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Utnämningen till Årets Idrottsförbund samt många 
utmärkelser vid 2005 års Idrottsgala. Tre OS-guld i 
Aten, många barn och ungdomar som vill börja 
med friidrott, det fi nns nytt material för utbildning 
av tränare och ledare samt att det råder rekordin-
tresse för löpning. Vi på Svenska Friidrottsförbundet 
försöker på olika sätt ge support och service till alla 
aktiva, ledare och tränare som gör ett enormt ar-
bete i våra föreningar och distrikt. Det är ni ute på 
”fältet” i rörelsen som är hjältarna! Sträck på er och 
känn stolthet över att vara grunden till succén inom 
svensk friidrott!

Efter framgångarna på elitnivå de senaste åren sö-
ker många, inte minst representanter för media, 
svar på frågan varför lilla Sverige är så bra i friidrott. 
Det fi nns inget klart svar men en sak är säker och 
det är att  Kils Stefan Holm, Växjös Carolina Klüft, 
Örgrytes Christian Olsson samt Turebergs Kajsa 
Bergkvist aldrig hade blivit framgångsrika utan  
skickliga och engagerade klubbtränare och det 
starka föreningsarbete som genomförs i olika delar 
av landet.  De 77 aktiva som nu vid årsskiftet 2004/
2005 erbjöds att deltaga i förbundets speciella sats-
ning inför EM i Göteborg 2006 representerar 40 
olika föreningar och 55 tränare vilket även det är ett 
besked på att det fi nns kvalitativ bred verksamhet 
på många olika orter i vårt avlånga land. En annan 
viktig orsak till de fi na internationella mästerskaps-
framgångarna de senaste åren är det fi na stöd som 
våra toppaktiva får av Sveriges Olympiska Kommitté 
i deras talang och topprogram .

Ulf Karlsson har haft framgångsrika år som för-
bundskapten och som tecken på det har han bl.a. 
blivit utsedd till årets idrottsledare i Sverige två 
gånger. Under hans ledning, och med stor hjälp av  
Nils-Egil Rosenberg och  Anders Rydén, har han ar-
betat fram ett koncept som skapat trygghet och 
mästerskapsskicklighet kring landslaget. Kompe-
tenta tränare och ledare har på ett professionellt 
sätt arbetat med de aktiva som i sin tur presterat 
som bäst när det gäller. Under året har Ulf och Nils-
Egil avslutat sina tjänster och jag hälsar Thomas 
Engdahl välkommen som ny förbundskapten.

Våra  elitaktiva är viktiga förebilder för de ungdo-
mar som nogsamt följer hur de uppträder och vilka 
värderingar de ger uttryck för. Det är en glädje att få 
ta del av de många uppskattningar som framförs 
över vilka fi na föredömen våra aktiva är.  

Som förbundsordförande får jag kontinuerligt  be-
vis på hur mycket ideellt friidrottsarbete som läggs 
ner i Sverige. Svenska politiker på olika nivåer borde 
vara enormt tacksamma över detta bidrag till sam-
hällets utveckling och vi förväntar oss att ni politiker 
bidrar med stöd och resurser för att skapa bättre 
förutsättningar för friidrottsverksamhet på fl er orter 
i landet. Idag har vi 27 friidrottshallar i Sverige an-

passade för löpning, hopp och kast. Vi skulle behöva 
fl er och även mindre hallar utan rundbanor. Tänk 
vad ishallarna har betytt för ishockeyns utveckling i 
landet. Det fi nns även oroande tendenser med hot 
mot friidrotten utomhus då konstgräsplaner för 
fotboll blir alltmer vanligt och omöjliggör kastverk-
samhet. Fotbollens önskan att förändra anlägg-
ningar till spelplan utan löparbanor är en annan 
situation som kan påverka friidrottens möjligheter. 
Förbundets anläggningsråd genomför ett  lobbyar-
bete i dessa viktiga frågor och det kan inte nog be-
tonas vad ändamålsenliga anläggningar betyder för 
friidrottens utveckling Vi har idag många barn och 
ungdomar som står på kö för att få möjlighet att 
pröva på friidrott där brist på inomhushallar är det 
största hindret.

Från politikernas sida förväntar vi oss också att det 
ekonomiska regelverk som omger oss skyndsamt  
modifi eras för att minska byråkratin för ideellt arbe-
tande klubbkassörer och att de som på heltid utö-
var sin idrott jämställs med andra artistiska 
yrkesgrupper. Vi välkomnar i detta sammanhang 
den skatteutredning som pågår och ska vara klar 
under 2005.

Vi har från förbundets sida målsättningen att ge-
nom olika insatser få fl er att känna sig välkomna i 
friidrottsfamiljen. Det är ett viktigt arbete som ge-
nomförts  med att utveckla utbildningsmaterialen. 
Tävlingsformerna för barn och ungdomar ska ut-
vecklas så att såväl ledare och  tränare som utövarna 
ska känna en positiv bild av friidrotten utifrån sina 
värderingar. Friidrott är inte bara elitidrott utan 
också breddidrott där många olika individer och 
grupper ska känna sig hemma. Vi har alla en utma-
ning i att öka andelen tonåringar som fortsätter 
med sin friidrott.

Jag noterar även att intresset för löpning har stigit de 
senaste åren och antalet deltagare i våra sanktione-
rade långlopp har det senaste året ökat med 30 000 
till över 405 000. Vi vill att alla dessa löpare ska 
känna sig som en naturlig del av friidrotten och där 
har vi fortfarande mycket att göra.

Vi har under 2004 haft 21-SM och 5 Folksam GP 
arrangörer med duktiga och engagerade funktionä-
rer. Stora SM i Karlstad blev en tävlingsmässig succé 
med ett bra avstamp inför OS i Aten. Det har under 
senare år blivit en vana att GE-galan i Globen och 
DN Galan går inför utsålda läktare och stor TV-pu-
blik. Under 2004 utökades TV-utbudet med både 
en Folksam GP-tävling och ett längre dagligt sam-
mandrag från Stora SM. Finnkampen blev en täv-
lings- och publikmässig framgång med närmare 
52 000 åskådare och 1.8 miljoner TV-tittare.

I augusti 2006 står vi som värd för Europamäster-
skapen i Göteborg. Här får vi i svensk friidrott ånyo 
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en möjlighet att visa att vi är duktiga på att genom-
föra stora tävlingar och tillsammans med Göteborg 
bjuda på ett förstklassigt evenemang. Låt oss hjälpas 
åt att göra EM 2006 till en angelägenhet för hela 
friidrotts-Sverige och dra nytta av den mediaupp-
märksamhet som EM innebär. Många av de ledare 
och aktiva vi idag har inom svensk friidrott fi ck sin 
inspiration i samband med VM 1995. Vi kommer 
denna gång behöva 3000 volontärer och ser med 
fördel att de kommer från hela landet. Vi har från 
förbundets sida startat en utökad satsning på nya 
ledare med anledning av EM 2006 samt  satsar extra 
resurser på en EM-trupp för de aktiva. Under 2005 
står vi i mars som värd för Veteran-EM inomhus i 
Eskilstuna och i juni Europacupen i Gävle.  

Vid årsmötet i Karlstad i mars 2004 där jag valdes 
till ordförande efter Bengt Westerberg framställdes 
det som att det fanns en konfl ikt angående ekono-
miska resurser mellan föreningsutvecklings- och 
elitverksamheten. Jag menar att vi för vår överlevnad 
måste ha råd med båda områdena. De månader 
som gått sedan jag valdes visar att någon menings-
motsättning inte fi nns i styrelsen utan att vi på ett 
konstruktivt sätt kunnat arbeta med båda. Det vik-
tiga arbetet med regionala möten för s.k. strategiska 
ledare har under 2004/2005 åter genomförts på 
olika orter i landet.

För landets elitaktiva är kombinationen elitidrott 
och studier en viktig faktor för att också kunna för-
beredda sig för ett yrkesliv. För detta ändamål fi nns 
sju riksfriidrottsgymnasier (FIG) och fyra orter där vi 
erbjuder en specialanpassad miljö för akademiska 
studier och friidrottsträning på toppnivå. Antalet 
sökande till våra FIG har ökat med 57% under 2000-
talet.  Området har under året varit föremål för en 
speciell översyn och nu bedrivs ett  utvecklingsarbete 
som bl.a. innebär att knyta FIG-tränarna och de 
som är verksamma på den postgymnasiala nivån 
närmare landslagsavdelningen och dess verksamhet. 
Jag tror att området elitfriidrott och studier är 
mycket viktigt inför framtiden och att svensk friidrott 
i samarbete med staten och olika lärosäten måste 
kunna  erbjuda ett slagkraftigt alternativ till USA-
studier efter gymnasiet för våra bästa friidrottare.

Till förbundet har vi från januari 2005 fått extra re-
surser genom ett förmånligt klädsponsoravtal med 
Puma som i första hand gäller i fyra år. Samtidigt 
som jag vill hälsa Puma välkommen till förbundet 
vill jag tacka Reebok som på ett omfattande sätt 
stött förbundet under 12 år. 

De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig mellan 
olika år beroende på om det är ett OS-år eller var 
EM/VM genomförs samt det faktum att Finnkam-
pen fi nns på hemmaplan vartannat år. Vi har med 
anledning därav sett över de ekonomiska resursbe-
hoven under en fyra års period ( 2005-2008 ) med 

ambitionen att minst bibehålla nuvarande elitnivå 
och att ha utökade resurser för stöd till föreningsut-
veckling samt att det egna kapitalet vid utgången av 
2006 ska vara drygt fördubblat jämfört med in-
gången av 2004 dvs öka från 2.5 till närmare 
6 msek. Med det nya Pumaavtalet och överskott 
från Finnkampen bedöms detta vara möjligt. Hur 
mycket vi kan öka det egna kapitalet under 2007-
2008 kommer att vara beroende av på vilken nivå vi 
från 2007 kan knyta nya sponsoravtal  då de fl esta 
avtal vi har idag  gäller t o m 2006. Resultatet för 
2004 visar ett överskott med 1.9 msek efter det att 
vi periodiserat halva Finnkampsöverskottet med 
3.2 msek. Under 2004 har 133 anslag kopplat till 
Handslaget gett 2.4 msek i bidrag till våra fören-
ingar. 

I och med årsmötet avslutade Bengt Westerberg sin 
tid som förbundsordförande i Svenska Friidrottsför-
bundet. Han har varit ordförande i över 8 år och var 
ovärderlig för förbundet i det ekonomiska sanerings-
arbetet efter VM i Göteborg 1995. Vidare har under 
Bengts ledning Ulf Karlsson fått resurser och hand-
lingsutrymme för att bygga en organisation kring 
landslaget som givit framgångar av historiska dimen-
sioner. Detta är bara två exempel av allt han har bi-
dragit med till svensk friidrott och det känns 
mycket ansvarsfullt att nu ha tagit över ord-
förandeklubban. 

Efter att ha varit på förbundet cirka ett år 
lämnade Lotta Borgh posten som generalse-
kreterare under den tidiga hösten. Då knöt vi 
till oss Riksidrottsförbundets tidigare mångårige 
generalsekreterare Lennart Karlberg som till-
förordnad generalsekreterare. Sedan bör-
jan av december 2004 är Lennart 
ordinarie GS till och med  årsmötet 
2007. Det känns tryggt för mig som ny 
ordförande att ha en så erfaren person 
som ledande tjänsteman under de vik-
tiga år vi har framför oss. 

Vi inom SFIF:s kansli och styrelse som 
är verksamma på central nivå inom 
svensk friidrott uppskattar all kom-
munikation vi kan få med rörelsen. 
Med begränsade resurser är det viktigt  
att vi  prioriterar och ger den support 
som efterfrågas samt satsar resurser på 
de avgörande utvecklingsprojekten för 
vår framtid. Vi har en eminent hemsida 
som ger kontinuerlig information och där 
kan ni även fi nna alla kontaktuppgifter för 
företrädare för förbundet.

Till sist ett tack till Er alla för att det är roligt 
att jobba med svensk friidrott ! 

Yngve Andersson 
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Övere raden: Mats Åkerlind, 
Gunnel Andersson och Erik 
Hafström.

Undre raden: Curt Högberg, 
Johnny Örbäck, Yngve 
Andersson och Madeleine 
Melander.

Saknas: Krister Clerselius och 
Lena Moen.

Styrelsen har 2004 haft tolv protokollförda sam-
manträden, två tvådagarsmöten, nio endagars och 
ett telefonmöte. Däremellan har styrelsen haft tele-
fonmöten för information och korta rapporteringar.

Styrelsen består av nio ledamöter och en perso-
nalrepresentant. Därutöver deltar  generalsekretera-
ren, styrelsens sekreterare liksom oftast en 
representant för valberedningen.

Under året har styrelsen bjudit in handläggare på 
kansliet och andra personer med vilka förbundet har 
ett nära samarbete. Syftet har varit att få informa-
tion om verksamheter och tillfälle till diskussion. 

Stående punkter på dagordningen har varit eko-
nomi, marknad inklusive samarbetspartners, samt 
rapporter från den lokala organisationskommittén 
för EM 2006, LOC, och från tävlingskommittén, 
TÄK.

Bland de många frågor styrelsen behandlat 
märks bl a styrelsens arbetsformer och ansvarsför-
delning, rekrytering av GS och förbundskapten, re-
presentation vid nationella och internationella 
mästerskap och konferenser, förbundets satsningar 
inför EM 2006, föreningsutveckling och regionala 
möten för klubb- och distriktsledare, handslaget 
samt anläggningsfrågor. 

Vidare har översynen av Elitfriidrott och studier 

samt dimensioneringen för friidrottsgymnasierna 
(FIG) 2005-2008 diskuterats och beslutats, ansö-
kan gjordes och beviljades för Europacupen First 
League 2005  i Gävle, utvärdering av Finnkampen 
2004 samt beslut om förläggning av Finnkampen 
2007 har tagits liksom beslut om tidsmässig för-
läggning av stafett-SM för 2005.

Under hösten har avtal tecknats med ny 
klädsponsor  där PUMA valdes i konkurrens med i 
stort sett alla på marknaden aktiva leverantörer.

