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Ordförandens ord

Elitverksamheten är viktig för att skapa in-
tresse för friidrotten genom fina insatser av 
goda förebilder. Det är därför glädjande att 
EM i Berlin 2018 var en av de bästa svens-
ka EM-insatserna någonsin. Bara EM-täv-
lingarna på hemmaplan i Stockholm 1958 
och Göteborg 2006 övertrumfar rent sta-
tistiskt. Vi hade en stor trupp, över sextio 
aktiva var uttagna till mästerskapet, vilket 
också visar på den imponerande toppbredd 
vi har inom svensk friidrott. Fyra medaljer 
genom Mondo, Andreas, Daniel och Me-
raf. Ytterligare åtta topp-åtta-placeringar 
genom Simon, Thobias, Angelica, Michel, 
Hanna, Charlotta, Khaddi och kvinnliga 
maratonlaget. Ett juniorvärldsrekord och 
två svenska rekord genom Mondo och 
Kramer (tangerat). Sju personliga rekord. 
Visst är det ett fantastiskt facit av ett lands-
lag med en låg medelålder?

Aktiva, ledare, tränare, medicinare, 
hemmacoacher och speciellt världens bästa 
förbundskapten Karin Torneklint, ni har 
alla min fulla respekt. Laganda fick för mig 
ett ansikte under EM i Berlin då jag betrak-
tade vårt svenska landslag. Det fina sätt på 
vilket teamet stöttade Meraf vid mediadre-
vet var beundransvärt.

För att fortsätta att utveckla svensk fri-
idrott driver vi en rad projekt och aktivi-
teter. Mycket av denna utveckling sker 

inom ramen för våra fem fokusområden. 
Förbundsstyrelsen tar en aktiv roll i denna 
utveckling. Utan denna riskerar friidrot-
ten att halka efter och stagnera. Världen 
förändras och det måste även friidrotten 
kunna göra, samtidigt som kärnan i själva 
idrotten bevaras. Ni kan läsa om flertalet 

av dessa viktiga utvecklingsaktiviteter i 
denna verksamhetsberättelse.

Många utvecklingsprojekt handlar helt 
eller delvis om att stötta utvecklingen av 
våra tusen medlemsföreningar. Dessa är 
centrala inom friidrotten i Sverige. Här 
sker vår friidrottsverksamhet. Hit är våra 
aktiva knutna. Här finns våra ledare och 
här finns våra tränare. Och här finns den 
kunskap, erfarenhet och tradition som kan 
bygga friidrotten in i framtiden. Att stän-
digt stärka förutsättningarna för fören-
ingarnas verksamhet är därför för mig ett 
huvudmål för Svensk Friidrott. 

Antidopingarbetet är också centralt 
inom Svensk Friidrott. Vi har under ett 
antal år haft ett obligatoriskt antidoping-
körkort för att få delta i något svenskt fri-
idrottslandslag. Kampen mot användande 
av otillåtna, prestationshöjande medel får 
vi aldrig ge upp. Det finns heller, enligt 
mig, inga skäl att vara uppgiven.

Styrprinciperna av Svensk Friidrott är 
också ett område som vi nu ser över. Dessa 
måste kännetecknas av öppenhet, inklu-
dering och transparens. Vi måste fortsätta 
att arbeta för mångfald och jämställdhet. 
Dessa aspekter var föremål för ett flertal 
viktiga aktiviteter under 2018, inklusive 
att utveckla beskrivningen och användan-
det av vår värdegrund.

En stark svensk friidrott

Björn O. Nilsson, Ordförande 

Friidrotten i Sverige är fantastisk och har sällan varit starkare än vad den är just nu. Vi är 
en av Sveriges mest populära idrotter vilket bland annat visar sig i aktiviteterna i alla våra 
klubbar och i det stora intresset från TV-publiken. Friidrotten ses av många som en bas för 
all idrott. Det är också min syn. 
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Nina Persson, Örgryte IS, gläds åt ett 
av många funktionärsuppdrag som 
gör vår friidrottsverksamhet möjlig. 

Ytterligare viktiga projekt under 2018 
har varit digitaliseringsprojektet, organisa- 
tionsutredningen och förstudien för nästa  
verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott.  
Nuvarande verksamhetsinriktning sträck-
er sig fram till 2020 och därefter ska en ny 
flerårsplan sjösättas.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fören-
ingar, aktiva, ledare och tränare för fan-
tastiska insatser 2018. Det är tack vare era 
insatser som denna verksamhetsberättelse 
kan fyllas med sitt fina innehåll. Jag vill 
även tacka vår outtröttlige och högst kom-
petente generalsekreterare Stefan Olsson, 
personalen på förbundskansliet, förbunds-
styrelsen och våra kommittéer och råd för 
lysande insatser och fint samarbete. Även 
Svensk Friidrotts samarbetspartners för-
tjänar ett stort tack. Utan er samverkan 
hade vår fina utveckling under 2018 inte 
varit möjlig.   

 
Björn O. Nilsson
Förbundsordförande



6

För Henrik Larsson, IF Göta, var 2018 ett 
år som fylldes av framgångar, bland annat 
två svenska juniorrekord på 100m. 
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Fördelning av intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2018

Vision

Din idrott - för livet

Det här är Svensk Friidrott
Svensk Friidrott består av ca 600.000 medlemmar organise-
rade i drygt 1.000 föreningar i 23 distrikt samlat i ett förbund. 
Utöver detta deltar varje år över en halv miljon svenskar i 
löpartävlingar och motionslopp samt att många fler, ungefär 
var tredje vuxen svensk, löptränar några gånger i månaden 
eller oftare. 

Friidrotten är en av de största och mest populära idrotterna i 
Sverige – både bland utövare och publik. Friidrotten attraherar 
både ung och gammal, man som kvinna och är en av de mest 
jämställda idrotterna i Sverige, sett till de aktiva. 

Det här är vårt uppdrag
Svensk Friidrotts uppgift är att främja, utveckla, organisera 
och administrera friidrotten i Sverige samt att skapa förut-
sättningar för föreningarna att bedriva verksamhet för sina 
medlemmar. 

Svensk Friidrott har även i uppdrag att företräda friidrotten  
nationellt och internationellt samtidigt som vi svarar för det  
nationella tävlingsprogrammet samt för landslagets deltag- 
ande i internationella mästerskap och landskamper.

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

    Värdegrund
• För alla 
• Tillsammans 
• Rättvis och ärlig 
• En utmaning

Kostnader 2018Intäkter 2018

Föreningar  
24%

Friidrottare  
12%

Ledare och Tränare  
2%

Arrangemang  
1%

Marknad och 
Kommunikation  
35%

Gemensamt  
26%

Gemensamt  
18%

Föreningar inkl.Anläggningar  
17% (0,1%)

Friidrottare  
32%

Ledare och Tränare  
3%

Arrangemang  
14%

Marknad och 
Kommunikation  

16%

Om Svensk Friidrott
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Mätningen Sportnavigatorn följer årligen intresset för idrotter och  
evenemang i Sverige, och den visar för 2018 att friidrotten stärker 
sin position om en av de mest populära idrotterna i landet. 

• 35% av svenska folket är intresserade av friidrott 
 - Ökning med 2 procentenheter från 2017 
 - Tredje mest populära idrotten, strax efter fotboll (40%)  
  och ishockey (38%) 
 - Mest populära idrotten bland kvinnor  

• 39 % av svenska folket är intresserade av Friidrottslandslaget

• 35 % av svenska folket är intresserade av Finnkampen

FRIIDROTTEN ÄR EN AV SVERIGES  
MEST POPULÄRA IDROTTER 

EM BERLIN:  
BÄSTA EUROPAMÄSTERSKAPET PÅ TOLV ÅR

Det råder ingen tvekan om att de varma dagarna i Berlin var 
framgångsrika för Sverige. 

Resultatet talar sitt tydliga språk: 

• Fyra medaljer, elva topp-8-placeringar och 52 nationspoäng.

• De enda två EM som varit bättre ur svensk synvinkel, under  
 de senaste 60 åren, var EM i Göteborg 2006 och EM i Stock- 
 holm 1958. 

• Truppen, om 66 aktiva, var även anmärkningsvärt stor  
 – vilket indikerar den klass som våra elitfriidrottare håller idag!

 

Året som gick

Varje år koras det många mästare inom friidrotten, och några av 
de finaste utmärkelserna är de till de svenska mästarna. Under 
året arrangeras det inte mindre än 18 svenska mästerskap och tre 
riksmästerskap!

• Svenska mästerskap inomhus = 5 (inklusive veteraner)

• Svenska mästerskap utomhus = 13 (inklusive veteraner)

• Riksmästerskap inomhus och utomhus = 3 (inne och ute) 

SVENSKA MÄSTERSKAP 2018 

Under året har ytterligare 252 aktiva och ledare inom friidrotten 
tagit antidopingkörkortet, som nu är ett krav för landslags- 
deltagande. Det innebär att totalt 1552 har gått och blivit god- 
kända i utbildningen. 126 föreningar är också vaccinerade mot  
doping, genom Riksidrottsförbundets utbildningsprogram  
Vaccinera Klubben. Detta innebär också att Svenska Friidrotts-
förbundet är det specialidrottsförbund med flest vaccinerade  
föreningar. I tillägg har totalt 1629 personer, med koppling  
till Svensk Friidrott gått RFs utbildning Ren vinnare. 

252 NYA ANTIDOPINGKÖRKORT- 
INNEHAVARE 
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2018 innebar fortsatt stöd till friidrotten genom Idrottslyftet och  
under året har Idrottslyftsmedel fördelats till utbildning, projekt  
och processer enligt nedan. 

• Utbetalda utbildningssubventioner (från Friidrott 7-10 till  
 Certifierad Coach): 1 913 500 kr 

• Totalt utbildades det 2 429 st tränare, ledare och aktiva. 

• Utbetalda Idrottslyftsmedel till projekt och processer:  
 1 918 349 kr

IDROTTSLYFTET STÄRKER FRIIDROTTEN

EM i Berlin attraherade ett stort intresse i TV-sofforna under 
sensommaren. Totalt tittade hela 36 947 000 tittare på alla de 
sändningar och inslag som producerades kring mästerskapet. 
Friidrottens totala TV-publik* för 2018 uppgick till 166 296 000 
tittare, som njöt av 827 inslag, omfattande 280 timmar, 46 minu-
ter och 14 sekunder spännande friidrott!

TV-TITTANDE

Kompletteringar till Svensk Friidrott VB 2018 

Året som gick – tv-tittande 

EM i Berlin attraherade ett stort intresse i TV-sofforna under sensommaren. Totalt tittade hela 
36 947 000 tittare på alla de sändningar och inslag som producerades kring mästerskapet. 
Friidrottens totala TV-publik* för 2018 uppgår 166 296 000, som njöt av 827 inslag som totalt upptog 
280 timmar, 46 minuter och 14 sekunder! 

Antal tittar i friidrottens största evenemang under 2018 

Tusental – lägg till 000 bakom varje siffra 

 

 

*Inkluderar ej sändningar i play-kanaler. Källa: Upplevelseinstitutet och MMS. 
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359

623

760

1 090

1 139

1 622

2 679

2 878

3 172

4 664

4 960

6 424

8 764

11 520

14 122

29 559

32 213

39 694

IAAF Continental Cup

Tjejmilen

IAAF World Challenge

Göteborgsvarvet

Lidingöloppet

SM-veckan

SM Friidrott (inomhus)

Nordenkampen

VM Friidrott

Bauhaus-galan

Stockholm Marathon

Finnkampen

U20-VM Friidrott

SM Friidrott

Folksam GP

VM Friidrott (inomhus)

Övrigt

Diamond League

EM Friidrott

54 000

359 000

623 000

760 000

1 090 000

1 139 000

1 622 000

2 679 000

2 878 000

3 172 000

4 664 000

4 960 000

6 424 000

8 764 000

11 520 000

14 122 000

29 559 000

32 213 000

39 694 000

*Inkluderar ej sändningar i play-kanaler. Källa: Upplevelseinstitutet och MMS.

Under hösten införde Riksidrottsförbundet, RF, en Idrottsom-
budsman och en visselblåsartjänst. Idrottsombudsmannens upp-
drag är att vara ett stöd i fall där ett agerande som misstänks 
bryta mot idrottens värdegrund uppdagats. Visselblåsartjänsten 
är kanalen för att anmäla dessa fall. Svensk Friidrott har verkat 
aktiv för utvecklingen av detta, bland annat genom ett antal mo-
tioner till Riksidrottsmötet 2017.

- Det här är frågor som vi inom idrotten måste jobba med tillsam-
mans, eftersom ingen idrott är en isolerad ö och det är komplexa 
frågor. De nya tjänsterna, tillsammans med den etiska koden och 
dess verktyg, kommer att ge oss ännu större möjligheter att främ-
ja och utveckla den typ av friidrottsmiljöer som vi eftersträvar, 
säger Stefan Olsson, generalsekreterare Svensk Friidrott.

NY IDROTTSOMBUDSMAN  
OCH VISSELBLÅSARTJÄNST 

EM

Diamond Leage

Övrigt

Inomhus-VM

Folksam GP

SM

U20-VM

Finnkampen

Stockholm Marathon

Bauhaus-galan

VM

Nordenkampen

Inomhus-SM

SM-veckam

Lidingöloppet

Göteborgsvarvet

IAAF World Challenge

Tjejmilen

IAAF Continental Cup
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Året som gick

13 friidrottare formade inför året ett team, en Craft Academy. 
Siktet är inställt på placeringar och medaljer vid framtida 
EM, VM och OS. Gruppen är sammansatt genom dialog  
mellan Craft, förbundskapten och grengruppsansvariga inom 
Svensk Friidrott. Craft Academy omfattar ett ekonomiskt  
stöd som ska användas till den idrottsliga satsningen, samar-
bete kring produktutveckling samt utrustning från Craft  
för träning och tävling. Under 2018 har 11 av de 13 aktiva i  
Craft Academy deltagit i internationella mästerskap.

Craft Academy består av:  

• Angelica Bengtsson, Hässelby SK, Stavhopp

• Charlotta Fougberg, Ullevi FK, 3000 m Hinder/Långdistans 

• Hanna Hermansson, Tureberg FK, Medeldistans

• Maria Jansson, Kvarnsveden FIK, Ultralöpning

• Henrik Larsson, IF Göta, Sprint

• Linn Nilsson, Hälle IF, Medel/långdistans

• Madeleine Nilsson, Gefle IF, Tresteg

• Marinda Petersson, Malmö AI, Slägga

• Johan Rogestedt, Stenungsunds FI, Medeldistans

• Fanny Roos, Athletics 24Seven SK, Kula

• Fredrik Samuelsson, Hässelby SK, Mångkamp

• Sofie Skoog, IF Göta, Höjdhopp

• Ida Storm, Malmö AI, Slägga

 
FLER VÄRDEFULLA SAMARBETEN 
 
Två andra exempel på hur friidrottens partners bidrar till de 
aktivas utveckling är Ateas stöd till några aktiva som ambas-
sadörer; Daniel Ståhl, Sofie Skoog, Khaddi Sagnia och Michel 
Tornéus, samt talangprojektet för medel- och långdistans- 
löpning med Sundströms Safety.

