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Vilken imponerande topp och bredd! Vilka placeringar, siffror
och upplevelser! Vilka elitprestationer och folkhälsoaktiviteter!
Vilket ungdoms- och föreningsengagemang! Och på detta kom-
mer flera nya inomhusarenor och ett antal nya eller förbätt-
rade utomhusarenor. Jag är lindrigt sagt stolt och mäkta impo-
nerad. Svensk Friidrott är fortsatt med och i tiden!

Året inleddes med Sannas världsrekord, följdes strax därpå
upp med Stefans guld vid inomhus-VM. Både Göteborgsvar-
vet, 30-års jubilerande Stockholm Marathon, Lidingöloppet
och flera långlopp fick se tidigare deltagarrekord överträffas
och Nordeas sommarfriidrottsskolor engagerade nära 150 för-
eningar. Landslagstruppen till junior-VM i polska Bydgoszcz
räknade fler aktiva än någonsin tidigare i ett sådant mäster-
skap. Våra föreningar med sina många ledare och funktionä-
rer såg till att svensk friidrott erbjöd något för alla. Från
yppersta elittävlingar och motionslopp till meningsfull knatte-
och ungdomsverksamhet. Även våra 30 000 veteraner är på
hugget för nya utmaningar!

Även om sommarens främsta tävling alla kategorier, de
Olympiska Spelen i Beijing, inte innebar medaljer till svensk
friidrott och även om en av våra absolut främsta elitaktiva
under 2000-talet – Stefan Holm – i och med säsongsavslut-
ningen 2008 tackade för sig och lät sig pensioneras som elit-
aktiv, har vi ingen anledning att tro att svensk friidrott inte
fortsatt kommer att glädja såväl de aktiva själva som för-
eningsledare, publik och sponsorer under lång tid framöver!

Framgångar och motgångar
Med en sådan variation av aktiviteter och verksamhet känner
jag det nästan övermäktigt att försöka sammanfatta det gång-
na året i en rapp och koncentrerad kommentar. Till god hjälp
har både du läsare och jag själv dock de följande sidorna med
såväl målande texter och illustrativa bilder som statistik,
diagram och faktauppgifter. Vår ambition är att i vår årsredo-

visning beskriva både framgångar och motgångar, visa på bra
men också kanske inte alltid lyckade delar i verksamheten och
att beskriva resultat mot de av förbundsmötet fastställda lång-
och kortsiktiga målen. Det är en utmaning i sig! 

Det senare leder mig direkt in på den process vi tillsammans
arbetat med under året för att just förbättra planerings- och
målsättningsarbetet. Friidrott för 2010-talet heter förslaget
som är en följd av årsmötesbeslutet och det därpå följande sty-
relsearbetet. Friidrottsrörelsen har på ett mycket engagerat
och förtjänstfullt sätt deltagit i arbetet som syftar till en ökad
demokratisering, ett tidsmässigt mer sammanhållet målsätt-
ningsarbete och en förstärkning av både distriktens och för-
eningarnas roll och ställning. Det är nu upp till 2009 års för-
bundsårsmöte att ta beslut i frågan! 

Tack Thomas!
I och med OS 2008 och den strax därpå följande Finnkampen
avslutade Thomas Engdahl sitt framgångsrika arbete som för-
bundskapten. Ett stort tack vill jag personligen rikta till
Thomas, som med stort engagemang, alltid med glimten i ögat
och ett leende på läpparna hållit ihop och lett coacher och
aktiva till fortsatta framgångar i de internationella mästerska-
pen!

Redan under våren rekryterades Stefan Olsson, som just i och
med Finnkampen fick sitt elddop. Nu är stafettpinnen över-
lämnad för de kommande åren med huvudmålet OS i London
2012 och inomhus-EM i Göteborg 2013 med ett antal spän-
nande mästerskap och landskamper däremellan. Lycka till,
Stefan! 

Ett särskilt tack vill jag också uttrycka till Stefan Holm, som
nu definitivt lämnar arenornas strålkastarljus efter år av fram-
gång i den yppersta eliten. Få har som Stefan fått oss att bita
på naglarna, hålla tummarna tills de vitnat, och hämningslöst
kasta oss i famnen på läktargrannen eller någon anhörig
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Ordförandens ord

Världsrekord, VM-guld,
deltagarrekord och
folkfester
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hemma i TV-soffan när ribban stannat på plats och Stefans
typiska armgest signalerat ännu en seger. En otroligt minutiös
och professionell elitidrottare, också utanför arenan. Stefan
har satt avtryck i svenska folkets hjärtan även genom bland
annat sina framgångar i det populära TV-programmet ”På
Spåret” och med sin bok ”Stefan Holm – Höjdhoppare”.
Grattis Stefan och lycka till med din framtid, som vi hoppas
också ska innefatta uppdrag för svensk friidrott!

Motionslöpningens hälsoeffekter
Årsberättelsen har i år ett motions- och långlöpartema. Inte
bara för att deltagarantalen generellt överträffat tidigare års
noteringar. Inte bara för att trevliga och populära lopp som
Midnattsloppet nu också fått sin efterföljare i Göteborg. Inte
bara för att populära Vårruset samlar fler tjejer än någonsin.
Nej, minst lika viktigt är att peka på motionslöpningens hem-
vist inom friidrotten. Minst lika viktigt är att peka på motions-
löpningens hälsoeffekter i ett alltmer stillasittande vardagsliv.
Minst lika viktigt därför att motionslöpningen är ett socialt
kitt kanske utan motstycke. Minst lika viktigt därför att ”are-
nan” faktiskt finns över allt, direkt utanför din dörr, i närmas-
te park, längs kanaler och stränder, på motionsgårdens upplys-
ta elljusspår! Varken du eller jag har anledning att tacka nej till
”jordens enklaste och kanske effektivaste sätt att hålla sig i
trim”! Så på med ett par bra joggingskor, en skön vindtät ove-
rall som ”andas” och ett förväntansfullt humör! Det kommer
att göra oss gott.

Friidrotten är en av de mest jämställda idrotterna i Sverige,
både vad gäller utövare och publik. Dock arbetar vi efter vår
jämställdhetsplan med att bland annat öka andelen kvinnliga
ledare och tränare.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla tiotusentals
ledare och funktionärer, alla hundratusentals aktiva på alla
nivåer, alla arrangörer, mediaaktörer med uppgift att risa och
rosa, alla sponsorer också de på olika nivåer. Givetvis ett spe-
ciellt tack till vår starka septett med Eniro och Puma i spetsen.

Det är tack vare alla er i min uppräkning som svensk friidrott
lagt ännu ett framgångsrikt år bakom sig. Det är tack vare er
som svensk friidrott kommer att fortsatt kunna fylla de nume-
ra mångtaliga hallarna och arenorna. Det är tack vare er som
vi kan ha så roligt i alla tusentals aktiviteter som likt en TV-
tablå står till buds i stort sett alla dagar i veckan året om!

Lennart Karlberg

Ordförande Svensk Friidrott
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Lennart Karlberg
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Foto: Ryno Quantz
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Förbundsårsmötet 2008 genomfördes i Västerås den 29-30
mars. 22 av 23 distriktsförbund och 26 av 38 röstberättigade
föreningar var närvarande. 22 av 94 ombud var kvinnor. Gun-
nar Johnson, Uppsala, tidigare styrelseledamot i Riksidrottssty-
relsen och Korpen, ledde mötet.

Lennart Karlberg, styrelseledamot och tidigare generalsekrete-
rare i Svensk Friidrott valdes till ny förbundsordförande efter
avgående Yngve Andersson som avtackades. Förbundsårs-
mötet följde samtliga förslag från valberedningen: Nyval av
ordförande Lennart Karlberg, omval av Curt Högberg och
Mats Åkerlind, nyval av Maria Akraka-Henriksson, Lillemor
Rönnbrant, Stefan Borg och Tomas Riste.

Förbundsårsmötet fastlade Verksamhetsinriktningen för perio-
den 2009-2011. Inriktningen beskriver följande områden: Elit
och landslag, Arrangemang, Motionslöpning, Barn och ung-

dom, Ledarutbildning, Föreningarna, Internationell verksam-
het, Anläggningar och hallar, Finansiering, Media och kom-
munikation, Sponsorer och samarbetspartners.

Förbundsårsmötet tillstyrkte styrelsens två förslag, varav det
ena var en rapport från den arbetsgrupp som förbundsårsmö-
tet 2007 tillsatte angående Svensk Friidrotts regionala stödor-
ganisation. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare enligt
utredningens intentioner och återkomma 2009 med konkreta
förslag på röstlängd, medlemskap i SDF, mötes- och kommu-
nikationsplan, finansieringsmodell för SDF inklusive rättighe-
ter till medlems- och sanktionsavgifter. Därefter behandlades
de sjutton inlämnade motionerna.

Förbundsårsmötet hålls årligen där representanter för dist-
riktsförbunden och föreningarna samlas. Mötets uppdrag är
att granska det gångna årets verksamhet och förvaltning, att ta
ställning till inkomna motioner och styrelseföreslag, att lägga
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Styrelsen

Förbundsårsmöte och 
styrelsearbete

Förbundsstyrelsen

Lennart Karlberg
Född: 1944
Bostadsort: Gnesta
Yrke: Fd GS Riksid-
rottsförbundet och
Svensk Friidrott
Ansvarsområde: Ord-
förande

Madeleine
Melander
Född: 1953
Bostadsort: Helsingborg
Yrke: Verksamhetschef
Ansvarsområde: Vice
ordförande, ordförande
i tävlingskommittén

Karin Lundgren
Född: 1944
Bostadsort: Göteborg
Yrke: Fd ekonomichef
Ansvarsområde: Eko-
nomi och finansiering,
Idrottslyftet, elit-
arrangemang

Lillemor Rönnbrant
Född: 1951
Bostadsort: Uddevalla
Yrke: Lärare
Ansvarsområde: Barn
och ungdom, Ung-
domsrådet, elitidrott
och utbildning, jäm-
ställdhet, mångfald.

Stefan Borg
Född: 1968
Bostadsort: Sollentuna
Yrke: Jurist
Ansvarsområde:
Marknad, elit och
landslag, anläggning-
rådet

Curt Högberg
Född: 1942
Yrke: Konsult
Bostadsort: Lidingö
Ansvarsområde: 
Föreningsutskottet, 
internationella gruppen
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fast verksamhetsinriktningen för de kommande åren samt att
välja förbundsordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen.

Valberedningens uppdrag är att vid förbundsårsmötet föreslå
kandidater till styrelsen. Valberedningen består av ordförande
och fyra övriga ledamöter – två kvinnor och två män – valda
av förbundsårsmötet. 

Förbundsstyrelsen
Styrelsen har under 2008 haft 12 protokollförda sammanträ-
den, två tvådagarsmöten, nio endagsmöten och ett telefonmö-
te. Styrelsen består av nio ledamöter och en personalrepresen-
tant. Därutöver deltar generalsekreteraren, styrelsens sekrete-
rare, och oftast Toralf Nilsson, EAA, två ledamöter från
Ungdomsrådet och en representant från valberedningen. Vid
ett antal tillfällen under året har styrelsen bjudit in handlägga-
re från kansliet och även utomstående personer med vilka man
har ett nära samarbete.

Styrelsen har under året ägnat mycket tid och kraft åt att arbe-
ta vidare med uppdraget från förbundsårsmötet angående
Svensk Friidrotts regionala stödorganisation. En remisshand-
ling, Friidrott för 2010-talet togs fram till mitten av augusti
vilken alla SDF och föreningar fick möjlighet yttra sig över
fram till 1 november. Remissen innehöll förslag angående
Planering för 2010-talet – Svensk Friidrotts nya ledningspro-
cess, ny röstlängd samt enhetliga och demokratiska beslutade
avgifter och sanktioner. Under hösten genomfördes 9 UC-träf-
far där remissen diskuterades och där styrelsens ledamöter

medverkade. Efter sammanställning av remissvaren inbjöd sty-
relsen ordförandena i SDF och röstberättigade föreningar vid
2007 års förbundsårsmöte till en ordförandekonferens för att
diskutera remissen och vara vägledande för styrelsen inför
dess förslag till och beslut på förbundsårsmötet 2009.

Utöver remissen har styrelsen under 2008 särskilt arbetat med
följande områden: Uppföljning av verksamhetsinriktningen
2007-2009, uppdatering för 2009-2011 samt budget 2009,
SDF-avtal angående Utvecklingscentrum (UC) och dess utbild-
ningsuppdrag, rekryterat ny förbundskapten, säkerhetsbe-
stämmelser för kastverksamhet vid träning och tävling,
Idrottslyftet och utveckling av fem norrlandsdistrikt i samar-
bete med SISU Idrottsutbildarna, tagit fram strategi och hand-
lingsplan för det internationella arbetet, genomfört ett interna-
tionellt seminarium tillsammans med Storbritanniens
Friidrottsförbund, deltagit i Riksidrottsforum, samt lämnat in
två motioner till SOK:s årsmöte och en till RF-stämman 2009.

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat, för-
bundets beslutande organ. Styrelsens åligganden beskrivs i
stadgarna och uppgifterna är bland annat att driva Svensk
Friidrotts verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsårsmö-
tets beslut samt verka för friidrottens utveckling i Sverige.
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Styrelsen

Maria Akraka
Född: 1966
Bostadsort: Täby
Yrke: VD
Ansvarsområde: Akti-
vas råd, antidoping

Tomas Riste
Född: 1952
Bostadsort: Skoghall
Yrke: Regionråd
Ansvarsområde: Elit-
tävlingsarrangemang
och utveckling av 
distriktsorganisation

Mats Åkerlind
Född: 1958
Bostadsort: Valbo
Yrke: Lärare
Ansvarsområde: Elitut-
skottet, tävlings-
kommittén

Mikael Peterson
Född: 1964
Bostadsort: Stockholm
Yrke: GS Svensk 
Friidrott

Andreas Thornell
Född: 1974
Bostadsort: Södertälje
Yrke: Tävlingsansvarig
Ansvarsområde: Per-
sonalrepresentant

Förbundsstyrelsen
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Det här är Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet, i dagligt tal Svensk Friidrott, har
till uppgift att främja, utveckla och administrera friidrotten.
Förbundets roll är att företräda friidrotten i Sverige samtidigt
som man svarar för internationella och nationella tävlingar
samt landslagens deltagande i bland annat VM, EM och lands-
kamper för ungdomar, juniorer och seniorer. 

Svenska Friidrottsförbundet, som bildades 1895, är ett av de
större idrottsförbunden i Sverige och har idag cirka 350 000
medlemmar organiserade i knappt 1 000 föreningar i 23 dist-
rikt. Utöver detta deltar varje år en halv miljon svenskar, där
de flesta inte är föreningsanknutna, i löpartävlingar på lands-
väg och i terräng samt att många fler, över en miljon, har löp-
ning som motionsform utan att tävla.

Basen i all verksamhet bedrivs i föreningarna av ideella ledare.
Friidrott är en idrott som kräver många ledare, tränare och
instruktörer. Utbildningsverksamheten för dessa är organisera-
de av nio utvecklingscentrum, UC. På central nivå finns för-
bundsstyrelsen och förbundskansliet för att genomföra det
som bestämts av det årliga förbundsmötet. 

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

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

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

Det här är Svensk Friidrott
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Ny landslagsorganisation

Thomas Engdahl har lämnat över uppdraget som förbundskap-
ten för landslaget till Stefan Olsson. Engdahls fyra år som kap-
ten har varit mycket framgångsrika. 

Thomas Engdahl tog över efter Ulf Karlsson efter OS i Aten
2004. Under sin tid som ansvarig för elit- och landslagsverk-
samheten kan Engdahl räkna in imponerande 27 seniormedal-
jer från OS, VM och EM, ute och inne. 

– Minnena är många, de bästa från den här tiden har jag nog
i samband med EM i Göteborg 2006 när vi tog sex medaljer
inför en enorm publik. Det har varit ett otroligt inspirerande
och roligt jobb, säger Thomas Engdahl.

– Fyra år är lagom för den här typen av jobb, det passar bra
att lämna över till Stefan nu så får han god tid på sig att arbe-
ta inför OS 2012 och inomhus-EM 2013 på hemmaplan i
Göteborg. 

I samband med Finnkampen i Helsingfors i augusti lämnade
Thomas Engdahl över ansvaret till Stefan Olsson.

Stefan Olsson har med stort engagemang tagit över rollen som
Svensk Friidrotts nya förbundskapten. Olsson har en lång
bakgrund inom friidrotten, dels som central person i IF Göta
Karlstad då han under 15 år var klubbens kanslichef och dels
som ledare och aktiv.

Han har också arbetat som sportjournalist och som kommen-
tator och speaker vid många stora idrottsevenemang. 

Under hösten
har Olsson del-
vis organiserat
om bemanning-
en inom elit-
och landslags-

organisationen. Bland annat har han bemannat posterna som
grenutvecklingsansvariga med två personer per gren och kön
jämfört med en person tidigare och medvetet satsat på fler
kvinnor. 

– Vi har flera duktiga kvinnliga tränare som vi vill ge möjlig-
heten att ta ansvar inom landslaget. Området har tidigare varit
mycket mansdominerat hos oss, säger Stefan Olsson.

Ny landslagsläkare
I samband med Finnkampen gjorde också förbundsläkare
Sverker Nilsson sitt sista uppdrag efter fyra intensiva år.
Nilsson har förutom att ha varit läkare för landslaget också
varit ansvarig för Svensk Friidrotts medicinska råd.

Som ny landslagsläkare efter Sverker Nilsson utsågs i oktober
Thomas Eriksson. Eriksson är ortopedspecialist i Västerås och
har även arbetat som läkare i juniorlandslaget i friidrott. Han
hade två svenska rekord i höjdhopp och tresteg på 80-talet och
tog flera SM-guld och har deltagit i både OS och EM.

Förbundskapten Stefan Olsson blickar framåt.

Olsson axlar tungt ansvar 
efter Engdahl

Engdahl och
Olsson.Fo
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2008 var året då Stefan Holm lade höjdhoppsskorna på hyllan
och tackade för sig efter många och mycket framgångsrika år
inom friidrotten.

Vid Friidrottsgalan stod Stefan tillsammans med Kajsa
Bergqvist i centrum när de officiellt avtackades för sina friid-
rottskarriärer. Förutom själva avtackningen fick Stefan motta
två priser till för 2008; Årets SM-prestation och Årets lands-
lagsprestation. Stefans pappa Johnny Holm fick priset som
Årets tränare.

Stefan och Kajsa delade själva ut ”Guldstipendiet” till de två
kommande och lovande aktiva Sofia Öberg och Simon Gustafsson.

Friidrottsgalan hölls på festvåningen Parken i Stockholm och
arrangerades i samarbete med Eniro. Galan är sedan 2004 den
årliga avslutningen för Svensk Friidrott med landslagets akti-
va, tränare, ledare, sponsorer, andra samarbetspartners och
inbjudna friidrottsvänner. 