Förbundsstyrelsen har också ingett remissvar till 
Riksidrottsförbundet på ”Idrotten vill - verksam-
hetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-
talet” samt Idrottens jämställdhetsplan 2005.

I ett försök att få fi nansiering för ledarutveckling 
har ansökningar till landets alla sparbanksstiftelser 
ingetts. Vidare har styrelsen diskuterat och stött 
fortsatt verksamhet för såväl SFIF:s ungdomsråd 
som reaktivering av elitaktivas råd.

I samband med Finnkampen höll styrelsen ett 
gemensamt möte med fi nska friidrottsförbundets 
styrelse. Dessutom har två ledarseminarium genom-
förts i samarbete med UK Athletics.

Förbundsmötet
Förbundsmötet 2004 genomfördes i Karlstad den 

STYRELSEN
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26-28 mars med IF Göta som värd. Mötesord-
förande var Gunnar Jonsson, Uppsala. 21 av 23 
SDF och 23 av 35 röstberättigade föreningar deltog. 
Inbjudna gäster var Ann-Christine Silfverstolpe-
Nordin, ordförande i Friskis&Svettis, som fi ck till-
fälle att informera om deras verksamhet och dess 
pågående 25-årsjubileum, samt Jerker Löfgren, 
Riksidrottsstyrelsen, som berättade om den för 
idrotten kommande skatteutredningen. 
Parallellt med förbundsmötet pågick SFIF:s första 
nationella Ungdomsforum med närmare 40 delta-
gare från hela landet.

Verksamhetsinriktningen för 2005-2007 behand-
lades tillsammans med motionen från Göteborgs 
FIF, Stockholms FIF och Malmö AI angående för-
bundets strategi- och planeringsprocess där fortsat-
ta regionala planeringskonferenser utgjorde en viktig 
del. För denna satsning äskade motionärerna 500tkr 
per år 2005-2007. Styrelsen yrkade bifall till att i 
första hand fullfölja elitutvecklingsprogrammet där-
näst Forum för föreningsutveckling. Förbundsmötet 
beslutade att ge Forum för föreningsutveckling samt 
ett ledarutvecklingsprogram högsta prioritet. Som 
en konsekvens av detta ställde ordförande Bengt 
Westerberg och vice ordförande Christina Liffner 
sina platser till förfogande.

Styrelsens förslag till en ny Jämställdhetsplan för 
2005-2007 antogs. Samtidigt beslöt mötet att 
SFIF: s ungdomsråd till förbundsmötet 2005 ska ges 
möjlighet att med egna ansvarsområden medverka i 
förbundets beslutsprocesser och planeringsarbete.
Därefter behandlades övriga sex motioner.

Till ny ordförande valdes Yngve Andersson. Till 
styrelseledamöter omvaldes Curt Högberg, Krister 
Clerselius och Lena Moen. Som nya i styrelsen inval-
des Mats Åkerlind och Johnny Örbäck. Valbered-
ningen omvaldes med Ingemar Nyman som 
ordförande samt Lillemor Rönnbrant, Ann-Louise 
Skoglund, Torsten Carlius och Tomas Vidmark.

Förbundsmötet föregicks av fyra parallella semi-
narier fredag eftermiddag. Vid dessa behandlades 
Handslaget, SFIF:s ekonomi, Unga Ledare och 
Coachens roll 2010. 

Lördag förmiddag diskuterade ombuden till-
sammans med deltagarna i Ungdomsforum i små-
grupper på temat: Unga kan påverka – vill och vågar 
ta för sig!  Därefter följde en presentation av diskus-
sionerna från 2003 års regionala möten samt för-
slag till fortsättning under rubriken Hur bygger vi 
upp svensk friidrott på sikt.

Regionala möten
I enlighet med årsmötets beslut har tre av fem plane-
rade regionala möten för klubb- och distriktsledare 
genomförts i Sollefteå, som en del i Norrlandskonfe-
rensen, Göteborg och Västerås. Övriga två äger rum 
i Stockholm respektive Åhus i januari 2005. På 
agendan står bland annat uppföljning av fjolårets 
möte, Svensk Friidrotts mål, mätning, verksamhets-
planering och uppföljning, utveckling av barn- och 
ungdomstävlingar samt EM 2006.
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Den lokala organisationskommittén, LOC, för EM i 
friidrott 2006 har under året bytt personer på ett 
antal poster. Bl a ersatte Yngve Andersson, fr o m 
maj, Bengt Westerberg som ordförande. Från SFIF 
ingår även Christina Liffner och Lennart Karlberg 
(t o m september var det Lotta Borgh). LOC, som 
har det övergripande ansvaret för förberedelserna 
av EM, har under verksamhetsåret haft fem sam-
manträden. 

Det av Göteborgs Stad ägda bolaget Got Event AB 
har det operativa ansvaret för planering och genom-
förande. Under dess VD fi nns ett EM-kansli vars ar-
bete leds av generalsekreteraren för EM, Toralf 
Nilsson. Personalstyrkan vid EM-kansliet har vuxit 
successivt och uppgick vid årets slut till 10 heltids-
tjänster. Därtill var det samtidigt ytterligare ett 20-
tal personer som på deltid var knutna till projektet.

Förberedelsearbetet har successivt intensifi erats. 
Några viktiga händelser som noterats är:
• Företrädare för EAA har vid åtta tillfällen besökt 

Göteborg för avstämning av arbetet.
• EAA har godkänt ett tidprogram som innebär att 

EM genomförs den 7 – 13 augusti, med öpp-
ningsceremoni den 6 augusti.

• EAA har fastställt kvalgränser för EM som syftar 
till att åstadkomma 1400 deltagare, vilket vore 
nytt rekord.

• H.M. Drottningen har tackat ja till att vara be-
skyddare av EM.

• LOC har inrättat en hederskommitté under led-
ning av SFIF:s förre ordförande Bengt Westerberg. 
Kommittén har bl a till uppgift att sprida kunskap 
om EM.

• LOC har fastställt en miljöpolicy som grund för 
ett miljöanpassat EM. 

• Göteborgs Stad har inrättat en s k EM-delegation 
under ledning av kommunstyrelsens ordförande, 
Göran Johansson. Delegationen har till uppgift 
att samordna stadens insatser i samband med 
EM, att agera i frågor som rör regionens medver-
kan samt att ansvara för kontakterna med reger-
ing och departement.

• För arrangemangets PR producerades under vå-
ren en fi lm, i vilken bl a de främsta svenska stjär-
norna medverkar. Filmen har fått ett mycket 
positivt mottagande.

• Under våren 2004 genomfördes en tävling bland 
landets designstuderande, för att ta fram en 
maskot för EM, vilken resulterade i 58 bidrag. En 
jury under ledning av dåvarande näringsministern 
Leif Pagrotsky valde ut en trana, som skapats av 
Christina Leanderz på HDK i Göteborg.

• Vattenfall och TeliaSonera har båda gått in som 
offi ciella sponsorer. 

• Biljettförsäljningen, som inleddes vid Finnkam-
pen, vänder sig i det första skedet framförallt till 
friidrottsfamiljen och internationella resebyråer. 
Försäljningen bygger på tre olika biljettpaket, vil-
ka kan kombineras med boende och det s k EM-
passet. Friidrottsföreningarna kan via SFIF 
beställa rabatterade biljetter till vissa sektioner.

• Under hösten inleddes arbete med att dels byta 
löparbanor inne på Ullevi, dels anlägga en per-
manent uppvärmningsarena på Valhalla IP. I 
bägge fallen handlar det om Mondobanor. Arbe-
tet ska vara klart sommaren 2005.

E M  I  F R I I D R O T T  2 0 0 6

FOTO: JORMA VALKONEN

EM I FRIIDROTT 2006

FOTO: JORMA VALKONEN
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En jury under ledning av dåvarande näringsministern Leif Pagrotsky valde ut en trana som skapats 
av Christina Leanderz på HDK i Göteborg till maskot för EM 2006.
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5-7.3 IVM / Budapest, HUN
Stefan Holm och Christian Olsson försvarade sina titlar i höjd res-
pektive tresteg, Carolina Klüft bidrog med en bronsmedalj i längd 
och Johan Wissman tog silver på 200m! Detta gjorde Sverige till trea 
i medaljligan bakom USA och Ryssland!

Patrik Kristiansson kom 4:a och häcklöparna Susanna Kallur och 
Robert Kronberg 5:a resp 6:a. I placeringspoäng överträffades där-
med fjolåret: 41 poäng mot 38!

Christian Olsson vann tresteget med 40 cm och tangerade inom-
husvärldsrekordet med sina 17.83!

Stefan Holm tog alla höjder upp t o m 2.35 i första försöken. 
Endast en av motståndarna klarade mer än 2.25!

Johan Wissman var 6 hundradelar från guldet men hade 30 
hundradelar ned till bronset!

Carolina Klüft hoppade nya svenska inomhusrekordet 6.92 två 
gånger och ryskorna som placerade sig före hade bara varsitt hopp 
som var – 6 resp 1 cm – längre!

Patrik Kristiansson hade samma sluthöjd som silvermedaljören!
Susanna Kallur var 1 hundradel från svenska rekordet och 7 från 

bronset!
Robert Kronberg var 5 hundradelar från rekordet och 11 från 

bronset!
Till detta kan läggas att Jenny Kallur efter personbästa och Oscar 

Janson efter årsbästa var 5 hundradelar resp 5 cm från fi nalerna på 
häck och i stav, att Hanna-Mia Persson var 0 cm men två rivningar 
från stavfi nal och att 4x400m-laget Beatrice Dahlgren, Ellinor 
Stuhrmann, Erica Mårtensson och Louise Gundert sänkte det 
svenska rekordet med nästan tio sekunder!

13-14.3 European Winter Throwing Challenge / Marsa, MLT
Sverige deltog med sex aktiva, varav Cecilia Nilsson svarade för den 

främsta insatsen genom att komma 8:a i slägga på nya svenska re-
kordet 66.35.

3.4 European 10000m Challenge / Maribor, SLO
I ett ”tunglöpt” väder som omöjliggjorde topptider slutade Erik 
Sjöqvist 9:a och Sveriges andre deltagare Joakim Johansson 18:e.

22.5 Nordic 10000m Challenge / Tønsberg, NOR
Förbättringar av personliga rekorden med över trekvarts minut till 
29:39.99 resp 34:20.80 gav bronsmedaljer till Kristian Algers och 
Lisa Blommé. I det kvinnliga loppet blev det dessutom 4:e resp 5:e 
plats för Christin Johansson och Helena Olofsson.

19-20.6 JNM-UNM mångkamp / Jyväskylä, FIN
En medalj av varje valör blev den svenska NM-utdelningen: Marie 
Barenfeld försvarade fjolårsguldet i F19, Joel Thorén tog silver i P17 
och Samuel Lindén följde upp fjolårets P17-brons med ett P19-
brons. Nära medalj var det i K22 och i F17 där Jennie Hurkmans 
resp Jasmine Henriksson slutade på fjärdeplatserna.

13-18.7 JVM19 / Grosseto, ITA
Linus Thörnblad 4:a i höjd och Jesper Fritz 5:a i stav var de främsta 
insatserna i ett JVM där marginalerna oftast hamnade på fel sida för 
svenskt vidkommande. Linus t ex klarade samma höjd (2.21) som 
vinnaren och var närmast av alla på 2.24, men missade ändå medalj 
på att han hade två rivningar på 2.21.

Dessutom tvingades fjolårets JEM-etta Nicklas Wiberg bryta tio-
kampen efter fyra grenar p g a skada och i stavhoppskvalen där de 
tolv främsta gick vidare till fi nal blev både Johan Carlsson och Fanny 
Berglund 13:e och Lotta Hultin 14:e!

Positivt var att Edmund Yeboah och Per Strandquist, båda unga 

MÄSTERSKAP OCH ANDRA 
INTERNATIONELLA TÄVLINGAR

Svenskor på väg mot jättetriumf i Finnkampen!
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nog att kunna delta också på JVM om två år, gick vidare till semifi nal 
på 100m, där Edmund t o m var 11:e snabbast.

20-29.8 OS / Aten, GRE
Olympiska spelen vart fjärde år behåller tveklöst positionen som 
idrottsvärldens absoluta höjdpunkt. För svensk friidrott blev OS 
2004 höjdpunkten. Man måste gå till efterkrigsspelen i London 
1948 för att fi nna tre svenska guldmedaljer i friidrott!

Både Carolina och Christian visade sig precis så överlägsna som 
väntat. Carolinas segermarginal var den överlägset största i sjukam-
pens OS-historia och poänggapet mellan henne och 2:an var större 
än det mellan 2:an och 25:an! Christian inledde med tidernas 
längsta kvalhopp, avgjorde fi nalen direkt med tävlingens första 
hopp och hade när den summerades svarat för fyra hopp längre än 
2:ans längsta.

Stefan var visserligen ensam om att klara 2.36, men vägen dit var 
dramatisk: Genom att på 2.34 inleda med två rivningar krävdes 
tangerade personbästa 2.36 för att det ens skulle bli medalj. Det 
mästerliga sätt på vilket Stefan tog sig ur det prekära läget – klarade 
2.36 i första försöket – var för Svenska Dagbladets jury utan tvekan 
årets prestation, vilket belönades med 2004 års ”Bragdguld”.

Förutom de tre infriade gulden blev det ingen placering bland de 
tio främsta. Det fanns vissa medaljförhoppningar också för Carolina 
Klüft i längd och Patrik Kristiansson i stav. Carolina gick till fi nal 
men slutade ännu inte fullt återhämtad efter sjukampen 11:a, 
medan Patrik i kvalet inte klarade de 5.70 som krävdes för fi nal-
avancemang.

För en stor överraskning  stod Mustafa Mohamed, som på nytt 
personligt rekord blev 13:e på 3000m hinder. Även Susanna Kallur 
på 100m häck noterade personbästa och hade 7:e bästa tid i semi-
fi nalerna, men heatindelningen gjorde att det ändå inte räckte för 
att nå fi nal. Till kategorin ”nära” fi nal hörde även Robert Kronberg 
på 110m häck (12:e tid i semifi nal) och Staffan Strand (hårfi n riv-
ning på kvalhöjden 2.28).