 

FÖRSTA ÅRET MED CRAFT ACADEMY 

Friidrottsgalan flyttade 2018 in på Berns Salonger, där firandet 
av det framgångsrika friidrottsåret skedde med fantastisk in-
ramning. Kvällen leddes på ett strålande sätt av Nadja Casadei 
och Kenny Mattson och kvällens mesta pristagare var Armand  
Duplantis och Daniel Ståhl, som fick ta emot två priser var.  
Ett av Armand Duplantis priser var det som Årets Friidrottare. 
Stora applåder gavs också till Evy Palm, som både tog emot 
priset Svenska Löpares pris och fick dela ut pris till årets presta-
tioner i Finnkampen. 

GNISTRANDE INRAMNING PÅ  
ÅRETS FRIIDROTTSGALA 

2018 var det Tammerfors som var värd för Finnkampen, och 
i vanlig ordning arrangerades en uppskattad resa med Finn-
kampsbåten. Omkring 500 supportrar tog chansen att resa 
med och få de allra bästa förutsättningar att följa tävlingarna 
på nära håll. Spänningen var stor och det var en knivsudd från 
en återupprepad svensk dubbelseger – de svenska kvinnorna 
vann men männen föll på målsnöret. Allt är därför upplagt för 
en spännande friidrottsfest när Finnkampen åter arrangeras på 
Stockholms Stadion 24-25 augusti 2019. 

FINNKAMPEN  
– EN FRIIDROTTSFEST VARJE ÅR! 
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Prioriterade utvecklingsområden 

Inför förbundsårsmötet 2018 föreslog förbundsstyrelsen att de 
regionala strukturerna inom Svensk Friidrott skulle ses över och 
årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en utred-
ning kring Svensk Friidrotts organisation och styrning med fokus 
på de regionala strukturerna. 

I maj tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp under ledning av 
Toralf Nilsson med uppdrag att i enlighet med årsmötesbeslutet 
utreda följande aspekter:

a)  Inventering och analys av de regionala strukturerna inom  
 Svensk Friidrott

b)  Inventering och analys av behovsbilden av regionala strukturer  
 inom Svensk Friidrott utifrån såväl föreningarnas perspektiv  
 som SFIF centralt 

c)  Förslag till hur den regionala strukturen för Svensk Friidrott  
 bör se ut 

Arbetsgruppen identifierade inledningsvis centrala frågeställ-
ningar och informationsbehov. Därefter samlades informationen 
in, sammanställdes och analyserades. I tillägg genomfördes in-
tervjuer med föreningsledare och inspel från distriktsförbundens 
höstmöten insamlades. Därtill genomfördes en workshop kring 
utredningen i samband med ordförandekonferensen i november. 
Information kring de regionala strukturerna inom andra special- 
idrottsförbund (SF) har också tagits med i arbetet och den visar  
att majoriteten av landets SF idag är organiserade med färre 
specialdistriktsförbund (SDF) än den indelning Riksidrotts- 
förbundet har (19 distrikt). Majoriteten av dessa har färre än 
tio SDF. Vid förbundsårsmötet 2019 kommer förbundsstyrelsen 
att presentera ett inriktningsförslag för framtida struktur av den  
regionala strukturen.

ORGANISATIONSUTREDNINGEN:  
HUR ORGANISERAR VI OSS BÄST  
FÖR FRAMTIDEN? 

En uppdaterad Mångfalds- och inkluderingsplan antogs av för-
bundsårsmötet 2018 och en arbetsgrupp sattes samman. Gruppens 
ansvar är att ta arbetet vidare och upprätta planer för implemente-
ring och uppföljning av planen. I uppdraget återfinns också arbetet 
med att säkerställa att friidrottens värdegrund förtydligas och når 
ut till verksamheten. En strategi har tagits fram för arbetet framåt 
och implementeringen av planen har påbörjats. 

Inledande insatser: 

- Kvinnligt nätverk:  
 Se över behov och skapa mötesplatser för nätverkande och er- 
 farenhetsutbyte samt genomföra insatser för att få fram fler   
 kvinnliga tränare på elitnivå. Två nätverk är i uppstartsfasen.

- Nulägesanalys jämställdhet:  
 Sammanställning av fördelning av uppdrag och del- 
 tagande utifrån kön och ålder.

- Utbildnings-/föreningsledare:  
 Se över sammansättningen i gruppen ”Utbildarutbildare”  
 (kön, ålder, bakgrund).

- Parasport/Parafriidrott  
 Framtagande av process för att gradvis ta över det  
 organisatoriska och idrottsliga ansvaret för parafri- 
 idrotten. En styrgrupp och en projektgrupp är tillsatt. 

EN IDROTT FÖR ALLA: VÄRDEGRUND OCH INKLUDERING

DIGITALISERINGSPROJEKTET:   
DIGITAL VÄG TILL MER FRIIDROTT 
Under våren 2018 gick digitaliseringsprojektet in i en ny fas, 
med fokus på kartläggning och faktainsamling. Projektet  
tittar både på befintliga och nya digitala strukturer – hur kan 
de förbundet redan driver optimeras, vilka ska förändras och 
vad och hur ska nya utvecklas? Arbetet har nedanstående  
fokusområden:  

a) Kommunikationsplattformar  
 I första steget ny hemsida och översyn av den digitala  
 strategin.

b) Resultat och statistiksystem 
 Inhämtning och presentation av resultat för svenska fri- 
 idrottare för effektivare hantering  samt nya möjligheter  
 för föreningar och distrikt. 

c) Sanktionsansökningssytem 
 Mer användarvänligt och syftesorienterat. 

d) Informationsnav 
 Samlingsplats för fakta och information om friidrottens  
 verksamhet. 

Trots indelningen i olika fokusområden sker arbetet parallellt, 
för att säkra att de utvecklas till en starkare helhet. Under våren  
samlades fakta och önskemål in, dels genom webbenkäter men 
också genom workshops. Intresset och delaktigheten från rörel- 
sen var stor. Därefter utarbetades den struktur som är utgångs- 
punkt för leverantörsupphandling, design och implementering.  
Det gemensamma målet för arbetet är att underlätta för  
friidrottsrörelsen och inspirera till mer friidrott. 
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Fler och bättre FÖRENINGAR

Föreningssmart växer och blir  
ordinarie utvecklingsverksamhet
Föreningssmart, som är friidrottens verktyg  
för föreningsutveckling, gick under 2018 in 
på sitt tredje verksamhetsår och gjordes där-
med tillgängligt för föreningar i hela landet.  
Efter att ha utvärderat arbetet under 2017 
spetsades konceptet ytterligare och året in-
leddes med videoutbildningar för alla SISU- 
konsulenter som arbetar med friidrott. 
Under året har tio nya föreningar arbetat 
med verktyget och uppföljningsarbetet har  
fortsatt med de som sedan tidigare är igång.  
Alla distrikt är nu engagerade och från  
2019 blir verktyget en del av den ordinarie  
utvecklingsverksaheten och alla föreningar 
i landet har möjlighet att arbeta i Förenings- 
smart. 

Idrottslyftet ger medel till  
föreningsutveckling
Under 2018 fanns möjligheten att söka för-
eningsstöd, utifrån fria ansökningar, inom 
områdena samverkan mellan föreningar, 
föreningsutveckling samt aktiviteter inom 
skolans värld.

Nytt för 2018 var också tre fasta projekt:  
Klasskampen: ett koncept för skoltävling-
ar för elever på mellanstadiet/högstadiet,  
Intropass: ett hjälpmedel till föreningar  
som vill introducera friidrott för nybörja-
re i tonåren.  
Kompisjakten: en rekryteringstävling där 
föreningens aktiva tonåringar tar med sig 
kompisar till träningen, allt för att få fler 
att hitta till friidrotten.

Fokusområdet samverkan mellan för- 
eningar har fått stort gehör och handlar  
om att föreningar tillsammans genomför 
projekt och processer som utvecklar och 
stärker respektive verksamheter. Bland 
projekten finns exempel på allt från kom-
petensutbyte mellan tränare till studie- 
besök på styrelsenivå. Läs gärna om sam-
verkansprojektet mellan Täby IS och IFK 
Växjö nedan.

Insikter om en verksamhets nuläge, identifiering målsättningar och önskat nyläge samt 
stöd för att kunna genomföra de projekt och processer som krävs för att nå målen – det 
är kärnan i friidrottens föreningsutveckling. Arbetet har under året pågått inom föreningar, 
mellan föreningar och även på förbundsnivå.   

Kunskap, samverkan och  
nya koncept för starkare föreningar 

Täby IS och IFK Växjö genomförde ett samverkansprojekt, inom ramen för Idrottslyftet. Genom 
projektet träffades föreningarnas styrelser, ledare och tränare och aktiva för att utbyta erfaren- 
heter och genomföra gemensamt aktiviteter – träningsmässiga som sociala. Målen för projektet 
var bland annat: Fler som idrottar längre, Lärande, och Föreningsutveckling.

Exempel på en aktivitet i projektet:  
Gemensamt läger för aktiva (11-15 år), tränare, styrelse och konsulenter.  
Från programmet:   
• Samträningar inom respektive åldersgrupp 
• Gemensamma träningspass över åldersgränser 
• Äldre leder yngre aktiva  
• Gemensam social aktivitet för aktiva, tränare och styrelse 
• Diskussioner och erfarenhetsutbyte 
• Planeringsmöten för styrelse och konsulent med fokus på föreningsutveckling och tävlingar
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Kartlägga trösklar i  
idrottssvaga områden
2018 startades ett kartläggningsprojekt, 
med ekonomiskt stöd från Riksidrotts- 
förbundet. Målgruppen var 20 områ-
den i Sverige som klassas som socio- 
ekonomiskt utsatta och inom projektet  
genomfördes intervjuer med friidrotts- 
föreningar med verksamhet i eller i när-
heten av dessa. Intervjuerna syftade till  
att föreningarnas verksamhet utifrån  
frågeställningarna om vilka utmaningar  
de ställs inför, vilket stöd de önskar från  
förbundet och hur de ser på framtiden.  
Djupintervjuer med totalt 14 verksamhets- 
/organisationsledare och tränare genom- 
fördes och alla 20 utvalda områden ingår. 
Slutsatserna, som presenteras nedan, blir i 
nästa steg utgångspunkten för att utveckla 
friidrotten i dessa idrottssvaga områden 
med målet att få fler att hitta till friidrotten. 
a) Vad är friidrott? 

Kunskapen och medvetenheten om fri-
idrott som en möjlig fritidsaktivitet är 
begränsad, även om det finns en variation 
mellan de olika områdena. Detta gör det 
viktigt att friidrotten, tillsammans med 
”local heroes” och etablerade föreningar/
arrangemang exponeras på plats i område-
na, t.ex. genom prova-på aktiviteter.
b) Rekrytering av ledare och ledarvård.  
Behovet av ledare är stort och det före-
kommer köer till föreningarna på grund 
av ledarbrist. Detta gör det svårt att jobba 

mot nya målgrupper. Nya sätt att tänka 
kring att rekrytera och vårda sina ledare 
krävs. 

c) Sänkta trösklar. 
För att framgångsrikt arbeta med att nå 
nya målgrupper och få fler att känna sig 
delaktiga krävs strategiska beslut kring 
värderingsfrågor och inkluderande idrott, 
exempelvis att under perioder möjliggöra 
nya former av medlemskap.

Landslagets friidrottsskola ger ett lyft 
Under sommaren genomfördes de första 
omgångarna av Landslagets Friidrottsskola,  
efter lanseringen under våren. Koncept har 
i syfte att få fler barn i rörelse och hjälpa 
föreningar att höja deltagarantalet i sina 
friidrottsskolor. Tillsammans med Svensk 
Friidrotts samarbetspartners Craft, Inter-
sport och Unisport togs ett deltagarpaket 
(T-shirt, vattenflaska och tidtagarur) och ett  
ledarpaket (T-shirt, vattenflaska och gym-
bag) fram, som föreningarna sen hade 
möjlighet att beställa. 15 föreningar i olika 

delar av landet nappade på erbjudandet. I 
en film på Friidrottskanalen kan du höra 
några av de föreningsledare, ledare och del-
tagare som varit en del av Landslagets Fri-
idrottsskola under sommaren berätta om  
vad de tycker att konceptet har bidragit  
med. 

 

Mål - Hit vill vi nå 2020
• Stärka förnyelsekraften i ledningsarbetet för Svensk Friidrott, 

primärt i föreningsstyrelserna. 
• Attrahera fler tonåringar - morgondagens vuxengeneration  

- i föreningarna, som aktiva och som en investering och bas  
för starka föreningsorganisationer i framtiden. Detta mäts  
inom området Fler och bättre friidrottare. 

• Inkludera den breda löpningen i föreningarnas verksamhet. 
• Öka de samlade resurserna i föreningarna. 
• I alla kommuner ska det finnas minst ett friidrottserbjudande.

 

* Siffra inom parentes anger resultat för 2017. Samma  
mätmetod används med svarsfrekvensen kan variera.

Resultat - 2018*
• Föreningsstyrelsernas kännedom och förtroende för Svensk Fri-

idrotts verksamhetsinriktning: 2,99 (2,79) för kännedom resp 3,93 
(3.72) för förtroende, på skalan 1-6 där 6 är ”stor”.

• Antalet föreningsledare som deltagit i ”Friidrottens organisations-
ledare”: Genomfördes ingen utbildning under 2016. Utbildningen 
är nedlagd fr om 16/17, Föreningssmart ersätter.

• Den samlade omsättningen i föreningarna och antalet föreningar 
med en omsättning över 500 tkr resp. 1 mkr: 99 (85) över 500 tkr 
varav 58 st (53) över 1 mkr.

• Antalet föreningar som bedriver utvecklingsarbeten med SISU 
Idrottsutbildarna: 284 (165) föreningar har redovisat minst en 
utbildningstimme och 58 (60) föreningar har genomfört minst tio 
olika arrangemang i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

• Friidrottens geografiska utbredning: Friidrottens drygt 1 000 för-
eningar finns fördelade i 265 (248) av Sveriges 290 kommuner.  
I 213 (209) kommuner finns friidrottsföreningar som aktivt ansöker  
om LOK-stöd. 

När jag såg det här på förbundsmötet så tänkte jag; yes, det här 
är ju lyftet vi behöver! Dels att det ger en identitet, att man identifie-
rar sig med våra landslagsstjärnor, med Svensk Friidrott, och att vi 
då också kunde ta ett omtag på friidrottsskolan, vilket vi verkligen 
har gjort i år.  
           Michael Ostrelius, ordförande Habo Friidrott,  
           om Landslagets Friidrottsskola
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Utvecklingen av friidrottens utbildningar går vidare och många nya element har sjösatts  
under året. Genom nytt utbildningsmaterial och nya strukturer ges bättre förutsättningar  
för utbildningen av ledare och tränare i hela landet och på olika nivåer.  