Förutom Stefan Holm och Kajsa Bergqvist avtackades även
förbundskapten Thomas Engdahl samt Patrik Klüft, Staffan
Strand, Erica Mårtensson, Lena Aruhn, Beatrice Dahlgren,
Bengt Johansson och Johan Engberg som under året avslutat
sina aktiva karriärer.
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Friidrottsgalan

Stefan och Kajsa i centrum på
Friidrottsgalan
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Friidrottsgalan

Pristagare vid Friidrottsgalan

Eniros pris för Årets genombrott i landslaget
Sofia Öberg, 800 m, IFK Lidingö

Nicklas Wiberg, tiokamp, FIK Färjestaden

Pumas pris för Årets landslagsprestation
Emma Green, höjdhopp, Örgryte IS

Stefan Holm, höjdhopp, Kils AIK

Folksams pris för Årets prestation i Folksam Grand Prix
Petra Olsen, stavhopp, Malmö AI

Johan Wissman, 400 m, IFK Helsingborg

Ateas pris för Årets prestation i Stora SM
Stefan Holm, höjdhopp, Kils AIK

Fortums pris för Årets prestation i Finnkampen
Ulrika Johansson, långdistans, Rånäs 4H

Stefan Tärnhuvud, sprint, Sundsvalls FI

Nordeas pris till Årets barn- och ungdomsledare
Kai Abrahamsson, IFK Lidingö

Svensk Friidrotts pris till Årets tränare
Johnny Holm, Kils AIK

Guldstipendiet
Sofia Öberg, 800 m, IFK Lidingö

Simon Gustafsson, diskus/kula, Katrineholms SK

Foton: Ryno Quantz
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Susannas världsrekord

7.68
10 februari 2008 är en dag Susanna Kallur aldrig kommer att
glömma. Världsrekord inomhus på 60 meter häck med 7.68.

Efter en stark inledning av inomhussäsongen låg det något
stort i luften inför Sannas lopp i tyska Karlsruhe. Få hade und-
gått att se att hon var i toppform och många hade pratat om

det hotade världsrekordet – utom Sanna själv.

När klockan stannade på 7.68 hade hon själv
svårt att tro att det var sant. Sannas kommentar
efter loppet blev snabbt klassiskt:

– Det är som en häckdjävul finns inom mig, som
har tagit över min kropp.

Tiden 7.68 var en hundradel under det tidigare världsrekordet
som Ludmila Engquist satte 18 år tidigare. Därmed blev Sanna
den fjärde svenska friidrottaren att sätta världsrekord inom-
hus efter Patrik Sjöberg, Christian Olsson och Kajsa Bergqvist.

Kallur satte inte bara världsrekord vintern 2008 utan också
fyra svenska rekord, tre på 60 meter häck och ett på 50 meter
häck.

Bäst i världen. Efter en imponerande
inledning av inomhussäsongen 2008
sprang Sanna Kallur ifrån allt och alla i
Karlsruhe den 10 februari och satte nytt
inomhusvärldsrekord. 
Foto: apb.se.

Svenska rekord 2008

19 stycken. Sanna satte själv fyra svenska rekord.
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13

Långlöpning

Intresset för löpning fortsätter att stiga i Sverige. Fler och fler
har löpning som motionsform och deltagarna i de stora loppen
ökar mer och mer. Under 2008 slog bland andra Göteborgs-
Varvet, Stockholm Marathon, Midnattsloppet och Lidingölop-
pet nya deltagarrekord. Löpning är på väg att bli trendigt i
vågen av ökat intresse för kropp, hälsa och välbefinnande.

– Det är fantastiskt att se det stora intresset för löpning.
Löpning är bland de enklaste motionssätten för att må bra och
trenden är tydlig att fler och fler vill hålla på. De stora loppen

är också numera mycket mer än bara lopp, de är väldigt väl-
arrangerade events och helhetsupplevelser för både löpare och
publik, säger Lennart Karlberg, ordförande i Svensk Friidrott.

Löpningsintresset har ökat under hela 2000-talet. Antalet lopp
och antal anmälda ökar. Under 2008 hade 218 långlopp cen-
tral sanktion med nära 420 000 starter. Till det kommer ytter-
ligare cirka 100 000 starter i över 300 övriga distrikts- och
motionslopp. Över en halv miljon starter alltså.

De flesta större loppen satte 2008 anmälningsrekord. Göte-

Svensk löparfeber
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borgsVarvet 45 000, Stockholm Marathon 18 300, Lidingö-
loppet 21 300 och Midnattsloppet Stockholm 19 200. Även
flera av de mellanstora loppen satte rekord som exempelvis
Stockholm Halvmarathon med 9 300, Bellmanstafetten 9 200
och det helt nya Midnattsloppet Göteborg med 7 300.

Dock kan man inte ta något för givet som lopparrangör då
konkurrensen bland loppen hela tiden ökar, främst kvalitets-
mässigt. Det märks inte minst då flera mindre lopp idag helt
försvunnit eller kraftigt gått ner deltagarmässigt.

Löpning i motionslopp och som folkrörelse slog igenom stort
i början på 60-talet i Sverige genom Lidingöloppets ökande
popularitet. Den andra riktigt stora ökningen kom med jog-
gingvågen över hela världen på 80-talet då framför allt
Stockholm Marathon slog igenom med dunder och brak.
Succén för den första maran i Sverige banade sedan väg för

dagens alla långlopp i stadsmiljö runt om i landet. Nuvarande
intresseökningen kan alltså betraktas som ”den tredje vågen”
där 70- och 80-talisterna har upptäckt löpningen som
motions- och tävlingsform.

Till den 31:a upplagan av Stockholm Marathon 2009 är 18
500 anmälda, den största siffran i loppets historia. 24 procent
av de anmälda är kvinnor. 54 procent kommer från Sverige
och största nation vid sidan av Sverige är Finland med drygt 
5 000 anmälda.

– Det finns ingen enkel förklaring till varför löpning är så
populärt nu, det är flera orsaker. Det går i trender och just nu
är folks intresse för välmående och hälsa väldigt starkt. Sedan
är det så att det som många gör vill flera göra, säger Ulf
Saletti, tävlingsledare för Stockholm Marathon.

I slutet av november var anmälningstaket till Stockholm

14

Långlöpning

Intresset för löpning har aldrig varit större än det är idag i Sverige. 
Över en halv miljon starter görs i svenska lopp årligen. 
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Marathon 2009 nått. Anmälningstaket som man sätter själv
har höjts stegvis för varje år och ligger nu på 18 500.

– Vårt ledord är att ge bästa service till alla deltagare. Vi vill
inte ta emot fler anmälda än att vi kan bibehålla vår kvalitet
och att vi känner oss säkra på vad banan sväljer i kapacitet.
Till i år arbetar vi bland annat med att förbättra servicen längs
banan och innan samt efter loppet, säger Ulf Saletti.

GöteborgsVarvet på väg att bli störst
Den 10 november 2008 satte GöteborgsVarvet stopp för
anmälningarna till tävlingen 2009. Smått fantastiska 53 593
löpare var registrerade när anmälan stängdes. Därmed finns
det goda förutsättningar för att GöteborgsVarvet kommer att
bli världens största halvmaraton 2009 då det tidigare största,
BUPA Great North Run i Newcastle i Storbritannien, hade 52
000 anmälda 2008. Totalt räknar GöteborgsVarvet med cirka
65 000 löpare i sina lopp under tävlingshelgen i maj.

– Vi upplever en ny joggingvåg över hela världen nu och att
människor har ett stort intresse för kropp och välbefinnande.
Det allra roligaste är att vi ser en så stark ökning av kvinnors
deltagande även i de längre loppen. De senaste åren har kvin-
norna ökat från 15 till nästan 30 procent i vårt lopp. Jag tror
att vi kan nå ett 50-50-föhållande inom överskådlig tid, säger
Bo Edsberger, tävlingsledare för GöteborgsVarvet.

I Lilla GöteborgsVarvet upp till 17 år är andelen tjejer och kil-
lar lika stor och i det stora loppet är det gruppen tjejer i åldern
20-30 år som ökar mest.

GöteborgsVarvet har noga tittat på hur andra arrangörer av
andra motionslopp, både löpning och andra idrotter, genom-
för sina arrangemang. Främst har man tagit intryck och fått
inspiration för delarna vid sidan av själva tävlingen.

– Vi kommer att arbeta ännu mer med att kvalitetssäkra arran-
gemanget och utveckla runt-omkring-aktiviteterna och den
kommersiella delen. Folkfesten kring GöteborgsVarvet är unik
och den vill vi förstärka ännu mer. Vi vill även öka antalet
internationella löpare och stärka GöteborgsVarvets varumär-
ke, säger Bo Edsberger.

Rekord även i Lidingöloppet
Även Lidingöloppet lyckades sätta nytt deltagarrekord 2008.
Över 21 000 i själva Lidingöloppet och totalt 34 475 löpare i
alla klasser och lopp.

– Det är ingen tvekan om att de stora loppen är mycket vikti-
ga för våra arrangerande föreningar inom Svensk Friidrott. Ett
välarrangerat lopp är en god rekryteringsbas av nya medlem-
mar och en stark inkomstskälla för att driva den vardagliga
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Långlöpning

Vid sidan av det enorma halvmaratonloppet i Göteborgs finns även
StavGöteborgsVarvet. 
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verksamheten i föreningen på ett bra sätt, säger Lennart
Karlberg.

Löpning som ren motionsform ökar också. Enligt en under-
sökning som Statistiska Centralbyrån och Riksidrottsförbun-
det årligen genomför motionerar 17 procent av svenskarna
med löpning minst en gång i månaden. Det innebär att 1,3 mil-
joner svenskar i ålder 7-70 år har intresset löpning. I en under-
sökning som Svensk Friidrott gjort bland ungdomar i åldern
17-19 år svarade 22 procent att de regelbundet sysslar med
löpning som motionsform.

Tredigt att springa
För Puma som är en av huvudsponsorerna för Svensk Friidrott
är det stora löparintresset mycket viktigt.

– Löpning har förändrats en hel del de senaste åren. Tidigare
har det kanske upplevts som nördigt att jogga. Nu är det inte
fult att springa längre, det håller på att bli trendigt, säger
Anders Szalkai, löpningsansvarig på Puma i Sverige.

Puma är sedan tidigare stora inom mode, street och lifestyle-
området och arbetar nu hårt för att öka marknadsandelen
inom löpning med skor och kläder. Genom samarbetet med
Svensk Friidrott vill man självklart synas med sitt varumärke
och samtidigt visa att produkterna fungerar vid ”maximal per-
formance” genom sina kläder för friidrottslandslaget.

– Konfektionsindustrin har hjälpt till att öka intresset för löp-
ning och fler vågar hålla på med löpning nu. Det finns ett stör-
re utbud av utrustning som fler kan identifiera sig med och
känna sig bekväma och trendiga i, säger Anders Szalkai. 

Löpartrenden höll inte bara i sig 2008 utan tog ett rejält skutt
framåt. Mycket talar för det även 2009, trots finanskris och
begynnande lågkonjunktur.
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Långlöpning

Intresset för motionslöpning i Sverige fortsätter att öka. För
att ta hand om det stora löparintresset erbjuds friidrottsför-
eningar och deras ledare löpträningsutbildningar.

I Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning står det att
”Friidrotten ska sträva efter att även de som sysslar med
individuell löpning ska känna sig delaktiga i den lokala fri-
idrotten.” Därför har den nya löpträningsutbildning sedan
2007 erbjudits klubbarna. Tanken bakom initiativet är att
rusta klubbarna bättre för att ta tillvara och uppmuntra det
väldiga intresset som finns för löpning. Utbildningen är till
för dem som vill bli löptränare och dem som vill lära sig mer
om löpning.

Sedan starten för två år sedan har 160 personer utbildats i
steg 1 och 30 st i steg 2 samt ett 25-tal som har gått utbild-
arutbildningen. Under 2009 kommer utbildningarna att ske
på distriktsnivå och målet är då 300 löptränare som gått
steg 1.

– Det har varit väldigt populärt och vi börjar få bra täckning
nu över hela landet. Det är viktigt att få ut utbildningen i

hela Sverige och inte bara se till löparintresset i storstäder-
na, säger Kent Claesson som är ansvarig för träningsutbild-
ningen inom Friidrottsförbundet.

I utbildningen ingår bland annat träningslära, träningspla-
nering, rehabiliteringsträning, mental träning och löpning-
ens olika träningsformer i teori och praktik. Även hur klub-
barna ska arbeta med rekrytering av löpare finns med i
utbildningen.

– Minst lika viktigt som att klubbarna har bra tränare för
motions- och långlöpning är att klubbarna är duktiga på att
rekrytera och få in klubblösa motionärer till sin verksamhet,
säger Kent Claesson.

Ett speciellt projekt som syftar till att nå just de många unga
som sysslar med löpning som motionsform är det så kallade
”löpinitiativet”. Projektet är ännu i sin linda och tanken
som Friidrottsförbundet har är att under 2009 konkretisera
en plan för hur dessa många unga ska kunna nås och erbju-
das motions- och löpverksamhet på lokal föreningsnivå.

Utbildning tar hand om löpintresset

Centralt sanktionerade lopp 2008

420 000 starter i 418 lopp
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Stockholm Marathon
Foto: Martin Ekequist

Lidingöloppet
Foto: Felix Oppenheim
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Långlöpning
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Anmälningsutveckling i de stora långloppen, anmälda löpare

Att springa är både roligt och trendigt.
Tjurruset kräver dock sina män. 
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Många löpare som springer de stora långloppen är ofta
klubblösa. Stockholm Marathon och GöteborgsVarvet har in-
sett att det finns en stor potential i den gruppen och båda
loppen bedriver mycket lyckosamma träningsgrupper för
dessa löpare. 

Att springa ett långlopp eller motionslopp innebär inte med
automatik att man behöver vara med i en förening ansluten
till Svenska Friidrottsförbundet. Många motionärer bedriver
både träning och tävling helt själva, långt ifrån den organi-
serade klubbverksamheten. Flera undersökningar har dock
visat att många kan tänka sig att gå med i en friidrottsklubb.

GöteborgsVarvet började för fem år sedan att erbjuda sina
anmälda löpträning i grupp. Tillströmningen har varit god
och under hösten 2008 var nära 500 löpare med på gemen-
samma träningar på nio orter i Västra Götaland.

– Det har visat sig att det finns ett behov av löpträning i
grupp utan att man ska behöva ansluta sig till en klubb med
allt vad det innebär. Löpargruppernas gemensamma träning-
ar har varit en väldig succé, säger Anders Szalkai som lägger
upp träningsprogrammen för
Stockholm Marathons löpar-
grupper.

Team Stockholm Marathon
som det kallas började 2007
och redan andra året var det
över 700 deltagare med.
Löparna är indelade i trä-
ningsgrupper efter den tid
man tror sig ha på maraton.
Åtta grupper erbjuds med
förmodade sluttider på mel-
lan tre och fem timmar.
Intresset har varit så stort att
man också kunnat ta ut en
träningsavgift i vilket det
ingår 40-talet ledarledda trä-
ningar och föreläsningar.

Förebilden för de gemensam-
ma träningarna har varit
Sparta i Köpenhamn som
under en längre tid arrangerat
söndagsträningar för icke
klubbanslutna i deras lopp.

– Många tycker att det verkar för seriöst att gå med i en fri-
idrottsklubb och de tror inte att de kan göra det. Då är de
här löpargrupperna ett bra alternativ. Många klubbar har
inte haft så mycket motionsverksamhet att erbjuda heller
utan har prioriterat eliten. Men jag tror att fler och fler klub-
bar börjar tänka om och skapar egna löpargrupper nu, säger
Anders Szalkai.

För att organisera träning för 700 löpare där de största
grupperna är på 80-90 personer krävs många ledare och trä-
nare. Team Stockholm Marathon har 80 ledare engagerade
för att få träningsgrupperna att fungera, säger Anders
Szalkai.

– Många av våra ledare nu är de som själva börjat träna med
Team Stockholm Marathon och känner att de vill ta ansvar
för en grupp.

Varje träningspass har sitt eget tema. GöteborgsVarvets trä-
ningsgrupper erbjuds allt ifrån distans och långpass till fart-
lek, backpass och intervaller.
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Långlöpning

Succé erbjuda träning för klubblösa
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Att få träna i grupp utan att
tillhöra en klubb har blivit en
framgångssaga. 
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Jagat villebråd. Mustafa Mohamed
under ett av sina sista hårda trä-
ningspass i japanska Fukuoka inför
OS i Beijing. Tränaren Ulf Friberg
lyckas nätt och jämnt hålla undan.
Foto: Jimmy Wixström/Aftonbladet.
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Landslagsverksamheten

Sverige tog två medaljer vid inomhus-VM genom Stefan Holm, som tog sitt fjärde
VM-guld inomhus, och Johan Wissman som tog silver på 400 m. Starka insatser
vid Europacupen gjorde att Sverige kvalificerade sig till lag-EM 2009. Mångkam-
parna, både manliga och kvinnliga laget tog steget upp i Superligan. Till junior-
VM i Bydgodzcz, Polen skickade Sverige en rekordstor trupp. Det var några av
glädjeämnena under landslagsåret 2008.

Femnationslandskamp, Glasgow Storbritannien, 26 januari
I den traditionella femnationslandskampen deltog Sverige tillsammans med USA,
Tyskland, Storbritannien samt ett kombinationslag från det Brittiska Samväldet.
Det blev en jämn landskamp där vi slutändan hamnade på en fjärde plats. Två
svenska grensegrar kunde vi notera. Sanna Kallur vann 60 m häck på världsti-
den 7,81 och Johan Wissman sprang hem 200 m-loppet.

Europacupen inomhus, Moskva Ryssland, 16 februari
Det blev en sjätte plats för vårt manliga lag bland åtta deltagande nationer.
Tävlingen bestod av åtta individuella grenar plus stafett. Enda grensegern stod
Johan Wissman för som dominerade 400 m-loppet från start till mål. 

Inomhus-VM, Valencia Spanien, 7-9 mars
Den svenska truppen bestod av sex män och fem kvinnor. Tyvärr drabbades
landslaget av några tunga återbud inför mästerskapen vilket förstås påverkade
medaljförutsättningarna. 
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Landslagsverksamheten
Mål

1 Vid varje mästerskap är målet att 70% av
truppen ska prestera bättre än sin ranking
vilket gäller både för senior- och juniormäs-
terskap.

2 Både det manliga och det kvinnliga laget ska
gå upp i Europacupens Superliga. Att vinna
Finnkampen med samtliga fyra lag är också
en given målsättning.

Utfall
1 Av de tre internationella mästerskapen 2008

lyckades landslagstruppen till JVM uppnå
målet att 70% av truppen ska prestera bättre
än sin ingångsrankning. På OS samt IVM
blev utfallet strax över 50%. På OS var för-
hållandet 7 förbättringar av 13 möjliga, på
IVM var förhållande 6 förbättringar av 11
möjliga.