L A N D S L A G S V E R K S A M H E T

11-12.9 JNM22 / Fredrikstad, NOR
Nordiska mästerskapen för 19-22-åringar är en nyinrättad tävling 
som skall gå vartannat år och som vänder sig främst till aktiva som 
ännu inte etablerat sig i senioreliten. Det innebar att bl a OS-delta-
garna Carolina Klüft och Johan Wissman nu avstod deltagande.
Ändå erövrade Sverige 14 av de 38 grensegrarna med Jenny Ljung-
gren som den allra framgångsrikaste genom guld på 100m och 
200m individuellt samt i 4x100m. Vädret under helgen omöjlig-
gjorde siffermässiga toppresultat.

 
14.11 NM-JNM terräng / Ejby, DEN
Äntligen kom det individuella guldet tack vare tidigare 5-faldige sil-
vermedaljören Claes Nyberg. Segern var odiskutabel då Claes 
sprang solo i täten större delen av sträckan och vann med 20 sekun-
der. Eftersom han fi ck sällskap på prispallen av Erik Sjöqvist (tvåa) 
och Henrik Skoog (trea) blev det dessutom ytterligare ett svenskt 
lagguld.

Även i manliga juniorklassen hamnade båda gulden hos Sverige 
framförallt tack vare Joel Lewis-Jonssons överraskande spurtseger 
individuellt.

I det kvinnliga seniorloppet tog Lena Gavelin, Hanna Karlsson 
och Catharina Asph lagsilvret med en stark avslutande Lena först i 
mål på en femteplats. Bland juniorerna lyckades Frida Flodström 
klart bäst som fyra och laget tog brons.

12.12 EM-JEM terräng / Heringsdorf, GER
Claes Nyberg gjorde vid tävlingarna på nordtyska ön Usedom sitt 
åttonde terräng-EM och för åttonde gången var han också förste 
svensk i mål. Fast bara åtta sekunder bakom kom Mustafa Moha-
med trots att han strax efter start fi ck ena skon avtrampad. Mustafa 
sprang ikapp och förbi 67 konkurrenter! Mustafas otur fi ck bety-
delse för lagtävlingen där det till slut blev en 9:e plats med både 8:
an och 7:an mycket nära. 

Claes Nyberg (nr 271 på tröjan) ställde upp för åttonde och sista gången i Nordiska Mästerskapen i terräng, och vann äntligen tävlingen. Svensk Friidrott 
har fått uppleva många starka prestationer i klubb och landslagssammanhang genom denna löparprofi l.
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L A N D S L A G S V E R K S A M H E T

24.1 ”Inomhuskamp” / Glasgow, GBR
Denna ”landskamp” med begränsat grenutbud kan 
bäst liknas vid en TV-gala med lagpoängräkning. I 
matchen deltog förutom Sverige och Storbritannien 
även Ryssland, Italien och ett kombinerat ”världslag”. 
Svenska grenvinster togs av Johan Wissman på 200m, 
Stefan Holm i höjd samt Robert Kronberg och Su-
sanna Kallur på 60m häck och laget slutade 4:a.

14.2 Europacupen inomhus / Leipzig, GER
I kraft av att man kvalat in till Europacupens Super-
liga utomhus hade det svenska herrlaget inbjudits 
till den andra upplagan av Europacupen inomhus. 
Eftersom tävlingen skulle genomföras på en dag 
hade programmet begränsats till 9 av de 13 ordina-
rie inomhusgrenarna.

Christian Olsson i tresteg svarade för den enda 
svenska grensegern och därutöver var det bara på 
800m och i stav som det – tack vare Rickard Pells 
och Patrik Kristianssons 3:e platser – blev grenpla-
ceringar på övre halvan. Den största missräkningen 
var att segerkandidaten på häck Robert Kronberg 
diskvalifi cerades p g a tjuvstart. Totalt blev det 
svenska laget 8:a och sist.

29-30.5 SWE-FIN-EST mångkamp / Lerum
Individuellt lyckades Erik Larsson som 4:a och Ma-
lin Svensson som 7:a bäst. I lagmomenten blev det 
två 3:e platser.

19-20.6 Europacupen män/Bydgoszcz, POL
För femte gången sedan 1994 hade vårt herrlag 
kvalifi cerat sig till Europacupens högsta nivå – Su-
perligan. Målet att försvara platsen genom att få två 
andra lag bakom sig verkade länge klart realistiskt, 
men ett par sena återbud p g a skador förändrade i 
sista stund bilden. Tyvärr blev förstadagen en stor 
missräkning med Stefan Holms seger i höjd som det 
enda egentliga glädjeämnet. I övrigt fi ck vi en 6:e, tre 
7:e och fem 8:e platser och sammanlagt var avstån-
det upp till den viktiga 6:e platsen hela 20 poäng.

Men efter upptakten med en otippad seger för 
Robert Kronberg på 110m häck bjöd andradagen 
på en upphämtning där 7:an Holland passerades 
och där tre fjärdelar av 6:an Italiens betryggande 
försprång försvann.

Bakom detta låg - förutom Christian Olssons 
”givna” seger i tresteg – framförallt starka andra-
platser för Patrik Kristiansson i stav och Johan 
Wissman på 200m och en inspirerade hinderlöp-
ning som gav Mustafa Mohamed 4:e platsen.

Att Thomas Nikitin, Jimisola Laursen, Andreas 
Mokdasi och Johan Wissman presterade det näst 
snabbaste 4x400m-loppet i vår friidrottshistoria 
blev en värdig slutpunkt på den starka svenska an-
dradagen.

19-20.6 Europacupen kvinnor / Plovdiv, BUL
Med Europacupens en-per-gren-format behöver 
Sverige full utdelning av sina stjärnor för att kunna 
kämpa om uppfl yttning till Superligan. Med bl a 

Kajsa Bergqvist och Susanna Kallur borta p g a 
skador blev årets uppgift därför att hålla trygg 
marginal till nedfl yttningsstrecket.

Så skedde efter en stabil insats (4:e platser i 9 av 
20 grenar) utan grenvinst – andraplatserna i hinder, 
stav och slägga var topparna – men också utan sis-
taplats bortsett från att 4x400m-laget olyckligt 
tvingades bryta p g a skada på tredjesträckan när 
svenskt rekord var inom räckhåll.

3-4.7 Europacupen sjukamp / Tallinn, EST
Carolina Klüft vann individuellt med över 700 po-
äng till tvåan, vilket medförde att Sverige förbättrade 
sig till 3:e plats i lagtävlingen och faktiskt var bara 
knappt 200 poäng från att avancera till Superligan.
Kyla och regn dag 1 spolierade möjligheterna till 
toppresultat men då solen och värmen anlände 
presterade Carolina sin hittills bästa andra dag med 
nya personliga rekord i längd och på 800m. Hennes 
6.97 i längd var dessutom bara 2 cm från svenska 
rekordet.

3-4.7 Europacupen tiokamp / Riga, LAT
Flera skadebetingade återbud försvagade laget och 
till slut kom bara tre man, varav två reserver, till 
start. Så trots Patrik Melins individuella 3:e plats 
fi ck laget nöja sig med att bli 5:a och därmed bli 
kvar i Andraligan ytterligare ett år.

LANDSKAMPER
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21-22.8 Nordiska juniorlandskampen 19 
år / Leppävaara, FIN
Styrkeförhållandena var som ifjol, dvs de svenska 
fl ickorna vann klart (223 – 204) över fi nskorna 
medan de fi nska pojkarna triumferade ungefär lika 
klart (225 – 208).

Den svenska styrkan fanns framförallt i sprint 
och på medeldistans: På fl icksidan vann man 
100m-800m (200m och 800m dubbelt) plus båda 
stafetterna, på pojksidan 100m-1500m (400m och 
800m dubbelt) plus långa stafetten. Svenska dub-
belsegrar noterades dessutom på fl ickornas 400m 
häck och i pojkarnas stav.

Formellt utdelas Nordiska mästerskapstitlar till 
grenvinnarna och av dessa gick 20 till Sverige, 15 till 
Finland och 1 vardera till Norge och Island. Två in-
dividuella NM-guld vardera plus varsin andel i 
4x400m-gulden gjorde Emma Björkman och Mat-
tias Claesson framgångsrikast.

4-5.9 Finnkampen / Göteborg
Förhandskalkylerna baserade på årsbästaresultat 
pekade på att Ulf Karlssons sista uppdrag som för-
bundskapten skulle bjuda på en säker svensk seger 
på damsidan och en ganska jämn uppgörelse för 
herrarna.Verkligheten blev den hittills största kvinn-
liga segermarginalen (+50 poäng) och en mycket 
klar (+26 poäng) manlig triumf!

Förklaringen var att de svenska lagen nästan 

raktigenom presterade på absolut personlig topp-
nivå. Typexempel kom på sprint där Erik Wahn och 
Jenny Kallur lyfte sig till helt otippade dubbla vinster 
och på kvinnliga 800m där alla tre svenskorna för-
bättrade sina personliga rekord.

Våra nykorade OS-vinnare gick inte heller på 
sparlåga: Stefan Holm klarade nya Finnkampsre-
kordet 2.35, Christian Olsson snuddade vid sitt 
med 17.49 och Carolina gjorde en lysande ”sju-
kamp” där hon på sex individuella starter och en 
stafett totalt bara hade tre fi nskor före sig. På herr-
sidan hade Johan Wissman inte någon fi nsk konkur-
rent före sig på sina fem starter.

Löpgrenarna lade grunden till de svenska trium-
ferna: På damsidan släpptes bara tre av tolv förstap-
latser och på herrsidan endast två av tolv plus att det 
blev fyra trippelvinster! Men visst fanns det glädje-
ämnen även på tekniksidan. T ex hur ”andraledet” 
av stavhoppare klev fram när våra bästa – både 
manliga och kvinnliga - föll bort av olika skäl och hur 
Cecilia Nilsson och Niklas Arrhenius avgjorde slägga 
resp diskus till sin fördel i sista kasten.

Det är också mycket möjligt att Finnkampen 
2004 – inför en rekordpublik på totalt över 51.000 
åskådare – kommer att bli ihågkommen för att det 
var då som Mattias Claesson presenterade sig för 
den breda publiken. Denne 18-årige debutant vann 
nämligen 800m genom att 300m från mål formli-
gen explodera ifrån sällskapet i rena sprinttempot!

4-5.9 Ungdomsfinnkampen 17 år / Gö-
teborg
Även om lagen i ungdomskampen byts nästan helt 
varje år håller sig styrkeförhållandena stabila. I fjol 
blev det +7 för Sverige i fl ickkampen och +11 för 
Finland i pojkkampen – årets siffror skrevs till +5 
resp +16!

Bland pojkarna spräckte visserligen Stefan Kvist i 
slägga och Axel Härstedt i kula (personbästa i sista 
stöten!) den gängse fi nska dominansen i kast, men 
det jämnades ut av att det blev Finland i topp i 
samtliga hoppgrenar. Detta trots att Mehdi Al-kha-
tib i höjd förbättrade sitt personliga rekord fyra 
gånger från 2.01 till 2.08.

Främste poängplockare i svenska laget blev Per 
Strandquist som vann 100m knappt och 200m 
överlägset och som med sin andrasträcka hade en 
avgörande roll i korta stafetten. Starkt intryck gjorde 
också Mohammed Bashirs blixtrande avgörande 
(40.7 på sista 300m) i 1500m-loppet. 

Bakom fl icksegern låg framförallt svenska vinna-
re i samtliga sex individuella slätlöpningar. Speciellt 
imponerade Anette Broselid på 200m (förbättrade 
personbästat med halvsekunden) och Sofi e Persson 
på 400m. Avgörande för landskampsutfallet var 
också att Louise Martin som hade sämsta person-
bästat före start med en imponerande avslutning 
tog hem 300m häck.

2004 var Stefan Holms år!

Erik Sjöqvist, dubbelsegrare
i Finnkampen.
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Utvecklingen av teamet aktive/tränare har liksom 
tidigare år i huvudsak legat på respektive hemma-
förening. SFIF har medverkat genom att erbjuda 
olika stödformer, bland annat i form av utbyte och 
förmedling av kunskaper och erfarenheter.

SOK
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, har under 
verksamhetsåret bidragit till fl era stora projekt. De 
största har varit projektet, Coaching Athens 2004 
följt av  Elitidrottsskolan samt träningdokumenta-
tion. SFIF har också ett antal aktiva i SOKs Topp- 
och talangprogram.

Coachprojektet ”Coaching Athens 2004”
Projektet, som leddes av Nils-Egil Rosenberg, ge-
nomförde sitt examensår med ett bejublat Olym-
piskt Spel med tre guldmedaljer. Projektet har syftat 
till att lyfta den svenska OS-truppens prestationer i 
Aten till en högstanivå. Genom fokus på fysisk form, 
psykisk styrka, tävlingsrutiner, igenkännande av OS- 
miljöer, stresshantering och social förmåga liksom 
ledarteamets insatser för hela laget och den enskil-
de. ”Coaching Athens 2004” inriktade sig på helhe-
ten i mästerskapets konst. 

Elitidrottsskolan
Huvudsyftet med Elitidrottsskolan är att få fl er av 
de duktiga juniorer vi har att delta på seniormäster-
skap med framgång. Teambildning, mentorskap, 
mental rådgivning, kostrådgivning, medicinsk servi-
ce är huvudinriktningar i projektet, som letts av An-
ders Rydén. 

Träningsdokumentation
Projektets syfte är att inhämta information av 
framgångsrika tränare och aktiva från de senaste 
femton åren avseende träningsideér, träningsprinci-
per och träningsprogram samt att dokumentera 
detta som underlag för tränarutbildning, utveck-
lingsarbete och reviderade kravanalyser av grenarna. 
Projektledare under 2004 var Ragnar Lundqvist.

Topp- och Talangprojektet
Antagningen till SOKs topp- och talangprojekt fort-
satte under verksamhetsåret. I toppgruppen ingick 
Kajsa Bergqvist, Stefan Holm, Christian Olsson, 
Staffan Strand, Carolina Klüft, Patrik Kristiansson. 
Talanggruppen bestod av bl a friidrottarna Susanna 
Kallur, Robert Kronberg, Kirsten Belin samt de två 
nya för året Johan Wissman och Linus Thörnblad.