Nya böcker och teknikfilmer
Den 15 augusti lanserades den uppdatera-
de kursboken Grundträning i friidrott, 10-
14 år. Boken kompletteras av en webbsida 
med 130 nyproducerade filmsekvenser som 
beskriver teknik för aktiva som är mellan  
10 och 14 år. Tillsammans med den nya  
boken genomfördes också en stor upp- 
datering av kurshandledningen och en prov- 
utbildning med det nya handlingsmaterialet  
genomfördes på Bosön i början av oktober 
med 37 deltagare. 

Under året påbörjades också arbetet med  
att skriva om boken Friidrott för ungdom 
14-17 år. I september filmades 238 teknik- 
övningar som ska utgöra grund för mot- 
svarande webbplats som för 10-14-års- 
utbildningen. Bok och webbplats beräknas 
vara klara i september 2019.

Samarbete med SISU  
kring grundutbildningen
Från 2019 utökas 10-12 års-utbildningen 
med en dag, eftersom SISU:s Grundutbild-

ning för tränare blir en obligatorisk kursdel,  
och i tillägg utökas även 12-14 års- 
utbildningen med en utbildningsdag.

Under hösten utbildades 11 kursledare 
genom SISU idrottsutbildarna för att få 
behörighet att genomföra SISU:s Grundut-
bildning för tränare. Alla sju utvecklings- 
centrum var representerade med minst en  
deltagare. Svensk Friidrott är nu ett av två  
specialförbund som själva har rätt att ge-
nomföra SISU:s utbildning Grundutbild-
ning för tränare.

Nya 14-17-årsutbildningen  
rullar vidare
Utbildningsteamet 14-17, som består av 
Håkan Widlund, Mats Olsson och Morgan  
Rosberg, slutförde under våren de två  
första 14-17-års-tränarutbildningarna, där 
kursprogrammet utökats från två till tre 
helger. Under hösten startades ytterligare 
två utbildningar, en i Varberg och en på Bo-
sön, med 30 deltagare i varje kurs. Under  
utbildningarna testades även det nya film-
materialet för 14-17 årsutbildningen. 

Vägen mot IAAF-diplomering 
Arbetet 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 startades under året. Detta omfattar  

Nytt utbildningsmaterial på plats

Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE

UC Väst är ett av friidrottens utbildningscentrum som kontinuerligt utbildar nya ledare 
och tränare.
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också möjligheten att tilldela IAAF diplom  
för friidrottens utbildningar. En del i detta  
arbete var att Mats Olsson genomgick 
IAAF:s utbildning med behörighet att gen- 
omföra IAAF:s level 1-utbildning.

Fortsatt stort utbildningsintresse från 
ledare och tränare inom löpning
Intresset för Löpledarutbildningen, som 
primärt riktar sig till ledare och tränare som 
har vuxna, målinriktade motionärer i sina 
grupper, fortsätter att öka. Under 2018 har 
89 ledare gått utbildningen och 59 av dessa 
har också valt att certifiera sig. Detta är en 
ökning från 2017 då 44 ledare genomförde 
certifieringen. 

I tillägg gick 39 personer Löptränar- 
kursen, som är en påbyggnadsutbildning  
på Löpledare och som arrangerades på  
förbundsnivå under hösten. Utbildnings- 
helgen hölls på Bosön och på plats för att  
föreläsa var bland annat Mattias Sunneborn,  
Kalle Berglund, Vilma Jonsson och tränaren  
Janne Bengtsson. Gruppen fick teknik- och  
styrketips av Kalle, Vilma och Janne – som  
också föreläste om rollerna som aktiv och  
tränare. Under helgen föreläste även Daniel  
Cortobius om träningsplanering, analys  
och formtoppning och Linda Nilsson om 
prehab och rehab. 

Internationell kastutbildning i Växjö 
Växjö kommun och förbundets Presta-
tionscentrum Kast var värd för den inter-
nationella kursen European Discus and 
Hammer Conference i Växjö under hösten, 
med totalt 110 deltagare från olika delar av 
världen. Där blandades teori och praktik,  
men även diskussioner om bland annat  
tränarrollen och fysiologi. 

Ungdomsrådets YALA sjösatt
Ungdomsrådet har under 2018 färdigställt 
och startat upp konceptet Youth Atletics Le-
ader Academy, YALA, som är en ledarutbild-
ning för unga mellan 15–25 år. Utbildning-
en startade i samband med Finnkampen i 
Tammerfors och kommer att avslutas i sam-
band med Finnkampen i Stockholm 2019.  
Målet med utbildningen är att deltagarna 
ska känna sig mer trygga i sitt ledarskap 
och få ett större självförtroende. 14 delta-
gare mellan 16-24 år, från olika delar av 
landet och med olika ledarskapsprofiler, 
deltar i utbildningen. Mellan träffarna, som 
fylls av  föreläsningar, utgörs utbildningen 
av hemuppgifter och ett mentorprogram. 
Nästa träff arrangeras i samband med För-
bundsårsmötet i mars 2019. Framtidsmålen 
för YALA är att utbildningen ska återkom-
ma vartannat år, att utöka det internatio-
nella samarbetet och att hitta nya sätt för 
finansiering.

I samband med förbundsårsmötet väl-
komnades Binai Ahmad, Recceca Edberg 
och Michael Pettersson som nya ledamöter 
och Freja Avebäck valdes till ordförande. 
Samtidigt avtackades Nora Kajo, Patrick 
Malmquist, Gustaf Magnusson. I maj 
kompletterades Ungdomsrådet med Oskar 
Greilert.

Utbildnings- och träningskommittén 
Utbildnings- och träningskommittén har  
haft fyra fysiska möten och två telefon-
möten under året. Kommittén ska bestå 
av en styrelseledamot med ansvar för ut-
bildningsfrågor, en kanslitjänsteman med 
motsvarande ansvarsområde, en represen-
tant från Prestationscentrum efter rull-
lande schema, samt tre externa medlem-
mar. Under 2018 har kommittén bestått  
av Ulrika Pizzeghello, Gunilla Löthagen 
Sjöstrand, Anders Rydén, Anders Axlid, 
Dejan Mirkovic och Johanna Vikström. 

Mål - Hit vill vi nå 2020
• Öka antal organisationsledare och samtidigt stärka  

deras engagemang. Detta mäts inom området Fler  
och bättre föreningar. 

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

• Öka antalet utbildade tränare för tonår och uppåt. 

* Siffra inom parentes anger resultat för 2017. Samma  
mätmetod används med svarsfrekvensen kan variera.

Resultat - 2018*
• Antalet verksamma organisationsledare på föreningsnivå:  

6243 (3921)
• Antal föreningar med anställda tränare (minst halvtid): 48 (48)
• Antalet verksamma tränare som gått akademisk tränar- 

utbildning eller certifierad coach: Ingen Certified Coach- 
utbildning genomfördes 2018. (58) 

• Antalet utbildade tränare, verksamma på föreningsnivå:   
4182 (3344)

• Antal ungdomar som deltagit under Ungdomstinget:  
Inget Ungdomsting genomfördes 2018 men Ungdomsrådet 
startade sin nya ledarutbildning för unga, med 14 deltagare

14 unga ledare deltar i Ungdomsrådets utbildning YALA som drog igång under året. 
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Fler och bättre FRIIDROTTARE

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för friidrottare i alla åldrar, och oavsett ambitions-
nivå, att nå sina målsättningar har fortsatt under året. På arenorna och i löpspåren har otaliga 
segrar och rekord satts – på internationell, nationell och personlig nivå.

Uppskattad mångkampssatsning  
för ungdomar
Under våren lanserades tävlingskoncep-
tet Säsongsmångkampen, som syftar till 
att öka antalet tävlingstillfällen i mång-
kamp för ungdomar. Samtidigt öppnades  
webbplatsen Säsongsmångkampen, mang-
kampen.se, där 12- och 13-åringar kan 
skriva tävlingsdagbok och lära sig hur 
poängräkningen i mångkamp fungerar. 
Under säsongen deltog 229 ungdomar i 
12- och 13-årsklassen vid någon av de 14 
tävlingar som genomfördes inom ramen 
för Säsongsmångkampen och tävlingsdag-
boken på mangkampen.se användes av 84 
personer. Nytt för året var också ett upp-
skattat mångkampsläger för 12-16-åringar 
i Uppsala och totalt deltog ett 40-tal aktiva 
från Umeå i norr till Eksjö i söder. För de 
aktiva genomfördes åtta korta tränings-
pass under ledning av juniorlandslags- 
aktiva och för de tränare som följde med 
fanns gott om möjligheter till fortbildning. 

Löpningen i fortsatt stark position
Intresset för löpning håller i sig och precis 
som 2017 anger en av sex att de springer/
löptränar minst en gång i veckan, det-
ta enligt Svensk Friidrotts undersökning  
Löparrapporten, gjord bland 1000 svensk-
ar mellan 18-79 år. En positiv signal för  

föreningar är att det finns ett visst ökat  
intresse för att springa i organiserad form  
eller tillsammans med vänner och familj  
vilket indikerar att vi ska fortsätta satsa på 
att erbjuda organiserad motionslöpning 
inom friidrotten. Tre av tio känner sig i 
någon utsträckning som friidrottare när de 
ägnar sig åt löpning och även här syns en 
liten ökning från tidigare år, från 27 till 30 
procent.

Intresset för att delta i ett eller flera lopp 

är fortsatt stabilt och en av fyra i åldern  
18-79 år anger att de kan tänka sig att 
springa minst ett lopp under det det när-
maste året. De populäraste loppen är i lik-
het med förra året distanserna fem och tio 
kilometer och det är fortsatt de traditio-
nella landsvägs-, stads- och terrängloppen 
som de flesta löparna är intresserade av.

Den främsta anledningen till att springa 
ett lopp, enligt Löparrapporten, är att ha ett  
mål med sin träning. Hela 47 procent av  

Långsiktiga satsningar ger resultat

 
Anders Szalkai, framgångs-
rik långdistanslöpare  
och välkänd löpcoach 
tillsammans med Mikaela 
Larsson, svensk maraton-
mästarinna 2018. Mikaela 
har en bred träningsbak-
grund men började träna 
löpning först som vuxen. 
Vid sommarens EM-mara-
ton gjorde hon landslags-
debut. 



17

respondenterna uppger att de är intresserade  
av att springa ett lopp för att ha en målsätt-
ning med sin träning. 

Statistiken för 2018 visar att antalet lopp 
och antalet startande minskat något i jäm-
förelse med 2017: 434 lopp och 561 235 
startande. 

Med målet om friska friidrottare
Under 2018 har sajten friskfriidrott.se
testats i en studie där tränare, föräldrar 
och unga friidrottare från omkring 20 för-
eningar deltagit. Sajten, som är en förläng-
ning av projekt KLUB, samlar information 
om hur man tränar skadeförebyggande, 
hur man kan behandla skador som ändå 
uppkommer samt annan hälsoinformation 
kopplad till friidrottande. Första delen av 
studien avslutades i juli 2018 och sista upp-
följning och analys sker under 2019.

Under 2018 har även en satsning tillsam-
mans med Riksidrottsförbundet, med nam-
net RIG FRISK, inletts. En del av projektet 
är att bygga ut friskfriidrott.se med ytter-
ligare hälsorelaterad information, då för 
åldersgrupperna 16-19 år.

SENIORELIT
 
2018 var ett framgångsrikt och spännande 
år för den svenska senioreliten, med EM i 
Berlin som årets höjdpunkt. Här redovisas 
mästerskapen kort, för mer utförliga be-
skrivningar hänvisas till rapporteringen 
på friidrott.se och i friidrottens sociala  
medier. Under året har inte mindre än 16  
nya svenska rekord för seniorer satts, där  
Armand Duplantis står för hela sex av 
dessa.   

IVM – Birmingham
Mästerskapet var kort och speciellt utfor-
mat och tuffa kvalgränser gjorde att många 
avstod från att satsa på det. Truppen bestod 
till sist av 14 aktiva, där Khaddi Sagnia med 
sin sjätte plats blev bästa svensk. Totalt  
nådde tre aktiva topp 8:a placeringar och  
ytterligare sex var i final.

EM – Berlin 
Europamästerskapen i Berlin var fantastiskt 
för den rekordstora truppen, där 66 aktiva 
hade många fina framgångar. Slutresultatet 
blev fyra medaljer, 11 topp 8-placeringar 
och ytterligare sju finalplatser (topp 12). 

Under EM avgjordes även European 
Cup Marathon där Sveriges kvinnliga lag 
tog en fin sjätteplats. Totalt sett var EM i 
Berlin ett av Svensk Friidrotts bästa någon-
sin och det är många som sent kommer 
att glömma tävlingarna. Framförallt kom-
mer sista dagens manliga stavtävling där  
Armand Duplantis radade upp rekord, 
spräckte drömgränsen 6 meter och av- 
slutade med guldhoppet på 6,05m, att gå 
till historien. 

Guld – Armand Duplantis, stav

Silver – Daniel Ståhl, diskus

Silver – Andreas Kramer, 800m

Brons – Meraf  Bahta, 10.000m 

Efter att ha tagit emot sitt 
EM-silver i Berlin fick Daniel 
Ståhl skriva sin autograf  på en 
ung kastälskares t-shirt.



18

Fler och bättre FRIIDROTTARE

Terräng EM 
I nederländska Tillburg lyckades Napo-
leon Solomon och det kvinnliga laget bäst 
av svenskarna. Truppen bestod av 17 ak-
tiva och fina placeringar nåddes också av 
det mixade laget, som kom sexa, och det 
manliga laget som kom i mål på en åttonde 
plats. 

Terräng NM 
Truppen som åkte till Reykjavik på Island
bestod av femton aktiva och många preste-
rade på topp. Bland annat fick både Aman-
uel Gergis och det kvinnliga laget resa hem 
med guldmedaljer.

 
Guld - Amanuel Gergis, 9 km 

Guld – Lag kvinnor, 7,5 km

Silver - Lisa Havell, 7,5 km 

Silver - Lag män 9 km

Silver – Omar Ismail, 6 km

Silver – Lag män juniorer, 6 km

Brons -  David Nilsson 9 km

Brons - Sara Christiansson, 7,5 km

Brons - Emil Millán de la Oliva, 6 km 

Dubbla ultramästerskap
Vid Ultra VM 100 km i Kroatien lyckades 
Fritjof Fagerlund och Kajsa Berg bäst, ge-
nom var sina 9:e platser. Vid EM 24 timmar 
i Rumänien placerarde sig Anna Grundahl 
bäst på en meriterande femte plats och  
Johan Steene kom i mål som åttonde man 
i Europa. 

Europacupen i kast
En ganska stor trupp, 13 aktiva, prestera-
de mycket bra på tävlingen i Portugisiska 
Leiria. Bäst gick det i manlig diskus där  
Daniel Ståhl tillsammans med tränings-
kamraten Simon Pettersson knep guld och  
silver. Även Jakob Gardenkrans tog en 
medalj, ett brons, i diskus M22. Utöver dem  
placerade sig sex aktiva bland topp 8. 