2 Både det manliga och kvinnliga Europacup-
laget uppfyllde målsättningen och kommer
under 2009 att vara med i den högsta ligan,
lag-EM. Det kvinnliga laget samt de två ung-
domslagen vann sina finnkampslandskam-
per, alltså tre av fyra möjliga segrar.

De svenska kvinnorna försvarade ännu en gång
segern i Finnkampen. Jessica Samuelsson, Lena
Berntsson och Emma Magnusson. Fo
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Den manliga höjdfinalen blev en riktig rysare där Stefan Holm och Yaroslav
Rybakov bjöd på en stenhård duell. Återigen var Stefan den starkare och när han
vände tävlingen till sin fördel genom att klara 2,36 i första försöket så var
Rybakov en slagen man. Därmed var Stefans fjärde guld på inomhus-VM ett fak-
tum. En fantastisk prestation i det som kom att bli värmlänningens sista inom-
husmästerskap.

Johan Wissman gjorde en enorm kämpainsats i 400 m-finalen där han från för-
sta steget visade att han ville vara med och slåss om guldet. Han tog täten direkt
och passerade halvvägs på 21,10 (!) och han var fortfarande i ledningen in på
upploppet. Johan orkade dock inte stå emot Tyler Christophers attack men höll
galant undan till en mycket välförtjänt silvermedalj. 

Alhaji Jeng bjöd på en stabil hoppning i finalen och klarade 5,70 som räckte till
en sjunde plats. Två personliga rekord bjöd mästerskapsdebutanterna Lena
Berntsson och Kajsa Haglund på. Mattias Claesson och Robert Kronberg var
båda i semifinal men ingen av dem var riktigt nära att nå finalen. Nyblivna
världsrekordhållerskan Sanna Kallur tvingades avstå semifinalen på 60 m häck
på grund av känningar i höger baklår. 

Sammanfattningsvis blev det ett guld, ett silver och ytterligare en finalplats.

JNM/UNM Mångkamp, Jyväskylä Finland, 7-8 juni
Totalt blev det nio medaljer till den svenska tuppen. Det enda guldet tog Frida
Linde som vann sjukampen i F19 på 5 542 p vilket för upp henne som tvåa i
juniorstatistiken genom tiderna.

Finninvasion. De svenska männen lyckades nära nog
stå emot den finska laginsatsen i Helsingfors. Johan
Wallerstein, John Laselle och Erik Emilsson. 

Landslagsverksamheten
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Landslagsverksamheten

Mångkampslandskamp, Jyväskylä Finland, 7-8 juni
Den traditionella mångkampslandskampen mot Finland och Estland gav en rik-
tigt framskjuten placering genom Nadja Casadei som satte personligt rekord med
5 771 p och blev tvåa.

Europacupen, Istanbul Turkiet, 21-22 juni
Europacupen bjöd i år på speciella förutsättningar då tävlingen också fungerade
som kvalificering till lag-EM 2009. Det innebar dels att män och kvinnor räkna-
des ihop samt att Sverige också konkurrerade med alla övriga nationer om de
tolv platser som stod på spel till Superligan i lag-EM. När alla resultat från hel-
gens samtliga Europacuper summerades visade det sig att Sverige totalt placera-
de sig som tionde nation och därmed kommer att få mäta sin krafter med de
stora nationerna 2009.

Det var framförallt herrarnas andra dag i Istanbul som möjliggjorde avance-
manget. En stark laginsats med topp-tre-placeringar i nio av de elva grenarna.
Herrarnas andra dag innebar också seger i Istanbulgruppen på 117 p före
Ukraina 106,5 p och Slovenien 96 p. 

Damerna slutade på en fjärde plats med 86 p, 5,5 p upp till arrangerande Turkiet
medan Grekland med 124 p och Rumänien 117,5 stod i en viss särklass.

Europacupen Mångkamp, Jyväskylä Finland, 28-29 juni
Avancemang till Superligan för både det manliga och kvinnliga laget blev utfal-
let för mångkamparna. Nicklas Wiberg anförde herrarna till seger totalt genom
att också vinna individuellt. Segerpoängen skrevs till 8 040 p och därmed var en
”drömgräns” passerad för första gången. Kvinnliga laget slutade tvåa totalt.

Junior-VM 19 år, Bydgodszcz Polen, 8-13 juli
Den största svenska truppen någonsin, 36 aktiva, på ett junior-VM bjöd på nio
topp-åtta-placeringar, dock ingen medalj. Många av finalisterna har ett år kvar i
klassen och Benjamin Olsson som blev femma, bästa svenska placering, på 100 m
har två år kvar. Övriga som tog en plats bland de åtta bästa var Simon Gustafsson
sexa i kula, Markus Johansson åtta i slägga, Sofia Öberg sexa på 800 m, Frida
Persson sjua på 400 m häck, Ellen Björklund åtta i höjd, Petra Olsen åtta i stav,
Anna Wessman sjua i spjut och Frida Linde åtta i sjukamp.

OS Bejing Kina, 15-24 augusti
OS-truppen bestod av åtta män och fyra kvinnor. Förberedelserna kom att till
stor del handla om de skador som truppen drabbades av under våren och för-
sommaren. Skadeproblematiken fanns hos många aktiva och påverkade möjlig-
heterna till optimala förberedelser. Toppbreddmässigt var det ett bra OS med sex
placeringar bland de tolv bästa. Det har inte hänt sedan 1984 i Los Angeles. 

Stefan Holm hade förhoppningar att bli den förste manlige höjdhoppare att ta
två OS-guld men det stannade vid en dröm. Ryske Andrei Silnov var klart bäst
för dagen och vann på 2.36. Däremot hade Stefan länge medalj inom räckhåll
men det blev till slut en fjärdeplats på 2.32. Stefans OS-facit på sin trea starter
blev således; 2000 i Sydney – fyra, 2004 i Aten – etta, 2008 i Bejing – fyra.

Johan Wissman blev förste svensk i en OS-final på 400 m sedan 1920. På grund
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Johan Wissman blev åtta i OS och var den förste
svensken i en OS-final på 400 m sedan 1920.
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av få lopp på distansen tidigare under sommaren fick han en tuff lottning. Redan
i försöken presterade han 44,81 som trea i sitt heat. I semfinalen förbättrade han
sig till 44,64 efter ytterligare en toppinsats. Två tuffa lopp och några veckors
missad träning på grund av skadekänning gjorde att Johan inte riktigt orkade i
finalen utan blev till slut åtta. 

Carolina Klüft hade under våren beslutat sig för att avsluta sin 7-kampssatsning
för att istället helt koncentrera sig på längd och tresteg. I kvalet gick ”Carro”
enkelt till final med ett första hopp på 6,70 som var det tredje längsta. I finalen
inledde hon med ett långt övertramp men därefter blev det två betydligt sämre
hopp och hon stannade på 6,59 och en nionde plats. I trestegskvalet som gick
första dagen nådde Carolina 13,97.

Emma Green hade prickat formtoppen perfekt. Samtidigt fick hon konstatera att
det var tidernas bästa höjdfinal som hon deltog i. Tia Hellebaut som vann och
Blanca Vlasic klarade båda 2,05 och 2,01 räckte inte ens för medalj. Trots nya
årsbästat 1,96 fick Emma den här gången nöja sig med en nionde plats.

Mustafa Mohamed var i sin andra raka OS-final på 3000 m hinder. Det blev en
långsam och småryckig final där Mustafa hängde bra med ut på sista varvet men
där krafterna tröt rejält och han fick släppa fyra-fem löpare förbi sig. Nu blev
det en fullt godkänd tionde plats i ”Musses” fjärde raka stora mästerskapsfinal.

Magnus Arvidsson gjorde en som vanligt mycket stabil insats. I finalen gjorde
Magnus tre jämna kast med 80,16 som längst. Det räckte till en elfte plats.

Övriga svenska deltagare i Bejing och som försvann i kvalet var Linus Thörnblad
höjd, Alhaji Jeng stav, Jesper Fritz stav, Niklas Arrhenius diskus, Anna Söderberg
diskus och Susanna Kallur. ”Sanna” hade satt världsrekord inomhus på 60 m
häck och inlett utesäsongen på ett strålande sätt när skadebekymren blev allt mer
påtagliga. OS-drömmen hölls ändå vid liv och trots att hon inte tävlat på drygt
två månader fanns vissa förhoppningar. I försöken var ”Sanna” näst snabbast av
alla med 12,68 och drömmen levde så långt. Men den släcktes på första häcken
i semifinalen där ”Sanna” kom för nära, slog i med första benet, och gjorde en
rejäl vurpa. ”Sannas” fall blev på något sätt symptomatiskt för ett OS där
Sverige inte hade marginalerna på sin sida.

Nordiska Juniorlandskampen 19 år, Fana Norge, 16-17 augusti
Två rekordjämna matcher där minsta möjliga marginal skiljde Sverige från två
segrar. Bland flickorna stannade både Norge och Sverige på 200 p men där nors-
korna vann tack vare fler grensegrar, sju mot sex. Bland pojkarna drog Finland
det längsta strået och vann på 202,5 p vilket var tre poäng mer än Sverige.

Finnkampen, Helsingfors Finland, 29-30 augusti
På förhand såg det ungefär som det gjort under hela 2000-talet. Svensk fördel på
damsidan medan de finländska herrarna fick ikläda sig favoritskapet på
Helsingfors Olympiastadion. Herrarna hade ett statistiskt underläge på -25 p att
jobba med och efter en stark första dag hade de plockat in tiotalet poäng. Sverige
fick dock inkassera fjärde raka förlusten på herrsidan. 

Stefan Holm gjorde sin femtonde och sista Finnkamp vilken slutade med en
andra plats efter Linus Thörnblad. I övrigt från det individuella perspektivet

Landslagsverksamheten
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Elit och landslag

kunde noteras att Robert Kronberg tog sin elfte raka seger på 110 m häck, Erik
Sjökvist tog hem ”dubbeln” på 5 000 m och 10 000 m.

I damkampen infriade vi favoritskapet och tog åttonde raka segern. Segermar-
ginalen krympte under andra dagen och skrevs i slutändan till 10 p. Några pre-
stationer som utmärkte sig var bland andra Anna Söderbergs seger i diskus med
61,87 och Ulrika Johanssons dito på 3000 m hinder. Carolina Klüft ordnade
seger i längd, tresteg och bidrog till segern i korta stafetten.

Drygt halva laget var nytt jämfört med året innan och för 25 aktiva var det
landslagsdebut. 

Ungdomskamperna bjöd på en formidabel svensk uppvisning med två storsegrar.
Pojkarnas marginal blev 37 p och flickornas 33 p. 

Junior-NM 22 år, Tammerfors Finland, 6-7 september
För första gången var de baltiska länderna inbjudna och deltog med små trupper.
Sverige tog elva guld, tio silver och fem brons. Malin Ström blev dubbelsegrare
genom att vinna både 100 m och 200 m. Övriga svenskar överst på pris-
pallen var Nil de Oliveira 200 m, Johan Walldén 800 m, Mehdi Alkhatib höjd,
Michel Tornéus längd, Andreas Otterling tresteg, Per Rosell diskus, män 4 x 100 m,
Frida Aspnäs 5000 m och Sofia Larsson diskus.

NM Terräng, Köpenhamn Danmark, 15 november
Oskar Käck tog silver, spurtbesegrad av norske Öystein Sylta medan Erik
Sjöqvist tog bronset. Kompletterat med Johan Wallerstein och Erik Pettersson
tog herrarna lagguldet. Bland damerna visade Ida Nilsson att hon är på väg till-
baka genom att bli bästa svenska på tredje plats. Även här blev det lagguld
genom Ida tillsammans med Lisa Blommé och Hanna Karlsson.

EM Terräng, Bryssel Belgien, 14 december
Mustafa Mohamed tog sin tredje raka medalj i terräng-EM. Det bjöds på tuffa
förutsättningar med lera och tungsprungen bana där ”Musse” halvvägs in i lop-
pet försökte skaffa sig en lucka i ledningen. Nu fick han ge sig för den ukrainske
terrängspecialisten Sergey Lebid och brittiske Mo Farah. Det svenska manliga
laget hamnade på nionde plats.

Ida Nilsson gjorde ett väldisponerat lopp där hon hela tiden plockade placering-
ar och slutade på en fin 21:a plats. I lagtävlingen blev det en elfte plats.

Oskar Käck tog silvermedaljen vid NM i terräng i
Danmark.
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Elit och landslag
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Under hösten startades Team Barcelona, en landslagssatsning mot EM i Barce-
lona 2010. I satsningen ingår 75 aktiva och 50 tränare och förebilden är den
lyckade satsningen som landslaget gjorde inför EM 2006 i Göteborg. I program-
met ingår ett antal gemensamma aktiviteter, träffar och träningsläger på väg fram
till 2010 samt olika former av support och utbildning. Team Barcelona hade upp-
start med en gemensam samling i Växjö i december.

Huvudansvaret för utvecklingen av aktiva ligger på respektive hemmaförening.
Svensk Friidrott medverkar i utvecklingen genom att erbjuda olika stödformer,
bland annat i form av landslagets ordinarie verksamhet samt utbyte och förmed-
ling av kunskaper och erfarenheter vid olika utvecklingsträffar som genomförts
grengruppsvis under året.

Team Eniro Elitidrottsskolan är en brygga för de aktiva som befinner sig mellan
internationell juniorelit och en internationell konkurrenskraftig karriär som
senioraktiv. Erfarenheten har visat att det steget många gånger är svårt för den
aktive och hans/hennes förening att ta på egen hand och att det inte alltid – eller
ens främst – handlat om själva träningskomponenten.

Stöd till aktiva

• 13 aktiva har haft stöd av SOK:s Topp-
och Talangprogram.

• 17 aktiva har fått stöd av Svensk Friidrotts
Mästerskapsgrupp.

• 15 aktiva har fått stöd av Team Eniro 
Elitidrottsskolan.

• 300 aktiva har deltagit i en eller flera ut-
vecklingsträffar.

• 300 aktiva har tävlat i landslagen.

Elit och landslag

Från mångkamperska till hoppare. Carolina Klüft
övergav sjukampen och blev hoppare 2008. I OS-
finalen blev hon nia i längdhopp. 
Foto: Jimmy Wixström/Aftonbladet.
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Elit och landslag

Grundpelarna för Elitidrottsskolan är teambildning, mentorskap, prestationspsy-
kologi/mental träning, kostutbildning, mediautbildning, internationell match-
ning/utlandstävlande på rätt nivå samt tillfällen att möta svenska och internatio-
nella aktiva/tränare. Under 2008 har sex samlingar gjorts i Elitidrottsskolan där
den största var i samband med träningslägret i Monte Gordo i Portugal. På plats
fanns läkare, sjukgymnaster, dietist, mental rådgivare och lyftinstruktör för att
serva de aktiva. 

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK har under verksamhetsåret stöttat Svensk
Friidrott i följande projekt: Topp- och talangprojektet, Team Eniro Elitidrotts-
skolan, skadeförebyggande projektet och uppdatering av kravanalyserna.

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

OS-pre camp i Japan
I samarbete med SOK arrangerades ett pre camp inför OS i Fukuoka i Japan med
ambitionen att samla så många olika idrottare som möjligt på ett gemensamt pre
camp inför OS Beijing. Friidrotten är sedan tidigare van vid Fukuoka och dess
mycket goda träningsmöjligheter då vi genomfört ett träningsläger där våren
2007. Tio av de tolv OS-aktiva och deras tränare var på plats i Fukuoka.

Samarbetet med SOK kring skadeförebyggande projektet fortsatte under 2008
under ledning av Svensk Friidrotts sjukgymnast Jenny Jacobsson. Satsningen rik-
tar sig mot mindre skador för de aktiva som ingick i SOK:s topp- och talangpro-
jekt, Mästerskapsgruppen samt Team Eniro Elitidrottsskolan. Samarbetet mellan
aktiva, tränare, det lokala medicinska nätverket, Svensk Friidrotts medicinska
team kring landslagen samt förbundsledningen har förbättrats.

Kravanalyserna i grenarna 100 m, 200 m, 400 m, medel/långdistans, kort och
lång häck, höjd samt tresteg har slutförts. Huvudsyftet med kravanalyser är att
ge en vägledning och indikation om vad som kan komma att krävas för att ta
medalj vid OS samt ”utvecklingstrappor” för respektive gren och hur vägen till
medaljnivån kan tas. Syftet är att synliggöra utvecklingsstadier och utvecklings-
strategier för en potentiell OS-medaljör.

Arbetet med Mästerskapsgruppen utvecklades ytterligare under året med för-
stärkning av resurserna. Stödet till gruppen har varit individbaserat utifrån de
verksamhetsplaner de aktiva och tränarna lämnat in. Som en viktig del har hela
premien för Folksams vårdkostnadsförsäkring ingått för samtliga aktiva.

Ny organisation
Svensk Friidrott har under verksamhetsåret haft en grengruppschef, GGC
medel/långdistans anställd på 50% och från och med 1 okt en GGC för kast på
50%.  I arbetsuppgifterna för GGC ingår att vara en sammanhållande kraft inom
sin grengrupp. Nya förbundskapten har omorganiserat verksamheten för grenut-
vecklingsansvariga, GUA genom att bemanna posterna med två personer per
gren och kön jämfört med en person tidigare. En av de viktigaste arbetsuppgif-
terna för en GUA är att ha nära kontakt med aktiva som är aktuella för lands-
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Jesper Fritz knep en av de sista platserna till OS där
han blev utslagen i kvalet.
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lagsuppdrag samt att genomföra utvecklingsträffar. Så långt som möjligt skall
strävan vara att försöka medverka till att göra träningssituationen i hemmamil-
jön så optimal som möjligt. 

Förutom traditionell medicinsk service vid landslagets internationella uppdrag
ingår även bland annat utarbetande av kostråd, rådgivning i idrottsmedicinska
frågor och antidopingaktiviteter i den medicinska verksamheten. I samband med
GE Galan i februari genomfördes en utbildningsdag för samtliga läka-
re/terapeuter inom landslagsorganisationen. Utbildningsdagen för det medicins-
ka nätverket genomfördes i samband med DN Galan där med tema OS-förbere-
delser.

En omfattande uppdatering av Svensk Friidrotts antidopingpolicy har genomförts
och material och information har publicerats på friidrott.se. Antidopingpolicyn
tillsammans med de kostrekommendationer Svensk Friidrott står för är en viktig
del i det antidopingarbete som kontinuerligt genomförs i utbildningar och trä-
ningsträffar.