Topp/talangprogrammen innebär ett omfattan-
de individuellt riktat stöd till aktiva och deras hem-
matränare som bedöms ha en potential att kunna 
ta medalj vid OS 2004. Utöver ekonomiskt stöd till 
utvecklingsaktiviteter innehåller programmet ett 
antal utbildningshelger/block i SOKs regi. Formerna 
for stödet har utvecklats i dialog mellan SOK, SFIF, 
den aktive och dennes hemmatränare. 

Gren Grupps Chefer (GGC)
Gren Utvecklings Ansvariga (GUA)
SFIF har under verksamhetsåret haft två GGC-an-
ställda på 50%, Medel/långdistans - Ulf Friberg, 
Kast - Kim Johansson samt två 25% tjänster Hopp - 
Ragnar Lundqvist, Mångkamp - Fredrik Ahlström. 
Dessa anställningar har varit ett stöd till förening-
arna i utvecklingen av de aktiva och dess tränare. 
Till sin hjälp har GGC haft ett antal GUA. Med 
GGC-arnas hjälp har tjugotalet utvecklingsträffar 
för närmare 400 aktiva och tränare genomförts un-
der 2004. GGCarna och GUOrna har fungerat som 
en viktig remissinstans för förbundskaptenen samt 
landslagsledarna när det gäller laguttagningar av 
aktiva och ledare till landskamper och mästerskap. 
Målsättningen med GGCarnas och GUOrnas arbete 
har varit att vara den aktiva och dess personlige 
tränare behjälplig med råd och stöd kring den 
idrottsliga situationen. 

Friidrottens medicinska råd
Under ledning av landslagsläkaren Sven Jönhagen 
har friidrottens medicinska nätverk fortsatt utveckla 
sitt kontaktnät. Detta består idag av ett hundratal 
yrkesutövare, i första hand läkare och sjukgymnas-
ter runtom i landet. Medlemmarna i nätverket får 
nyhetsbrevet, Nätverksbladet och bjöds in till en 
träff i samband med DN Galan. 

Antidoping
Under året har det skett stora förändringar i antido-
pingarbetet i och med att WADAs (World Anti do-
ping Agency) regelverk har antagits av RF samt IAAF.

Svensk friidrott har under en lång tid varit verk-
sam i kampen mot doping. Under de senaste åren 
har SFIF haft ett allt närmare samarbete med RF och 
dess Anti Doping Grupp (ADG) för att förbättra 
tester såväl i samband med tävlingar som utanför 
dessa (”out-of-competition”). Landslagets lednings-
grupp tog inför 2004 ut 40-talet aktiva som var skyl-
diga att uppge till ADG var och när de tränar under 
den kommande månaden. Under våren 2003 skärpte 
SFIFs ledningsgrupp kraven på de aktiva angående 
informationen till ADG.  Den aktiv som ej lämnade 
korrekt information till ADG riskerade att inte bli ut-
tagen till nästkommande landslagsaktivitet.

Utöver ADGs out-of-competion tester hade yt-
terligare 11 svenska aktiva skyldighet att till Interna-
tionella Friidrottsförbundet lämna uppgifter var de 
dagligen befann sig.

Under de senaste verksamhetsåren har antalet 
tester på svenska friidrottare varierat mellan 114 
tester till 2004 års 252 tester. Målsättningen med 
testerna är att 70% skall tas på träning och reste-
rande 30% på tävling.

På SFIF:s hemsida fi nns den antidopingpolicy som 
förbundet antagit. Antidopingpolicyn tillsammans 
med de kostrekommendationer SFIF:s står för är de 
en viktig del i det antidopingarbete som kontinuerligt 
genomförs vid utbildningar och träningsträffar.

L A N D S L A G S V E R K S A M H E T
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Staffan Strand håller tal till avgående 
förbundskaptenen Ulf Karlsson under 
Finnkampen.
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Carolina Klüft, Christian Olsson, Kajsa Bergqvist, Johan Wissman och Stefan Holm lyssnar på 
Staffan Strands tal till Ulf Karlsson och förbereder en uppvaktning av Ulf med de 31 internationella 
mästerskapsmedaljerna som vunnits under hans tid som förbundskapten.
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I och med de senaste årens framgångar för svenska 
toppaktiva har det skrivits mycket om friidrott i 
landets tidningar och utrymmet för vår idrott i 
etermedia har ökat. Nyfi kenheten och intresset för 
friidrott har därför tilltagit markant bland landets 
barn- och ungdomar och många föreningar har 
köer till sina träningsgrupper. Runt om i Sverige är 
det ofta problem med brist på ledare och ända-
målsenliga anläggningar. 

Förbundets anläggningsråd har sedan 2004 års 
början bedrivit ett ambitiöst arbete med lobbyinsat-
ser angående hall- och idrottsplatsfrågor och på så 
sätt gett stöd till landets barn- och ungdomsverk-
samhet för att föreningarna ska klara av de stora  
volymökningarna. Vidare har arbete med ledarre-
krytering skett, bl.a. inom ramen för de resurser 
som Handslaget skapat. 

Handslaget
Handslaget är ett ekonomiskt stöd till idrottsrörel-
sen från Sveriges regering på 1 miljard kronor som 
ska användas under perioden 2004-2008 för att 
öppna dörrarna för fl er, d.v.s. ge fl er möjlighet att  
aktivera sig inom idrotten. Friidrotten är en av 
många idrotter som får hjälp via Handslaget.

Under år 2004 är 86 projekt beviljade inom frii-
drottssverige och det stora fl ertalet handlar om att 
behålla och/eller rekrytera tonårsungdomar, nya 
tävlingsformer samt ledarsatsningar. Utifrån landet 
kommer kontinuerligt signaler till förbundet om 
Handslagets betydelse för att bredda friidrotten 
med nya grupper av utövare och ledare.

Ungdoms-SM och regionmästerskapen
Ungdoms-SM inomhus genomfördes den 6-7 mars 
i Bollnäs med Bollnäs FIK som arrangör. Falu IK 
stod som värd för USM utomhus den 13-15 augusti. 
Båda mästerskapen samlade många deltagare. 
Dessa tävlingar är en nyckelaktivitet i SFIF:s ung-
domssatsning genom att målgruppen 15-17 år är 
ytterst viktig när det gäller att på lång sikt bredda 
startfälten i junior-och seniorklasserna.

De regionala mästerskapen för 13 – 14 åringar 
arrangerades för Norrland i Krokom den 28-29 au-
gusti av Jämtland-Härjedalens FIF, för Svealand den 
11-12 september i Ludvika av Ludvika FFI och för 
Götaland den 28-29 augusti i Halmstad av IFK 
Halmstad. 

Tävlingarna handlar dels om att göra upp om 
titlarna som individuell regionmästare men är 
främst en prestigefylld lagkamp mellan regionens 
distrikt. Deltagarantalet har klart ökat sedan 2003 
års tävlingar. Arrangörerna har fått stöd för att satsa 
på en bredare tävlingsupplevelse, där tävlandet och 
kringarrangemang utgör en helhet. Dessutom ut-
gick liksom tidigare år resebidrag till distrikten för 
att kunna skicka så stora trupper som möjligt. 

Happy Mil – Olympic Day Run
Årets upplaga av Happy Mil- Olympic Day Run ge-
nomfördes lördagen den 28 augusti i samarbete 

med McDonalds. Närmare 9.000 barn i åldrarna 
5-11 år deltog i denna löparfest på 85 olika platser 
i landet. Utvärderingarna från föreningarna är posi-
tiva. Många framhåller barnens glädje, att det är en 
fest där alla är vinnare och får priser. 

Sveriges Olympiska Kommitté var i år på prov 
medarrangör på en plats, Sundbyberg, därav tilläg-
get Olympic Day Run, vilket är ett evenemang som 
genomförs i många OS-länder. 

Nya tävlingsformer
Svenska Friidrottsförbundet arbetar för att tävlingar 
för barn och ungdomar inom friidrott ska  upplevas 
som stimulerande och roliga. Många tävlingar för 
yngre blir alltför ofta en kopia av vuxentävlingar 
med utslagsmekanismer som följd.

Under året har en arbetsgrupp under ledning av 
Rolf Asplund arbetat med frågan. Vidare har ett 
diskussionsunderlag om nya tävlingsformer varit före-
mål för behandling på de regionala mötena runt om i 
landet.

Unga Ledare
Unga Ledare som ursprungligen var ett projekt med 
medel från Riksidrottsförbundet och Europeiska 
Friidrottsförbundet har fortsatt under 2004. Projek-
tets syfte var och är att skapa naturliga möjligheter 
för unga att komma till tals för att kunna förändra 
”friidrottskulturen” så att den mer motsvarar de 
ungas förutsättningar och värderingar samt att hitta 
former för tränar-/ledarutbildning som lockar unga 
att vilja utbilda sig.

Som tidigare nämnts genomfördes ett första 
nationellt ungdomsforum vid förbundsmötet i  
Karlstad med närmare 40 deltagare från hela lan-
det. Ansvariga för planering, genomförande och 
uppföljning var fem unga ledare: Johanna Daniels-
son, Linn Gustavsson, Anna Linner, Sofi e Widlund 
och Sofi a Wike. 

Förbundsmötet beslöt att SFIF till 2005 års för-
bundsmöte ska ha bildat ett eget nationellt ungdoms-
råd. Ett sådant råd är under bildande i slutet av året.

Johanna Danielsson företräder SFIF och Värm-
lands idrottsförbund i RF:s ungdomsråd.

Två ungdomar representerade SFIF vid RF:s 
ungdomsforum i november i Göteborg, som gick 
parallellt med och var en del av Riksidrottsforum. 
Samma ungdomar deltog i början av december i 
RF:s första träff för projektet Ungdomsinspiratörer, 
vars syfte är att specialidrottsförbunden ska analy-
sera och utvärdera hur ungdomsdelaktigheten i det 
egna förbundet kan förbättras.

Den 19 – 21 november genomfördes den första 
utbildarutbildningen. 

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

LOK stöd till idrottsföreningar, Mkr
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Stafett vid Götalandsmästerskapen 2004.

Ellinor Widh, Eslövs AI, i aktion.
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Friidrottscentrum (FC)
Under verksamhetsåret har friidrottens åtta FC ge-
nomfört utvecklingsverksamhet utifrån avtal med 
SFIF. Avtalet berör barnledarutbildning 7-10 år, 
ungdomstränarutbildning 10-14 år, läger för ung-
domar 13-14 år samt utvecklingsträffar för ungdo-
mar 15-17 år och deras tränare.

EM i friidrott genomförs i Göteborg 2006, vilket 
kan bli en stor idrottsfest med stora svenska fram-
gångar. Detta kommer med säkerhet att öka intres-
set bland barn och ungdomar att utöva friidrott. 
Därför har Svenska Friidrottsförbundet tillsammans 
med landets FC startat ett ledarrekryteringsprojekt 
som heter 2006 nya ledare.

Barn- och Ungdomstränarutbildning
Det nya utbildningsmaterialet som blev klart 2003, 
gällande barnledarutbildning 7-10 år, ungdomsträ-
narutbildning 10-14 år och 14-17 år, har fallit 
mycket väl ut. En röd tråd genom hela denna littera-
turserie är att utbildningarna bättre än tidigare ska  
stämma överens med utövarnas och ledarnas vär-
deringar i ett modernt samhälle. Inom friidrottssve-
rige har det etablerats en ny fi losofi  som innebär en 
verksamhet med många upplevelser och social ge-
menskap och att arbeta i team. Uppgifterna står 
därmed inte och faller med enstaka eldsjälar.

Under de senaste åren har många individer utbil-
dats till ungdomsledare varje år och 2004 är inget 
undantag med 624 st. utbildade ledare.

Domarutbildning
Årets förbundsdomarutbildning i april i Göteborg 
samlade 28 deltagare. Efter godkänt regelprov för 
tidigare års och årets deltagare kunde 28 nya för-
bundsdomare utnämnas.

I förbundsstarterkursen i september, och med 
sedvanlig medverkan vid Skol-SM i Gävle, deltog nio 
personer. Förbundsstarters kallas in vart tredje år för 
fortbildning och är en förutsättning för fortsatt legi-
timation. Inga nya förbundsstarters utnämndes i år.

Juniortränarutbildningen
Den sjätte upplagan av Juniortränarutbildningen 
genomfördes under året. Intresset var rekordstort 
med 45 ansökningar till de 20 platserna. Juniorträ-
narutbildningen består av 5 långhelger utspridda 
över ett helt verksamhetsår.

På Idrottshögskolan i Stockholm går två elever 
sitt andra år och en elev började på specialtränarut-
bildningen. Ett utbildningsprogram för dessa stu-
denter är utarbetat av SFIF tillsammans med 
studenterna. Programmet innehåller bland annat 
auskultation vid landskamper, regelbundna träffar 
samt möjlighet att förlägga sin praktik på våra frii-
drottsgymnasier.

SFIF har en deltagare i RFs Högre tränarutbild-
ning omgång 1 samt en deltagare i omgång 2.

SFIF fortsatte att utveckla de av SOK:s initierade 
arbetet med att producera kravanalyser i samtliga 
friidrottsgrenar. Utgångspunkten var de speciella 

träningsläror som togs fram i mitten av 80-talet. 
Samtliga grengruppschefer var och är engagerade i 
arbetet.

Totalt har ett tiotal svenska tränare deltagit i 
olika internationella kurser under verksamhetsåret.

Elitfriidrott och studier
”SFIF:s sju riksfriidrottsgymnasier, FIG, innebär idag 
ett stort resurstillskott för svensk friidrott såväl gäl-
lande ekonomi – och därmed tränartillgång – som 
utveckling av träningsförutsättningar. Hur tar vi på 
bästa sätt tillvara denna resurs för svensk friidrott 
som helhet?”  Detta var huvudfrågan för den över-
syn som på styrelsens uppdrag genomfördes våren 
2004: ”Elitfriidrott och studier i ett helhetsperspek-
tiv”. Översynen, sammanställd av Johan Storåkers, 
omfattade både friidrottsgymnasierna och de 
högskolor/universitet med vilka SFIF har avtal.