 
Guld – Daniel Ståhl, diskus 

Silver – Simon Pettersson, diskus 

Brons – Jakob Gardenkrans,  
diskus M22

Continental Cup 
I Continental Cup tävlar svenska aktiva  
för det Europeiska laget och det är en stor 
ära att bara bli uttagen. I år togs Andreas  
Kramer och Daniel Ståhl ut, till täv-

lingarna i Tjeckien, till 800m respektive  
diskus. Kramer placerade sig på fjärde plats  
och Ståhl på en femteplats. 

Nordenkampen
Nordenkampen avgjordes på hemmaplan i 
Uppsala och inför nästintill utsålda läktare  
lyckades det svenska landslaget ta en fin 
dubbelseger. Individuellt sticker några  
resultat ut extra mycket, bland annat 
Melker Svärd Jacobsson som klarade 
IVM-kvalgränsen i stav, med ett hopp på 
5.78, och Khaddi Sagnia som vann 60m 
häck på 8.14, även det ett resultat som höll 
för kvalificering till IVM. Denna den åtton-
de Nordenkampen innebar också den sjätte 
svenska dubbelsegern sedan starten 2011.

Finnkampen 
Efter en mycket spännande Finnkamp i 
Tammerfors blev det till sist en vinst för 
det kvinnliga laget och en knapp förlust för 
det manliga. Några av de som glänste mest 
under denna helg var Daniel Ståhl som 
satte ännu ett Finnkampsrekord i diskus 
och Charlotta Fougberg som med en unik 
dubblering och i överlägsen stil vann både 
3000m hinder och 10 000m.

Många svenska supporters trotsade regnet i 
Tammerfors för att heja fram Finnkampslaget. 

Kvinnliga seniorlaget, bestående av Lisa Havell, Sara Christiansson, Linn Nilsson och  
Sanna Mustonen, vann lagtävlingen vid Terräng-NM på Island. 
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JUNIORELIT
U20-VM 
Det var en ganska lite trupp, 17 aktiva, som 
presterade bra på detta mästerskap i finska  
Tammerfors. Mest framgångsrika var stav- 
hopparna Armand Duplantis och Lisa 
Gunnarsson, som tog hem var sin medalj. 
Utöver detta var det sex svenska friidrottare 
som slutade bland de åtta bästa juniorerna 
i världen. 

 
Guld – Armand Duplantis, stav

Silver – Lisa Gunnarsson, stav

U18-EM
22 av våra yngsta landslagsaktiva begav 
sig under sommaren till Györ i Ungern för 
Ungdoms-EM och summeringen var väldigt  
positiv. Vid sidan av ett guld, ett silver och 
ett brons placerade sig nio inom topp åtta. 

Guld - Tilde Johansson, längd

Silver - Carl af  Forselles, tresteg

Brons - Gaël De Coninck, 800m

Friidrottens elitutveckling
Prestationscentrum bedrivs idag för fyra 
grengrupper, då Svensk Friidrott under 
2018 startade ett Prestationscentrum för 
hoppgrenarna i Karlstad. Övriga Presta-
tionscentrum bedrivs med fokus på medel- 
och långdistanslöpning, kast och sprint/
häck. Under 2018 beslutade förbunds- 
styrelsen även att ett Prestationscentrum för  
mångkamp ska starta i Sollentuna under 
2019. Utbildningsansvarige och ansvariga 
för varje  Prestationscentrum har också va-
rit involverade i arbetet med att uppdatera 
friidrottens utbildningsmaterial. 

Medel- och långdistanslöpning, Göteborg

Första årets fina uppslutning kring Pre-
stationscentrum medel/lång fortsatte även 
under 2018. Helgsamlingar, läger och  
seminarium lockade stort deltagande. 
Framgångarna för svensk medel- och lång-
distanslöpning var stora under året med 
svenska rekord från 800m till halvmarat-
hon och Andreas Kramers EM-silver var 
kronan på verket. 
Under året hölls också en samling för 
14-15-åriga tjejer i samband med Folksam 

Grand Prix Göteborg. Årskullen har en 
sällan skådad toppbredd. Samarbetet med 
Sundströms Safety skapar förutsättningar 
för att stötta och följa den yngre generatio-
nen löpare till framtida framgångar. 

Kast, Växjö 

Kastarna har varit framgångsrika under 
2018. I Växjö bedrivs en aktiv utvecklings- 
verksamhet och tack vare stöd från Sveri-
ges Olympiska Kommitté och Riksidrotts-
förbundet har deltidsanställningar möj-
liggjorts för Vesteinn Hafsteinsson och 
Johanna Vikström. Detta är en förstärk-
ning som gett förutsättningar för en sär-
skild satsning på diskus och kula. Under 
året har åtta utvecklingsträffar för kastare 
och tränare genomförts, där fokus varit 
träning, träningsplanering, screening och 
biomekaniska analyser.

Sprint och häcklöpning, Falun 

I Falun gick projektet med biomekaniska 
tester, som finansieras av medel från Riks- 
idrottsförbundet, in på sitt andra år och 
utvalda tränare fick ta del av resultaten via 
en fortbildningshelg. Vid sidan av detta 
har utvecklingsträffar för aktiva och ledare 
samt träningsläger genomförts under året. 
Mycket resurser har även lagts på att ge-
nomföra samlingar, tävlingar och träningar  
i stafett. 

Hopp, Karlstad

Nysatsningen i Karlstad kom i samband 
med en otroligt spännande och lovan-
de tid för hopparna i Sverige. De svenska  
rekorden har duggat tätt; kvinnor längd 
inomhus, kvinnor stav utomhus och 
män stav inne och ute, och självklart  
Armand Duplantis magiska EM-guld i 
Berlin. En stor hoppträff arrangerades i 
Karlstad under året och satsningar görs 
även på gemensamma läger, ökad inbördes 
kommunikation och nya tävlingsanalyser. 
De sistnämnda kommer att starta under 
inomhussäsongen 2019. 

Medicin och antidoping
Under året har arbetet med att etablera 
medicinska nätverk på de aktivas hemma- 
plan fortsatt. Klubbarna har stärkt sina 
medicinska team och målsättningen för 
2019 är att alla elitklubbar skall ha en fung-
erande medicinsk service som omfattar  
både läkare och fysioterapeut/naprapat.  
Marina Sjöberg, Sverker Nilsson och 
Dopingkommissionens ordförande Åke 
Andren-Sandberg arrangerade ett välbesökt  
nationellt idrottsmedicinskt symposium 
om kost, kosttillskott och antidoping i sam-
band med det stora årliga idrottsmedicin-
ska vårmötet.

Tilde Johanssons lycka efter guldet i längdhopp på Ungdoms-EM i Ungern. 
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Fler och bättre FRIIDROTTARE

Antidopingarbetet har fortsatt på många  
plan och aktiva och ledare i landslagen 
utbildas kontinuerligt. Under året har 
landslagsledningen även haft en aktiv 
dialog med Riksidrottsförbundets Anti- 
dopingavdelning, särskilt med anledning av 
att flera aktiva upplevt problem med data-
systemet för vistelserapportering.

SOK tror på friidrottare för  
framtida olympiska spel
Under 2018 har 16 friidrottare varit med 
i Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) 
stödprogram Topp och Talang. Strax innan  
jul presenterades även fyra nya namn  
till gruppen; Andreas Kramer, Thobias  
Nilsson Montler, Lisa Gunnarsson och  
Fabian Delryd. 

I tillägg togs fyra aktiva, tillsammans 
med sina tränare, ut till SOKs nya satsning 
Talang2022. Syftet med denna satsning är 
att öka förutsättningarna för aktiva och 
deras tränare att nå sitt första OS 2024. De 
aktiva är Wictor Petersson, Ragnar Carls-
son, Maja Nilsson och Tilde Johansson 
samt deras tränare Staffan Jönsson, Mat-
tias Jons, Patrik von Corswant och Erik 
Svensson. Stödet riktas främst till tränarna, 
för att skapa bra förutsättningar i hemma-
miljön. 

Formerna för elitidrott och  
studier under lupp
Riksidrottsförbundet och Skolverket har 
under året lämnat in en förfrågan till Re-
geringen om att få göra en utvärdering av 
RIG- och NIU-verksamheten i landet. Som 
ett led i detta har Svensk Friidrott under 
hösten genomfört en första inledande över-
syn över hur Svensk Friidrott ser på helheten 
kring elitidrott och studier, allt från gym-
nasiestudier (RIG/NIU) till universitets- 
studier. 

Veteranfriidrotten
Veteranfriidrotten fortsätter att växa på 
internationella och svenska veteranmäster- 
skap och antalet friidrottsveteraner blir allt  
fler och resultatnivån höjs. Samtidigt som 
omfattning och kvalitet ökar är det vikti-
gaste för de allra flesta veteraner att upp-
leva den glädje, livslust och sociala gemen- 
skap som genomsyrar umgänget på fri- 
idrottsarenorna. 

Veteran-EM inomhus, Madrid, Spanien  
• Deltagarrekord: Totalt 3844 i åldrarna 35–101 år från 45 länder,  
 76 svenskar (50 män och 26 kvinnor) 
• Starter: Totalt 7300 starter varav 170 starter av svenska deltagare  
• Rekord: Fyra svenskar slog mästerskapsrekord, nio nya eller  
 tangerade svenska rekord 
• 11 guld, 14 silver och 15 brons

Veteran-VM, Malaga, Spanien  
• Deltagarna: Totalt 8197 i åldrarna 35–102 år, 5503 män och  
 2694 kvinnor från 100 länder, 161 var svenskar.  
• Rekord: Svenska deltagare slog nio svenska och sju nordiska  
 veteranrekord 
• 11 guld, 19 silver och 13 brons.  
• I samband med tävlingarna hölls också en generalförsamling där  
 Ivar Söderlind, Anna Ek och Mikael Magnusson var ombud och vid  
 mötet utsågs Göteborg till arrangör för VVM 2022, mer om detta  
 under kapitlet om arrangemang. 

Nordiska Mästerskapen för veteraner, Borås  
• Deltagarna: Totalt 484 anmälda från de fem nordiska länderna,  
 varav 243 från Sverige 
• Rekord: 63 mästerskapsrekord, 11 nordiska rekord och två  
 Europarekord. 

Veteran-ISM, Västerås  
• Deltagarrekord: 520 deltagare från 149 klubbar 
• Starter: 1198 starter. 
• Rekord: 5 nordiska rekord, 38 mästerskapsrekord och  
 18 svenska rekord

Veteran-SM, Löttorp Öland 
• Deltagarna: 479 i åldern 35–90 år 
• Starter: 1457 starter  
•  Rekord: 34 mästerskapsrekord, 22 svenska rekord och  
 två nordiska rekord.

VETERANMÄSTERSKAP  
Under årets internationella och svenska mästerskap nåddes deltagarrekord, sattes flera rekord och skördades medaljer, nedan följer en 
sammanställning över de mest tongivande mästerskapen. 

Thobias Nilsson Montler är ny i SOKs Topp och Talang medan Michel Tornéus var en 
del av programmet under en längre tid.  
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Mål - Hit vill vi nå 2020
• Öka antalet placeringar bland de åtta bästa på EM, VM inom- 

och utomhus och OS. 
• Ta medalj på varje EM, VM, inom- och utomhus och OS  

samt vid JEM22 år, JVM/JEM 19 år. 
• Öka antalet aktiva, 20-22 år, som tar första steget mot  

senioreliten genom att nå europeisk U23-nivå. 
• Öka antalet aktiva, 15-25 år, som tränar och tävlar på  

arena. 
• Få fler löpare i långlopp att känna sig som friidrottare  

och som en del av Svensk Friidrott. 
• Minska de idrottsrelaterade skadorna inom Svensk Friidrott 

(nollvision). 

Resultat - 2018*
• Antalet medaljer och topp-8-placeringar i EM, VM inom- och 

utomhus och OS samt också vid JEM22år, JVM/JEM 19 år:   
EM 11 topp-8 varav 4medaljer; IVM seniorer 3 st topp-8;  
JVM 19 6 st topp-8 varav 2 medaljer. 

• Antalet friidrottare 20-22 år som når EAA:s U23-kvalgräns:  
60 (62) aktiva varav 24 (30) män och 36 (32) kvinnor 

• Antalet friidrottare i åldern 15-25 år som tävlar på arena 
utomhus: 3509 (2547).

• Antalet löpare i motionslopp som känner sig som friidrottare 
och som en del av Svensk Friidrott: 30 % av de som tränar 
löpning känner sig i någon utsträckning som friidrottare när de 
springer, enligt Löparrapporten 2018. Bland de som är mellan 
18-29 år gamla är det en större andel, än för totalen, som 
i mycket stor utsträckning känner sig som friidrottare när de 
löptränar. 

• Antalet löpare i motionslopp som är medlemmar i en friidrotts- 
förening: Ingen mätning 2018, bör vara i linje med tidigare år, 
omkring 20 % 

• Antalet friidrottare (barn, ungdomar, veteraner och vuxna  
löpare) i våra föreningar: 112 519 (89 212)

• Antalet skador: KLUB-projektet har varit igång under 2015 
men har ej mätt skadefrekvensen: Från november 2016  
till november 2017 genomfördes en studie, del av KLUB- 
projektet, där 100-talet friidrottande ungdomar i åldern  
12-15 år rapporterade träning och eventuella skador.  
Resultaten presenteras under 2019. 

* Siffra inom parentes anger resultat för 2017. Samma  
mätmetod används med svarsfrekvensen kan variera.

 

Veteranombud i alla distrikt

Veterankommittén lyckades under året nå 
ett viktigt mål om att säkra att det nu finns  
veteranombud i alla 23 distrikt. Ombuden 
får bland annat frågor om vilka föreningar 
i distriktet som har veteranfriidrott, var det 
finns träningsgrupper och vilka tävlingar 
veteraner får delta i. De är lokala kontakt-

personer för nyfikna nybörjare och aktiva 
veteranfriidrottare, bevakar veterantävling-
ar och ser till att inbjudningar och resul-
tatlistor till distriktstävlingar hanteras på 
rätt sätt. En prioriterad uppgift framåt är 
att ytterligare förbättra kontaktnäten inom  
veteranfriidrotten.

Veteranombudskonferens
Årets Veteranombudskonferens genom-
fördes den 10–11 november, med Mattias 
Sunneborn som samordnare. Totalt deltog 
33 personer och en viktig programpunkt 
var ombudens redovisningar av veteranfri-
idrotten i sina distrikt. Helgen gav också 
utrymme för diskussioner om veteranfri- 
idrottens utveckling. 

Några av de 161 svenska veteranfriidrottare som njöt av tävlingarna vid Veteran-VM i Malaga.
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Fler och bättre ARRANGEMANG

Egna evenemang är en av friidrottens viktigaste tillgångar. Väl genomförda evenemang 
bidrar till ökat intresse för Svensk Friidrott, stimulerande tävlingsupplevelser, rekrytering av 
framtidens aktiva och publik och till värdefulla intäkter.