En central del i antidopingarbetet är att visa att Svensk Friidrotts bästa aktiva är
tillgängliga för RF:s antidopingsgrupp och deras Out Of Competition-tester,
OOC. Under 2008 genomfördes 291 OOC-tester på 253 olika aktiva. Av de 253
testade stod de aktiva som var med i SOK topp- och talanggrupp, Mästerskaps-
grupp och Elitidrottsskolan för 10% av testerna. Totalt togs 397 tester på täv-
ling och träning under 2008. Målsättningen är att minst 70% skall tas på träning
(OOC) och resterande tester tas på tävling. Under 2008 stod OOC för 73% av
testerna.

Out of competition

Elit och landslag

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

400

300

200

100

Antal tester
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Snabba stafettkillar. Christoffer Sandin, Benjamin
Olsson, Stefan Tärnhuvud och Per Strandqvist. 
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Barn och ungdom

Nordea Friidrottsskola genomfördes sommaren 2008 i 144 föreningar där över
10 000 barn och ungdomar, de flesta mellan 8 och 12 år gamla, gavs möjlighet
att prova friidrott under en eller flera sommarveckor. 

Bland de 12 nya arrangörerna fanns bland annat Åtvidabergs IF och Gällivare
SK, föreningar som genom Nordea Friidrottsskola tagit chansen till en rejäl
”nystart” av sin barn- och ungdomsverksamhet. Drygt 1 000 äldre ungdomar
fick också prova på ledarskap i Nordea Friidrottsskola.

Årets upplaga av Nordeakampen, lagtävlingen för Sveriges bästa klubblag i 15-
årsåldern, genomfördes med rekorddeltagande. 32 mixade lag, 34 pojklag och
49 flicklag var med i de sju kvalmatcherna. Finalen i Växjö avgjordes inte förrän
på sista stafettsträckan. Segermarginalen blev till slut 19 poäng (vilket motsvarar
0,17 sekunder i stafetten) för Huddinge AIS som därmed tog sin första seger i
mixklassen. För Huddinge blev det dubbelseger då de också segrade i pojkklas-
sen före IFK Växjö och Hammarby IF. I flickklassen blev det guld till Västerås
FK, silver till Ullevi FK och brons till Gefle IF. 

Nordea Regionmästerskap – regionmästerskapen för 13- och 14-åringar i Göta-
land, Svealand och Norrland – omfattade i år sex tävlingar. För första gången
anordnades både inomhus- och utomhusmästerskap i alla regioner. Totalt deltog
765 aktiva i inomhusmästerskapen och 929 i utomhusmästerskapen.

30

Barn och ungdom
Mål

1 Friidrottsskolor för nybörjare (barn & ung-
dom) i minst 150 föreningar.

2 Friidrotten ska öka sina närvarosiffror i LOK-
stöder, ålderskategorierna 13-16 och 17-20 år.

3 SFIF arrangerar erfarenhetsutbyte för ung-
domstävlingsarrangörer.

4 SFIF startar ett ”tonårsprojekt”.

Utfall
1 Inom Nordea Friidrottsskola genomfördes

144 st och utöver dessa har ett antal för-
eningar genomfört friidrottsskolor i egen regi.

2 Efter första halvåret 2008 är närvarosiff-
rorna i LOK-stödet på en liknande nivå som
tidigare.

3 Har inte genomförts.
4 För tonåringar har Nordea regionmäster-

skap och ScandiCamp, träningsläger för 18-
25-åringar i samarrangemang mellan friid-
rottsförbunden i Sverige, Danmark och
Norge, genomförts. Något nytt tonårsprojekt
har inte startats.
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Nordea Friidrottsskola fortsätter att öka i popularitet
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Ungdomsrådet ses som en parallell till Elitidrottsskolan för att utbilda och för-
bereda unga för större ledaruppdrag inom friidrotten. Ungdomsrådet har under
2008 funnits representerade på förbundsstyrelsens samtliga möten. Rådet har
också medverkat i andra större möten som exempelvis UC-möten, förbundsårs-
mötet och på tävlingar runt om i Sverige. Dessutom har Ungdomsrådet fått möj-
ligheten att delta i flera internationella konferenser som Marathon for a United
Europe i Aten, Nordisk barn & ungdomskonferens på Island, European Youth
and Sport Forum 2008 i Paris samt Nordiskt barn- och ungdomsmöte i Oslo.

Ungdomsrådet arrangerade inspirationsträff
Ungdomsrådet arrangerade vid Stora SM i Västerås en inspirationsträff där 27
unga ledare fick chansen att byta erfarenheter, lyssna på föreläsningar, se på SM
och få inspiration till fortsatt ungt ledarskap. Dessutom har fyra av medlemmar-
na i Ungdomsrådet under hösten planerat och genomfört två seminari-
er/nätverksträffar för drygt 50 deltagare som varit ledare på Nordea
Friidrottsskolor. Rådet var även representerat vid höstens ordförandekonferens
samt vid Riksidrottsforum i Umeå.

ScandiCamp är ett träningsläger för 18-25-åringar i samarrangemang mellan fri-
idrottsförbunden i Sverige, Danmark och Norge. 2008 stod Svensk Friidrott som
värd för lägret i Stenungsund i månadsskiftet juni-juli. Lägret för 45 aktiva, leda-
re och tränare innehöll en aktivitetsdag och två träningsdagar grengruppsvis.

Löparrangemangen Happy Mil i samarbete mellan friidrottsföreningar och loka-
la McDonaldsrestauranger har genomförts med nära 10 000 barn i åldrarna 7-
11 år i 57 lokala arrangemang. De största loppen genomfördes i Göteborg,
Stockholm och Karlskrona.

Sommarlov på idrottsplatsen.

Nordea Friidrottsskolor

10 000 barn och ungdomar i
144 Friidrottsskolor

Barn och ungdom
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Utbildning

Under året har Svensk Friidrott genomfört en omorganisation av den regionala ut-
bildningsverksamheten. Ansvaret för utbildningsverksamhet, som tidigare låg på
Friidrottscentrum, FC, ligger nu på distriktsförbunden, SDF.

Under våren fick distrikten ta ställning till om de ville ansvara för utbildnings-
verksamheten på egen hand eller i samverkan med närliggande distrikt. I sam-
band med SM i Västerås hölls en utbildningskonferens för samtliga 23 distrikt.
Den regionala utbildningsverksamhet som distrikten nu har ansvaret för är
utbildning av barnledare, ungdomstränare 10-14 år, ungdomstränare 14-17 år,
löptränare, framtidsledare och distriktsdomare. Som samordnare för distriktens
utbildningsverksamhet finns nio Utvecklingscentrum, UC.

Nio distrikt, Västerbotten, Dalarna, Stockholm, Närke, Göteborg, Gotland, Små-
land, Blekinge och Skåne, har tagit på sig det formella ansvaret för den regiona-
la utbildningen från och med hösten 2008.

Som en följd av distriktens utökade utbildningsuppdrag har nya kursledare
utbildats vid fyra tillfällen under året; framtidsledare, löptränare, disktriktsdo-
mare och ungdomstränare.

UC har under 2008 utbildat 331 nya barnledare 7-10 år, 203 nya ungdomsträ-
nare 10-14 år och 128 nya ungdomstränare 14-17 år. Kurshelger för Unga leda-
re genomfördes av tre UC och lockade totalt 90 deltagare. Vissa UC har också
genomfört fördjupningskurser för ungdomstränare med totalt 78 deltagare och
under våren genomförde två UC den nya löpträningsutbildningen med totalt 29
deltagare. Utöver utbildningarna genomfördes breddläger för aktiva 13-14 år i
samtliga UC. Totalt deltog 445 ungdomar i dessa läger.

Sju riksfriidrottsgymnasier
Den nya treåriga avtalsperioden 2008-11 har inletts på de sju riksfriidrottsgym-
nasierna, FIG; Malmö, Växjö, Sollentuna, Lidingö, Falun, Karlstad och Umeå.
Konkurrensen med lokala alternativ tillsammans med minskande årskullar kan
noteras. Trenden är lätt neråtgående för antalet sökande, som dock fortsatt hål-
ler en bra kvalitet. Under året har samtliga FIG avslutat ett omfattande arbete
med att skriva verksamhetsbeskrivningar att inlämnas till RF.  Tre av dessa har
följts upp av ett platsbesök av RF. Alla tre har fått mycket positiva omdömen.
Återstående FIG kommer att göra samma arbete våren 2009.

Friidrottens prestationscenter, FPC har under 2008 startat upp sin första verk-
samhet på de två FPC-orterna Växjö och Umeå. FPC är ett samarbete mellan
Svensk Friidrott och respektive kommun och universitet. Kravnivån på de akti-
va sökande sattes högt första året; i nivå med klarad JEM-kvalgräns, vilket inne-
bar att få elever blev uttagna första året. För närvarande finns fem elever inskriv-
na i Växjö och ännu ingen i Umeå. Fullt utbyggd uppskattas antalet elever bli 15-
20 per ort. Samarbetet gäller även utbildning, fortbildning och utveckling. 

Under hösten har FPC-verksamheten bland annat genomfört juniortränarutbild-
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Utbildning

Mål
1 Alla klubbar ska erbjudas möjligheten att ut-

bilda barnledare, ungdomstränare 10-14 år
och ungdomstränare 14-17 år i alla FC. FC
ska arrangera minst en kurs av varje typ årli-
gen.

2 Totalt ska det utbildas minst 350 ungdomsträ-
nare 10-14 år, 150 ungdomstränare 14-17
år och 40 juniortränare.

3 SFIF arrangerar minst en junior- och seniort-
ränarutbildning för 60 tränare.

4 En utbildning eller stimulansprogram för mer
erfarna ”strategiska ledare” ska skapas.

Utfall
1 Målet nära uppnått då 6 av 7 FC genom-

förde barnledarutbildning, 7 av 7 FC ge-
nomförde ungdomstränarutbildning 10-14 år
och 5 av 7 FC genomförde ungdomstränar-
utbildning 14-17 år.

2 Målet är inte uppnått då 203 ungdomsträ-
nare 10-14 år och 128 ungdomstränare 14-
17 år utbildats.

3 56 juniortränare har utbildats. Seniortränar-
utbildning har inte genomfört då det inte fun-
nits underlag för det.

4 18 personer har deltagit i Strategic Leader-
ship Workshop i Birmingham, ett samarran-
gemang med Brittiska Friidrottsförbundet.
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ning, EM-samling inför EM 2010 och utveckling av seniortränarutbildningen vid
FPC i Växjö. I Umeå har en samling för grenutvecklingsansvariga, GUA och
utveckling av juniortränarutbildning på distans för övre Norrland genomförts.

On The Road To Success, var namnet på en internationell konferens om coach-
ning i samarbete mellan Svensk Friidrott, Svensk Tennis, Växjö Universitet och
Växjö Kommun, som genomfördes i april i Växjö. På konferensen deltog drygt
100 deltagare från olika delar av Europa. 

Juniortränarutbildning i två steg
Juniortränarutbildningen fick en ny skepnad under hösten 2007 och delades då
upp i två steg om vardera tre helgträffar. I slutet av 2008 gick första kullen i mål
och 56 nya tränare, varav 16 kvinnor blev klara. 

På Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH i Stockholm, finns för närvarande tre
elever med inriktning på friidrott inskrivna.

Under våren genomfördes den ordinarie förbundsdomarutbildningen och teknis-
ka ledarutbildningen. Dessutom genomfördes för första gången en fortbildning
för 120 redan utbildade förbundsdomare. Fortbildningen handlade mycket om
att diskutera erfarenheter från det arbete förbundsdomarna lagt ner under sina
år som förbundsdomare, knepiga situationer som uppstått samt hur de löst detta.
Närmare 150 personer har alltså genomgått någon form av utbildning på central
nivå inom det tävlingstekniska området under 2008.

Unga ledare instruerar ännu yngre aktiva. 
Under 2008 utbildades 331 barnledare 7-10 år. 

Utbildade ledare 2008

331 barnledare 7-10 år

203 ungdomstränare 10-14 år

128 ungdomstränare 14-17 år

90 Unga Ledare

78 fördjupning ungdomstränare

78 löptränare steg 1

29 löptränare steg 2

18 löptränarutbildare

56 juniortränare

115 fortbildning juniortränare

25 förbundsdomare

120 fortbildning förbundsdomare

5 tekniska ledare

Utbildning
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Återhämtning i isbad. Sanna
Kallur och Carolina Klüft kyler
slitna muskler i isbad inför OS
i Beijing. 
Foto: Jimmy Wixström/Aftonbladet.
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Årets Folksam Grand Prix-serie innehöll fem galor under sommaren i Malmö,
Karlskrona, Göteborg, Stockholm och Karlstad. 

Kvaliteten på galorna har höjts ännu en nivå från året innan och fyra av de fem
tävlingarna var TV-sända, tre i TV4 och en i TV4 Sport. Totalt nära 12 timmars
sändning med nära 9 miljoner tittare. Mediebevakning av galorna har varit god
och alla galor har använt sig av den gemensamma grafiska profilen och den
gemensamma webbplatsen för att stärka varumärket Folksam Grand Prix som
friidrottens elitserie.

Nivån på startfälten har varit bra men antalet starter av svenska toppaktiva har
varit något vikande. Anledningen till detta var att säsongen för toppen var inrik-
tad på OS och att skadeläget varit besvärande. Färre svenska stjärnor har också
påverkat publiksifforna negativt. Två svenska rekord sattes vid Folksam Grand
Prix-tävlingar. Petra Olsen satte nytt F19-rekord i stav i Karlskrona med 4.25
och IF Göta Karlstad satte nytt F19-rekord på 4 x 100 m i Karlstad med 46.89.

Mästerskapsstandaret kan betecknas som priset till ”Årets bästa SM-klubb”.
Poäng delas ut till de sex första i varje gren vid samtliga senior-SM-tävlingar
under året. Kvinnornas tävling vanns överlägset av Hässelby SK med nästan dub-
belt så många poäng som tvåan Ullevi FK (Hässelby 194 poäng, Ullevi FK 98
poäng). Desto hårdare var det i den manliga tävlingen. När alla SM-tävlingar
utom SM halvmarathon var avklarade ledde Hässelby SK standartävlingen med
endast en halv poäng före Spårvägens FK (136-135.5p). Detta gjorde att båda
föreningarna mönstrade starkast möjliga lag i sista SM-tävlingen och när
Spårvägens Henrik Skoog korsade mållinjen före klubbkamraten Fredrik
Uhrbom var standarsegern ett faktum. 

Stora SM i Västerås
Västerås FK stod som värd för Stora SM och tävlingen befäste sin position som
det tillfälle där Sveriges bästa friidrottare träffas och gör upp om SM-titlarna.
För majoriteten av friidrottare är Stora SM årets viktigaste tävling.

SM bjöd på en mycket bra spjuttävling med Magnus Arvidsson över 80 meter
och Daniel Ragnvaldsson och Jonas Lohse var som tvåa och trea båda över
77.50. Släggkastarna visade att det går att kasta långt trots lite sämre väderför-
utsättningar och radade upp personbästa och årsbästa i sina respektive tävling-
ar. 

Höjdhoppet visade två bra tävlingar där Emma Greens hopp på två meter i dam-
tävlingen kanske var allra bäst, bara millimetrar från att klara höjden. Stefan
Holm avslutade sin SM-karriär med ännu en vinst, den här gången pressad upp
till tangerat mästerskapsrekord, 2.32, följt av Linus Thörnblad, 2.30.
Löpningarna var till stora delar mycket ovissa och med några riktiga skrällar till-
sammans med favoritsegrar.

Vid inomhus-SM i Malmö var höjdhoppet dramatiskt och den här gången kräv-
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Tävlingsarrangemang

Mål
1 Vid Folksam Grand Prix ska alla arenagre-

nar på mästerskapsprogrammet finnas med
och alla galor vara TV-sända.

2 Vid SM-tävlingarna ska alla mästerskapsdi-
cipliner genomföras och tävlingarna ska ge
chansen till goda resultat med högsta sports-
liga rättvisa.

Utfall
1 Målet är delvis uppfyllt. Alla arenagrenar på

mästerskapsprogrammet genomfördes även
om 10 000 meter bytts ut mot 3000 meter.
Fyra av fem galor var TV-sända.

2 Alla mästerskapsdiscipliner har genomförts
och arrangörerna har lagt ner ett stort arbete
på att genomföra rättvisa tävlingar i så bra
förhållanden som möjligt. 

Tävlingsarrangemang
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Tävlingsarrangemang
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des det 2.37 för att Stefan Holm skulle bärga guldet före Linus Thörnblad. Även
den kvinnliga höjdtävlingen var en höjdpunkt på SM, den här gången med
Emma Green hoppandes nytt personligt rekord, 1.98.

Sävedalens AIK och Täby IS stod för första gången som arrangör för varsin SM-
tävling. För Sävedalens AIK handlade det om Stafett-SM och för Täby IS om
Stora USM. Förutom att tävlingarna genomfördes på ett bra sätt kan man också
konstatera att båda klubbarna utnyttjade arrangemangen väl för att höja kom-
petensen bland domare och funktionärer i sina respektive föreningar. 

Deltagarantalet på SM i stafett fortsätter att öka. Att SM i stafett genomförs på
våren har varit positivt för antalet deltagande lag. Det verkar dock svårare att få
ihop lag i seniorklasserna som minskat något från 2007. Det är framförallt de
längre stafetterna som tappat i antal. Malmö AI satte nytt svenskt rekord för P19
4 x 400 m med 3.18.15.

Nya säkerhetsanvisningar
Under våren inträffade en olycka vid en tävling då en flicka träffades av en släg-
ga. Incidenten fick lycklig utgång men aktualiserade området säkerhet. En under-
sökning av det särskilda fallet gjordes varvid många slutsatser om säkerhetsåt-
gärder drogs. Bland annat beslutades det att anvisningar för hur säkerheten vid
långa kast ska fungera och dessa har delgivits samtliga föreningar och finns även
på friidrott.se. Under lång tid har dessa frågor diskuterats på förbundsdomarut-
bildningar och utbildningar för tekniska ledare. Säkerhetsansvisningarna finns
nu också med i Svensk Friidrotts nya domarutbildningsmaterial.

Under året har hela domarutbildningsstegen omarbetats och färdigställts. Nu
finns det utbildningsmaterial från den allra enklaste nivån i en tydlig nivåtrappa
upp till förbundsdomarnivån. Materialet för den första nivån finns att ladda ner
från friidrott.se med enkla instruktioner att sätta i händerna på t ex föräldrar
utan erfarenhet från friidrottstävlingar tidigare. Nästa nivå, där föreningarna
kan utbilda grengrupper eller allmänna domare, är tryckt i en skrift som heter
Domarens ABC, ett material med enkla steg och enkel regelkunskap. Det tredje
steget är tänkt för distriktsnivå, ett material gjort i Power Point för att enkelt
kunna uppdateras. Detta kompletterat med den ordinarie förbundsdomarutbild-
ningen ger möjlighet att utveckla arrangemang och kunskap kring friidrottens
regler. 