Översynen pekade bl.a. på att FIG bör knytas 
närmre till övrig elit- och landslagsverksamhet sam-
tidigt som man ser studieorterna som framtidens 
utvecklingscentrum inom svensk friidrott.

Antalet ansökningar till FIG i Umeå, Karlstad, 
Falun, Sollentuna, Lidingö, Växjö och Malmö ökade 
i år igen. Av 180 sökande tas ca 60 nya elever in.
Många elever representerar Sverige i ungdoms- och 
juniorlandskamper/ -mästerskap vilket också deras 
lärare/tränare gör. Andelen seniorer i landslag och 
internationella mästerskap som gått på FIG har 
ökat procentuellt sedan 1999. 

Som ett mått på god verksamhet tilldelade Riksi-
drottsstyrelsen SFIF två nya riksplatser för avtalspe-
rioden 2005-2008. Därmed har förbundet totalt 
172 riksplatser vid FIG. 

I anslutning till Finnkampen i Göteborg genom-
fördes en konferens om elitidrott och studier med 
företrädare för kommun, skola och universitet/
högskola med vilka SFIF har avtal. Även FIG:ens 
verksamhetschefer deltog. Riktlinjer för den kom-
mande avtalsperioden 2005/08, övergången från 
gymnasiala till postgymnasiala studier i kombina-
tion med elitfriidrott diskuterades liksom olika 
samarbetsmöjligheter. 

Kvalitetssäkringsarbetet tillsammans med Riksi-
drottsförbundet fortsätter och är sedan hösten 
2004 inne i en ny utbildningsomgång med framtag-
ning av verksamhetsbeskrivningar vilka ska vara 
klara till maj 2005.

Verksamheten vid Karlstads, Umeås och Växjös 
friidrottsuniversitet liksom Högskolan Dalarna har 
genomförts planenligt med ca 60 studenter, alla på 
minst juniorlandslagsnivå.

RF vill genom olika projekt utveckla och pröva 
alternativa former för elitidrott och studier. Växjö 
Friidrottsuniversitet har därför av RF beviljats medel 
för projektet: ”Postgymnasiala studier och träning i 
samverkan med Griffi th University, Brisbane”. 10 
studenter fi ck möjlighet att under november fort-
sätta sina studier i Australien på distans och samti-
digt träna under optimala förhållanden i ett varmt 
klimat. 
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T Ä V L I N G S V E R K S A M H E T

Stora SM genomfördes i ett av sommarsol dränkt 
Karlstad. Visserligen innebar detta fantastiska 
idrottsliga förhållanden för de fl esta av de tävlande 
men samtidigt var det alldeles för bra väder, vilket 
lockade massor av publik till badstränderna istället 
för till Tingvalla idrottsplats. Publiksiffran var väl det 
enda som inte motsvarade förväntningarna, men det 
var ändå ca 10 000 på de tre dagarna. Allt annat var 
toppen vilket innebar att de fl esta av oss utnämnde 
den vitala hundraåringen, IF Göta Friidrott till den 
bästa SM-arrangören i modern tid. För första gången 
på ett antal år var det åter dags för SVT/TV-sporten 
att sända längre sammandrag från de tre tävlingsda-
garna vilket är bra PR för svensk friidrott.

Folksam Grand Prix genomfördes för 20:e gången. 
Nytt för i år var att vi utökade antalet arrangörer från 
fyra till fem. Utvärderingsgruppen gjorde sin årliga 
utvärdering av det tävlingstekniska, media samt 
marknadsföring och sponsorer. Rankingen efter 
denna utvärdering av årets olika tävlingar blev föl-
jande: 1:a MAI-galan; 2:a Wexio Games; 3:a Sollen-
tuna GP; 4:a Norrtelje Galan samt 5:a Ymerspelen.

Finnkampen i Göteborg blev återigen en succé 
med ett antal rekord inte bara idrottsligt genom de 
överlägsna segrarna i de båda seniorkamperna utan 
även inom andra områden bl a genom att Carolina 
Klüft deltog i sju grenar, tävlingarna sågs av 51 157 
åskådare på plats i extremt bra väder, de tre nyblivna 
OS-medaljörerna hyllades inför publiken och SFIF 
fi ck ett ansenligt överskott från arrangemanget.  

SFIF har sedan några år tillbaka påtagit sig ansvaret 
för att genomföra Skol-SM. Denna gång tilldelades 
Gefl e IF uppgiften vilken klarades galant. Tävlingarna 
gick på Gavlestadion 17-19 september.

Central sanktion har under verksamhetsåret 
lämnats för 390 föreningstävlingar. Statistiken visar 
för andra året i rad en ökning. De arrangemang som 
växer i antal är ungdomstävlingar, inomhustävlingar 
och motionslopp.

Internationella tävlingar i Sverige 2004
Landskamp i mångkamp mellan Sverige, Finland 
och Estland arrrangerades av IK Lerum den 29-30 
maj och Finnkampen för seniorer och ungdom or-
ganiserades av Svenska Friidrottförbundet i Göte-
borg den 4-5 september.

Av IAAF sanktionerade tävlingar i Sverige 
2004
GE Galan i Globen i Stockholm arrangerades av 
Hässelby SK och Spårvägens FK den 12 februari och 
DN Galan på Stockholms Stadion som Stadion-
klubbarna är arrangör av avgjordes den 27 juli.

Mästerskapsstandaren 2004
Både det kvinnliga och det manliga mästerskapsstan-
daret gick i år till Hässelby SK med stor marginal. Tvåa 
på herrsidan kom Malmö AI (liksom 2003) och i 
damkampen var det Rånäs 4H som tog andraplatsen.

FO
TO

: A
N

D
ER

S 
EG

LE

OS-guldmedaljören Christian Olsson 
i full aktion!
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Fördelning 2002 2003 2004 År antal

Internationella tävlingar 10 9 9 1994 503
Nationella tävlingar 55 47 49 1995 492
Ungdomstävlingar 80 83 89 1996 458
Inomhustävlingar 31 37 40 1997 426
Marathon 14 16 17 1998 417
Halvmarathon 14 12 13 1999 398
Övriga långlopp 137 148 153 2000 387
Gatustafetter 21 21 20 2001 380
    2002 362
    2003 373
Totalt 362 373 390 2004 390

ISM Göteborgs FIF   
IJSM IK Finish    
IUSM Bollnäs FK   
ISM-IJSM-IUSM mångkamp KA 2 IF    
SM IF Göta    
JSM Kvarnsvedens GoIF   
USM Falu IK    
Lag-SM Ullevi FK    

CENTRALT SANKTIONERADE TÄVLINGAR

SM-ARRANGÖRER 2004

ANLÄGGNINGAR
Förbundet har under året etablerat ett nytt anlägg-
ningsråd med Erik Hafström som ordförande. Vik-
tiga frågor som rådet behandlat har varit en 
eventuell nationalarena i Stockholm, hotet mot 
kastgrenarna i och med etablerandet av konstgräs 
på många idrottsplatser, teknisk rådgivning och 
lobbyinsatser angående fl er inomhushallar för frii-
drott i Sverige. Arbetet har resulterat i några upp-
märksammade artiklar om anläggningsfrågor i 
dagstidningar runt om i landet. 

T Ä V L I N G S V E R K S A M H E T

Lag-USM Västerås FK   
SM-JSM-USM stafett Stockholms FIF   
SM-JSM-USM terräng Örebro AIK/IF Spartacus  
SM mångkamp Wärnamo SK   
JSM-USM mångkamp Nyköpings BIS   
SM maraton Hässelby SK/Spårvägens FK  
SM halvmarathon Hässelby SK/Turebergs FK/Spårvägens FK 
Skol SM  Gefl e IF    
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De dominerande motiven för olika motionsverk-
samheter är trivsel och välbefi nnande. Olika aktivi-
teter är öppna för alla, oavsett ambitionsnivå. Våra 
friidrottsföreningar arrangerar ett antal aktiviteter 
som främjar folkhälsan.  

Det fi nns många goda exempel. Ett är Sundby-
bergs IK (SIK) som under 2004 bl.a. har arbetat med 
Projekt Friskvård. Under våren har SIK arrangerat en 
kurs tillsammans med Arbetsförmedlingen i syfte att 
öka den fysiska aktiviteten hos de arbetssökande. 
”Projekt Friskvård är ett sätt att bredda verksamheten 
genom att erbjuda vår kompetens och våra erfaren-
heter till människor och organisationer som i vanliga 
fall inte kommer i kontakt med oss. Deltagarna blev 
nöjda, vi blev nöjda och vi vill gärna fortsätta med 
denna form av komma i gång-kurser. Innebär det se-
dan att vi får fl er medlemmar och kan starta nya 
verksamheter är det extra bonus.” säger SIKs ordfö-
rande i huvudstyrelsen Christina Fjellström.

Tävlingen Vår Ruset har genomförts på ett fl ertal 
orter i Sverige, före loppen genomför många fören-
ingar gemensamma träningstillfällen. Andra aktivi-
teter är motion på recept, olika samarbetsprojekt 
mellan föreningar och skola samt ett antal genom-
förda Vår- respektive Höstgalopper i hela landet. 
Många medlemmar gympar och joggar hos våra 
Friskis & Svettis-föreningar.

Motionslopp
Under 2004 noterades en ökning på nära 10 % av 
antalet starter i centralt sanktionerade lopp, 
405.404 i ungefär 200 olika motions- och långlopp.  
Trenden från 2001 är klart uppåtgående.

De olika loppen har deltagare från motionärer 
till elit, de är allt från 2 km till maratonsträckor och 
längre och vänder sig till alla åldrar. 60 av de cen-
tralt sanktionerade loppen hade fl er än 1000 delta-
gare. De riktigt stora ungdomsloppen är Lilla 
GöteborgsVarvet, Stockholm Minimarathon och 
Lilla Lidingöloppet.

Bland alla lopp som genomfördes under 2004 
fi nns det för Stockholm unika Tunnelloppet, i Södra 
länkens tunnlar, med nästan 20.000 deltagare.  

Loppet med fl est deltagare – 25 års jubilerande 
GöteborgsVarvet – fi ck sätta stopp för anmälning-
arna. Detsamma gällde för Stockholm Marathon 
och Vår Ruset i Stockholm. För att kunna bereda 
alla plats att vara med kommer Vår Ruset i Stock-
holm att delas upp på två dagar 2005.

Vi kan notera att EM-loppet i Göteborg genom-
fördes för andra gången. Loppet är en kvartsmara 
som följer den sträckning maratonbanan ska ha vid 
EM 2006. De som deltar i loppet 2003 – 2006 kom-
mer att ha genomfört en”EM-mara”. 1110 personer 
har sprungit båda av de två första loppen. Trosa 
Stadslopp röstades för tredje året i rad fram som 
årets bästa lopp av löparföreningen FK Studenterna.

Under året arrangerades ett seminarium för 
långloppsarrangörer med 32 deltagare från 18 för-
eningar. Både större och mindre lopp var represen-
terade bland deltagare och föreläsare. På agendan 
fanns allt från praktiska råd kring loppet, till hur 
man kan utnyttja IT i samband med anmälan, be-
talning och resultatsammanställningar. 

SFIF har tagit fram Motionsaffi sch 2004 med 
alla distriktssanktionerade lopp och  Joggingkalen-
der 2004. Joggingkalendern innehåller alla centralt 
sanktionerade lopp och utförlig information om 
dessa. Båda dessa publikationer har distribuerats i 
ett stort antal, via distrikt, föreningar och tävlings-
arrangörer samt genom beställningar från 
www.friidrott.se.  Joggingkalendern har även delats 
ut till kunder hos Löplabbets butiker.

Vid de regionala möten som har hållits för strate-
giska ledare har ett diskussionstema varit ”Hur ska 
joggingen integreras bättre inom friidrotten?” Många 
kloka tankar och idéer har kommit fram bl.a. ett för-
slag om att utbilda legitimerade Joggingledare.

Informationskampanjen ”Stad för stad för ett 
friskare Sverige”, som riktar sig till företag, med syfte 
att informera, engagera, inspirera och aktivera före-
tagen till att satsa på fysisk aktivitet, har pågått un-
der året. I detta företagsprojekt är företaget Go!Cipp 
(Good Citizen Project Partners) kampanjkansli.

SFIF är som ett av åtta specialförbund represen-
terat i Riksidrottsförbundets Breddidrottsråd.