Förbättrad tävlingsverksamhet för barn
Friidrottens regelbok saknar beskrivningar  
av hur tävlingar för barn ska utformas, och  
de anvisningar som finns i Handbok för  
barn- och ungdomstävlingar används  
sparsamt av tävlingsarrangörer. Ämnet  
tävlingar för barn har aktualiserats och  
diskuterats i ett flertal forum.  I processen  
har områden som regelverk, val av täv- 
lingsgrenar, utformning av tävlingar för  
barn, resultatrapportering, tidsprogram,   
domares agerande och resultatbaserad 
utslagning varit uppe för diskussion. Ett 
förslag på tävlingsregler för barn kommer  
att läggas fram till Förbundsårsmötet i mars 
2019 och en manual för arrangörer av täv-
lingar för barn är planerad till våren 2019, 
och kommer att följas upp med utbildnings- 
insatser.

TÄK omvandlades till TAK
Tävlingskommittén gick från 1 januari över 
till att vara Tävlings- och Arrangemangs-
kommittén (TAK). Ordförandeskapet har 
tagits över av Karin Grute Movin, som 
fortsätter arbetet med tillägget arrange-
mang. Under våren togs en ny arbetsstruk-
tur fram med fyra arbetsområden; teknis-
ka regler och utbildning, arrangemang, 
tävlingar och mästerskap, samt tävlings-
teknik. Syftet är att nå en effektiv organi-
sation med tydliga målformuleringar.

Kraftmätningen 
Kraftmätningen startade 2006, som en del 
av Göteborgs arrangörskap av EM och 
klubbar bjöds aktivt in till kvaltävlingarna.  
Inför 2007 sattes dagens tävlingsform med 
mixklass, flickklass och pojkklass och gren- 
programmet med två individuella löp- 
grenar, hoppgrenar och kastgrenar samt 
en stafett. 8-10 kvaltävlingar arrangeras 
under sommarhalvåret runt om i landet 
och de år Finnkampen arrangeras i Sverige 
integreras en stafett i programmet. Antalet  
arrangerade kvaltävlingar anses vara en 
faktor som har stor påverkan på det totala 
deltagarantalet. 

Kraftmätningen är idag en av våra vikti-
gaste ungdomstävlingsformat och en sam-
manställning över deltagande lag i Kraft-
mätningen återfinns nedan. Den större 
andelen flicklag beror på att fler flickor än 
pojkar är aktiva inom friidrotten i ålders-
gruppen. 

2018 års Kraftmätningsfinal arrangera-
des i Linköping och i den mixade klassen 
vann Hässelby SK efter ett tydligt favorit-
skap utifrån att de hade den högsta poängen  
i kvalomgången. I flickklassen tog Täby IS  
en historisk seger genom att ta klubbens 
fjärde seger (tidigare 2007, 2010 och 2013), 
ingen annan klubb har fler än två. 

Evenemangsutveckling i fokus 

Antal deltagande lag i Kraftmätningen 2007-2018

MixklassFlickklassPojkklass
#### 27 39 28
#### 32 49 34
#### 29 37 30
#### 30 42 31
#### 23 27 26
#### 25 34 25
#### 29 39 31
#### 27 37 28
#### 33 44 36
#### 36 42 39
#### 21 28 21
#### 31 36 32

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mixklass 27 32 29 30 23 25 29 27 33 36 21 31
Flickklass 39 49 37 42 27 34 39 37 44 42 28 36
Pojkklass 28 34 30 31 26 25 31 28 36 39 21 32
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I pojkklassen avgjordes slutställningen i  
sista gren, kula, och där Hässelby SK till 
slut var starkast. 

Sverige på fötter  
– energin spred sig till skolorna
Folkhälso- och rörelsemanifestationen  
Sverige på fötter genomfördes den 23 maj 
för tredje året i rad. Från att ha varit en 
manifestation vid en given tidpunkt en dag 
om året, utökades den till en hel dags rörel-
se med målet att inkludera ännu fler. Mani-
festationen fick återigen god respons från 
föreningar, media och samarbetspartners,  
och i tillägg visade flertalet skolor stort 
intresse och deltagande. 

Det nya konceptet ledde till större sam- 
verkan mellan olika aktörer på orten. 
Kreativiteten flödade och nya idéer och  
samarbeten kunde ses ute hos föreningarna.  
   På sverigepafotter.se finns flera goda  
exempel att kopiera till kommande mani- 
festation den 23 maj 2019. 

Varm SM-säsong men fina prestationer
SM-året 2018 kan ha varit ett av de mer 
framgångsrika resultatmässigt. Vid inom-
hus-SM i Gävle slog Khaddi Sagnia till med 
fantastiska 6.85 i längdhoppstävlingen. Fri-
idrotts-SM i Eskilstuna bjöd på nytt världs-
årsbästa av Daniel Ståhl och den snabbaste 
100-metersfinalen någonsin på herrsidan. 

Eskilstuna bjöd dessutom på en härlig
comeback signerad guldmedaljören i höjd-
hopp, Linus Thörnblad.

I Friidrottskanalen kunde tittarna ta del 
av allt ifrån stafett-SM, med ett juniorrekord 
på 4x100m i högsommarvärme på Slotts-
skogsvallen i Göteborg i maj, till ett ter-
räng-SM på Öland i november och i nästan  
full storm. 

Sommarens värme präglade också lång-
loppsmästerskapen. Arrangörerna för SM  
i maraton och halvmaraton, genom Stock-
holm Marathon och Göteborgsvarvet,  
gjorde utmärkta insatser för att ge elit- 
och motionslöpare bästa möjliga förut-
sättningar att klara av både värme och 
distanser. SM-milen avgjordes för femte 
gången och intresset för tävlingen ökar och 
samarbetet med STHLM10 uppskattas av 
löparna. Drygt 4 500 löpare deltog i årets 
upplaga, en ökning med ca 700 jämfört 
med 2017. SM-vinnare för seniorer, M22 
och K22 samt alla veteranklasser korades 
under kvällen i Rålambshovsparken.

Lyckan var stor hos IF Göta-höjdhopperskorna Evelina Erlandsson och Sofie Skoog efter Evelinas efterlängtade personliga rekord  
vid Folksam Grand Prix i Karlstad. 
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Finnkampen – med båt!
För tredje gången arrangerade Svensk Frii-
drott, tillsammans med Silja Line, en Finn-
kampsbåt och omkring 500 personer följde 
med på årets resa. Det stora intresset för 
resan är ett bevis på att Finnkampen bi- 
behåller sin starka position, och antalet 
friidrottssupporters som reser till en bor-
talandskamp står sig väl i jämförelse med 
de flesta andra idrotter! Arbetet med 2019 
års Finnkamp på hemmaplan i Stockholm 
har startats upp och målsättning är att 
fylla Stockholms Stadion med publik och 
en stor friidrottsfest under helgen 24-25  
augusti 2019. 

U20 och U23 EM 2019 tar form
Två engagerade organisationer i Borås och  
Gävle har under året kommit igång med 
förberedelserna inför nästa års juniormäs-
terskap. Under maj genomförde EAA plats-
besök och de var mycket nöjda med arbe-
tet såhär långt, förberedelserna och den 
uppsatta tidsplanen. Ordförande i lokala 
organisationskommittén (LOC) i Borås är 
Karin Lundgren och i Gävle är Karin Grute 
Movin, båda ledamöter i förbundsstyrel-
sen.

Nordiska mästerskap
Som beskrivits under kapitlet Friidrottare 
så arrangerades en framgångsrik Norden-
kamp i Uppsala under senvintern. I tillägg 
var Gefle IF och Gävle värd för Nordisk 
Baltiska 22-årsmästerskapen i augusti. 

BAUHAUS-galan
Under den varma försommardagen fylldes 
Stockholms Stadion med publik och de  
bjöds på ett minnesvärt arrangemang. De 
idrottsliga prestationerna var på högsta  
nivå. Armand Duplantis vann stavtävling-
en med 5.86, Abderrahman Samba från  
Qatar vann 400m häck på 47.41 och Juan  
Miguel Echevarría från Kuba vann herrar-
nas längdtävling på mäktiga 8.83. I diskus- 
tävlingen kom Daniel Ståhl på sjätte  
plats med 66.16 och Simon Pettersson  
kom sjua med 65.49. Vann gjorde  
jamaikanen Fredrick Dacres med 69.67, 
vilket vid det tillfället var världsledande,  
tävlingsrekord, nationsrekord och person- 
ligt rekord. Erika Kinsey satte personligt 
rekord i höjd och kom trea med 1.94 och 
Sofie Skoog hoppade 1.90 och därmed  
kvalade båda till sommarens EM i Berlin. 

Diamond League-tävlingen i Stockholm 
har stor betydelse för de svenska friidrot-
tarna och den friidrottsälskande publiken 

i Sverige. Arrangerande Stadionklubbarna 
arbetade efter galan vidare med planering-
en inför 2019 års Diamond League-tävling, 
som går av stapeln på Stockholm Stadion 
den 30 maj 2019.  

Folksam Grand Prix-serien
Inför 2018 slöts ett nytt avtal med Folksam, 
avseende Folksam Grand Prix, där antalet 
tävlingar utökades till fyra. Den fjärde täv-
lingen ska arrangeras på en ny ort varje år.   
Ambitionen var att redan 2018 finna en ar-
rangör men på grund av kort tidsfrist rik-
tades fokus istället på sommaren 2019 och 
Varbergs GIF och Varberg är nu klara som 
FGP-ort för kommande säsong. För att 
kompensera att den fjärde tävlingen 2018 
arrangeras en inomhusgala i Stockholm i 
februari 2019. 

En annan nyhet kopplad till Folksam 
Grand Prix 2018 var att arrangerande ort 
inför varje arrangemang även ordnar en 
Folksam Grand Prix-dag i en utvald stads-
del. Dagen vänder sig till barn och ung-
domar som på sin hemmaplan får testa  
friidrott på ett lekfullt sätt. Grunden 
för aktiviteten är IAAF:s Kids Athletics. 
Svensk Friidrotts partner Unisport spons-
rar med utrustning och Folksam står för 
andra kostnader. Aktiviteten avslutas med 
att deltagarna åker buss för att titta på täv-
lingarna.  

Sollentuna: 

Arenarekord för Emile Erasmus från Syd-
afrika som vann 100m på 10.15. Tobias  
Nilsson Montler fick med sig ett resultat 
på 8.09 – dock var det för mycket vind 
med näst bästa hoppet på 8.03 blev istäl-
let godkänt arenarekord. Daniel Ståhl vann  
herrarnas diskus med en cm, 66.17 mot 
66.16 (Fredrick Dacres, JAM). Meraf  
Bahta vann 3000m precis före Linn Nilsson 
(8:57.61 respektive 8:57.89)

Karlstad: 

Svenskt rekord av Andreas Kramer på 800m  
(1:45.03) och Angelica Bengtsson i stav- 
hopp (4.73) inför storpublik. Tävlings- 
rekord av Armand Duplantis med 5.80 i  
stav, Daniel Ståhl i diskus med 69.11,  
Ceaira Brown från USA på 800m med  
tiden 1:58.01 samt Brittany Crew från  
Kanada med resultatet 18.20. 

Fler och bättre ARRANGEMANG

Armand Duplantis tog sin första Diamond League-seger på BAUHAUS-galan i juni.  
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Göteborg:

Andreas Kramer  vann 800m på hemmap-
lanen med 1:45.27, Yomif Kejelcha från 
Etiopen blev världsledande på 3000m med 
tiden 7:28.00 och Tobias Nilsson Montler 
vann herrarnas längdhopp på 8.06. Tre 
arenarekord noterades också under kväll-
en. Dessa genom Lisanne De Witte från 
Holland som vann 400m på 51.55, Loice 
Chemnung från Kenya som vann 3000m  
på 8:50.49 och Kimberly Williams från
Jamaika som hoppade 14.15 i tresteget.

Veteran-VM till Göteborg 2022
Svensk Friidrott, Göteborgs Friidrottsför-
bund och Göteborg & Co tilldelades ar-
rangörskapet för Veteran-VM (VVM) 2022 
i samband med VVM i Málaga. När rösterna  
sammanställdes visade det sig att Göte-

borg fick ett stort antal fler röster än övriga  
kandidater.

Veteran-VM i friidrott är ett stort evene-
mang som pågår under två veckor och har 
omkring 8 000 deltagare. De tävlande är 
alla över 35 år och kommer från över 100 
nationer. Med deltagare och deras med- 
resenärer räknar arrangörerna att runt  

20 000 inresande gäster kommer att kom-
ma till Göteborg. Världsmästerskapet är 
planerat till den 17-27 augusti 2022.

Det ska bli fantastiskt roligt med veteran-VM i Sverige! 
Intresset för veteranfriidrotten är på stark frammarsch, så  
timingen känns kanon. Vi ser också att det här mästerskapet 
kommer att omfamnas av och inspirera hela friidrotten, ung 
som gammal.

  
    Stefan Olsson, generalsekreterare Svensk Friidrott

Andreas Kramer, 800 m, och Angelica Bengtsson, stavhopp, var glada efter sina respektive svenska rekord som noterades vid Folksam 
Grand Prix i Karlstad. 
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Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka publik och omsättning på våra galatävlingar. 
•  Öka antalet deltagare i nationella tävlingar. 
•  Skapa grogrund för utveckling av fler  

 attraktiva lokala arenatävlingar fram- 
 förallt för juniorer och seniorer. 

 

Resultat - 2018*
•  Åskådarantal och omsättning på våra galatävlingar:  

 Totalt antal åskådare: 18 954 (Bauhausgalan: 10 404  
 (7 600), FGP Sollentuna: 2 500 (2 600), FGP Karlstad:  
 4 550 (4 552), FGP Göteborg: 1 500 (1 500)

•  Antal av IAAF och EAA sanktionerade årliga galatävlingar: 
 1 IAA, tre EAA Classic Permit, 1 EAA-Cross Country Permit,  
 plus ett antal tävlingar med annan internationell sanktion  
 (samma nivå).

Fler och bättre ARRANGEMANG

Simon Pettersson, Daniel Ståhl och Axel Härstedt log ikapp efter seger 16-6 mot de finska diskuskastarna i Finnkampen. 