Foto: Ryno Quantz
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Svensk Friidrotts anläggningsråd har under året arbetat med att fortsatt stärka fri-
idrottens kontakter med företrädare för kommuner, föreningar och anläggnings-
entreprenörer. 

Östergötland har tidigare varit en vit fläck på kartan när det gäller inomhusare-
nor för friidrott. 2008 har varit ett framgångsrikt år för distriktet med invigning
av nya hallar i både Norrköping och Motala.

Konkreta händelser som kan nämnas är följande:

• Invigning av större hallar i Motala och Norrköping och en mindre hall utan-
för Kristianstad.

• Beslut om en större multihall i Uppsala.

• Invigning av idrottsplatser med allvädersbanor i Trosa, Sandviken, Nybro och
Västervik.  

• Beslut om allvädersbanor i Hedemora och Köping.

Ett hot mot friidrotten och speciellt utövandet av kastgrenarna är införandet av
konstgräs på fler anläggningar i Sverige. Rådet har därför i kontakter med kom-
muner och föreningar föreslagit olika lokala lösningar för att säkerställa utöv-
ning av friidrottens alla grenar.

Sedan en tid tillbaka pågår i rådet och i samarbete med Svensk Friidrotts täv-
lingsenhet ett större arbete kring certifiering av idrottsplatser och specificering av
vilka konkreta krav som krävs för arrangörsskap för exempelvis centrala mäster-
skap. Detta ämnesområde kräver ytterliggare insatser innan det är möjligt att
applicera fullt ut. 

Prioriterar underhållsfrågorna
Kontinuerligt genomförs insatser för att förbättra underhållet av idrottsplatser i
Sverige. Under den senaste tiden har det varit fokus på området nya idrottsplat-
ser och hallar. Svensk Friidrott anser att det är viktigt att hela tiden även priori-
tera underhållsfrågorna av existerande anläggningar. Under 2009 kommer det
att arrangeras ett seminarium där personal från kommunernas fritidsförvaltning-
ar kan delta för att utbilda sig inom området.

Omvärldsbevakning är prioriterat och representanter från anläggningsrådet har
deltagit i IDA-mässan och Nordiska Teknikerkonferensen. Det är viktigt att hela
tiden följa utvecklingen inom idrotts- och nöjesområdet och en preliminär kon-
takt togs under IDA-mässan med företrädare för Riksidrottsförbundet och
Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma kompetenscenter för idrotts-
anläggningar. Målet är att denna kontakt ska bidra till nya idéer för utveckling-
en av de fysiska förutsättningarna för friidrott.

Anläggningsrådet

Mål
• 2008 ska det finnas beslut om att bygga än-

damålsenliga hallar i minst tre av följande
sju områden: norra Skåne, västra och norra
StorStockholm, Uppsala, Gävle, Skövde och
Trollhättan.

Utfall
• Norra Skåne: Lobbyarbete mot beslutsfattare

i området pågår. En mindre hall utanför Kris-
tianstad är invigd.

• Västra StorStockholm: Företrädare för Stock-
holms Stad har gett dess idrottsförvaltning i
uppdrag att finna lämplig mark för en friid-
rottshall i den västra delen av huvudstaden.

• Norra Storstockholm: I Sollentuna har det ge-
nomförts en detaljplaneprocess men det slut-
giltiga investeringsbeslutet saknas.

• Uppsala: Beslut har fattats om en multihall
med friidrottsmöjligheter.

• Gävle: En kontinuerlig dialog förs med lo-
kala företrädare och Gävle kommun har ett
gett två tjänstemän i uppgift att utreda frå-
gan.

• Skövde och Trollhättan: Lobbyarbete har be-
drivits som bland annat resulterat i viss mass-
medial uppmärksamhet.

Anläggningsrådet
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Motion och långlopp

2008 var ännu ett rekordår där de stora loppen fortsatte att öka och blev fullteck-
nade tidigt.

Den långsiktiga satsningen på att utbilda löptränare för klubbar och distrikt fort-
satte under året. I början av året genomfördes en utbildarutbildning och nu finns
18 nya kursinstruktörer för Löpträningsutbildning steg 1. Under 2008 har 78
(varav 31 kvinnor) nya löptränare utbildats i steg 1 och 29 i steg 2.

I september åkte åtta pojkar och flickor i åldern 18-25 år till Marathon i Grek-
land för att delta i en marathonstafett. Det var första gången tävlingen arrange-
rades och EU stod för arrangemanget och alla kostnader för deltagande länder.

Över ett hundra Friskis & Svettis-föreningar är anslutna till Svensk Friidrott.
Dessa föreningar har löpning och joggingverksamhet som komplement till jym-
pan som är Friskis & Svettis huvudaktivitet. 

I samarbete med Gocipp AB har två större kampanjer fortsatt att genomföras.
Dels motionskampanjen Livslunken för att få fler människor i rörelse och dels
blodgivarkampanjen Ge Järnet för att öka informationen kring blodgivning.

Vid ultratinget i Skövde i mars valdes en ny utökad ultradistanskommitté med nio
personer för att effektivisera arbetet. Riksmästerskapet genomfördes på 100 km i
Adak med Lönås IF som huvudarrangör. Reima Hartikainen, IFK Skövde FIK och
Aurore Byströn, Team Blekingarnas LK blev de historiska första mästarna. 

Vid World Cup 24 timmars i Korea representerades Sverige med nio löpare. Bäst
lyckades Åsa Hällstorp som blev 21:a med 191,427 km och Reima Hartikainen
som blev 24:a med 225,093 km. Vid WC/EM på 100 km i Italien blev Maria
Lundgren 18:e i WC och 10:a i EM och Jonas Buud 29:a. Under året har ett fler-
tal nya ultradistanslopp arrangerats, bland annat arrangerades i Hallsberg
Sveriges första 6-dagars arrangemang.
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Motion och långlopp

Mål
1 Färdigställa konceptet löptränarutbildning

steg 1 och 2, vilket innebär att utveckla och
producera innehåll, kursplaner, dokumenta-
tion samt utbilda utbildare.

2 Producera löparkalender där alla större mo-
tionslopp redovisas, vilket skall öka tillgäng-
ligheten för intresserade motionärer.

3 Tillsammans med förbundets partner, Gocipp
AB, genom projektet Livslunken nå företag
och skolor i syfte att engagera sina anställ-
da/elever att röra sig.

Utfall
1 Löpträningsbildning är framtagen och genom-

förd. 78 personer har gått steg 1 och 29 st
steg 2 samt att 18 utbildare har utbildats.

2 Löparkalendern 2008 är framtagen innehål-
lande en förteckning över 218 motions- och
långlopp med sanktion av Svensk Friidrott.

3 Ett stort antal personer har under året enga-
gerat sig i Livslunken genom samarbetet mel-
lan Svensk Friidrott och Gocipp AB.
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Tävling 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Göteborgsvarvet 31580 32976 36095 35276 35780 40412 45372
Vår Ruset, Stockholm 24313 25994 26788 31309 28079 26884 26766
Tjejmilen, Stockholm 23289 24565 23486 21712 21836 22361 25676
Lidingöloppet 14212 16136 15765 15981 15921 20056 21248
Vår Ruset, Göteborg 21521 23350 20309 19687 18589 19542 19200
Midnattsloppet, Stockholm 16074 14028 12787 11924 15576 16934 19186
Stockholm Marathon 14511 15118 16221 17071 17249 17655 18259
Vår Ruset, Malmö 11863 11286 12744 9413 9132 9427 10662
Sth halvmarathon/S:t Erikslopp 5298 5117 5120 5706 5986 7054 9329
Bellmanstafetten, Stockholm 7100 7025 6245 6325 6955 8250 9245
Vår Ruset, Karlstad 4022 6600 8694 8572 8615 9655 9000
Blodomloppet, Linköping 2442 4005 6114 7099 6765 8407 9000
Vår Ruset, Örebro 10391 9984 10230 9248 8833 9221 8730
Vår Ruset, Växjö 13921 11108 11539 8547 7600 7422 7742
Blodomloppet, Stockholm 3844 4038 4649 5369 5286 6796 7646
Vår Ruset, Norrköping 8404 9311 8703 8364 7265 8268 7529
Midnattsloppet, Göteborg 7319
Vår Ruset, Västerås 10173 9425 9198 8161 7031 7011 7041
Blodomloppet, Göteborg 1539 2095 2669 3679 3925 3593 7000
Vår Ruset, Luleå 2140 2423 4831 6180 5141 5788 6524
Vår Ruset, Jönköping 11034 9450 8647 7247 6385 6476 6462
Vår Ruset, Halmstad 8163 7091 8307 7631 6127 6408 6274
Vår Ruset, Vänersborg 9043 8006 8043 7089 5860 6242 6270
Vår Ruset, Sundsvall 8056 6473 6860 6532 6298 5981 6154
Vår Ruset, Gävle 5674 6063 5744 5046 5347 5342 5292
Blodomloppet, Malmö 2173 2245 2528 3142 3046 2249 5100
Lidingö Tjejlopp 3859 4395 4379 4340 4475 4634 4953
Blodomloppet Uppsala 1021 1170 1603 1882 4700
Blodomloppet Umeå 1762 2426 3564 4200
Dr Margaretaloppet, Kalmar 5303 6205 5487 4395 4479 4139 4044
Blodomloppet, Borlänge 733 2680 3800
Vår Ruset, Umeå 6378 5595 6260 5034 4275 4268 3700
Tjur Ruset, Stockholm 1333 977 1369 1556 2398 3456
Blodomloppet, Jönköping 1400 1830 2029 2149 2035 2368 3400
Vår Ruset, Uppsala 2966 3332 3388
Hässelbyloppet, Stockholm 1153 1188 1653 2225 2647 3384

Tävling 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Blodomloppet, Västerås 751 1511 2124 1737 2102 3162
Blodomloppet Hudiksvall 450 1540 2400 2750 2742 2912 3140
Vasastafetten, Mora 3950 4190 4014 3165 2790 3040 3060
Karlstad Stadslopp 3282 3212 3088 2652 2303 2321 2257
Grabbhalvan Norrköping 3309 3160 3175 2748 2255 2235
Blodomloppet, Visby 1087 1508 2178
Vår Ruset, Visby 2381 1843 2264 1880 1740 1747 2154
Spring Cross, Stockholm 2152 2272 1956
Premiärmilen, Stockholm 849 1911
Blodomloppet, Örebro 1440 1820 2909 2443 1943 1622 1832
Malmö 10K/Swedbank 10 km 1935 1784
Grabbhalvan Örebro 1745 1852 1946 1885 1683 1766
Sylvesterloppet, Göteborg 607 806 844 1202 1306 1248 1606
Lundaloppet, Lund 1117 1440 1481 1272 1238 1195 1562
S:t Olavsloppet, Östersund 1648 1825 1629 1493 1407 1524 1384
Linnéalunken, Nybro 1352 1372 1353 1274 1380
Kungsholmen runt, Stockholm 342 585 652 974 838 991 1312
Victorialoppet, Borgholm 1385 1396 1233 1305 1254 1334 1260
Springtime Helsingborg 1091 1127 1040 846 764 967 1240

Summa 305413 320012 333086 326781 324687 352125 394094

Största ungdomsloppen (upp till 16 år)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lilla Göteborgsvarvet 6526 6963 6970 8190 7578 8114 8056
Stockholm minimarathon 7879 6245 6513 6973 5723 6477 6611
Lilla Lidingöloppet 3834 5919 5457 5222 4680 4276 4665
Lidingö skolstafetten 2640 2500
Knatteloppet, Lidingö 2035 2780
Midnattsloppet, Stockholm 1340 1349 1082 817 885 1026 1201
Victorialoppet, Borgholm 1047 1073 1070 949 891 992 398
Lilla Tjejmilen, Stockholm 1265 1036 1116 935 923 729 750
Miniloppet, Karlstad 875 967 1021 1094 829 594 686

Summa 20626 21549 21092 22151 19757 26883 27647

Motion och långlopp

Foto: Martin Ekequist

Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största centralt sanktionerade elit- och motionsloppen 2008
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Den viktigaste kommunikationen inom friidrotten i Sverige är den dagliga, både
den planerade och den spontana. Kommunikationen främjar förutsättningar för
utvecklingen av friidrotten. Förbundsårsmötet och ordförandekonferensen har
under året varit två tongivande större möten.

Friidrott.se är beslutad av Förbundsårsmötet att vara Svensk Friidrotts officiella
organ. Hemsidan är en nyhetsförmedlare inom friidrott samt en samlingsplats
för resultat, statistik och information om Svensk Friidrotts verksamhet.
Hemsidan har under året publicerat 1320 nyhetsnotiser, ett 50-tal filmer och
livebevakat 13 tävlingar samt haft ett genomsnitt på cirka 6 000 besökare per
dag.

I slutet av 2007 lanserades en ny version friidrott.se vilken under 2008 har fin-
trimmats och anpassats. Bland annat har nya avdelningar lagts till och nya for-
mer för bildvisning och film framgångsrikt implementerats. Hemsidan har också
börjat erbjuda annonsplatser, dels för ”friidrottsfamiljen” och dels för externa
annonsörer. Friidrott.se har under året publicerat fyllig redovisning av tävlings-
resultat och statistik samt årsbästa och rekord.

Sverige-Bästa med statistik
Svensk Friidrotts officiella årsstatistikbok Sverige-Bästa har givits ut i tryckt och
elektroniskt format. Statistikboken sammanfattar svensk friidrott i siffror med
årsbästalistor, rekord och de tio bästa genom tiderna i alla mästerskapsgrenar.

Friidrott.se har 2008 erhålligt utgivningsbevis från Radio- och TV-verket vilket
innebär att sidan är en grundlagsskyddad nyhetsdatabas enligt yttrandefrihetslagen.

Information, media och
statistik

Mål
1 En modern friidrott.se ska vara den själv-

klara kommunikationskanalen för Svensk Fri-
idrott.

2 SFIF:s mediaservice skall bland de 15 största
mediaaktörerna genom ett mätsystem med
parametrar som presskonferenser, media-
guide, resultatservice mm nå en nöjdhets-
grad på 75% hos de journalister som beva-
kar friidrott.

Utfall
1 friidrott.se har av Förbundårsmötet valts till

det officiella organet för Svensk Friidrott.
Hemsidan har i genomsnitt haft cirka 6 000
besökare per dag.

2 Mediaservicen har utvärderats av Questback
genom en utvärderingsenkät med svar från
35 mediarepresentanter från de största me-
diaaktörerna. Resultatet visade ett genom-
snittsbetyg av nöjdheten på 7,49 på en tio-
gradig skala.

Friidrotten i blickarnas centrum. Fo
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Under året har ett större IT-projekt startats med syfte att elektroniskt och inter-
netbaserat underlätta administrationen av friidrotten. Målsättningen med pro-
jektet är att till 2010 ha ett för friidrotten gemensamt internetbaserat system med
processer för tävlingsansökan/sanktionshantering, tävlingskalender, tävlingsan-
mälan, resultathantering och statistik.

En grupp bestående av de lokala presscheferna för de olika deltävlingarna i
Folksam Grand Prix-tävlingarna har tillsammans med förbundskansliets media-
ansvarig bildat en gemensam grupp för hanteringen av media- och informations-
verksamheten kring Folksam Grand Prix. Gruppens mål har varit att höja nivån
på arbetet och gruppen har arbetat efter en gemensamt framtagen manual.
Manualen har också delvis kunnat användas vid SM-arrangemang och kommer
2009 att specialanspassas för det. Vid JSM i Norrtälje hölls en grundläggande
kurs i mediahantering för klubbledare.

Media har kontinuerligt informerats om landslagets, toppaktivas och Svensk
Friidrotts verksamhet. Mediaintresset har varit stort och störst intresse har det varit
kring de större tävlingarna som exempelvis inomhus-VM i Valencia, Europacupen
i Istanbul, Finnkampen i Helsingfors och OS i Peking, samt presentationen av ny
förbundskapten och landslagsläkare. Till VM och OS togs särkskilda mediaguider
för landslaget fram. Kommunikationen med media har skett genom presskonferen-
ser, personliga kontakter, pressmeddelanden och genom friidrott.se.

Under året har bland annat Löparkalendern och Adresskalendern tagits fram till-
sammans med övrigt utbildningsmaterial och PR- och informationsmaterial.

Idrottslyftet är regeringens extra satsning på barn- och ung-
domsidrotten under 2007–2011. Svensk Friidrott fördelar varje
år 7,5 miljoner kronor till friidrottsföreningarna.

Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja
idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna.
Verksamheten ska utgå från ett jämställt och jämlikt perspek-
tiv.

För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre
upp i åldrarna ska hela idrottsrörelsen arbeta med att:

• Utveckla föreningar och förbund

• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer

• Rekrytera och utveckla ledare

• Samverka med skolan

Svensk Friidrott har fastställt följande
inriktningar i sin satsning för projektstöd:

• Utveckla verksamheten för ungdomar och ledare så att fler
väljer att friidrotta längre

• Utveckla det organisatoriska ledarskapet i föreningen exem-
pelvis genom framtidsledarutbildningen

• Nystart eller omstart av verksamhet på ”vita fläckar”

• Fortbildning i friidrott för lärare i idrott

Ett exempel på ett projekt som fått medel via Idrottslyftet är
ett integrationsprojekt som drivs av Eskilstuna Friidrott.
Föreningen bildades i början av 2006 och har idag över 700
medlemmar varav 80 procent har invandrarbakgrund. Med
fokus på Eskilstunas bostadsområden har föreningen lyckats
med föresatsen, att hitta och aktivera våra invandrande ung-
domar. Ett av de konkreta mål som föreningen har är att skapa
kontaktytor mellan föreningen, de aktiva ungdomarna och
deras familjer och skola.

Idrottslyftet

Friidrott.se

1300 nyhetsnotiser

6000 besökare/dag

Friidrottstid i SVT Sportnytt, SVT Sport-
spegeln, TV4 Sporten

2008 10 tim 53 min

2007 9 tim 20 min

2006 8 tim 5 min

Information, media och statistik
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Marknad

2008 kan ur marknadssynpunkt sammanfattas som ett gott år. Trots kraftig finan-
siell turbulens och ekonomisk nedgång har Svensk Friidrott genomfört avtalsför-
handlingar och med gott resultat förlängt sponsorskapen med tre av de stora
sponsorerna; Puma, Fortum och Nordea. Då Eniro och Folksam har pågående
avtal är Svensk Friidrotts fem största sponsorer intakta även för 2009.

Puma har valt Svensk Friidrott som samarbetspartner för sin globala satsning
inom running-segmentet och avtalet har förlängts till och med 2012 över OS i
London.

Fortum som hade ett ursprungsavtal t o m 2009 valde att redan 2008 förlänga
sitt avtal t o m 2011. Det nya avtalet medför bland annat ett närmare samarbe-
te med betoning på Fortums arbete med hållbar utveckling; minskad negativ mil-
jöpåverkan och energikostnad. Till expempel erbjuder Fortum energibesiktning-
ar på inomhusanläggningar för friidrott. Under 2008 har Våxnäshallen i
Karlstad blivit besiktigad och under 2009 står fler hallar på tur.