M O T I O N  O C H  F O L K H Ä L S A

MOTION OCH FOLKHÄLSA

Antalet deltagare i av Svenska Friidrottsför-
bundet sanktionerade långlopp, tusental
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Tävling Anmälda Anmälda Anmälda Anmälda Anmälda
2000 2001 2002 2003 2004

Göteborgsvarvet 29 199 33 358 31 580 32 976 36 095
Vår Ruset, Stockholm 23 500 23 716 24 313 25 994 26 788
Tjejmilen, Stockholm 26 835 25 461 23 289 24 565 23 486
Vår Ruset, Göteborg 15 836 17 923 21 521 23 350 20 309
Tunnelloppet, Stockholm 0 0 0 0 19 998
Stockholm Marathon 13 731 13 806 14 511 15 118 16 221
Lidingöloppet 14 401 13 805 14 212 16 136 15 765
Midnattsloppet, Stockholm  15 300 16 250 16 074 14 028 12 787
Vår Ruset, Malmö 11 227 11 789 11 863 11 286 12 744
Vår Ruset, Växjö 10 800 14 076 13 921 11 108 11 539
Vår Ruset, Örebro 10 519 11 428 10 391 9 984 10 230
Vår Ruset, Västerås 9 700 10 834 10 173 9 425 9 198
Vår Ruset, Norrköping 7 900 8 271 8 404 9 311 8 703
Vår Ruset, Karlstad 0 0 4 022 6 600 8 694
Vår Ruset, Jönköping 9 000 10 389 11 034 9 450 8 647
Vår Ruset, Halmstad 6 396 8 523 8 163 7 091 8 307
Vår Ruset, Vänersborg 6 791 8 311 9 043 8 006 8 043
Vår Ruset, Sundsvall 8 310 7 885 8 056 6 473 6 860
Vår Ruset, Umeå 4 778 5 340 6 378 5 595 6 260
Bellmanstafetten, Stockholm 5 955 6 640 7 100 7 025 6 245
Blodomloppet, Linköping 1 104 1 712 2 442 4 005 6 114
Vår Ruset, Gävle 6 521 5 531 5 674 6 063 5 744
Drottning Margaretaloppet, Kalmar 5 411 5 101 5 303 6 205 5 487
S:t Eriksloppet, Stockholm 0 6 704 5 298 5 117 5 120
Vår Ruset, Luleå 0 0 2 140 2 423 4 831
Blodomloppet, Stockholm 3 100 3 400 3 844 4 038 4 649
Lidingö Tjejlopp 2 808 2 754 3 859 4 395 4 379
Broloppet, Malmö 93 000 0 13 200 5 523 5 332
Vasastafetten, Mora 3 630 3 890 3 950 4 190 4 014
EM-loppet, Göteborg 0 0 0 3 205 3 210
Grabbhalvan Norrköping 0 0 0 3 309 3 160
Karlstad Stadslopp 3 321 4 082 3 282 3 212 3 088
Blodomloppet, Örebro 631 768 1 440 1 820 2 909
Blodomloppet, Göteborg 709 596 1 539 2 095 2 669
Blodomloppet, Malmö 1 097 1 169 2 173 2 245 2 528
Blodomloppet Hudiksvall 100 250 450 1 540 2 400
Vår Ruset, Visby 1 602 2 056 2 381 1 843 2 264
Blodomloppet, Jönköping 589 760 1 400 1 830 2 029
Grabbhalvan Örebro 0 0 0 1 745 1 852
S:t Olavsloppet, Östersund 1 788 1 847 1 648 1 825 1 629
Lundaloppet, Lund 1 434 1 414 1 117 1 440 1 481
Linnéalunken 0 0 0 0 1 352
Borejoggen 1 207 1 263 1 228 1 015 1 244
Victorialoppet, Borgholm 1 649 1 555 1 385 1 396 1 233
Summa 324 879 302 257 317 801 324 000 354 637

ANTAL ANMÄLDA LÖPARE (ÖVER 16 ÅR) TILL DE STÖRSTA CENTRALT 
SANKTIONERADE ELIT- OCH MOTIONSLOPPEN
(över 1200 anmälda år 2004)

Anmälda Anmälda Anmälda Anmälda
2001 2002 2003 2004

Lilla Göteborgsvarvet 5721 6526 6963 6970
Stockholm minimarathon 7912 7879 6245 6513
Lilla Lidingöloppet 3854 3834 5919 5457
Midnattsloppet, Stockholm saknar uppgift 1340 1349 1082
Victorialoppet, Borgholm 1123 1047 1073 1070
Lilla Tjejmilen, Stockholm 1298 1265 1036 1116
Miniloppet, Karlstad saknar uppgift 875 967 1021
Summa 22766 23552 22208

STÖRSTA UNGDOMSLOPPEN
(över 1000 anmälda år 2004)

M O T I O N  O C H  F O L K H Ä L S A
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Miles Fleetwood, Uppsala IF svensk veteranmästare 
på 10 000 m i M60. Här leder han före Lars-Erik 
Sellberg, Stångenäs (trea M55) och Magnus Bergh, 
Heleneholms IF (tvåa i M55).
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Veterankommittén
Under verksamhetsåret har kommittén haft  6  pro-
tokollförda sammanträden, varav 4 telefonsam-
manträden.

Internationella veterantävlingar
Vid Veteran-VM inomhus i Sindelfi ngen, GER, den 
10-14 mars gjorde  den lilla svenska truppen på 36 
deltagare en imponerande insats med 34 medaljer 
och 12 svenska rekord, sju nordiska rekord, tre Eu-
roparekord och två världsrekord. Sverige slutade 
åtta i medaljtabellen bland de 57 deltagande län-
derna. Resultatnivån var mycket högre än vid någon 
tidigare inomhustävling. Det slogs  42 världsrekord 
och 76 Europarekord . Vid WMA:s ”Special General 
Assembly” representerade Ivar Söderlind, Gudrun 
Fleetwood och Miles Fleetwood  Sverige. Ivar Söder-
lind och Gudrun Kinger var svenska ledare.

Endast fem svenskar deltog vid Veteran-VM  
Non-Stadia i Manukau/Auckland, NZL, den  18-24 
april. Svenskarna tog totalt två bronsmedaljer. 450 
veteraner deltog vilket var en stor besvikelse för ar-
rangörerna. I övrigt var det bra tävlingsarrange-
mang. K.-G. Holmgren var svensk ledare.

Vid Veteran-EM i Århus/Randers, DEN, den 22 
juli – 1 augusti erövrade Sveriges 197 deltagare to-
talt 79 medaljer (20 guld, 23 silver och 36 brons). 
Det är betydligt fl er medaljer än vid de senaste Euro-
pamästerskapen. I medaljtabellen slutade Sverige 
på sjätte plats. Totalt noterades det 181 mäster-
skapsrekord, 64 Europarekord och 45 världsrekord 
av de 3 703 deltagarna. Det mesta fungerade bra 
under tävlingarna. Gudrun Kinger, Ulf Agrell och K.-
G. Holmgren fungerade som svenska ledare. 

Svenska mästerskap
Vid 8:e VSM inomhus den 7-8 februari i inbjudande 
PEAB-hallen i Västerås med Västerås Friidrottsklubb 
som arrangör stortrivdes 312 veteraner (710 starter) 
från 115 klubbar. Fjolårets deltagarrekord från Eskil-
stuna med 246 veteraner och 618 starter överträf-
fades med bred marginal. Bland de 115 deltagande 
föreningarna vann IFK Tumba till slut den spännan-
de lagtävlingen. Västerås Friidrottsklubb skötte i det 
stora hela arrangemanget bra. Även resultatmässigt 
höll tävlingarna högsta klass med 47 mästerskapsre-
kord, 26 svenska inomhusrekord, sex nordiska re-
kord, fyra Europarekord och två världsrekord.  

Vid VSM på halvmarathon i Vännäs den 8 maj 
deltog 98 veteraner varav 12 kvinnor. Det kan jäm-
föras med VSM 2003 då det var 160 startande vete-
raner. I värmeböljan svarade Vännäs SK för ett 
alldeles utmärkt arrangemang med bland annat ett 

förnämligt prisbord. VSM i terräng i Örebro (Ånna-
boda) den 1 maj hade samlat 153 deltagare (29 
kvinnor) jämfört med 172 veteraner 2003 och 118 
veteraner 2002. Örebro AIK/IF Spartacus svarade 
för ett fi nt arrangemang.

Vid Stora VSM den 20-22 augusti i Huddinge 
deltog 439 veteraner (1133 starter) jämfört med 
445 startande (1142 starter) rekordåret 2003. 
Huddinge AIS svarade för ett utmärkt arrangemang. 
Resultatnivån var inte riktigt lika hög som år 2003 
beroende på att rekordens kvalitet blir bättre år från 
år. Men bredden är bättre och glädjande är att se 
löpningarna med många deltagare i varje lopp. Det 
kvinnliga deltagandet ligger fortfarande på ca 20 
procent. Det blev ändå ett världsrekord, två Euro-
parekord, tre nordiska rekord, sju svenska rekord 
och 42 mästerskapsrekord.  I lagtävlingen där när-
mare 150 klubbar erhöll poäng segrade arrangörs-
klubben Huddinge AIS  på 236 poäng klart före 
fjolårssegraren Rånäs 4 H (192 poäng) och med 
Järvsö IF på tredje plats  (152 poäng).  

VSM marathon (Karlstad Marathon) arrangera-
des av IF Göta den 18 september. Deltagandet var 
betydligt större än tidigare år med 203 startande 
veteraner (23 kvinnor) jämfört med 78 veteraner 
2003. Det rådde delade meningar om arrange-
manget. På den lättsprungna banan längs Klarälven 
var det många felspringningar på grund av för få 
fl aggvakter.  

Veterantinget i samband med Stora VSM med 
efterföljande kamratmåltid anordnades  lördagkväll 
den 21 augusti  på Scandic Hotell i Kungens kurva. 
Tinget var även i år talrikt besökt (drygt 50 deltagare) 
inklusive veterankommitténs fem medlemmar. Nu-
varande och kommande verksamhet presenterades 
och diskuterades på ett konstruktivt sätt.

För första gången på två år genomfördes den 
20-21 november veteranombudskonferens för di-
striktsombuden under ledning av SFIF:s vete-
rankommitté. Alla upplevde konferensen som 
lyckad med givande diskussioner och relevant infor-
mation. Ett centralt inslag var ombudens redovis-
ningar av den omfattande veteranverksamheten i 
distrikten tillsammans med efterföljande diskussio-
ner om hur vi tillsammans skall utveckla svensk ve-
teranfriidrott  Totalt 20 personer (2 kvinnor) från 
12 distrikt deltog i konferensen. 

Både internationellt och nationellt blir antalet 
friidrottsveteraner allt fl er. Samtidigt som vete-
rankommittén arbetar för en sådan utveckling gäller 
devisen: ”Det viktigaste är inte att vinna utan att 
delta”. Social gemenskap, vänskap och livskvalitet 
skall vara ledorden.

VETERANVERKSAMHET

V E T E R A N V E R K S A M H E T

Veteran-EM i Århus 2004. Lasse 
Wennblom silvermedaljör i stav 
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Trots att marknadssidan förstärktes lyckades vi inte 
knyta en huvudsponsor till SFIF under året. Under 
senhösten har därför SFIF tecknat ett avtal med 
Håkanson United om konsultuppdrag för sponsor-
försäljning. Förhoppningen är att under det kom-
mande året skaffa fl er sponsorer till SFIF för svensk 
friidrott har aldrig haft en bättre ”produkt” än just 
nu. 

SFIF har slutit ett nytt klädavtal md Puma för 
fyra år framåt. Vi har aldrig tidigare varit med om 
att alla de stora företagen i branschen vill vara med 
och bjuda. För första gången handlar det inte bara 
om kläder utan även kontanta medel för en  idrotts-
lig satsning inför vårt eget EM på hemmaplan. En 
annan ny sponsor är Expressen som  väljer friidrott 
som en av de idrotter som man vill synas kring.

En hel del tid har ägnats åt att producera en 
väggkalender, Swedish Heroes, som pryds av våra 
allra bästa aktiva med mycket proffsiga foton. Ett 
sjuttiotal av våra föreningar har valt att förstärka 
klubbkassan med försäljning av ca 10 000 kalen-
drar. 

Folksam har varit SFIFs största sponsor ända 
sedan vi hade en enskild huvudsponsor. Först och 
främst fortsätter företaget sin satsning på de för 
svensk friidrott livsviktiga elittävlingarna i form av 
Folksam GP. Dessutom är de en av de allra största 
sponsorerna till Finnkampen.

Reebok har varit med i 12 år och då varit vår 
näst största sponsor genom de kläder som används 
av våra landslag. Då de förlorade nämnda budgiv-
ning mot Puma tar vi tillfället i akt att tacka för ett 
mycket bra samarbete genom åren.

Plusenergi har avslutat sitt fyråriga sprint/häck-
projekt men kommer att fortsätta sin satsning  på 
friidrott både lokalt och centralt på annat sätt. Även 
Finnkampen ingår som ett viktigt led i företagets 
marknadsföring.

Eniro har de senaste åren ägt exponeringen på 
vår landslagsdräkt men framförallt fått mycket ex-
ponering i samband med årets presskonferenser 

genom de profi l-/fritidskläder som landslaget burit. 
Företaget satsade också extra medel då man fi nan-
sierade den årliga friidrottsfesten på populära 
Wallmans Salonger. Friidrottsfesten med represen-
tanter från aktiva, tränare, ledare samt våra samar-
betspartners, totalt 195 personer genomföres 
under en trevlig måltid med mycket jubel till den 
populära ensemblen på scen.

Mitsubishi avslutar sitt samarbete med oss efter 
sju år som Offi ciell bilsponsor och vi vill tacka även 
detta företag för ett gott samarbete genom åren. 

Folkspel med sina största produkter BingoLotto 
och SverigeLotten fortsätter sin satsning och är 
framförallt vår centrala SM-sponsor!

Mc Donalds har valt att utöka sitt samarbete 
med oss vilket är speciellt glädjande. Inte bara 
Happy Mil, löparfesten för barn, utan även med fi -
nansiering av vår barn- och ungdomsledarutbild-
ning.

Medaljklubben har under året bestått av åtta 
olika företag: M3 Travel Support (tidigare Ask Mr 
Nilsson), Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, 
Hemköp, Scandic Hotels, Svensk Adressändring, 
Thermia Värme samt Wackes. Projektet innebär en 
hel del kund- och personalrelaterade aktiviteter i 
samband med våra mest uppskattade evenemang 
som GE Galan i Globen, DN Galan, SM i Karlstad 
samt Finnkampen. Tillsammans med våra allra 
största sponsorer genomfördes också i år en resa till 
ett av årets största friidrottsevenemang, Inomhus-
VM i Budapest.  

Offi ce Data har gjort det möjligt för oss att få en 
helt uppdaterad datapark till vårt kansli samt kopi-
atorer både till kansliet och vid Finnkampen. I gen-
gäld var företaget Offi ciellt Dataföretag under 
Finnkampen och erhöll nummerlappsreklam på In-
omhus-SM i Göteborg.

Coca-cola/Powerade (sportdryck) samt Reh-
band (värmeskydd mm), CEFAR Medical (medi-
cinsk utrusning), MM (magnetröntgen) och Merck 
Sharp & Dohme (medicinskt nätverk) är alla före-
tag som SFIF har barteravtal med.  

SVT/TV-sporten kan inte benämnas ”sponsor” 
men genom TV-produktion och distribution (sänd-
ning) fi nansierar de för vår idrott viktig exponering. 
SFIF har förlängt avtalet med SVT ytterligare tre år 
innefattande inte bara Finnkampen utan även ett 
längre sammandrag från Stora SM med början i 
Karlstad.