•  Antal arenatävlingar för juniorer och seniorer:  
 277 (240) (89 inne, 188 ute): varav 221 (162) senior,  
 29 (10) med 22-årsklass, 113( 68) med 19-årsklass

•  Antalet centralt sanktionerade långlopp:  
 434 (441), varav 24 (22) stafetter

•  Antalet TV-tittare på våra stora evenemang: 
  Bauhausgalan, SVT 162 (142) min 380 000 (360 000)
  Folksam GP Sollentuna, SVT 29 (29) min 258 000 (505 000) 
  Folksam GP Karlstad, SVT 29 (29) min 325 000 (111 000)
  Folksam GP Göteborg, SVT 29 (29) min 272 000 (321 000)
  Friidrotts-SM, SVT 640 (640) min 1095 000 (364 000)
  Finnkampen, SVT 478 (324) min 1097 000 (1139 000)
  Nordenkampen, SVT 227 (75) min 224 000 (348 000)

* Siffra inom parentes anger resultat för 2017. 
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Antal löpare i de största loppen

Tävling 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GöteborgsVarvet 59617 62513 64738 65501 64325 64491 60261 56893
Midnattsloppet, Stockholm 24441 30300 36044 40773 37649 32896 33583 26499
TCS Lidingöloppet 26704 27732 27899 29606 29838 26677 24217 23422
Tjejmilen, Stockholm 30576 32111 33614 33050 31051 26372 23759 22267
Stafesten, Stockholm 13780 14920 17900 18590 20055 18365 20425 20315 
(fd Bellmanstafetten)
ASICS Stockholm Marathon 20651 21266 21736 22204 20260 17128 16801 20114
Blodomloppet, Stockholm 9862 13811 13612 17154 19357 18422 20094 18045
VårRuset, Stockholm 30324 32158 29605 28435 24080 19825 19286 16744
Ramboll Sthlm halvmarathon 15158 16689 17209 17686 16075 14743 12817 12184
Blodomloppet Uppsala 9966 12547 13368 14055 13632 12630 12974 12063
Blodomloppet, Linköping 11463 13344 12790 13515 12780 13220 12835 11995
Blodomloppet, Göteborg 9370 11863 11382 11786 12192 10510 11699 10943
Blodomloppet, Borlänge 5096 7081 8655 9850 9921 9720 9582 8931
VårRuset, Göteborg 16600 16900 11995 11038 10767 9380 9662 8229
Blodomloppet Umeå 5584 7174 7291 6720 8806 7774 7895 7924
Midnattsloppet, Göteborg 13828 14039 13969 14080 10871 9963 9446 7612
VårRuset, Karlstad 8040 9621 8601 8651 8775 8010 7964 7282
Tjurruset, Stockholm 5517 6678 11558 11961 11332 9621 6138 6143
Blodomloppet, Jönköping 4387 4761 6423 6529 6396 6236 5904 5765
Lundaloppet, Lund 4011 4400 4493 5609 5655 5981 4791 5725
Blodomloppet, Malmö 6269 6626 6855 5927 5480 5630 6082 5474
Hässelbyloppet, Stockholm 6102 7041 7630 6934 7194 6334 5605 4922
VårRuset, Vänersborg 5245 5403 5249 5492 5938 4918 4606 4748
Midnattsloppet, Malmö  nytt lopp 5166 6210 5422 4819 5545 4686
Blodomloppet, Västerås 3495 4901 5883 6433 6198 5368 4664 4487
VårRuset, Örebro 7400 7610 6792 6300 6512 5800 5060 4476
STHLM 10/SM-milen   nytt lopp 1011 941 3649 3783 4441
Stafettvarvet, Göteborg  nytt lopp 1865 1995 3635 3860 4195 4395
Kretsloppet, Borås 4132 5621 5246 5403 5994 5537 6159 4353
Vasastafetten+kvarten, Mora 4420 5030 5140 5500 5040 5150 4250 4288
VårRuset, Jönköping 6337 6585 6328 5755 5165 4563 4732 4211
Rosa Bandetloppet, Lidingö 6333 6005 5903 5251 5064 4774 4080 4152
ASICS Premiärmilen, Sthlm 4014 4231 4129 4264 4893 3584 3799 4049
VårRuset, Malmö 7497 6494 6588 6465 6169 4782 4530 3911
VårRuset, Gävle 5900 6400 5645 6154 6044 5049 3818 3874
KfS Kungsholmen runt, Sthlm 3009 4006 4702 4877 4374 4702 4308 3738
STHLM Trail Run, Stockholm 2602 2931 2774 1809 1717 1493 2583 3659
VårRuset, Västerås 5400 5700 5784 5954 6314 4601 4002 3654
VårRuset, Norrköping 6655 8480 6782 6085 7240 5803 5243 3644
STHLM Urban Trail       2323 3644
VårRuset, Sundsvall 5220 5614 4753 5091 5010 4456 4492 3628
VårRuset, Halmstad 5481 5116 5043 5069 5039 4683 3657 3549
Blodomloppet, Örebro 2929 3750 4792 5204 4890 4033 3578 3513
VårRuset, Luleå 4606 3348 3400 3164 3743 3850 3750 3500
Blodomloppet Hudiksvall 3856 4479 5030 4551 4709 4365 3483 3500
VårRuset Helsingborg       3518 3455
VårRuset, Östersund  nytt lopp 4343 5170 4778 3665 3886 3442
Tjejmilen 21K, Stockholm   nytt lopp 2031 2946 3555 2746 3326
VårRuset, Växjö 5045 4914 4224 4826 4858 4438 4236 3170
Tjurruset, Karlstad 1450 1838 2543 3216 3730 3546 3192 2970
Helsingborg marathon   nytt lopp 3326 2759 2142 2087 2553
Blodomloppet, Karlskrona 1894 2894 3549 4001 4837 5716 5093 2440
Springtime Helsingborg 2397 2586 3838 3557 3741 3111 2696 2333
Karlstad Stadslopp 4020 4430 4414 4618 3871 3277 2708 2210
Specialvarvet, Göteborg 1095 1231 1419 1694 1802 1864 2009 2175
Ultravasan 45/90, Mora   nytt lopp 1498 1848 1733 1746 2155
Luleå stadsmara 2365 2158 1896 1948 2233 2171 2140 2145
Mine to run, Stockholm       nytt lopp 2116
Finalloppet, Göteborg 2058 3934 3829 3440 2971 2724 2279 2103

Blått=ökat antal deltagare  

Orange=minskat antal deltagare

Största elit- och motionsloppen
Tävling 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Lilla Göteborgsvarvet,  10865 11114 11666 12952 14463 14096 14420 13544 
miniVarvet
TCS Lilla Lidingöloppet,  5409 5489 4689 4913 4678 4445 4410 3744 
Knatteloppet 
Lidingö skolstafett 2860 2936 3008 3172 2428 3272 3260 3092
Stockholm minimarathon 7604 7416 6504 5664 4950 4498 4979 2914
Kalvinknatet, Kalmar     nytt lopp 2491 1028 2755
Kalvruset, Stockholm 556 681 828 1048 1831 2008 2291 2037
Växjöloppet  1600 1710 1860 1450 1410 1740 1753
Midnattsloppet, Stockholm 1383 1511 1553 1963 3734 3643 1861 1632
Blodomloppet Linköping 566 568 686 949 1106 1300 1415 1411
Kretsloppet, Borås 765 1411 1160 1434 1842 1828 1642 1362
Prins Daniels Lopp       1100 1100
Lilla Skärholmsloppet nytt lopp 716 993 1141 1316 1312 1236 1050
Tolvanloppet, Bromma 1000 1070 1012 1140 1181 1071 987 954
Karnevalsloppet   937 906 807 891 882 903
Sicklaloppet, Stockholm   889 851 918 958 695 821

Största barn- och ungdomsloppen   

Laddade löpare i Stafettvarvet i Göteborg söker kontakt med 
sina lagkompisar. 

Kfs Kungsholmen Runt är ett populärt vårtecken i löpar- 
Stockholm.



28

Fler och bättre ANLÄGGNINGAR

Svensk Friidrotts anläggningskommitté ger 
stöd till friidrottsföreningar, både genom 
påverkansarbete i kommunala besluts- 
processer som berör anläggningsprojekt, 
och när det gäller teknisk rådgivning om 
hur friidrottsanläggningar inomhus och 
utomhus kan projekteras, konstrueras och 
underhållas.

Anläggningskommittén träffas för  
fysiska möten men mycket av kommitténs 
verksamhet sker i form av operativt arbe-
te och kontakter via mail och telefon. Vid 
ett kommittémöte i Gävle stod också ett 
föredrag av Rebecca Fältström om U23 
EM på agendan och kommittén fick en 
rundvandring i den nya friidrottshallen på 

Gavlehovsområdet. Den friidrottskunnige 
arkitekten Andreas Puskas slussas suc-
cessivt in i kommittéarbetet för att stärka 
upp arbetet tillsammans med den erfarne  
tekniske experten Rickard Bryborn.Under 
året gästades kommittén också av Riks- 
idrottsförbundet och Svensk Friidrotts egen  
kastsäkerhetsgrupp.

Rådgivning och stöd 
Anläggningskommitténs ledamöter har 
under året haft kontakt med ett 30-tal 
föreningar och/eller kommuner i anlägg-
ningsfrågor av olika art. Under 2018 har en  
ny banmålningsplansch tagits fram, med 
anledning av att växlingszonerna i vissa  

stafettsträckor har förlängts från 20 till 30 
meter. Vid sidan av detta pågår ett påver-
kansarbete samt analys av anläggnings- 
utvecklingen i Sverige och i viss mån  
internationellt. Viktigt är även de kontinu-
erliga kontakterna med centrala aktörer på 
området som företag, kommuner, Sveriges 
kommuner och landsting och Riksidrotts-
förbundet. 

Friidrottsföreningar och kommuner i landet får kontinuerligt stöd i anläggningsfrågor, kontakt 
hålls med centrala aktörer och anläggningsfrågorna i stort bevakas. 

Ny kraft i anläggningsarbetet 

Mål - Hit vill vi nå 2020
Att det i alla Sveriges städer med fler än 40.000 invånare ska 

finnas minst en fullgod friidrottsarena med gräs och 400  
meter långa, väl underhållna, löparbanor. 

• Vi ska öka andelen tätorter med 5.000-40.000 invånare  
som har minst en fullgod anläggning för friidrottsföreningar, 
skolor och löpare. 

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

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

Resultat - 2018*
•  Andelen kommuner över 40.000 invånare som har friidrotts-

banor med gräs och 400 meter löparbanor: 71% (71%).
• Antalet tätorter med 5.000-40.000 invånare som har en  

fullgod anläggning för friidrottsföreningar, skolor och löpare: 
64 (64).

• Antalet inomhushallar med 200 meter löparbanor: 27 (27).
• Antalet städer med arenor där Friidrotts-SM, Folksam Grand 

Prix och internationella galatävlingar kan arrangeras: 37 (37).
  

* Siffra inom parentes anger resultat för 2017. 



Årsredovisning

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har under året haft 1005 (1001)  
medlemsföreningar. Knappt hälften av föreningarna är så kallade arena- 
föreningar med tävlings- och arrangemangsverksamhet medan  
resterande har tonvikt på motion. Denna breda verksamhet är fri- 
idrottens stora tillgång och av avgörande betydelse för SFIF:s  
position och utveckling.

Den av Förbundsårsmötet antagna visionen lyder ”Din idrott – för  
livet” och verksamhetsidén ”Vi erbjuder dig originalet och rörelsen  
– för att vi älskar friidrott”.

Verksamhetsinriktningen för 2014-2020 anger ytterligare en  
riktning – att på ett mer påtagligt sätt integrera den breda motions- 
löpningen i föreningarnas basverksamhet.

Förbundets årliga verksamhetsplan bygger på fokusområden baserat på 
”Fler och bättre” föreningar, ledare/tränare, friidrottare, arrangemang, 
anläggningar samt övergripande generella aktiviteter och prioriteringar.

SFIF medverkar i såväl den nationella idrottsrörelsen under para- 
plyerna för Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté  
(SOK) som i de internationella friidrottsgemenskaperna via Inter- 
nationella Friidrottsförbundet (IAAF) och Europeiska Friidrotts- 
förbundet (EAA).

Resultat och ställning
SFIF har under året erhållit ett stöd från RF om 20,8 MSEK (19,3 MSEK) 
och SOK om 2,5 MSEK (0,5 MSEK). Därutöver har medel erhållits avseen-
de Idrottslyftet på 6,5 MSEK (5,0 MSEK).

Resultatet för 2018 visar ett överskott på 0,583 MSEK (+1,724 MSEK) 
vilket skall ställas mot budgeterat överskott på 0,105 MSEK. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Landslagsverksamheten har under året haft goda framgångar med EM i 
Berlin som den stora höjdpunkten. Totalt blev det fyra medaljer där förstås 
guldet i stavhopp för Armand Duplantis stack ute lite extra. 

Glädjande konstatera att vi under året fått med ett drygt femtontal aktiva 
i SOKs Topp & Talangprogram samt att stödet till aktiva/tränare nu är 
tillbaka efter att varit pausat 2017. I början av året startade vi upp presta-
tionscentrum för hoppgrenarna i Karlstad och i slutet av året beslutades 
också att Sollentuna kommer stå som värd för motsvarande centrum i 
mångkamp.

Under året har en process enligt idrottens dopingreglemente pågått med 
anledning av förseelser i Meraf Bahtas vistelserapportering. Processen på-
går fortfarande vid årets utgång.

Vi är glada över att kunna konstatera att intresset och intäkterna från 
sponsorer ligger på en hög och stabil nivå där vi också under året knutit 
till oss ytterligare nya partners. Årets FGP-tävlingar bjöd på många fina re-
sultat och ett allmänt större intresse. Deltagarantalet på våra motionslopp 
höll sig på en fortsatt hög nivå och vi kan också notera att det sker ständig 
utveckling av nya lopp både inom och utom vår verksamhet.

I september blev det klart att Göteborg kommer att stå som värd för  
Veteran-VM 2022, ett arrangemang och en verksamhet som hela tiden 
ökar i intresse. Under hösten lämnade vi också tillsammans med Gö-
teborg in en intresseanmälan till EAA om att få arrangera EM i friidrott 
2024. 

RF arrangerade under hösten Riksidrottsforum i Ronneby och därifrån 
kan vi tydligt notera att man till Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping kommer 
se över såväl anslutningsformer och antalet förbund samt genomföra en 
översyn av de ekonomiska stödformerna. Vi har under året inlett samar-
bete med Parasportförbundet om att långsiktigt implementera parafrii-
drotten i vårt förbund.

Värdegrundsarbete, jämställdhetsplan och ökad digitalisering var ytter-
ligare några viktiga processer under 2018.

Förvaltning
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är samlat, Svensk Frii-
drotts högsta beslutande organ. Styrelsens uppgift är att driva verksamhet 
enligt stadgarna och förbundsårsmötets beslut. Styrelsen ansvarar också 
för den internationella representationen.

Styrelsen består av nio valda ledamöter (fem män och fyra kvinnor) samt 
Toralf Nilsson, som har en plats via sin position inom EAA. Därutöver del-
tar på styrelsemötena även generalsekreteraren, personalrepresentanten, 
styrelsens sekreterare, ledamot från ungdomsrådet samt representant från 
valberedningen. Styrelsen har under året haft 15 protokollförda möten.

Förbundskansliet har under 2018 haft 21 personer (9 män och 12  
kvinnor) anställda. 