Nordea som är Svensk Friidrotts barn- och ungdomssponsor sedan 2006 har valt

42

Mål
• SFIF:s intäkt från sponsorer och samarbets-

partners skall vara 22 MSEK.

Utfall
• Intäktsbudgeten för 2008 var 21 MSEK och

utfallet blev 20,3 MSEK. I samband med om-
förhandling av ett större avtal minskade in-
täkten men också kostnaderna med motsva-
rande belopp. Nettointäkten, dvs bidraget till
förbundets verksamhet blev 12,3 MSEK i
linje med budget.

Marknad

Puma är landslagets klädsponsor till OS i London
2012. Yngve Andersson, Jenny Kallur, Mustafa
Mohamed, Linus Thörnblad, Johan Wissman och Ulf
Kinneson. 
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att förlänga och utveckla samarbetet t o m 2011. Bland annat är den mycket
uppskattade lagtävlingen för ungdomar numera permanent under nam-
net Nordeakampen. Nordeas ambassadörer Johan Wissman, Mustafa Moha-
med, Helena Engman, Emma Green och Yannick Tregaro kommer också att fort-
sätta sprida inspiration bland unga friidrottare.

Tvåa efter ishockey
Friidrotten håller fortsatt ställningarna som en av de idrotter som är allra popu-
lärast i Sverige. Företaget Sponsor Insight genomför årligen undersökningen
Sponsor Navigator där svenska folkets intresse för olika idrotter mäts.
Resultaten för 2008 är mycket glädjande för friidrottens del som är på andra
plats efter ishockey i popularitet. Särskilt intressant är det att Finnkampen är
Sveriges populäraste idrottsarrangemang. Även andra friidrottsevenemang som
DN Galan och GE Galan placerar sig högt på listan.

Enligt SVT:s undersökning som genomfördes i samband med OS i Peking i
augusti var friidrotten den idrott som i alla kategorier fick högst tittarsiffror.
Friidrott var det svenska folket tittade på längst tid och över hela OS-perioden
hade friidrotten den högsta genomsnittliga publikstorleken. Den högsta enskilda
tittarsiffran inträffade också under friidrottssändning; 17 augusti såg 1 466 000
personer bland andra Stefan Holm och Linus Thörnblad hoppa höjd.

Marknad

De populäraste idrottsevenemangen

Fi
nn

ka
m

pe
n,

 5
2%

El
its

er
ie

n 
Ish

oc
ke

y,
 4

8%

D
N

 G
al

an
, 4

3%

A
lls

ve
ns

ka
n 

Fo
tb

ol
l H

er
r, 

43
%

Va
sa

lo
pp

et
, 4

2%

H
oc

ke
ya

lls
ve

ns
ka

n,
 3

0%

G
E 

G
al

an
, 2

5%

A
lls

ve
ns

ka
n 

Fo
tb

ol
l D

am
, 2

2%

El
its

er
ie

n 
H

an
db

ol
l H

er
r,

 2
1%

Su
pe

re
tta

n 
Fo

tb
ol

l H
er

r, 
21

%

LG
 H

oc
ke

y 
G

am
es

, 2
0%

Sv
en

sk
a 

Ra
lly

t, 
18

%

ST
C

C
, 1

7%

El
itl

op
pe

t T
ra

v,
 1

7%

El
its

er
ie

n 
Sp

ee
dw

ay
, 1

6%

El
its

er
ie

n 
Ba

nd
y 

H
er

r, 
15

%

G
ot

hi
a 

C
up

 F
ot

bo
ll,

 1
3%

Sc
an

di
na

vi
an

 M
as

te
rs

, 1
3%

G
öt

eb
or

g 
H

or
se

 S
ho

w
, 1

2%

Sc
an

di
na

vi
an

 T
PC

 G
ol

f, 
12

%

Ro
ya

l L
ea

gu
e 

Fo
tb

ol
l, 

12
%

St
oc

kh
ol

m
 H

or
se

 S
ho

w
, 1

2%

Fa
lst

er
bo

 H
or

se
 S

ho
w

, 1
2%

St
oc

kh
ol

m
 M

ar
at

ho
n,

 1
2%

IF
 S

to
ck

ho
lm

 O
pe

n 
Te

nn
is

, 1
0%

El
its

er
ie

n 
H

an
db

ol
l D

am
, 0

%

Su
pe

rli
ga

n 
In

ne
ba

nd
y,

 1
0%

 

V
år

ru
se

t, 
10

%

G
öt

eb
or

gs
va

rv
et

, 9
%

Li
di

ng
öl

op
pe

t, 
9%

V
ät

te
rn

ru
nd

an
, 9

%

C
at

el
la

 S
w

ed
is

h 
O

pe
n 

Bå
sta

d,
 8

%

O
-r

in
ge

n,
 8

%

Ba
sk

et
lig

a 
H

er
r, 

8%

Tj
ej

m
ile

n,
 8

%

Ri
ks

se
rie

n 
(D

am
lig

a 
Ish

oc
ke

y)
 , 

7%

El
its

er
ie

n 
In

ne
ba

nd
y 

D
am

, 6
%

M
at

c 
C

up
 S

w
ed

en
 M

ar
str

an
d 

Se
gl

in
g,

 6
%

Eu
ro

ca
rd

 G
ot

la
nd

 R
un

t, 
6%

D
am

lig
an

 B
as

ke
t, 

5%

Tj
ej

tra
m

pe
t, 

5%

Sa
nt

 E
rik

sc
up

en
, 5

%

D
am

al
lsv

en
sk

an
 B

an
dy

, 5
%

N
or

de
a 

N
or

di
c 

Li
gh

t O
pe

n,
 3

%

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Populäraste idrotter

(svenska folket)

Populäraste idrotter (svenska folket). De som svarat
ganska eller mycket intresserade. 
Källa: Sponsor insight

Ish
oc

ke
y,

 5
3%

Fr
iid

ro
tt,

 5
2%

Fo
tb

ol
l, 

47
%

A
lp

in
t, 

40
%

Lä
ng

ds
ki

då
kn

in
g,

 3
4%

Sk
id

sk
yt

te
, 3

3%
H

an
db

ol
l, 

26
%

Ko
ns

tå
kn

in
g,

 2
4%

Si
m

ni
ng

, 2
1%

D
an

s,
 2

1%
Fo

rm
el

 1
, 1

9%
Te

nn
is

, 1
8%

M
ot

or
sp

or
t, 

18
%

Si
m

ho
pp

, 1
8%

C
ur

lin
g,

 1
7%

Ra
lly

, 1
6%

G
ol

f, 
15

%
G

ym
na

sti
k,

 1
3%

In
ne

ba
nd

y,
 1

2%
Sp

ee
dw

ay
, 1

2%

%

arsber_08_090225:Layout 1  2009-03-17  10:57  Sida 43



Veteranverksamheten
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Veterankomitténs övergripande mål är att veteranfriidrotten ska öka i omfattning
och att social gemenskap, vänskap, livskvalitet och glädje skall vara ledorden. 

Under 2008 har Veterankommittén bestått av fem ledamöter, två kvinnor och tre
män. Sju protokollförda sammanträden har hållits. Ett officiellt veteranombud
finns i 22 av landets 23 distrikt. Veterankommitténs ledamöter är kontaktperso-
ner för tre till fem friidrottsdistrikt var. Uppgiften är att förbättra kommunika-
tionen med veterandistriktsombud, föreningar och i förlängningen med många
av de cirka 30 000 veteraner (35 år och äldre, långlöpande och på bana) som
finns inom Svensk Friidrott. Viktiga kontaktytor är det årliga Veterantinget och
Veteranombudskonferensen. 

Internationella veterantävlingar
IVNM, Reykjavik, Iskand
I nybyggda Laugardalshöll i Reykjavik avgjordes IVNM den 29 februari – 2
mars med 266 deltagare (40 svenskar). Det slogs fyra världsrekord, fem
Europarekord, sju nordiska rekord och fyra svenska rekord.

IVVM, Clermont-Ferrand
Vid det tredje världsmästerskapet inomhus den i Clermont-Ferrand, deltog 3 760
veteraner från 65 länder. Det är världens deltagarmässigt största inomhustävling
i friidrott någonsin. De 29 startande svenskarna satte tre världsrekord, tre svens-
ka rekord och vann 30 medaljer: 13 guld, 7 silver och 10 brons. 

VEM, Ljubljana, Slovenien
VEM i Ljubljana hade samlat 3 684 deltagare från 41 nationer. De 62 svenskar-
na tog hem 41 medaljer, 12 guld, 21 silver och 8 brons, hamnade på 13:e plats i
medaljligan och slog 10 svenska rekord. 

EMG, Malmö, Sverige
Det första European Master Games genomfördes i Malmö med 18 olika idrotter.
Friidrotten samlade 725 deltagare från 34 nationer. De 220 svenska deltagarna
tog 81 guld, 56 silver och 64 brons.

Svenska mästerskap
IVSM i Huddinge
12:e IVSM arrangerades den 9-10 februari i nybyggda Storängshallen,
Huddinge. Det blev nytt deltagarrekord med 312 veteraner (44 kvinnor) i åldern
35-91 år från 123 klubbar. Det slogs 14 svenska inomhusrekord, sex nordiska
rekord ett världsrekord.

Stora VSM i Ystad
Stora VSM på Sandskogen i Ystad den 27-29 juni hade samlat rekorddeltagan-
de med 487 veteraner (92 kvinnor) från 158 föreningar som gjorde 1286 starter 

Dessutom har det genomförts svenska mästerskap för veteraner i terräng, halv-
marathon, marathon, femkamp och kastmångkamp. Huddinge AIS (560,5
poäng) tog överlägset hem den första segern i VSM:s föreningstävling från samt-
liga VSM-tävlingar före IS Göta (260 poäng) och Rånäs 4H (235 poäng). 

Veteranverksamheten

Östen Edlund, Ragunda IF. Svensk mästare i kula i
klassen M70 med 12.46.
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Snart veteran. 2008 var året då Stefan Holm avslutade
sin långa och framgångsrika höjdhoppskarriär. 
Foto: Jimmy Wixström/Aftonbladet
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Årsredovisning

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Friidrottsförbundet, SFIF, har under året haft 948 (951) medlemsför-
eningar. Det är i föreningsverksamheten som engagemanget tar sin bör-
jan oavsett om det så småningom leder till prestationer på yppersta in-
ternationella nivå, stannar vid ett livslångt intresse för motion och egen
friskvård eller leder till oskattbara ledaruppdrag. En väl fungerande, all-
sidig och mångfaldig föreningsverksamhet är A och O för svensk friidrott. 

Detta är tydligt utsagt i den av Förbundsårsmötet antagna visionen och
verksamhetsidén: 
Friidrott skall vara en av landets mest attraktiva idrotter med en bred folk-
lig förankring. Vår idrott skall vara en föregångare när det gäller att er-
bjuda alla som deltar i verksamheten rolig, stimulerande personlig ut-
veckling fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt.

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

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

Förbundsstyrelsens ansvar är att balansera ett på många plan nödvän-
digt och önskvärt föreningsstöd med ansvaret för förbundets kärnverk-
samhet såsom alla landslag – aktiva och deras tränares – internationella
representation och förbundets delaktighet och medverkan i såväl den na-
tionella idrottsrörelsen under RF-paraplyet som i den internationella friid-
rottsgemenskapen med sina 213 medlemsländer världen över.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Trots finansiell och ekonomisk nedgång nationellt och internationellt har
SFIF under året genomfört avtalsförhandlingar och förlängt avtalen med
de tre av de stora sponsorerna; Puma, Fortum och Nordea. 

Verksamhetsåret har främst präglats av förberedelser för de Olympiska
spelen, arbetet med den inhemska Folksam Grand Prix-serien samt orga-
nisering av Inomhus EM 2013. De två första projekten är avslutade under
året och med tillfredsställande resultat.

Folksam Grand Prix-tävlingar genomfördes i Karlskrona, Sollentuna,
Malmö, Karlstad och i Göteborg. Göteborgstävlingarna sändes i TV4
Sport. Sollentuna, Karlstad och Malmö-tävlingarna sändes i TV4 med
goda tittarsiffror. Målen för Folksam Grand Prix inför 2008 med tv-sänd-
ning, ökat samarbete och kvalitetsförbättringar kan sägas ha uppnåtts.
Dock kan publiksiffran på plats gärna bli större.

SFIF har inlett försöksperioderna för Friidrottens prestationscentrum (FPC)
i Växjö och Umeå för att hitta lämpliga former för kombinationen av post-
gymnasiala studier och elitsatsning. SFIF har också under året initierat
en utredning kring hur formerna skulle kunna se ut för ett koncept för
Stor-Stockholm. FPC är ett samarbete mellan SFIF, kommun och universi-
tet med syfte att från och med 2008 etablera starka resurscentrum där för-
utsättningarna för aktiva friidrottare att överbrygga steget från junior till

senior avsevärt underlättas och där den aktive får optimalt stöd för såväl
sin idrottsliga som civila karriär. 

Friidrottsgymnasierna har som ett led i RF:s kvalitetssäkringsarbete, do-
kumenterat sina verksamhetsbeskrivningar. Tre av de sju orterna, Malmö,
Växjö och Karlstad har under året fått platsbesök av RF:s representant.
De besökta orterna har fått mycket tillfredställande  omdöme av RF.

SFIF:s samarbete med Nordea inom barn- och ungdomsområdet fortsät-
ter utvecklas. 140 klubbar anordnade under sommaren friidrottsskolor
där uppemot 15 000 barn i åldrarna 6-15 år deltog. Den goda tillström-
ningen kan antas ge fortsatta framgångar inom såväl bredd- som elit-
verksamheten. Under året blev det också deltagarrekord i Nordeakam-
pen, lagtävlingen för 14-15-åringar.

Svensk Friidrott har under året följt upp årsmötesuppdraget med plane-
rings- och  målsättningsarbetet. Friidrott för 2010-talet heter förslaget
som är en följd av årsmötesbeslutet kring organisationsutredningen. Fri-
idrottsrörelsen har bland annat genom remissvar och ordförandekonfe-
rens deltagit i arbetet som syftar till en ökad demokratisering, ett tidsmäs-
sigt mer sammanhållet målsättningsarbete och en förstärkning av både di-
striktens och föreningarnas roll och ställning. Styrelsen lägger till 2009 års
Förbundsårsmöte proposition i frågan. 

SFIF har under årsskiftet upphandlat konsulttjänst att börja utveckla ett
elektroniskt tävlingsadministrationssystem på Internet. Systemet ska kunna
hantera ansökan om tävling, anmälningsförfarande, betalning av anmä-
lan samt resultatservice med statistik. Ethos har fått uppdraget. Ethos är
en av RF ackrediterad leverantör till idrotten och erbjuder en särskild pris-
lista till RF och specialidrottsförbunden.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
SFIF har motionerat till såväl SOK:s årsmöte som Riksidrottsmötet (RIM). 

Till RIM gäller det IT-frågan med önskemål om ökat fokus från RF:s sida
kring IT, hjälp till IT-utveckling hos specialidrottsförbunden samt utveckling
av ett system som möjliggör samordningseffekter vid till exempel utveck-
ling av tävlingsadministrativa system.

SFIF har också uppmärksammat RF om det djupt olyckliga departements-
förslaget kring Artistskatten/A-sink för utländska medborgares tillfälliga
framträdanden i Sverige. Till SFIF:s remissvar bilades synpunkter från DN
Galan, GE Galan och Samsung Galan. Riksidrottsstyrelsen har inlämnat
remissvar till departementet med samma inriktning som SFIF.

Under 2008 har flera utredningar kring den framtida idrottsorganisatio-
nen genomförts. En av dessa är den så kallade ”Organisationsöversyn av
Svensk Idrott” (Nivert/Lervik) som under året behandlats på bland annat
Riksidrottsforum i Umeå. SFIF, som var en av motionärerna till RIM 2007,
lämnar remissvar på denna inför Riksidrottsmötet 2009. 

Strax innan jul meddelade ledningen för Friskis och Svettis (F&S) önske-
målet om att de vill bli ett fristående RF-förbund och önskade ha dialog
kring detta. 61 F&S föreningar har motionerat likalydande till Riksidrotts-
mötet i frågan och vi ges av RF möjlighet att yttra oss. 

Framtida utveckling
Det stora intresset för friidrott innebär fortsatt stor efterfrågan på 
framförallt aktiviteter för barn och yngre ungdomar i föreningarna.
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Avgörande förutsättningar för att tillgodose detta är välutbildade ledare
och tillgång till anläggningar och förbättrade utomhusanläggningar. Den
första frågan äger förbundet och SFIF arbetar målmedvetet med att ut-
bilda ledare för alla nivåer. 

Den andra frågan är kommunal angelägenhet. SFIF har ett särskilt an-
läggningsråd vars uppgift är att i samverkan med föreningar och kom-
muner verka för tillkomsten av fler hallar. Under 2008 har större hallar
invigts i Motala och Norrköping och en mindre utanför Kristianstad. 

Resultat och ställning 
SFIF har under året erhållit ett totalt stöd från Riksidrottsförbundet (RF)
och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) om 14,7 MSEK (15,1 MSEK).
Därutöver har medel erhållits genom regeringens särskilda satsning, Id-
rottslyftet för förbundsutveckling, på 4,5 MSEK (1,6 MSEK). 

Resultatet för 2008 visar ett underskott på -0,2 MSEK (6,8 MSEK), vilket
ska ställas mot budgeterat resultat -1,8 MSEK.  Av detta resultat har medel
reserverats för olika ändamål med 2,5 MSEK. Reserveringen för ända-
målsbestämda medel 2007 har upplösts enligt plan.

Gällande löneskatt på f d aktivas kapitalförsäkringar är förbundets ut-
gångspunkt att finna en lösning som inte inverkar på förbundets ekonomi.

Den totala riskexponeringen bedöms inklusive ränta till 3,9 MSEK (3,6
MSEK).

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (MSEK):

2008 2007 2006 2005

Intäkter 48,5 51,7 41,1 43,2

Årets resultat -0,2 6,8 -3,8 2,6

Balansomslutning 22,6 21,8 16,6 16,7

Medelantal anställda 20,0 21,0 19,0 18,0

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till den
fullständiga resultat- och balansräkningen samt tilläggsupplysningar.
Alla belopp uttrycks i KSEK där ej annat anges.