Friidrott på TV - framförallt när våra stora stjär-
nor fi nns med - är en garanti för höga tittarsiffror. Vi 
har aldrig haft så mycket TV-tid med allt vad detta 
innebär. Exempelvis såg 3,1 miljoner svenskar åt-
minstone delar av höjd- och trestegsfi nalen i OS 
men toppnoteringen för en hel friidrottssändning 
var GE Galan i Globen med 1 345 000 tittare.

MARKNADSFÖRING OCH SPONSORER

TV-TID FRIIDROTT
Period 2004-01-01 - 2004-12-31

Månad Antal inslag TV-inslag TV-publik
  Tim Min Sek 1000-tal

Januari 36 1:44:14 14 630 
Februari  97 3:05:31 29 515 
Mars 54 20:14:33 22 740 
April 9 5:22 2 990 
Maj  40  55:15 17 645 
Juni 69 12:16:17 21 600 
Juli 149 11:24:21 47 675 
Augusti 117 51:59:53 37 875 
September 40 16:44:24 20 370 
Oktober 3  9:40 2 130 
November 16 11:44 5 130
December 41 1:45:17 15 560 

Total 671 120:36:31  237 860

M A R K N A D S F Ö R I N G  O C H  S P O N S O R E R

TV-tider för Kanaler under perioden
2004-01-01–2004-12-31

Total tid 120:36:31 
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INFORMATION

Navet i förbundets informationsverksamhet är hem-
sidan www.friidrott.se. Dess roll är att vara ett ”in-
formationscentrum” för alla friidrottsintresserade i 
landet. Under slutet av året påbörjades en uppbygg-
nad av en mindre avdelning med information på 
engelska. Ansvarig webbredaktör är A. Lennart Julin. 

Hemsidan har kontinuerliga nyhetsnotiser (cirka 
3 per dag), resultatbörs, uppdaterade årsbästalistor 
och livebevakning från arrangemang (2004 var det 
19). Samtidigt arbetas det hela tiden med att bygga 
vidare på den historiska avdelningen med gammalt 
material och annan bakgrundsinformation. 

Besökssiffrorna för hemsidan har varit stigande 
vilket visar att konceptet är bra. Under 2002 var 
besöksnittet 3450 per dag , under 2003 ökade det 
med 34% till 4629 och i år var dagssnittet 5.593 
besök vilket är en ytterliggare uppgång med 21%! 
Live-bevakningarna är mycket populära och top-
parna i besöksfrekvensen sammanfaller med dem.

Journalister som bevakar friidrott har framhållit 
att de har stor hjälp av hemsidan i sitt arbete. 

Intresset från media för svensk friidrott är större 
än någonsin. För att underlätta arbetet för journa-
lister och fotografer skickar förbundet kontinuerligt 
ut pressmeddelanden, erbjuder pressjour per tele-
fon och har haft en speciell presschef för senior-
landslaget i samband med inomhus-VM i Budapest, 
landslagets vårläger i Formia, Europacupen Super 
League i Bydgoszcz, OS-förlägret på Cypern och 
Finnkampen i Göteborg. Under maj månad arrang-
erade förbundet två träffar då mediarepresentanter 
fi ck möjlighet att träffa några toppaktiva och för-

Utveckling av antalet dagsbesök 
pä www.friidrott.se
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bundskapten Ulf Karlsson. En utvärdering av 
Svenska Friidrottsförbundet presservice genomför-
des under hösten och den visade bl.a. att samtliga 
som svarade på enkäten är mycket nöjda med den 
information förbundet erbjuder.

Särskilda mediaguider har tagits fram inför VM 
inomhus och utomhus med personliga biografi er 
om de svenska deltagarna. Johan Storåkers har varit 
arvoderad som mediaansvarig på deltid och för-
bundskaptenerna Ulf Karlsson och Thomas Engdahl 
har viktiga roller i förbundets kontakter med journa-
lister och fotografer.

Under året har statistikböckerna Sverige Bästa 
2002 och 2003 slutproducerats.

www.friidrott.se

M A R K N A D S F Ö R I N G  O C H  S P O N S O R E R
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My Nordström, IK IK Tiwaz mot nya 
höjder.
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31.       
 
        
        
        
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Svensk Friidrott och Svenska Friidrottsförbundet har verksamhetsåret 2004 upplevt det i modern tid bästa 
friidrottsåret med stora framgångar på internationella mästerskap, vilka rönt stor uppmärksamhet och i sin 
tur inspirerat många barn och ungdomar att pröva friidrott.

Resultatet för 2004 visar på en vinst med 5,1 Mkr (2002/03 0,1 Mkr), vilket ska ställas mot budgeterat 
resultat på 1,0 Mkr. Av detta resultat har en reservering gjorts till olika ändamål med 3,2 Mkr. Det goda 
resultatet beror främst på intäkter från Finnkampen samt stramt hållna kostnader för det centrala kansliet 
och dess verksamheter.

Framgångarna har också inneburit ökad uppmärksamhet i media och bland allmänheten och sponsorerna. 
Förbundet har under året tilldelats utmärkelsen ”Årets förbund 2004”. 

Förbundet har sedan mitten av 1980-talet ett antal kapitalförsäkringar för aktivas räkning. Fortfarande 
råder oklarhet i hur dessa inkomster skall beskattas och vem som skall belastas med kostnaden. Förbundets 
utgångspunkt är fortfarande att fi nna en lösning som inte inverkar på förbundets ekonomi. Någon 
reservering med anledning av dessa försäkringar har därför inte gjorts. Den maximala exponeringen hänförd 
till den extra skattebelastningen bedöms uppgå till 0,6 Mkr (0,6 Mkr).    
    

RESULTATRÄKNING (alla belopp avser kkr)

   2004-01-01 2002-10-01
  Not 2004-12-31 2003-12-31

Verksamhetens intäkter 
 Erhållna bidrag och anslag 1 15 813 19 000
 Avgifter och avtal  27 025 16 961
 Övriga intäkter  1 199 2 265
   44 037 38 226 
Verksamhetens kostnader    
 Lämnade bidrag och anslag  -4 547 -4 739
 Övriga externa kostnader  -21 949 -17 901
 Personalkostnader 2 -12 398 -15 657
 Avskrivningar  -142 -81

Verksamhetsresultat  5 001 -152

Resultat från fi nansiella investeringar
 Ränteintäkter m.m.  130 296
 Räntekostnader  - -5

Årets resultat  5 131 139

Fördelning av årets resultat
 Årets resultat enligt resultaträkningen  5 131 -
 Reservering av ändamålsbestämda medel  -3 200 -

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  1 931 139
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BALANSRÄKNING (alla belopp avser kkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  Not 2004-12-31 2003-12-31
Materiella anläggningstillgångar 
 Inventarier 3 236 91

   236 91

Summa anläggningstillgångar  236 91

Omsättningstillgångar
Varulager m m 
 Varulager  171 181

   171 181

Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  1 578 1 300
 Övriga fordringar  82 687
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 1 949 1 332

   3 609 3 319

Kassa och bank (limit 1 000 (1 000) kkr)  13 696 6 889

Summa omsättningstillgångar  17 476 10 389

Summa tillgångar  17 712 10 480

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
 Ändamålsbestämda medel 5 3 200 -
 Balanserat resultat  4 464 2 533

Summa eget kapital  7 664 2 533

Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder  693 587
 Övriga skulder  329 396
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 9 026 6 964

Summa kortfristiga skulder  10 048 7 947

Summa Eget kapital och Skulder  17 712 10 480

POSTER INOM LINJEN
 Ställda säkerheter 7 1 000 1 000
 Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Å R S R E D O V I S N I N G
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Not 1 Erhållna bidrag och anslag 2004 2002/2003
  (15 mån)

Bidrag RF 10 724 13 324 
Bidrag SOK 2 722 2 646
Bidrag kommuner 1 513 2 261 
Övr bidrag 854 769

Summa 15 813 19 000

Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2004 2002/2003 
  (15 mån)

Styrelse och föregående generalsekreterare 567 822 
Övriga anställda 6 871 8 781
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 701 4 787
(varav pensionskostnader) (1 004) (1 313)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 11 139 14 390

Pensionskostnader för föregående generalsekreteraren 96 kkr (182 kkr). 

Nuvarande generalsekreterare är uppdragstagare via enskild fi rma. Den ersättning som utgått under 2004 
uppgår till 105 kkr. Uppsägningstiden för avtalet är tre månader från båda parter.  

Upplysning om sjukfrånvaro 2004
Total sjukfrånvaro 2,13%
Upplysning om sjukfrånvarons fördelning på olika kategorier tillämpas ej då denna information kan 
härledas till enskilda personer.
 2004 2002/2003
  (15 mån)

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Män 12 14
Kvinnor 6 6

Totalt 18 20

Fördelning befattningshavare per balansdagen 2004-12-31 2003-12-31
Män
Styrelse 6 5
GS 1

Totalt 7 5

Kvinnor   
Styrelse 3 4 
GS  1

Totalt 3 5 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (alla belopp avser kkr)

Å R S R E D O V I S N I N G

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar baserade på bedömd nyttjandeperiod. 
Planenlig avskrivning enligt följande:
 Inventarier 20% årligen motsvarande fem års avskrivning
 Datorer 33% årligen motsvarande tre års avskrivning

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

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.
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Not 3 Inventarier  2004 2002/2003

Ingående anskaffningsvärde 613 672
Årets inköp 287 36
Försäljning/utrangeringar -16 -95

Utgående anskaffningsvärde 884 613
Ingående avskrivningar enligt plan -522 -531
Försäljning/utrangeringar 16 90
Årets avskrivning -142 -81

Ackumulerad avskrivning -648 -522

Utgående planenligt restvärde 236 91

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2004 2002/2003

Förutbetalda hyror 155 154
Förutbetalda företagsförsäkringar 27 20
Förutbetalda VM-biljetter 2005 t Helsingfors 1 059 -
Förutbetalda medel SOK - 406
Övriga poster 708 752
Summa 1 949 1 332

Not 5 Eget kapital Ändamåls- Balanserat 
 bestämda kapital 

Belopp vid årets ingång 0 2 533 
Reservering av ändamålsbestämda medel 3 200 -3 200
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Årets resultat  5 131 

Utgående balans 3 200 4 464 

Ändamålsbestämda medel   
 Ingående Utnyttjande Tillförda  Utgående
 balans medel medel balans

Förberedelser EM 2006 0 0 2 000 2 000
Deltagande EM 2006 0 0 700 700
Finnkampen 2006 0 0 500 500

Summa 0 0 3 200 3 200

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2004 2002/2003

Upplupna semesterlöner 461 703
Arbetsgivaravgifter 364 442
Försäljningsprovisioner 2 312 1 358
Medel Handslaget + Unga ledare 925 462
Medel SOK 256 -
Medel Medaljklubben 740 287
Medel FC 359 464
Förutbetald intäkt avseende FIG i Växjö (2005-01--06) 702 759
Oreglerat avtalsavslut 400 -
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 507 2 489
Summa 9 026 6 964
  
Not 7 Ställda säkerheter

Avseende checkräkningskredit  Belopp
Företagsinteckningar FöreningsSparbanken AB  1 000
  

Å R S R E D O V I S N I N G
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Solna den 8 februari 2005
SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Yngve Andersson, ordförande
Gunnel Andersson, Krister Clerselius, Erik Hafström, Curt Högberg, 
Madeleine Melander, Lena Moen, Mats Åkerlind, Johnny Örbäck,

 Johanna Berggrén (personalrepr),  Lennart Karlberg (GS)

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet
Organisationsnummer 802001-0719

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i 
Svenska Friidrottsförbundet för räkenskapsåret 2004-01-01—2004-12-31. Det är styrelsen och generalsekre-
teraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och för-
valtningen på grundval av vår revision. 

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

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

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

Stockholm den 8 februari 2005

 Lars Egenäs Lars Bauman Jonas Grahn
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Utsedd av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Riksidrottsförbundet

Å R S R E D O V I S N I N G
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KANSLIETS PERSONAL 

Generalsekreterare
Lotta Borgh  t o m 2004-09-27
Lennart Karlberg tf GS 2004-09-28 - - 11-30
Lennart Karlberg GS från 2004-12-02
Administration och Utveckling
Anders Faager (Marknad)
Susanne Möllberg (Ekonomi)
Johanna Berggrèn (Ekonomi, 70%)
Elisabeth Sandström (Förlaget)
A Lennart Julin (Web. redaktör/Statistik/Regler)
Ellinor Borgström (Reception/Växel, 50%) 
Anders Olsson (Tävling/Evenemang) t o m 2004-07-31
Kerstin Rosén (Utvecklingschef)
Rolf Asplund (Utveckling/Utbildning)
Niclas Blyh (Ungdom) t o m 2004-02-28
Gunilla Dahlén (Projekt Bredd o Motion, 50%) 

Landslag
Ulf Karlsson (Förbundskapten) t o m 2004-09-30
Thomas Engdahl (Förbundskapten) från 2004-10-01
Thomas Engdahl (Landslag) från 2004-01-01 - - 2004-09-30
Anders Rydén (Träning/Utbildning)
Anna Arvidson (Assistent)
Nils-Egil Rosenberg (Projekt Athen 2004)
Johan Storåkers (Media, Projekt) 

Grengruppschefer Projekt:
Ulf Friberg (Medel/Lång 50%)
Ragnar Lundqvist (Hopp 50%)
Kim Johansson (Kast 50%)
Fredrik Ahlström (Mångkamp 25%)

KOMITTÈER M M

Tävlingskommittén
Madeleine Melander (Ordf.), Jan Ahlström, Per Crona, Gunnar Holm, 
Mats Åkerlind, Anders Olsson (SFIF:s kansli t o m 2004-07-31), 
Gunilla Dahlén (SFIFs kansli fr o m 2004-09-01)

FÖRBUNDETS ORGANISATION

Hedersordförande: H M Drottningen
Ordförande: Bengt Westerberg (t o m 2004-03-28), Yngve Andersson (från 2004-03-28)
Vice ordförande: Christina Liffner (t o m 2004-03-28), Madeleine Melander (från 2004-03-28)

