aktuella friidrottsfrågor.
Vidare följer kommittén kontinuerligt med i hur anläggningssituationen ser ut i hela Sverige, och i detta
arbete har anläggningskommittén kontinuerlig kontakt med RF och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
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KOMMITTEER OCH RÅD
Internationella kommittén			
Kontaktperson: Toralf Nilsson, ordförande

2017 präglas det internationella arbetet i mångt och mycket av att det är kongress inom såväl
Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) som Europeiska Friidrottsförbundet (EAA). Till IAAF:s kongress i
London dagarna före VM har Svensk Friidrott, med stöd av övriga nordiska förbund och det nederländska
förbundet, lämnat in tre motioner. Dessa handlar om implementering av good governance inom nationsförbunden utifrån IAAF:s nya stadgar, öppen omröstning på kongressen som grundregel samt införande i
stadgarna att IAAF ska följa FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs konvention om barns rättigheter
och FNs internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Motsvarande
motioner förbereds även inför EAA:s kongress som genomförs i Vilnius i oktober.
Med stimulansstöd från RF kommer Svensk Friidrott i slutet av juni att i samverkan med Svenska Fotbollförbundet påbörja ett utvecklingsprojekt för att utvärdera respektive organisation och dess strukturer för
ledning och styrning utifrån den standard som tagits fram av den nyligen etablerade organisationen Sports
Integrity Global Alliance (SIGA). På den nordiska kongressen, som genomfördes i Köpenhamn i mars,
beslutades att skapa ett nordiskt virtuellt utvecklingscenter för att arbeta med olika gemensamma initiativ.
Svensk Friidrott har en strategi för internationella evenemang som bland annat syftar till att vi minst vart
fjärde år ska stå som värd för ett internationellt mästerskap. Som tidigare nämnts tilldelades Gävle och
Borås, tillsammans med Svensk Friidrott, två europeiska juniormästerskap 2019. I maj beslutade förbundsstyrelsen också att stödja en tänkt kandidatur för veteran-EM inomhus 2020 i Malmö med Malmö Stad,
Event Skåne och Skånes friidrottsförbund som samverkande parter.
Medicinska kommittén
Kontaktperson styrelse: Berndt Andersson
Kontaktperson: Sverker Nilsson, ordförande

Antidopingarbete
Arbetet sker på flera områden – kring klubbarna och kring aktiva och ledare.
Klubbar uppmanas att vaccinera sig mot doping. Fler och fler genomgår
programmet och detta kommer även bli ett krav för att få arrangera större
tävlingar framöver. 1300 aktiva och ledare har gått antidopingutbildningen.
Från och med 1 juni får ingen tävla eller vara ledare i landslaget om denne
inte genomgått vår antidopingutbildning och gjort RF:s webbutbildning
Ren Vinnare. Under sommaren och hösten finns flera föreläsningstillfällen
inplanerade.

RF:s webbutbildning Ren Vinnare är en del
av Svensk Friidrotts antidopingprogram.

Kost och hälsa
Aktiva har möjlighet att få individuell kostrådgivning från landslagets dietist Marina Sjöberg. Vid
grengruppssamlingar och liknande finns också möjlighet till kostföredrag. Mästerskapsgruppens runt 60
individer hälsoscreenas och assisteras efter behov. Vid sidan av det etableras successivt medicinska nätverk
på de aktivas hemmaplan. I samband med Finnkampen arrangeras en medicinsk nätverksträff, med fokus
på den mentala hälsan och dess betydelse för prestationen.
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Tävlingskommittén, TÄK 			
Kontaktperson styrelse: Anders Tallgren, ordförande
Kontaktperson kansli: Andreas Thornell

En diskussion pågår om att utveckla TÄK till TAK- det vill säga att gå ifrån
Tävlingskommitté till en Tävlings- och Arrangemangskommitté.
TÄK ansvarar för och arbetar med implementeringen av besluten
kopplade till SM-utredningen och parallellt pågår ett arbete
med att få fram fler potentiella SM-arrangörer och göra SMarrangemangen mer attraktiva.
Under 2017 har förbundskontrollanterna ersatts av tekniska delegater
och deras uppdrag och mandat har förändrats något – från en kontrollfunktion till en stödfunktion. TÄK arbetar också nära flera andra arbetsgrupper,
såsom till exempel starterrådet, kommittén för ultralöpning och gruppen
för kastsäkerhet.
SM-utredningen var en av de
Ungdomsrådet 			

frågor som diskuterades under
Förbundsårsmötets demokratitorg.