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

2008-01-01 2007-01-01
Not 2008-12-31 2007-12-31

Verksamhetens intäkter
Erhållna offentligrättsliga bidrag 1 20 493 18 559
Nettoomsättning 20 535 25 701
Avgifter och avtal 4 702 4 533
Medlemsavgifter 1 298 1 260
Övriga intäkter 1 515 1 677

Summa intäkter 48 543 51 730

Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag och anslag -8 088 -6 289
Övriga externa kostnader -26 964 -25 670
Personalkostnader 2 -14 478 -13 487
Avskrivningar -121 -115
Summa kostnader -49 651 -45 561

Verksamhetsresultat -1 108 6 169

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter m.m. 929 617

Årets resultat -179 6 786

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -179 6 786
Reservering av ändamålsbestämda medel 5 -2 500 -1 800
Uppläsning av ändamålsbestämda medel 1 800 200

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital -879 5 186

Årsredovisning
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Balansräkning (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2008-12-31 2007-12-31
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 157 239
157 239

Summa anläggningstillgångar 157 239

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Varulager 373 197
373 197

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 052 867
Övriga fordringar 236 73
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 4 937 1 076

2 225 2 016

Kassa och bank 19 866 19 356

Summa omsättningstillgångar 22 464 21 569

Summa tillgångar 22 621 21 808

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Ändamålsbestämda medel 2 500 1 800
Balanserat resultat 10 598 11 477

Summa eget kapital 13 098 13 277

Avsättningar 6 1 500 1 200

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 235 1 033
Övriga skulder 393 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 6 395 5 902

Summa kortfristiga skulder 8 023 7 331

Summa Eget kapital och Skulder 22 621 21 808

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Not 1 Erhållna bidrag och anslag 2008 2007

Bidrag RF/Idrottslyftet 16 327 13 416
Bidrag SOK 2 855 3 272
Bidrag EAA 394 171
Övr bidrag 917 1 700

Summa 20 493 18 559

Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2008 2007

Styrelse och generalsekreterare 826 851  
Övriga anställda 7 162 6 747  
Ledararvode, landslagsersättningar 1 453 907  
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 748 3 787  
(varav pensionskostnader) ( 659) ( 870)  

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 13 189 12 292
Pensionskostnader för generalsekreteraren 140 ksek (122 ksek). 

Upplysning om sjukfrånvaro 2008
Total sjukfrånvaro 6,10% (7,06%)
Upplysning om sjukfrånvarons fördelning på olika kategorier redovisas ej då denna information kan härledas till enskilda personer.

Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

Årsredovisning

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella för-
eningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. 

Intäktsredovisning
Erhållna offentligrättsliga bidrag avser medel som årligen erhålls i form
av bidrag från RF, SOK och EAA (Europeiska Friidrottsförbundet). Netto-
omsättningen avser försäljning av rättigheter till sponsorer och försäljning
av biljetter till arrangemang, såsom Finnkampen. Under rubriken Avgifter
och avtal ingår barteravtal, kursavgifter och sanktionsavgifter. Medlemsin-
täkter avser årsavgifter inbetalda av medlemmar. Övriga intäkter utgörs
av vidarefakturerade kostnader som skall bäras av annan part samt intäk-
ter från förlagsverksamhet. 

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med av-
drag för planmässiga avskrivningar baserade på bedömd nyttjandepe-
riod.

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

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

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män 2008 2007
Män 13 13  
Kvinnor 7 8  

Totalt 20 21 

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen  2008-12-31 2007-12-31
Män

Styrelse 6 6  
GS 1 1  

Totalt 7 7
Kvinnor 

Styrelse 4 4
GS - -

Totalt 4 4 

Not 3 Inventarier 2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 199 1 004  
Årets inköp 39 219  
Försäljning/utrangeringar -125 -24  

Utgående anskaffningsvärde 1 113 1 199  
Ingående avskrivningar enligt plan -960 -869  
Försäljning/utrangeringar 125 24  
Årets avskrivning enligt plan -121 -115  
Ackumulerad avskrivning -956 -960  

Utgående planenligt restvärde 157 239  

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2008-12-31 2007-12-31

Förutbetalda hyror 180 173  
Förutbetalda företagsförsäkringar 43 43  
Övriga poster 714 860  

Summa 937 1 076

Not 5 Eget kapital Ändamåls Balanserat Totalt eget
bestämda kapital kapital  

Belopp vid årets ingång 1 800 11 477 13 277  
Reservering av ändamålsbestämda medel 2 500 - 2 500  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -1 800 - -1 800  
Årets resultat efter fördelning - -879 -879  

Utgående balans 2 500 10 598 13 098  

Ändamålsbestämda medel Ingående Utnyttjande Tillförda Utgående 
balans medel medel balans  

IT-satsning 2008 1 800 -1 800 - 0 
IT-satsning 2009-2010 - - 1 600 1 600  
Coach-projektet 2009-2010 - - 400 400  
Forskning kring skadepreventiva åtgärder 2009-2011 - - 500 500

Summa 1 800 -1 800 2 500 2 500

50
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Not 6 Avsättningar 2008-12-31 2007-12-31  

Avsättning löneskatt 1 500 1 200

Summa 1 500 1 200

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2008-12-31 2007-12-31 

Upplupna semesterlöner 496 494 
Arbetsgivaravgifter 450 476
Försäljningsprovisioner 352 703
Guld-stipendiater 500 500 
Seniortränar-/löptränarutb/internationell utbildn för ledare 650 410
Medel Idrottslyftet/Idrottsmix 75 795
Medel SOK/Elit 269 234
Medel Lagtävlingar - 176
TV-produktionskostnader 200 400
Förstudie JVM 276 -
Organisatoriskt stöd t SDF 1 000 -
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 127 1 714

Summa 6 395 5 902 

Solna den 18 februari 2009

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Lenart Karlberg, ordförande

Maria Akraka, Stefan Borg, Curt Högberg, Karin Lundgren, 
Madeleine Melander, Tomas Riste, Lillemor Rönnbrant, Mats Åkerlind, 

Andreas Thornell (personalrepr), Mikael Peterson (GS)

Årsredovisning
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Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
generalsekreterarens förvaltning i Svenska Friidrottsförbundet för räken-
skapsår 2008-01-01 – 2008-12-31. Förbundets årsredovisning ingår i
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 46-51. Det är sty-
relsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det in-
nebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller vä-
sentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av under-
lagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla 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 för-
hållanden 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 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 förbundsmö-
tet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 18 februari 2009

Lars Egenäs Lars Bauman

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Organisationsnummer 802001-0719
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Kostnader programområden
2008 2007

Förbundets organisation

Barn / Ungdom

Landslag / Elit

Marknad

10 851

5 869

15 760

12 690
24%

13%
35%

28%

11 820

6 461

17 770

13 295
23%

13%
35%

29%

Självfinansiering

2005 20072006 2008

SOK Statsstöd

Intäkter

10 992

1 419

30 704

10 992

1 419

30 704

11 843

2 855

33 537

11 843

2 855

33 537

11 49311 493

2 4462 446

26 69826 698 36 22236 222

3 2723 272

11 84311 843
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Hedersordförande 
H M Drottningen

Ordförande 
Yngve Andersson (t.o.m. 2008-03-30), Lennart Karlberg (från 2008-03-30)

Vice ordförande
Madeleine Melander

Övriga ledamöter
Maria H Akraka (från 2008-03-30), Stefan Borg (från 2008-03-30), Krister 
Clerselius (t.o.m. 2008-03-30), Curt Högberg, Lennarth Johnsson (t.o.m. 2008-
03-30), Karin Lundgren, Lena Moen (t.o.m. 2008-03-30), Tomas Riste (från
2008-03-30), Lillemor Rönnbrant (från 2008-03-30), Mats Åkerlind, Andreas
Thornell (personalrepresentant från 2008-03-30), Johanna Berggren (personalre-
presentant t.o.m. 2008-03-30)

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

Valberedning
Johan Storåkers (ordförande), Berndt Andersson (från 2008-03-30), Nils-Erik
Emilsson, Ellinor Johansson, Lennart Pettersson (t.o.m. 2008-03-30), 
Kristina Södergren

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs

Revisorssuppleanter
Margareta Tell, Owe Westin

Tävlingskommittén
Madeleine Melander (ordförande), Jan Ahlström, Per Crona, Sigyn Ekwall, 
Gunnar Holm, Jonas Mellblom, Mats Åkerlind, Richard Andersson (Ungdoms-
rådet), Andreas Thornell, David Fridell

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

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordförande), Ulf Agrell, Elisabeth Ekborg, Peter Hackenschmidt,
Gudrun Kinger

Kommittén för Ultradistanslöpning
Roger Magnusson, (ordförande), Mattias Bramstång, Torill Fonn-Hartikainen,
Reima Hartikainen, Lena M Johansson, Cecilia Petersson, Christian Ritella, Kjell
Ove Skoglund, Jan Söderkvist, Staffan Åkerblom

Anläggningsrådet
Stefan Borg (ordförande), Krister Clerselius (tf ordförande), Rickard Bryborn, 
Erik Hafström, Ove Jonsson, Johan Storåkers, Lars Söderberg, Andreas Thornell

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet
Sverker Nilsson (förbundsläkare, ordförande), (t.o.m. 2008-10-21), Thomas
Eriksson (från 2008-10-22) Tommy Eriksson (naprapat), Jenny Jacobsson (sjuk-
gymnast), Marina Sjöberg (dietist), Lena Haggren-Råsberg (läkare), Anders
Rydén

Arbetsgruppen för statistik
Jonas Hedman (ordförande), Börje Andersson, Sven Gärderud, Bengt Holmberg,
Lennart Julin, Rooney Magnusson, Bo Nordin

Ungdomsrådet
Hanna Andersson, Richard Andersson, Johanna Axelsson, Henrik Borg, Jonas
Forsberg, Johanna Jönsson, Philip Sjöström, Christoffer Svensson, Sofia Wike,
Björn Lindén

Övriga grupper
Internationella arbetsgruppen
Toralf Nilsson (ordförande), Curt Högberg, Madeleine Melander, Mikael Peterson,
Lennart Karlberg (adj.)

Styrgrupp Finnkampen
Mikael Peterson (ordförande), Anders Albertsson, Jan Axelsson, Tomas Brandt,
Christer Falk, Mikael Romell, David Fridell (adj.)

Styrgrupp Folksam Grand Prix
Karin Lundgren, Jan Kowalski, Jan Axelsson, Björn Sandborg, Anders Olsson,
Mikael Peterson. Andreas Thornell (adj.), Tomas Brandt (adj.), Ulf Saletti (adj.)

IT-grupp
Madeleine Melander, Mats Åkerlind, Mikael Peterson, Andreas Thornell, Fredrik
Trahn, Elisabeth Sandström, Åke Isacsson (projektledare)

Aktivas råd
Bengt Johansson, Susanna Kallur, Robert Kronberg, Cecilia Nilsson, Henrik
Skoog

Anställd personal
Generalsekreterare
Mikael Peterson

Administration och utveckling
Tomas Brandt, marknadsansvarig
Anna Jonsson, marknadskoordinator
Susanne Möllberg, ekonomiansvarig
Johanna Berggrén, 90%, ekonomiassistent
Elisabeth Sandström, GS-support, förlagsansvarig
Lennart Julin, hemsidesredaktör, statistik- och regelansvarig
Fredrik Trahn, informations- och mediaansvarig
Ellinor Borgström, receptionist
Kerstin Rosén, 90%, ansvarig elitidrott och studier
Rolf Asplund, sjukskriven
Daniel Bergin, barn- och ungdomsansvarig
Björn Lindén, ansvarig Idrottslyftet och Ungdomsrådet
Andreas Thornell, tävlingsansvarig
David Fridell, assistent landslag/tävling
Kent Claesson, 25%, projektanställd löpartränarutbildning, från 2008-06-01

Landslag
Thomas Engdahl, förbundskapten t.o.m 2008-09-30
Stefan Olsson, förbundskapten från 2008-07-15 50%, från 2008-08-25 100%
Anders Rydén, träningsansvarig
Gunilla Dahlén, 80%, assistent landslag, motion/långlopp
Mikael Norman, ansvarig tränarutbildning, högskolestudier
Ulf Friberg, 50%, grengruppschef medel/lång,
Anders Axlid, 50%, grengruppschef kast, från 2008-10-15
Oscar Gidewall, 50%, projektanställd kravanalyser, SOK medel
Yannick Tregaro, 50%, projektanställd tränare, SOK medel t.o.m 2008-10-31
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Representation
Internationell representation
International Association of Athletics Federa-
tions, IAAF
Technical Committee: Madeleine Melander (leda-
mot), Carl-Gustav Tollemar (hedersordförande)
Competition Commission: Rajne Söderberg (leda-
mot)
Athletes’ Commission: Stefan Holm (ledamot)

International Athletics Foundation, IAF
Arne Ljungqvist (vice ordförande)

World Anti-Doping Agency, WADA
Arne Ljungqvist (vice ordförande)
Health, Medical & Research Committee: Arne
Ljungqvist (ordförande)

International Olympic Committee, IOC
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordförande) 

Court of Arbitration for Sports
Conny Jörneklint

European Athletics Association, EAA
Council: Toralf Nilsson (ledamot)
Competition committee: Toralf Nilsson (ledamot)
Athletes` commission: Stefan Holm (ordförande)
Medical & anti doping commission: Jan Engström
(ledamot)
Appeal commission: Thore Brolin (ledamot)

Association of European Athletics Meetings
Organizers (Euromeetings)
Raine Söderberg (ordförande)

World Masters Athletics, WMA
Rekordkommitté: Ivar Söderlind

European Veteran Athletics Association, EVAA
Council: Ivar Söderlind (t.o.m. 29 juli 2008)
Technical Board: Ivar Söderlind (från 25 oktober
2008)

Nordic Congress, Valencia, 7-8 mars
Toralf Nilsson, Mikael Peterson, Andreas Thornell

EAA Chief Executive Officer conference,
Frankfurt, 18-20 april 
Lennart Karlberg, Mikael Peterson, Madeleine 
Melander, Curt Högberg

Nordic Children’s and Youth Sport Conference,
Laugarvatn, 5-8 juni
Johanna Axelsson, Daniel Bergin, Lillemor
Rönnbrant

Olympic Session, Olympia, 11-25 juni
David Stridfeldt

Nordic General Secretaries Conference, 
Stockholm, 3-4 oktober
Mikael Peterson, Anderas Thornell

European Athletics Convention, Amsterdam,
16-19 oktober  
Curt Högberg, Lennart Karlberg, Madeleine Melan-
der, Toralf Nilsson, Mikael Peterson, Andreas Thor-
nell, Mats Åkerlind

International Association of Ultrarunners, IAU
Congress, Tarquinia, 7 november
Roger Magnusson, Reima Hartikainen

EAA Youth Conference, Oslo, 6-7 december
Johanna Axelsson, Daniel Bergin, Maria Norlin,
David Stridfeldt, Curt Högberg, Jan Kowalski

Nordic Technical Conference, Stockholm, 
21-22 november
Kjell Ahnstedt, Rikard Bryborn, Sigyn Ekwall, Gun-
nar Holm, Lennart Julin, Mats Svensson, Andreas
Thornell 

EVAA Council Meeting, Aten, 26-27 januari
Ivar Söderlind

Nordic Veteran Committee, Reykjavik, 1 mars
Ivar Söderlind, Elisabet Ekborg, Peter 
Hackenschmidt

EVAA Council Meeting, Ljubljana, 22-23 juli
Ivar Söderlind

EVAA Woman Assembly, Ljubljana, 28 juli
Gudrun Kinger

Nordic Veteran Committee, Ljubljana, 28 juli
Ivar Söderlind, Elisabet Ekborg, Ulf Agrell

EVAA General Assembly, Ljubljana, 29 juli
Elisabet Ekborg, Gudrun Kinger, Ulf Agrell

Nordiskt möte, barn- & ungdomsfriidrott, Oslo
28-29 januari
Daniel Bergin, Björn Lindén, David Stridfeldt, 
Andreas Thornell

Internationell 
Tävlingsrepresentation
Norwich Union Indoor Grand Prix, Birming-
ham, 16 februari
Kjell Ahnstedt (Technical Delegate)

European Cup 1st League Group A, Leiria, 
21-22 juni
Kjell Ahnstedt (ATO/jury)

European Cup Super League, Annecy, 21-22
juni
Mats Svensson (ITO)

European Cup Combined Events, 2nd League,
Maribor, 28-29 juni
Gunnar Holm (jury)

Golden League, Paris, 18 juli
Mats Svensson (Technical Delegate)

European Cup Combined Events, 1st League,
Jyväskylä, 28-29 juni 
Toralf Nilsson (Council Delegate)

KBC Nacht (European Athletics Premium 
Meeting), Heusden, 20 juli 
Toralf Nilsson (Technical Delegate)

Nationell Representation
Riksidrottsförbundets ungdomsråd
David Fridell

Riksidrottsförbundets råd för rum och arena,
RIRA
Erik Hafström, ledamot

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, Ann-Louise Skoglund
Valberedning: Raine Söderberg

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Mikael Peterson, Kerstin Rosén
Valberedning: Madeleine Melander 

SOK:s årsmöte, 24 april
Lennart Karlberg, Mikael Peterson

Riksidrottsforum, Umeå, 7-9 november
Hanna Andersson, Johanna Berggrén, David Fridell,
Curt Högberg, Lennart Karlberg, Mikael Peterson,
Sofia Wike

Team Eniro Elitidrottsskolan
Jonas Almqvist, Mattias Claesson, Axel Här-
stedt, Fredrik Johansson, Jenny Johansson, 
Jonas Lohse, Karolina Pedersen, Tor Pöllänen, 
Per Strandquist, Alexander Söderberg, Michel
Tornéus, Anna Wessman, Erika Wiklund, Ed-
mund Yeboah, Lena Örn.

Mästerskapsgruppen
Anton Andersson, Niklas Arrhenius, Christin Jo-
hansson, Robert Kronberg, Anna Rahm, Anna
Söderberg, Mattias Claesson, Helena Engman,
Jonas Lohse, Cecilia Nilsson, Hanna-Mia Pers-
son, Maria Rendin, Daniel Ragnvaldsson, Erik
Sjökvist, Henrik Skoog, Gabriel Wallin, Niclas
Wiberg.