Framtida utveckling
Verksamhetsinriktningen är det styrmedel som gäller fram till och med 
2020. Värdegrundsfrågor i form av arbete med mångfald och jämställd-
het kommer stå fortsatt högt på agendan tillsammans med digitalisering. 
Föreningarna är våra viktigaste verktyg för att skapa en attraktiv verksam-
het för olika målgrupper, och där skall alla vara och känna sig välkomna. 
En översyn av våra regionala strukturer har genomförts på uppdrag av för-
bundsårsmötet och som den utredningen presenteras vid förbundsårsmötet  
i mars 2019. Arbetet med en ny Verksamhetsinriktning 2021-2026  kom-
mer att initieras. Under sommaren 2019 kommer två stora internationella 
mästerskap arrangeras i Sverige i form av U20 EM i Borås och U23 EM 
i Gävle.

Beslut som kommer fattas vid Riksidrottsmötet i maj 2019 kommer på 
olika sätt påverka också vår verksamhet. Det gäller såväl Friskis & Svettis 
ansökan om att bilda eget förbund som översyn av stödformerna. Samar-
bete och stöd från RF och SOK i olika former är fortsatt centralt för oss och 
vi följer också med stort intresse vår motion om ett samordnat nationellt 
elitstöd.

Ekonomisk utveckling i sammandrag (MSEK)
 2018 2017 2016 2015

Intäkter 45,2 41,1 42,3 42,9 

Årets resultat +0,6 +1,7 +1,6 -0,9 

Balansomslutning 16,8 15,2 12,9 9,9 

Soliditet  55,9 % 58,0 % 54,6 % 55,4 % 

Medelantal anställda 21,0 19,0 19,0 20,0

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed  
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.
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Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

  2018-01-01 2017-01-01   
 Not 2018-12-31 2017-12-31  

Verksamhetens intäkter         

Nettoomsättning 1 17 912 18 112  
Bidrag 2 24 716 20 517   
Medlemsavgifter  2 570 2 535   
Summa intäkter  45 198 41 164 
  

Verksamhetens kostnader        

Lämnade bidrag  -4 649 -5 389   
Övriga externa kostnader  -21 965 -18 582   
Personalkostnader 3 -17 908 -15 398   
Avskrivningar  -93 -63   
Summa kostnader  -44 615 -39 432 

 
Verksamhetsresultat  583 1 732  
 
Resultat från finansiella investeringar        
Ränteintäkter m.m.  - -1   
Skatt  - -7   

Årets resultat  583 1 724  
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)    

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31      
 

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 4 178 114  
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i dotterbolag 5 50 50  
Summa anläggningstillgångar  228 164 

 
Omsättningstillgångar        
Varulager m m        
Varulager  414 342  
  414 342  
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  1 297 1 811  
Övriga fordringar  17 71  
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  1 270 1 139  
  2 584 3 021  
 
Kassa och bank   13 573 11 671 
 
Summa omsättningstillgångar  16 571 15 034 

Summa tillgångar  16 799 15 198       
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 6,7     
Balanserat resultat  8 808 7 084 
Årets resultat  583 1 724  
Summa eget kapital  9 391 8 808 

Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder  1 966 1 975 
Övriga skulder  686 757  
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter  4 756 3 658  
Summa kortfristiga skulder  7 408 6 390 

Summa Eget kapital och Skulder 8 16 799 15 198 
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Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

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

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

         

Not 1 Nettoomsättning  2018 2017      
Idrottsverksamhetens intäkter  4 013 3 073  
Sponsring, reklam, annonser  13 413 14 297 
Försäljningsintäkter  486 518 
Övriga rörelseintäkter  - 224 

Summa  17 912 18 112 

Not 2 Erhållna bidrag  2018 2017  
Bidrag RF/SF-Stöd/Idrottslyftet/Elitstöd  20 756 19 316  
Bidrag SOK   2 475 530  
Bidrag EAA  281 307  
Bidrag IAAF  214 222  
Övr bidrag  990 142 

Summa  24 716 20 517 

Not 3 Löner och andra ersättningar  
och sociala avgifter  2018 2017      
Styrelse och generalsekreterare  977 968  
Övriga anställda  10 036 8 161  
Ledararvode, landslagsersättningar  967 973  
Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 388 4 572  
(varav pensionskostnader)  (-1 062) (992) 

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 17 368 14 674 

Pensionskostnader för generalsekreteraren 258 ksek (282 ksek). Uppsägningstiden för avtalet är från Svenska Friidrottsförbundets  
sida tolv månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från generalsekreterarens  sida gäller sex månader.    

       

         

         

 
 

       

Anläggningstillgångar       
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på  
bedömd nyttjandeperiod.        
Inventarier 5 år 
Datorer 3 år

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

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



Medelantalet anställda med  
fördelning på kvinnor och män      2018 2017      
Män  9 10  
Kvinnor  12 9  
Totalt  21 19 

Fördelning ledande befattningshavare  
per balansdagen     2018-12-31 2017-12-31         
Män        
Styrelse  6 6  
GS  1 1  
Totalt  7 7  
 
Kvinnor        
Styrelse  4 4  
Totalt  4 4 
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Not 5 Aktier i dotterföretag 
Svensk Friidrott Produktion AB,  556850-3444       
Tot Aktieinnehav  antal aktier Bokfört värde Resultat Eget kapital 
1 000 1 000 50 -241 235

  2018 2017  
Ingående anskaffningsvärde  2 015 000 2 015 000  
Aktieägartillskott  - - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 015 000 2 015 000  
 
Ingående nedskrivningar  -1 965 000 -1 965 000  
Årets nedskrivning  - -  
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -1 965 000 -1 965 000 

Utgående redovisat värde  50 000 50 000  

Not 4 Inventarier  2018-12-31 2017-12-31      
Ingående anskaffningsvärde  867 875  
Årets inköp  157 90  
Försäljning/utrangeringar  -94 -98   
Utgående anskaffningsvärde  930 867 

Ingående avskrivningar enligt plan  -753 -788  
Försäljning/utrangeringar  94 98  
Årets avskrivning enligt plan  -93 -63  
Ackumulerad avskrivning  -752 -753  
Utgående planenligt restvärde  178 114 
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Stockholm den 15 februari 2019

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Not 6 Eget kapital  
 Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 7 084 1 724 8 808 
Resultatdisposition 1 724 -1 724 0 
Årets resultat  583 583 
Utgående balans 8 808 583 9 391

 
Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter  inga inga 
Eventualförpliktelser  inga inga 

Not 8 Väsentliga händelser efter balansdagen               

Inga väsentliga händelser utöver normal verksamhet har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 
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  Björn O. Nilsson, ordförande

Berndt Andersson Karin Grute Movin Bo Sjölander  
 

Karin Lundgren Maja Englund Johan Storåkers

Stephan Hammar   Ulrika Pizzeghello Toralf  Nilsson  
 

Stefan Olsson   
(generalsekreterare)

Vår revisionsberättelse har angivits den 22/2 2019 
Grant Thornton Sweden AB

Stefan Norell   
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Friidrottsförbundet för år 2018. 
Förbundets årsredovisning ingår på sidorna 29-35 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställ-
ning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi 
tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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

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

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

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

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att 
avveckla verksamheten.

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har  
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.  
Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och än-
damålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
•  skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såda-
na händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förbundet inte längre kan fortsätta verksamheten.
•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser un-
der revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvalt-
ning för Svenska Friidrottsförbundet för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande förbundets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att förbundsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förbundets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som förbundets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av förbundets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angeläg-
enheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma förbundets ekonomiska 
situation och att tillse att förbundets organisation är utformad så att bokföringen, med-
elsförvaltningen och förbundets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvars-
frihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningen, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av förbundets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet, eller att ett förslag till 
dispositioner av förbundets vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen och förslaget till dispositioner av förbundets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsun-
derlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande förbundets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 22 februari 2019

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse Till förbundsstämman i Svenska Friidrottsförbundet Org.nr. 802001–0719
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Athletes’ Commission: Christian Olsson
Competition Commission:  
Toralf Nilsson, Rajne Söderberg
Health & Science Commission: Jan Kowalski

International Athletics Foundation (IAF) 
Arne Ljungqvist (Vice ordf.) 
 
Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
Member: Stefan Holm
Arne Ljungqvist (hedersledamot)
Athletes Commission: Stefan Holm 
Members Election Commission: Stefan Holm 
Court of Arbitration for Sports: Conny Jörneklint  
 
European Athletic Association (EAA)
Council: Toralf Nilsson 
Event & Competition Commission:  
Toralf Nilsson (ordf.)
Athletes Commission:Christian Olsson (t o m 
18-08-12), Emma Green (fr o m 18-11-01) 
Medical & Anti-doping Commission:  
Jan Engström 
European Athletics Court:  
Thore Brolin (vice ordf.)
Member Federation Development Commission: 
Curt Högberg
Gender Balance Implementation Task Force: 
Björn O. Nilsson (ordf) (t o m 18-11-04) 
 
IAAF Diamond League 
Media and Social Media Working Group: 
John-Eric Ericsson, Patrik Åman
General Assembly:  
Jan Kowalski, Johan Engberg 

European Athletics Coaches Association
Council: Bengt-Erik Blomkvist  

The Association of European Athletics  
Meetings Organizers (Euromeetings)
Board: Rajne Söderberg (ordf.) (t o m  
18-10-27), Johan Engberg  

Association of Athletic Managers (AAM) 
Council: Daniel Wessfeldt 
 
Association of Track and Field Statisticians 
(ATFS) 
Executive Committee: Lennart Julin (vice ordf.), 
Rooney Magnusson 
 
World Masters Athletics (WMA)
Records Committee: Ivar Söderlind 
 
European Masters Athletics (EMA)
Technical Board of Managers: Ivar Söderlind 
(Record Statistician) 

Nordic Masters Committee (NMC)
Chairman: Ivar Söderlind, Secretary: Ulf Agrell.

Internationella möten
European Athletics Kids Athletics Activators 
Seminar, Samokov, 22-24 februari
Frida Hogstrand
 
Nordic Congress, Stockholm, 9-10 mars
Curt Högberg, Anna Linner Bassani,  
Staffan Movin, Björn O. Nilsson, Toralf Nilsson, 
Stefan Olsson, Anna Palmerius  

European Athletics CEO Conference, Minsk, 
19-22 april
Curt Högberg, Björn O. Nilsson, Toralf Nilsson, 
Stefan Olsson  

European Athletics CECS Level 1 Lectures 
Course, Kiev, 15-19 maj
Mats Olsson

European Athletics Womens Leadership  
Seminar, Brussels, 22-24 juni
Rebecka Markus
 
Nordic Masters Committee i Borås, 5 juli
Ivar Söderlind, Ulf Agrell, Anna Ek, Mikael 
Magnusson och Peter Hackenschmidt

European Athletics U18 Championships  
2022 Bidding Seminar, Göyr, 6 juli
Karin Grute Movin, Magnus Malmsborg

European Athletics Medical Seminar, Berlin, 
4-5 augusti
Lena Haggren Råsberg, Sverker Nilsson

European Athletics Coaches Club, Berlin, 
6-12 augusti
Urban Arhun, Thomas Engdahl, Torbjörn  
Eriksson, Mikael Norman, Vladimir Petrovic,  
Jan Samuelsson, Ida Storm, Johan Storåkers, 
Frida Svensson

European Athletics Young Leaders Forum, 
Berlin, 8-12 augusti 
Freja Avebäck, Patrick Malmquist,  
Michael Pettersson

Nordic Meeting, Berlin, 10 augusti 
Curt Högberg, Staffan Movin, Björn O. Nilsson, 
Stefan Olsson

Nordic Masters Committee, Malaga,  
7 september  
Ivar Söderlind, Karin Schön, Anna Ek,  
Mikael Magnusson

IAU Congress, Sveti Martin, 7 september
Johan Steene 

WMA General Assembly i Malaga,  
8 september
Ivar Söderlind, Anna Ek, Mikael Magnusson

EMA Regional Meeting i Malaga,  
13 september 
Karin Schön, Ivar Söderlind

Nordic GS Conference, Helsingfors,  
20-21 september
Anna Linner Bassani, Stefan Olsson

European Athletics Convention, Lausanne, 
25-26 oktober
Karin Grute Movin, Curt Högberg, Staffan 
Movin, Björn O. Nilsson, Toralf Nilsson, Stefan 
Olsson, Anna Palmerius, Karin Torneklint

European Athletics Data Conference, Dijon, 
ESP, 9-10 oktober 
Jonas Hedman

Nordic Meeting, Lausanne, 26 oktober 
Karin Grute Movin, Curt Högberg, Staffan 
Movin, Björn O. Nilsson, Toralf Nilsson, Stefan 
Olsson, Anna Palmerius, Karin Torneklint

European Athletics Championships 2024 
Bidding Seminar, Lausanne, 18 december
Anders Albertsson, Karin Grute Movin,  
Stefan Olsson 

 
Internationell tävlingsrepresentation
Indoor Meeting Karlsruhe, IAAF World Indoor 
Tour, Karlsruhe, 3 februari
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Athletics Indoor Permit Meeting, 
Reykjavik, 3 februari
Lars Danielsson, (Technical Delegate)

ECCC Cross Country 2018, Mira, 4 februari
Staffan Movin (Technical Delegate)

Copernicus Cup, IAAF World Indoor Tour, 
Torun, 15 februari
Claes Jurstrand (Technical Delegate)

IAAF World Indoor Championships,  
Birmingham, 1-4 mars
Mats Svensson (ITO)

Golden Gala Pietro Mennea, IAAF Diamond 
League, Rom, 31 maj
Mats Svensson (Technical Delegate)

Paavo Nurmi Games, IAAF World Challenge, 
Åbo, 5 juni
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Athletics Classic Meeting,  
Köpenhamn, 26 juni
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Athletics U18 Championships, 
Györ, 5-8 juli
Claes Jurstrand (ITO)

IAAF World U20 Championships,  
Tampere, 10-15 juli
Pär Holm (Chief ITO), Mats Svensson  
(Technical Delegate)

Representation
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European Championships, Berlin,  
6-12 augusti
Pär Holm (ITO)

ISTAF Berlin, 2 september
Pär Holm (Technical Delegate)

Youth Olympic Games,  
Buenos Aires, 11-17 oktober
Claes Jurstrand (ITO)

Darmstadt-Cross, Darmstadt,  
25 november
Staffan Movin (Technical Delegate) 

Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet
Bildnings- och utbildningsrådet:  
Gunilla Löthagen-Sjöstrand 
Dopingkommissionen: Sverker Nilsson
Dopingnämnden: Sofia Öberg
Internationella rådet: Toralf Nilsson
Referensgrupp för Översyn av stödformer  
i relation till mål 2025: Karin Lundgren
Referensgrupp för Intressepolitiska  

programmet: Johan Storåkers
Valberedningen: Johan Storåkers 

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

Nationella möten
SOK:s årsmöte, Stockholm, 19 april 
Karin Grute Movin, Johan Storåkers

Riksidrottsforum + extra RF-stämman,  
Ronneby 9-11 november
Freja Avebäck, Rebecca Edberg,  
Susanne Jidesten – Friskis & Svettis,  
Toralf Nilsson, Stefan Olsson,  
Kia Orback Pettersson – Friskis & Svettis, 

 Representation

Emma Green valdes under hösten in som ledamot i Europeiska Friidrottsförbundets Aktivas råd, EAA Athletes Commission. 
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Utmärkelser

Förtjänstdiplom förening 
Fif Gnistan 50 år 
IK Wilske 75 år 

Förtjänstdiplom 
Lena Runesson Fif Gnistan 
Sverker Sjölin Fif Gnistan 
Ingmar Södergren Fif Gnistan 
Lars Axelsson Trollhättans FIK 
Helena  Börjesson Trollhättans FIK 
Jan  Öhrn Trollhättans FIK 
Gunnel Andersson Trollhättans FIK 
Kenneth Mörk IK Wilske 

Förtjänstmärke 
Jan Öhrn Trollhättans FIK 
Bengt Evertsson Trollhättans FIK 
Enar Karlsson Trollhättans FIK 
Gunnel Andersson Trollhättans FIK 
Jan Wiklund IK Wilske 
Martin Grudemo SOK Unden 
Göran Wahlström SOK Unden 

Karin Lundgren, i mitten, är en av de som mottagit friidrottens utmärkelser under året. Här omgärdad av Ewa Fagerlund och 
Lillemor Rönnbrandt, både från IK Orient, vid Mångkamps-SM. 