Kontaktperson; Rebecka Markus

Under våren har Ungdomsrådet antagit en ny uppdragsbeskrivning där huvudfokus är att ta fram ett
koncept för en ”unga-ledare akademi”. Arbetsnamnet är YALA (Youth Athletics Leader Academy) och sedan
förbundsårsmötet i mars har rådet arbetat med att ta fram ramarna för akademin samt påbörjat en projektbeskrivning. Detta har även kompletterats med en preliminär tidsplan för projektet, där målsättningen är
att genomföra en pilotomgång av YALA under 2018.
Utöver detta arbetar Ungdomsrådet under året med att stödja arbetet med
Finnkampen samt att nå ut bredare via sociala medier. Rådet vill öka sin
synlighet bland unga, för att de ska förstå vad ungdomsrådet gör och hur
viktigt det är. Bland annat har instagramkontot ung.friidrott startats och
kompletterande plattformar diskuteras.
Ungdomsrådet har även varit representerade på förbundsårsmötet,
förbundets styrelsemöten och Riksidrottsmötet.

Ungdomsrådet finns nu på Instagram
under kontot ung.friidrott - följ dem för
att hålla er uppdaterade om
Ungdomsrådets arbete.
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Veterankommittén			
Kontaktperson styrelse: Johan Storåkers
Kontaktperson: Ivar Söderlind, ordförande

Veteranfriidrotten fortsätter att växa - majoriteten av deltagande män och kvinnor i de stora långloppen i
Sverige och utlandet är veteraner och deltagarsiffrorna i internationella och nationella veteranmästerskap
på arena ökar. Det är känslan av glädje, livslust, social gemenskap och umgänget över åldersgränserna som
är kärnan i veteranfriidrotten.
Fokusområden och aktiviteter
Johan Storåkers är Veterankommitténs nya kontaktperson i förbundsstyrelsen. Kärnfrågor för kommittén
är finansiering, ökat tävlingsutbud och utökad träningsverksamhet för veteraner i föreningarna. En annan
viktig fråga är att ytterligare förbättra kontakterna med veterandistriktsombud och föreningar.
Den 22 april genomfördes en Veteranombudskonferens, med Mattias
Sunneborn som samordnare. Konferensen lyfte flera aktuella frågor och gav
utrymme för diskussion och inspiration. Vid konferensen planerades även
höstens Veterankonferens, 21-22 oktober, dit en bredare målgrupp bjuds in.
Konferenserna finansieras av stimulansstöd från RF, som även beviljats för
aktiviteter under två år framöver.
Det var god stämning under Veteranombudskonferensen i april.

Veteranmästerskap
Veteranmästerskapen, både i Sverige och internationellt, har under de
senaste åren sett en tillväxt i antalet deltagare och antalet starter. Under det
senaste halvåret har följande mästerskap i Sverige arrangerats på ett mycket
bra sätt; IVSM Borås, IK Ymer och IVNM i Huddinge, Huddinge AIS. IK Ymer
arrangerar även VNM 2018. Huddinge AIS har totalt arrangerat tio NM/SM för
veteraner, vilket gör dem till mesta veteranmästerskapsarrangören i landet.
Ulla Littenheim, Uddevalla IS, med sina
tre guld på NM i Huddinge - 200, 400
och 800 meter!
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Vid IVVM i Sydkorea startade 14 svenskar (10 män, 4 kvinnor). Resultatet blev
18 medaljer: 5 guld, 9 silver och 2 brons och 20:e plats i den officiella medaljligan bland 61 medaljländer.

Veteranhemsidan
Sedan december 2016 är veteranhemsidan integrerad i friidrott.se. Flera medlemmar i Veterankommittén
har behörighet att lägga in text och bilder och ambitionen är att veteransidan även i fortsättningen skall ha
ett rikt innehåll med nyheter om veteranfriidrotten.
Personal och organisation
I samband med årsskiftet fick kansliet en ny organisation. Detta primärt för att optimera resurserna internt
men förändringen innebär inga skillnader externt. Organisationen bygger på avdelningar; GS och ekonomi,
Marknad, kommunikation och arrangemang, Förening samt Elit och landslag.
Flera nya ansikten finns på kansliet och aktuell personalstyrka presenteras på www.friidrott.se/kontakt/
kansli.aspx
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