Övriga ledamöter:
Gunnel Andersson, Yngve Andersson (t o m 2004-03-28), Krister Clerselius, Erik Hafström, Curt Högberg, Lena Moen, Madeleine Melander 
(t o m 2004-03-28), Mats Åkerlind (från 2004-03-28), Johnny Örbäck (från 2004-03-28), Johanna Berggrèn (Personalrepresentant)

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

Valberedning:
Ingemar Nyman (Ordf.), Torsten Carlius, Lillemor Rönnbrant, Ann-Louise Skoglund, Tomas Vidmark 

Revisorer:
Lars Bauman, Lars Egenäs, Jonas Grahn (utsedd av RF), 
Lars Ivar Olsson och Owe Westin som revisorssuppleanter

Utmärkelsekommittén
Carl-Gustav Tollemar (Ordf), Bengt Forsman, Elisabeth Sandström 
(SFIF:s kansli) 
Veterankommittén
Torsten Carlius (Ordf), Karl-Gustav Holmgren, Gudrun Kinger, Ivar 
Söderlind, Gunnel Tolfes

Anläggningsrådet
Erik Hafström (Ordf), Rickard Bryborn, Lennart Pettersson, Johan 
Storåkers, Lars Söderberg

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet
Sven Jönhagen (Förbundsläkare o. Ordf), Agneta Andersson (Die-
tist), Tommy Eriksson (Naprapat), Inger Karlsson (Sjukgymnast), 
Sverker Nilsson (Läkare), Anders Rydén (SFIF:s kansli)

Arbetsgruppen för statistik
A Lennart Julin (Sammankallande), Börje Andersson, Owe Fröberg, 
Sven Gärderud, Rooney Magnusson, Bengt Holmberg, Jonas Hed-
man

Lokala Organisationskommittén för EM i Friidrott 2006
Bengt Westerberg (Ordf. t o m 2004-03-28), Yngve Andersson (Ordf. 
från 2004-03-28), Christina Liffner (Vice Ordf. från 2004-03-28), 
Claes Bjerkne, Lotta Borgh (t o m 2004-09-27), Lennart Karlberg 
(fr o m 2004-11-01), Björn-Åke Carlén, Ulf Jarfelt, Leif Nilsson, Toralf 
Nilsson (GS för EM 2006), Rolf Porsborn, Thomas Torkelsson

Marknadsgruppen 
Yngve Andersson (Ordf.), Agne Bergwall, Gunnar Bergqvist, Lotta 
Borgh (t o m 2004-09-27), Anders Faager (SFIF:s kansli), Nicklas 
Larsson, Toralf Nilsson, Stefan Olsson, Lars Sandström, Rajne 
Söderberg, Daniel Wessfeldt

F Ö R B U N D E T S  O R G A N I S A T I O N
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ÖVRIGA GRUPPER

Referensgrupp för utvecklingsarbete
Curt Högberg (sammankallande), Per Jutterström, Mats Åkerlind, 
Johnny Örbäck

Styrgrupp Finnkampen
Anders Faager Ordf, Anders Albertsson (Adj.), Jan Axelsson, Björn-
Åke Carlén, Christer Falk (Adj.), Bengt Gabrielii, Ulf Jarfelt, Anders 
Olsson (SFIF:s kansli t o m 2004-07-31)

Aktivas råd
Annika Amundin, Erica Johansson, Cecilia Nilsson, Johan Engberg, 
Bengt Johansson, Fredrik Lindberg

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Representation i IAAF
Council: Arne Ljungqvist (1:e vice ordf.)
Tekniska kommittén: Carl-Gustav Tollemar 
(hedersordförande)
Veterankommittén: Torsten Carlius

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

Representation i Internationella Olympiska Kommittén (IOK)
Arne Ljungqvist, ledamot
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordf.)
 
Representation i EAA
Utvecklingskommittén: Toralf Nilsson
Utvärderingskommission för utvecklingsprogrammet: 
Toralf Nilsson
Arbetsgrupp för ungdomsfrågor: Toralf Nilsson (ordf.)
Arbetsgrupp för utbildning: Curt Högberg
Teknisk Delegat för JEM i Kaunas 2005: Mats Svensson

Representation i World Masters Athletics (WMA)
Torsten Carlius (ordf)
Rekordkommittén: Ivar Söderlind
 
European Veteran Athletics Association (EVAA)
Council: Ivar Söderlind, Torsten Carlius

International Masters Games (IMGA)
Torsten Carlius

European Veteran Athletics Association Stadia Committee
Hans Lagerqvist
_ _ _

Nordic Congress, Budapest, 4 mars 
Christina Liffner, Curt Högberg, Lotta Borgh, Anders Olsson

IAAF International Coaching Conference, Debrecen, 8-9 mars
Jan Bäck, Anders Rydén

Nordic General Secretaries Conference, Helsinki, 1-2 oktober
Madelene Melander

IAAF Moscow Regional Development Centre, Sports Medicine 
Seminar, Moskva, 14-16 oktober
Sven Jönhagen

EAA kalenderkonferens, Tallin, 15-17 oktober
Anders Rydén, Curt Högberg, Torsten Carlius (WMA repr)

EACA Congress, Abano Terme,  6-8 november
Bo-Gunnar Bogges, Oscar Gidevall, Per Synnerman, Rurik Storkull

Nordic Technical Conference, Oslo, 13-14 november
Rickard Bryborn, Gunnar Holm, Lennart Julin
_ _ _

EVAA Council Meeting, Paris,  31 jan. – 2 feb
Ivar Söderlind, Torsten Carlius

WMA Indoor Championships, Sindelfi ngen,  9-14 mars
Torsten Carlius, Ivar Söderlind, Gudrun Kinger

WMA ”Special General Assembly”, Sindelfi ngen, 12 mars
Torsten Carlius, Ivar Söderlind, Gudrun Fleetwood, Miles Fleetwood

IAAF Masters Committee Meeting, Sindelfi ngen, 15 mars 
Torsten Carlius

WMA Council Meeting, San Sebastian, 16-18 mars  
Torsten Carlius

Nordiska Veteranmästerskapen inomhus, Drammen, 19-21 mars
Gunnel Tolfes, K.-G. Holmgren, Gudrun Kinger

WMA Non-Stadia Championships, Manukau/Auckland, 
18-24 april
Torsten Carlius, K.-G. Holmgren, Ulf Agrell
 
IMGA Board of Governors Meeting, Edmonton, 11-13 juni 
Torsten Carlius

EVAA Council Meeting, Århus, 21 juli
Ivar Söderlind, Torsten Carlius

EVAA Stadia Championships, Århus/Randers,   22 juli – 1 aug.
Gudrun Kinger, Ulf Agrell, K.-G. Holmgren, Torsten Carlius 
Nordiska Veterankommittens möte i Århus, 25 juli 
Torsten Carlius, Gudrun Kinger, Gunnel Tolfes, K.-G. Holmgren, 
Ivar Söderlind

EVAA:s General Assembly, Århus, 27 juli
Gudrun Kinger, Gunnel Tolfes, K.-G. Holmgren, Torsten Carlius

EVAA Council Meeting, Århus, 30 juli 
Ivar Söderlind

EVAA Council Meeting, Paris, 23-24 oktober
Ivar Söderlind, Torsten Carlius
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INTERNATIONELL TÄVLINGSREPRESENTATION

LBBW-Meeting, Karlsruhe, 15 februari
Sigyn Ekwall, IAAF-representant (TD)

Bergen Bisslet Games, Bergen, 11 juni 
Sigyn Ekwall, IAAF-representant (TD)

JVM19. Grosseto, 13-18 juli 
Sigyn Ekwall, (ITO)

EAA Outdoor Permit Meeting, Lapinlahti, 18 juli
Gunnar Holm (EAA Delegat)

European Cup Combined Events, Super League Women, 
Hengelo, 3-4 juli
Kjell Ahnstedt

NATIONELL REPRESENTATION

Riksidrottsstyrelsen
Bengt Westerberg

Riksidrottsförbundet
Torsten Carlius, Lekmannarevisor

Riksidrottsförbundets ungdomsråd
Johanna Danielsson

Styrelsen för Idrottsakademin/Idrottsgalan
Bengt Westerberg

SOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, Ann-Louise Skoglund

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Kerstin Rosén, vice ordf.

SOK:s årsmöte, 28 april 
Yngve Andersson, Lotta Borgh

Riksidrottsforum, Göteborg, 12-14 november 
Erik Hafström, Madelene Melander, Curt Högberg, Johnny Örbäck, 
Krister Clerselius (SISU), Kerstin Rosén (SISU)

Ungdomsforum, Göteborg, 11-14 november 
Märta Henningsson, Johan Häggman

UTMÄRKELSER
 
FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD
Bengt Westerberg SFIF
Ulf Karlsson IF Göta Friidrott
Anders Borgström IF Göta Friidrott

FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER
Henry Burlin Luleå FI
Lars-Gunnar Holmquist Boden FI
Stig-Roland Johansson Skillingaryds FK
Lennart Johansson Skillingaryds FK
Conny Eklund Söderhamns IF
Allan Larsson IK Wilske
Bengt Andersson Borensbergs IF
Kjell-Åke Andersson IF Göta Friidrott
Håkan Sahlander Ludvika FFI
Ann Axelsson Hovslätts IK
Ingrid Bjelm Hovslätts IK
Milovan Jovancic IF Göta Friidrott
Björn Eliasson IF Göta Friidrott
Lennart Hedmark IF Göta Friidrott
Kauko Kaikkonen IF Göta Friidrott
Bengt Planting-Gyllenbåga IF Göta Friidrott
Lennart Pettersson IF Göta Friidrott
Per Sundelius Stockholms FIF
Björn Sveen Stockholms FIF
Lennart Pettersson Stockholms FIF
Gunnar Henriksson IFK Lund

FÖRTJÄNSTMÄRKE
Henry Granlund Luleå LDK
Ingegerd Björk Hofors AIF
Allan Puhls Hofors AIF
Peter Hackenschmidt IK Hakarpspojkarna
Kjell Eriksson IFK Arboga FK
Björn Lindblad Katrineholms SK
Kerstin Lindblad Katrineholms SK
Hans Öhlund Piteå IF
Göran Holst Bottnaryds IF
Peter Hultberg Ludvika FFI
Irmgard Davidsson Hovslätts IK
Leif Lindstam Hovslätts IK
Vambola Kallaste Uddevalla SK
Lennart Aronsson Uddevalla SK
Stefan Olsson IF Göta
Sören Andersson IF Göta
Åke Berglund IF Göta
Tony Harborn IF Göta
Inge Johansson IF Göta
Lars Lindgren IF Göta
Teddy Jonasson IF Göta
Jan Svenssohn IF Göta
Ralph Andréasson IK Vikingen
Lars Strömgren IK Vikingen

FÖRTJÄNSTDIPLOM
Lars-Åke Bladh Piteå IF
Roger Johansson Piteå IF
Kent-Åke Gille Piteå IF

R E P R E S E N T A T I O N  O C H  U T M Ä R K E L S E R

elisabeth
Överstruket

elisabeth
Infogad text
Riviera FI



 
 
RÄTTELSE SID 35 FÖRTJÄNSTDIPLOM OCH STORA GRABBAR 
 
 
FÖRTJÄNSTDIPLOM 
Gunilla Lundgren IFK Arboga FK 

Mikael Rickardsson IFK Arboga FK 

Peter Andersson IFK Arboga FK 

Greger Melin Bottnaryds IF 

Robert Thorstenson Danderyds SK 

Thomas Wollgård Danderyds SK 

Anders Kortfält IF Göta 

Anders Welander IF Göta 

Bengt Larsson IF Göta 

Carl Scheffer IF Göta 

Finn Oulie IF Göta 

Gunnar Höjer IF Göta 

Gunnar Ordell IF Göta 

Hans Werme IF Göta 

Janne Bengtsson IF Göta 

Joakim Hjortsberg IF Göta 

Jonas Asplund IF Göta 

Jonas Kirvall IF Göta 

Kim Johansson IF Göta 

Kjell-Åke Willman IF Göta 

Lars Andersson IF Göta 

Magnus Åkesson IF Göta 

Mikael Dahlgren IF Göta 

Stefan Appel IF Göta 

Stefan Perhamre IF Göta 

Torbjörn Wahlström IF Göta 

Lennart Schandorff IFK Göteborg 

Sixten Grönberg IFK Göteborg 

Lars Norman IK Hakarpspojkarna 

Tony Peterson IK Hakarpspojkarna 

Jan-Erik Magnusson Hofors AIF 

Lena Björk Hofors AIF 

Agneta Gemhed Hovslätts IK 

Anna Nilsson Hovslätts IK 

Erica Erlandsson Hovslätts IK 

Gunvor Daag Hovslätts IK 

Helena Linder Hovslätts IK 

Karin Wibring Hovslätts IK 

Stefan Carlsson Hovslätts IK 

Ulf Hörndahl Hovslätts IK 

Claes-Göran Erson Kramfors Alliansen 

Jan Unander Kramfors Alliansen 

Anders Mellberg Piteå IF 

Carina Mellberg Piteå IF 

Erik Sandlund Piteå IF 

Helena Engman Riviera FI 

 
 
 

 
Jan Norén Riviera FI 

Kent-Åke Gille Piteå IF 

Lars-Åke Bladh Piteå IF 

Roger Johansson Piteå IF 

Torgny Engman Riviera FI 

Gunn Martinsson Uddevalla SK 

Kenth Albinsson Uddevalla SK 

Martin Redlig Uddevalla SK 

Lars Fridén IK Vikingen 

Lennart Ahl IK Vikingen 
 
FÖRTJÄNSTDIPLOM FÖRENINGAR 
IF Göta 100 år 

IFK Göteborg 100 år 

Kramfors Alliansen 100 år 

Ludvika FFI 100 år 

Uddevalla SK  75 år 

Hanvikens SK  60 år 
 
 
STORA GRABBAR 

Magnus Aare 479 

Rizak Dirshe 480 

Johan Engberg 481 

Erik Sjöqvist 482 

Malin Öhrn 483 
 
 
 
 
RÄTTELSE DIAGRAM 
 
På grund av ett tekniskt fel har i ett antal  
diagram, som exempelvis på sid 32, vissa  
vokaler ändrats i tryckningen. 
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