Stora Grabbar och Tjejer 
Andreas Almgren Turebergs FK nr 555 
Sara van der Wielen Hässelby SK  nr 556 
Daniel Lundgren Turebergs FK  nr 557 
Linn Nilsson Hälle IF nr 558 
Odain Rose Thoréngruppen TFC/ 
   Spårvägens FK nr 559 

Internationella utmärkelser 
Karin Lundgren EAA Member Federation Award 
Carina Lindberg European Coaching Award  
Per  Skoog European Coaching Award  
Helena  Duplantis European Coaching Award  
Greg Duplantis European Coaching Award  
Armand  Duplantis IAAF Male Rising Star 
Armand  Duplantis EAA Male Rising Star

Förtjänstmedalj i silver 
Olof Palm Sävedalens AIK 
Gunnel Andersson Trollhättan FIK 
Rune Källman IK Wilske 
Göran Linnarsson SOK Unden 
Evert  Johansson SOK Unden 

Förtjänstmedalj i guld 
Karin Lundgren GKIK 

Stipendier 
 
Ungdomsfonden  
Maja Nilsson AIF/Örgryte IS 
Vanessa Kamga Upsala IF 
Max Hrejla Malmö AI 
Henrik Larsson IF Göta 
 
Edvin Wide  
Gaël de Coninck Sävedalens AIK 
Suldan Hassan Utby IK
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Godkända svenska rekord 2018

Män utomhus 
800m 1:45.03  Andreas Kramer  Sävedalens AIK Karlstad 25. 7.2018 
Halvmarathon 1:02:09 David Nilsson  Högby IF Ageo, JPN 18.11.2018 
Stav 5.92 Armand Duplantis  Upsala IF Austin, TX 31. 3.2018 
 5.93 Armand Duplantis  Upsala IF  Baton Rouge, LA 5. 5.2018 
 5.95 Armand Duplantis  Upsala IF Berlin, GER 12. 8.2018 
 6.00 Armand Duplantis  Upsala IF Berlin, GER 12. 8.2018 
 6.05 Armand Duplantis  Upsala IF Berlin, GER 12. 8.2018

Kvinnor utomhus 
2000m 5:37.12 Meraf Bahta  Hälle IF                     Montreuil, FRA 19. 6.2018 
10 km väg 31:38 Meraf Bahta  Hälle IF  Røyse, NOR 20.10.2018 
Stav 4.72 Angelica Bengtsson  Hässelby SK Lausanne, SUI 5. 7.2018 
 4.73 Angelica Bengtsson  Hässelby SK Karlstad 25. 7.2018 
Kula 18.36 Fanny Roos  Athletics 24Seven SK La Jolla, CA 14. 4.2018 
 18.68 Fanny Roos  Athletics 24Seven SK La Jolla, CA 14. 4.2018

Män juniorer (P19) utomhus 
100m 10.28 Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad Skara 6. 6.2018 
 10.22 Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad Tampere, FIN 11. 7.2018 
400mH 50.20 Carl Bengtström 00 Örgryte IS Göteborg/S 2. 6.2018 
Stav 5.92 Armand Duplantis 99 Upsala IF Austin, TX 31.3.2018 
 5.93 Armand Duplantis 99 Upsala IF Baton Rouge, LA 5. 5.2018 
 5.95 Armand Duplantis 99 Upsala IF Berlin, GER 12. 8.2018 
 6.00 Armand Duplantis 99 Upsala IF Berlin, GER 12. 8.2018 
 6.05 Armand Duplantis 99 Upsala IF Berlin, GER 12. 8.2018 
Slägga 77.62 Ragnar Carlsson 00 Falu IK Tampere, FIN 13. 7.2018

Kvinnor juniorer (F19) utomhus 
Stav 4.60 Lisa Gunnarsson 99 Hässelby SK Austin, TX 31. 3.2018 
4x100m 46.60 Malmö AI  Göteborg/S 27. 5.2018

Män inomhus 
Stav *5.83  Armand Duplantis  Upsala IF Reno, NV 12. 1.2018 
  5.88  Armand Duplantis  Upsala IF      Clermont-Ferrand, FRA 25. 2.2018

Kvinnor inomhus 
3000m 8:42.46  Meraf Bahta  Hälle IF Madrid, ESP 8. 2.2018 
Längd 6.92  Khaddi Sagnia  Ullevi FK Glasgow, GBR 25. 2.2018

Män juniorer (P19) inomhus 
Stav *5.83  Armand Duplantis 99 Upsala IF Reno, NV 12. 1.2018 
  5.88  Armand Duplantis 99 Upsala IF      Clermont-Ferrand, FRA 25. 2.2018

Kvinnor juniorer (P19) inomhus 
800m 2:05.43  Gaël De Coninck 01 Sävedalens AIK Gävle 18. 2.2018

* = Ej möjligt att godkänna p g a ogiltiga (för långa) uppläggningssprintar på hoppställningen. 

            

David Nilsson, Högby, satte nytt svenskt 
halvmaratonrekord i Japan i november.  
Bilden är från Terräng-EM i Nederländerna. 

Fanny Roos fick till två fullträffar, och  
därigenom två svenska rekord, vid samma 
tävling i Kalifornien i april. 

Svenska rekord



42

Generalsekreterarens ord

Svensk Friidrott ska präglas av glädje, 
trygghet och gemenskap! Enkla, men ack 
så viktiga värdeord som gäller i alla mil-
jöer och sammanhang, alla dagar på året! 

Vi måste hela tiden jobba aktivt med vår 
värdegrund – vad vi står för som idrott och 
hur ska vi förhålla oss till varandra. Alla 
former av kränkningar, trakasserier och 
övergrepp är helt oacceptabla och det är vik-
tigt att bryta tystnadskulturer och våga säga 
till.  Vår värdegrund ska styra vårt agerande 
i alla sammanhang såväl på förenings- som 
landslagsnivå. 

Jag är därför glad att kunna konstatera att 
Riksidrottsförbundet, efter våra motioner 
till Riksidrottsmötet 2017, gått i mål med 
framtagande av både Idrottsombudsman och 
Visselblåsarfunktion. De är viktiga verktyg 
för framtiden.

Med det sagt förflyttar jag mig till Berlins 
mäktiga Olympiastadion och kvällen den 
tolfte augusti. Stavhoppsfinal med Armand 
Duplantis som huvudrollsinnehavare i en 
häftig tävling som hade allt och lite till, 
inklusive ett lyckligt slut. 5,90, 5,95, 6,00, 
6,05 i första och EM-guldet var klart! Ett 
klassiskt genombrott som gav uppmärksam-
het både nationellt och internationellt! Jag 
är också glad över vår stora trupp som var 
på plats, firade stora triumfer och tog ytter-
ligare tre medaljer i form – Andreas Kramer 
silver på 800 m, Daniel Ståhl silver i diskus 
och Meraf Bahta brons på 10 000 m. 

Apropå Meraf har det riktats mycket 
fokus mot det dopingregelärende som, trots 
sekretess, nådde  media just innan EM. 
Ärendet handlar om missar i administra-
tionen av vistelserapporteringssystemet och 
det har aldrig varit en fråga om upptäckta 
otillåtna substanser. Min uppfattning är att 
styrelsen navigerat på ett utmärkt sätt, med 
rättssäkerhet i ständigt sikte. Det ska ärligt 
sägas att det inte är ett lätt ärende vilket 
också avspeglas i att den juridiska processen 
i skrivande stund (slutet av januari 2019) 
fortfarande pågår. Jag känner också sympati 

för Meraf, som fått utstå stort tryck från 
framförallt media, gällande något som enligt 
riktlinjerna skulle hanterats under sekretess. 

Jag vill i sammanhanget framhålla att 
Svensk Friidrott fortsatt jobbar stenhårt mot 
all form av doping och vistelserapportering-
en är ett viktigt verktyg för att nå en ren 
idrott. Vårt förstärkta antidopingprogram 
löper på och under året har flera hundra 
aktiva och ledare tagit vårt antidopingkör-
kort och fler och fler föreningar genomför 
utbildningen Vaccinera klubben. 

Det är viktigt med internationella mäster-
skap på svensk mark. Under året lyckades vi 
tillsammans med Göteborgs Stad och Göte-
borgs Friidrottsförbund ro hem Veteran-VM 
till Sverige 2022. Det är ett gigantiskt mäs-
terskap med omkring 8000 deltagare på tre 
arenor under närmare två veckor. Veteran-
friidrotten växer och timingen känns väldigt 
bra! Under hösten beslutade också styrelsen 
att tillsammans med Göteborg lämna in en 
intresseanmälan för EM 2024. Spännande 
fortsättning följer liksom i arbetet med en 
ansökan för U18 EM i Umeå 2022. 

Glädjande är också att konstatera att 
årets Folksam GP-tävlingar bjöd på ett stort 
publikt intresse och fina tävlingar med bland 
annat två svenska rekord i Karlstad. Att vi 
i Sverige också, genom BAUHAUS-galan, 
Diamond League, har en tävling på högsta 
internationella nivå är oerhört betydelse-
fullt. Arrangemanget kräver ett stort arbete 
det är kul att konstatera att årets gala bjöd 
på mycket publik och fina resultat. 

Motionslöpningen är en sann motor för 
friidrotten och för folkhälsan i Sverige. Var 
sjätte svensk springer minst en gång i veckan 
och den främsta anledningen till att springa 
ett lopp är att ha ett mål för sin träning. 
Samtidigt som de största loppen fortsätter 
att samla tiotusentals löpare känns det inspi-
rerande att se utvecklingen av både löparfor-
mer och arrangemang fortsätta.

 Vår verksamhet bygger på ett starkt, 
ideellt föreningsliv, vilket gör arbetet med 
föreningsutveckling enormt viktigt. För 
hållbara föreningar krävs nya former för 
drift och ledarskap, avlastning och inspira-
tion. Föreningslivet kan likställas med ett 
lustdrivet entreprenörskap kring den idrott 
vi älskar, och det ska vi slå vakt om.

 Under året har vi initierat ett antal större 
processer där organisationsutredningen, 
med uppdrag att se över våra regionala 
strukturer, är central. Arbetet med framtida 
digitalisering har också tagit steg framåt 
vilket kommer vara både nödvändigt och 
värdefullt framöver.

Det känns också skönt konstatera att vi 
för tredje året i rad uppvisar en ekonomi i 
god balans. Mycket tack vare våra stabila 
och trogna partners och det finns många och 
goda skäl att tacka alla för ett gott samar-
bete!

Nu lägger vi 2018 till handlingarna och 
blickar fram mot 2019 med spänning, nyfi-
kenhet och intresse. Ett år där ”friidrott live” 
blir centralt med godbitar såsom Finnkam-
pen i Stockholm, U23 EM i Gävle, U20 EM i 
Borås, fem FGP-tävlingar, BAUHAUS-galan, 
hundratusentals löpare i våra långlopp och 
mycket, mycket mer! 

Avslutningsvis, jag anser att ökad samver-
kan och energi är nycklar till att utveckla vår 
kära friidrott och stärka vår position i en allt 
hårdare konkurrens. Det är tillsammans vi 
blir starka!

 
Stefan Olsson,  
Generalsekreterare

Stefan Olsson, Generalsekreterare

2018 gick inte obemärkt förbi. Det var ett år som gav oss lärdomar om värdet av att hålla  
blicken riktad mot värdegrund och rättssäkerhet. På näthinnan fästes också oförglömliga 
idrottsliga upplevelser, jubel och puls. Tillsammans skapar det en stabil plattform att fortsätta 
att utvecklas från. 

Det är tillsammans vi blir starka! 
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårs- 
mötet inte är samlat, Svensk Friidrotts 
högsta beslutande organ. Styrelsens ålig-
ganden beskrivs i stadgarna och upp- 
gifterna är bland annat att driva Svenska 
Friidrotts verksamhet enligt dessa stadgar 
och förbundsårsmötets beslut, samt verka 
för friidrottens utveckling i Sverige.

Styrelsen består av nio valda ledamöter 
(fem män och fyra kvinnor) samt Toralf 
Nilsson, som har en plats via sin position 
inom EAA, och en personalrepresentant. 
Därutöver deltar på styrelsemötena även 
generalsekreteraren, styrelsens sekreterare, 

ledamot från ungdomsrådet samt represen-
tant från valberedningen. I aktuella frågor 
deltar då och då sakkunniga tjänstemän 
från förbundskansliet, med vilka man har 
ett nära samarbete, eller externa personer 
med specifik kompetens.

Styrelsen har under 2018 haft 15 proto-
kollförda möten.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmöte hålls en gång årligen. 
Mötets uppdrag är att granska det gångna  
årets verksamhet och förvaltning och ta 
ställning till inkomna motioner och sty-
relsens förslag. Mötet ska också lägga fast 

verksamhetsinriktningen för de komman-
de åren och välja förbundsordförande och 
ledamöter i förbundsstyrelsen. Förbunds-
årsmötet 2018 genomfördes i Eskilstuna 
24-25 mars, med 103 av 136 röstberättigade  
distriktsrepresentanter.

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är att vid för- 
bundsårsmötet föreslå kandidater till styrel-
sen. Valberedningen består av ordförande  
och fyra övriga ledamöter – två kvinnor 
och två män – valda av förbundsårsmötet.

Svensk Friidrotts styrelse 2018

Stående från vänster: Ulrika Pizzeghello, Bo Sjölander, Johan Storåkers, Björn O. Nilsson (ordförande), Toralf  Nilsson, Stephan Hammar, 
Björn Lindén (personalrepresentant)  
Sittande från vänster: Stefan Olsson (generalsekreterare), Karin Grute Movin, Karin Lundgren, Berndt Andersson.  
Frånvarande: Maja Englund, Hillevi Thor (sekreterare) 
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