Topp- och talangprojektet
Magnus Arvidsson, Jesper Fritz, Emma Green,
Stefan Holm, Alhaji Jeng, Ebba Jungmark,
Christian Olsson, Jenny Kallur, Susanna Kallur,
Carolina Klüft, Mustafa Mohamed, Linus
Thörnblad, Johan Wissman.
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Förtjänstmedalj i guld
Sven Trönne Eslövs AI
Bengt Palm Malmö AI

Förtjänstmedalj i silver
Rolf Öhrneman Brottby SK
Birgitta Strand FIF Gnistan
Håkan Strand FIF Gnistan
Lars-Erik Löv FIF Gnistan
Lennart Andersson Glanshammars IF
Gösta Cronholm Hökensås Ungdoms-Ring
Bo-Gunnar Bogges KFUM Örebro
Jörgen Becke Malmö AI
Ola Thorsson Malmö AI
Claes Örberg Malmö AI

Förtjänstmärke
Lars-Erik Eriksson Brattås CK
Ingvar Ivarsson Dals Södra FFI
Susanne Justesen Eslövs AI
Åke Blomé FIF Gnistan
Mikael Blomqvist Hökensås Ungdoms-Ring
Susanne Brandes Hökensås Ungdoms-Ring
Tommy Cronholm Hökensås Ungdoms-Ring
Christer Daremark Hökensås Ungdoms-Ring
Erika Klahr Hökensås Ungdoms-Ring
Bo Hemph IK Tjelvar
Kristina Funke Malmö AI
Susanne Jönsson Malmö AI
Jörgen Kvist Malmö AI
Eric Wettréus Malmö AI
Leif Andersson Roma IF
Björn-Erik Franzén Roma IF
Lisbeth Stenström Roma IF
Håkan Nilsson Ystads IF

Förtjänstdiplom
Lars-Erik Eriksson Brattås CK
Morgan Vallin Brattås CK
Hans Bagge Brattås CK
Staffan Karnå Brattås CK
Ingvar Ivarsson Dals Södra FFI
Tomas Vensryd Eslövs AI
Mats Klingberg Eslövs AI
Åke Blomé FIF Gnistan
Sverker Sjölin FIF Gnistan
Mikael Blomqvist Hökensås Ungdoms-Ring
Susanne Brandes Hökensås Ungdoms-Ring
Tommy Cronholm Hökensås Ungdoms-Ring
Christer Daremark Hökensås Ungdoms-Ring
Erika Klahr Hökensås Ungdoms-Ring
Mats Svärdsén IFK Sunne FI
Malin Jonsson IFK Sunne FI
Bo Hemph IK Tjelvar
Lismari Andersson Malmö AI
Mikael Andersson Malmö AI
Lennart Bengtsson Malmö AI
Kristina Davitidou Malmö AI
Dimitrios Davitidis Malmö AI
Olle Fridberg Malmö AI
Claes Fritz Malmö AI
Kerstin Fritz Malmö AI
David Gillanders Malmö AI
Linda Hedmark Malmö AI
Ulla Holmberg Malmö AI
Uno Holst Malmö AI
Annika Hovang Malmö AI
Tomas Hägglund Malmö AI
Gunnar Johansson Malmö AI
Lars G. Johnsson Malmö AI
Stigbjörn Karlsson Malmö AI

Margaretha Lewin Malmö AI
Ulf Liljedahl Malmö AI
Lotta Lundeqvist Malmö AI
Maj Nilsson Malmö AI
Paul E Norlin Malmö AI
Annika Olsson Malmö AI
Lars Rendin Malmö AI
Lena Rendin Malmö AI
Elisabet Staafgård Malmö AI
Göran Staafgård Malmö AI
Tomas Strandberg Malmö AI
Sedat Sulejmanovski Malmö AI
Stanley Szczyrba Malmö AI
Lennart Tängermark Malmö AI
Gunn Wettréus Malmö AI
Christer Åkerblom Malmö AI
Ingrid Åkerblom Malmö AI
Jan Åkesson Malmö AI
Anders Emanuelsson OK Kroppefjäll
Leif Andersson Roma IF
Björn-Erik Franzén Roma IF
Lisbeth Stenström Roma IF
Georg Persson Ystads IF
Göran Håkansson Ystads IF
Ingemar Månsson Ystads IF

Förtjänstdiplom föreningar
Eslövs AI 100 år
IFK Sunne Friidrott 100 år
KFUM Örebro Friidrott 100 år
Malmö AI 100 år
Ystads IF 100 år

56

Utmärkelser

23-24/2 Stora ISM Malmö AI
01-02/3 Stora IJSM Råby-Rekarne FI
08-09/3 Stora IUSM Stockholms FIF
15-16/3 ISM-IJSM-IUSM mångkamp IK Lerum FI, Örgryte IS
03-04/5 SM-JSM-USM-VSM terräng IFK Växjö
18/5 Lag-SM kval grupp A Falu IK
18/5 Lag-SM kval grupp B IFK Helsingborg
24-25/5 SM-JSM-USM stafett Sävedalens AIK
31/5 SM marathon Hässelby SK, Spårvägens FK
2/7 Lag-SM Ullevi FK

19-20/7 SM mångkamp Wärnamo SK
01-03/8 Stora SM Västerås FK
08-10/8 Stora USM15-16 Täby IS
08-10/8 Stora JSM-USM17 Rånäs 4H
17/8 Lag-USM Huddinge AIS
23-24/8 JSM-USM mångkamp FI Kalmarsund
6/9 SM halvmarathon Hässelby SK, Spårvägens FK, 

Turebergs FK
12-14/9 Skol-SM Turebergs FK

SM-arrangörer 2008
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Elit och landslag
Mål
1 Vid varje mästerskap är målet att 70% av

truppen ska prestera bättre än sin ranking
vilket gäller både för senior- och junior-
mästerskap.

2 Både det manliga och det kvinnliga laget
ska gå upp i Europacupens Superliga. Att
vinna Finnkampen med samtliga fyra lag
är också en given målsättning.

Utfall
1 Av de tre internationella mästerskapen

2008 lyckades landslagstruppen till JVM
uppnå målet att 70% av truppen ska pre-
stera bättre än sin ingångsrankning. På OS
samt IVM blev utfallet strax över 50%. På
OS var förhållandet 7 förbättringar av 13
möjliga, på IVM var förhållande 6 förbätt-
ringar av 11 möjliga.

2 Både det manliga och kvinnliga Europac-
uplaget uppfyllde målsättningen och kom-
mer under 2009 att vara med i den högsta
ligan, lag-EM. Det kvinnliga laget samt de
två ungdomslagen vann sina finnkamps-
landskamper, alltså tre av fyra möjliga seg-
rar.

Arrangemang
Mål
1 Vid Folksam Grand Prix ska alla arenagre-

nar på mästerskapsprogrammet finnas
med och alla galor vara TV-sända.

2 Vid SM-tävlingarna ska alla mästerskaps-
dicipliner genomföras och tävlingarna ska
ge chansen till goda resultat med högsta
sportsliga rättvisa.

Utfall
1 Målet är delvis uppfyllt. Alla arenagrenar

på mästerskapsprogrammet genomfördes
även om 10 000 meter bytts ut mot 3000
meter. Fyra av fem galor var TV-sända.

2 Alla mästerskapsdiscipliner har genomförts
och arrangörerna har lagt ner ett stort ar-
bete på att genomföra rättvisa tävlingar i
så bra förhållanden som möjligt.

Motionslöpning och jogging
Mål
1 Färdigställa konceptet löptränarutbildning

steg 1 och 2, vilket innebär att utveckla och
producera innehåll, kursplaner, dokumen-
tation samt utbilda utbildare.

2 Producera löparkalender där alla större
motionslopp redovisas, vilket skall öka till-
gängligheten för intresserade motionärer.

3 Tillsammans med förbundets partner, Go-
cipp AB, genom projektet Livslunken nå fö-
retag och skolor i syfte att engagera sina
anställda/elever att röra sig.

Utfall
1 Löptränarutbildning är framtagen och ge-

nomförd. 78 personer har gått steg 1 och
29 st steg 2 samt att 18 utbildare har ut-
bildats.

2 Löparkalendern 2008 är framtagen inne-
hållande en förteckning över 218 motions-
och långlopp med sanktion av Svensk Fri-
idrott.

3 Ett stort antal personer har under året en-
gagerat sig i Livslunken genom samarbetet
mellan Svensk Friidrott och Gocipp AB.

Barn och ungdom
Mål
1 Friidrottsskolor för nybörjare (barn & ung-

dom) i minst 150 föreningar.

2 Friidrotten ska öka sina närvarosiffror i
LOK-stöder, ålderskategorierna 13-16 och
17-20 år.

3 SFIF arrangerar erfarenhetsutbyte för ung-
domstävlingsarrangörer.

4 SFIF startar ett ”tonårsprojekt”.

Utfall
1 Inom Nordea Friidrottsskola genomfördes

144 st och utöver dessa har ett antal före-
ningar genomfört friidrottsskolor i egen regi.

2 Efter första halvåret 2008 är närvarosiff-
rorna i LOK-stödet på en liknande nivå
som tidigare.

3 Har inte genomförts.

4 För tonåringar har Nordea regionmäster-
skap och ScandiCamp, träningsläger för
18-25-åringar i samarrangemang mellan
friidrottsförbunden i Sverige, Danmark och
Norge, genomförts. Något nytt tonårspro-
jekt har inte startats.

Ledarutbildning
Mål
1 Alla klubbar ska erbjudas möjligheten att

utbilda barnledare, ungdomstränare 10-14
år och ungdomstränare 14-17 år i alla FC.
FC ska arrangera minst en kurs av varje
typ årligen.

2 Totalt ska det utbildas minst 350 ungdoms-
tränare 10-14 år, 150 ungdomstränare
14-17 år och 40 juniortränare.

3 SFIF arrangerar minst en junior- och se-
niortränarutbildning för 60 tränare.

4 En utbildning eller stimulansprogram för
mer erfarna ”strategiska ledare” ska ska-
pas.

Utfall
1 Målet nära uppnått då 6 av 7 FC genom-

förde barnledarutbildning, 7 av 7 FC ge-
nomförde ungdomstränarutbildning 10-14
år och 5 av 7 FC genomförde ungdomsträ-
narutbildning 14-17 år.

2 Målet är inte uppnått då 203 ungdomsträ-
nare 10-14 år och 128 ungdomstränare
14-17 år utbildats.

3 56 juniortränare har utbildats. Seniorträ-
narutbildning har inte genomfört då det
inte funnits underlag för det.

4 18 personer har deltagit i Strategic Lea-
dership Workshop i Birmingham, ett sam-
arrangemang med Brittiska Friidrottsför-
bundet.

Mål och utfall för verksamheten 2008

Mål och utfall
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Föreningarna
Mål 2008
• Framtidsledarutbildningar ska genomföras

i alla FC och minst 200 ledare ska ge-
nomgå denna utbildning.

Utfall
• Vid halvårsskiftet tillsattes en projektledare

för Framtidsledarutbildningen vilket har lett
till att utbildningen ännu inte är helt ge-
nomförd i alla delar i något FC/UC. Be-
dömningen är att åtta av nio UC klarar av
att leverera utbildningen och fyra har bju-
dit in till utbildning under hösten 2008,
varav två påbörjat med totalt cirka 30 del-
tagare. 23 utbildare finns idag som klarar
av utbildarrollen. En referensgrupp för ut-
bildningen har bildats.

Internationell verksamhet
Mål
1 Minst ett nytt internationellt arrangemang i

Sverige har beslutats.

2 Baserat på det IAAF/EAA Future-of-Athle-
tics-projektet, som Sverige initierat och är
med och leder under 2007, har minst ett
nytt utvecklingsprojekt startats tillsammans
med andra europeiska länder.

Utfall
1 Intresset bland presumtiva föreningar att

stå värd för Europacupen i mångkamp
2009 har undersökts men ingen förening
visade sig intresserad. Vidare har möjlig-
heten att i samverkan med Göteborgs stad
eller Stockholms stad stå värd för EAA:s
kongress 2011 undersökts. Båda städerna
har sagt sig villiga att stödja internationella
friidrottsevenemang, men ingen var be-
redda att svara för nödvändig finansiering.
Därmed lämnades ingen ansökan för Euro-
pacupen i mångkamp 2009 eller EAA:s
kongress 2011 in. 

2 En workshop kring strategiskt ledarskap
har genomförts tillsammans med Brittiska
Friidrottsförbundet. 

Anläggningar och hallar
Mål
• 2008 ska det finnas beslut om att bygga

ändamålsenliga hallar i minst tre av föl-
jande sju områden: norra Skåne, västra
och norra StorStockholm, Uppsala, Gävle,
Skövde och Trollhättan.

Utfall
• Norra Skåne: Lobbyarbete mot beslutsfat-

tare i området pågår. En mindre hall utan-
för Kristianstad är invigd.

• Västra StorStockholm: Företrädare för
Stockholms Stad har gett dess idrottsför-
valtning i uppdrag att finna lämplig mark
för en friidrottshall i den västra delen av
huvudstaden.

• Norra Storstockholm: I Sollentuna har det
genomförts en detaljplaneprocess men det
slutgiltiga investeringsbeslutet saknas.

• Uppsala: Beslut har fattats om en multihall
med friidrottsmöjligheter.

• Gävle: En kontinuerlig dialog förs med lo-
kala företrädare och Gävle kommun har ett
gett två tjänstemän i uppgift att utreda frå-
gan. 

• Skövde och Trollhättan: Lobbyarbete har
bedrivits som bland annat resulterat i viss
massmedial uppmärksamhet.

Finansiering
Mål
• Intäktsmålet är 43 miljoner med ett beräk-

nat nollresultat för 2008.

Utfall
• Intäktsmålet överskreds med bred marginal

och resultatet för 2008 visar ett underskott 
- 0,2 miljoner.

Media och kommunikation
Mål
1 En modern friidrott.se ska vara den själv-

klara kommunikationskanalen för Svensk
Friidrott.

2 SFIF:s mediaservice skall bland de 15 
största mediaaktörerna genom ett mätsys-
tem med parametrar som presskonferenser,
mediaguide, resultatservice mm nå en
nöjdhetsgrad på 75% hos de journalister
som bevakar friidrott.

Utfall
1 friidrott.se har av Förbundårsmötet valts till

det officiella organet för Svensk Friidrott.
Hemsidan har i genomsnitt haft cirka
6 000 besökare per dag.

2 Mediaservicen har utvärderats av Quest-
back genom en utvärderingsenkät med
svar från 35 mediarepresentanter från de
största mediaaktörerna. Resultatet visade
ett genomsnittsbetyg av nöjdheten på 7,49
på en tiogradig skala.

Marknad
Mål
• SFIF:s intäkt från sponsorer och samarbets-

partners skall vara 22 MSEK.

Utfall
• Intäktsbudgeten för 2008 var 21 MSEK och

utfallet blev 20,3 MSEK. I samband med
omförhandling av ett större avtal minskade
intäkten men också kostnaderna med mot-
svarande belopp. Nettointäkten, dvs bidra-
get till förbundets verksamhet blev 12,3
MSEK i linje med budget.

Mål och utfall för verksamheten 2008, forts

Mål och utfall
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Under 2008 har vi varit med om mycket bra friidrott på alla ni-
våer. Från över 10 000 barn på våra friidrottsskolor, Sanna
Kallurs inomhusvärldsrekord till vår egen elitserie Folksam
Grand Prix som vi 2008 fortsatt att utveckla. Samarbetet med
Folksam och TV4 kommer att fortsätta 2009 med flera TV-
sända galor.

Mycket glädjande är att vi har förlängt sponsoravtalen med tre
av våra största samarbetspartners Puma, Fortum och Nordea.
Det ger oss en trygghet att fortsätta att arbeta efter den verk-
samhetsinriktning som vi har för början av 2010-talet.

Året avslutade vi med Friidrottsgalan som var en pampig och
trevlig tillställning. Många aktiva, ledare och sponsorer fick
vara med om en galakväll där bland andra Kajsa Bergqvist,
Stefan Holm och Thomas Engdahl avtackades.

Med anledning av motionen om organisationsöversyn av
svensk idrott från fem specialidrottsförbund, däribland Svensk
Friidrott, till Riksidrottsmötet 2007 har en översyn genom-
förts. Slutdokumentet presenterades vid Riksidrottsforum och
Riksidrottsstyrelsen hade redan tidigare antagit ett tydligt ställ-
ningstagande att RF och SOK bör gå samman i en gemensam
organisation. Frågan ska avgöras på Riksidrottsmötet 2009.

Spännande IT-projekt
Vår interna IT-utredning 2007 rekommenderade styrelsen att
satsa resurser för att arbeta fram ett internetbaserat tävlings-
administrativt system för friidrotten. Förbundsmötet 2008 fat-
tade beslut om att detta ska tas fram utbyggt med statistikmöj-
ligheter. Arbetet har inletts med en intern IT-projektgrupp och
vi har valt att samarbeta med RF och deras leverantörer.
Målsättningen är att ha systemet klart till inomhussäsongen
2010. Redan 2009 kommer ansökningar om lokalt aktivitets-
stöd och rapportering att ske digitalt via RF:s nya internetlös-
ning Idrott Online.

Under våren gjorde vi klart med SISU att projektanställa två
personer på 50 procent med hjälp av Idrottslyftet för att
utveckla friidrotten i Norrland. Anledningen till denna sats-
ning är att under de senaste åren har färre och färre utbild-
ningar för barnledare och ungdomstränare genomförts i
Norrland. En trend vi vill bryta!

Avtalen med Europeiska Friidrottsförbundet och Göteborgs
stad har under året färdigställts kring vårt arrangemang inom-

hus-EM 2013. I december utsågs Anders Albertsson till gene-
ralsekreterare i organisationskommittén.

Vår av förbundsårsmötet antagna Verksamhetsinriktning
2009-2011 anger som ett av målen att ”Aktivt bearbeta möj-
ligheten till ett kombinerat IAAF-jubileum och JVM 2012 i
Stockholm”. Efter uppvaktande av politiker och tjänstemän i
Stockholm har Stockholms Idrottsförvaltning fattat beslut att
de ska arbeta vidare med en plan för ett eventuellt junior-VM
2012. Detta inbegriper 100-årsfirandet av de Olympiska
Spelen och byggandet av Stockholms Stadion. 

Svensk Friidrott och Stockholms Friidrottsförbund har villko-
rat genomförandet av junior-VM bland annat med krav på de
ekonomiska förutsättningarna. Stockholms stad har tillsam-
mans med oss under året besökt junior-VM i Bydgozscz, Po-
len, för att själva bilda sig en uppfattning om arrangemanget.
Att de dessutom fick se Sveriges största trupp någonsin var en
bonus. Stockholms idrottsförvaltning beslutade sent på året
att ekonomiskt stödja en projektledare som genomför en för-
studie kring ett eventuellt JVM-arrangemang i Stockholm.

Vid förbundsårsmö-
tet 2006 fastlade vi
våra gemensamma
mål för Svensk Fri-
idrott 2008. I den
här årsberättelsen
finns resultaten av de
målen beskrivna så
att vi överskskådligt
kan se hur vi arbetat
under året.

Att det finns gott
hopp om framtiden
råder ingen tvekan.
Men först av allt ser
jag fram emot ett
spännande och utma-
nande 2009 för
Svensk Friidrott.

Mikael Peterson

General-
sekreterare

Gemensamt arbete mot målen
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Generalsekreteraren
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Våra samarbetspartners

Svenska Friidrottsförbundet
Box 11 • 171 18 Solna

Tel 08-587 721 00 • Fax 08-587 721 88
www.friidrott.se

Landslagsutrustning
Huvudsponsor

Nationell sponsor

Folksam Grand Prix

Barn- och ungdomssponsor
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