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Ebba Jungmark och Oscar Gidewall
på väg mot högre höjder.
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Ungdomarna har även 2011 visat att det
finns en ljus framtid för friidrotten. Fyra
juniorvärldsrekord och guld i junior-EM i
Estland. Ärevarv i Globen vid XL-galan
efter 4,63. 18-åriga stavhopperskan An-
gelica Bengtssons år blev säkert både för
henne själv och för omgivningen minst
sagt omtumlande.
Ärevarv vid SM i Gävle för 21-åriga

Moa Hjelmer efter att hon på 400 meter
utraderat Ann-Louise Skoglunds 25 år
gamla svenska rekord. Dessförinnan silver
vid U23EM i Tjeckien på 200 meter och
en fullständigt respektlös VM-debut i Ko-
rea, som vid den Svenska Idrottsgalan i ja-
nuari 2012 renderade henne utmärkelsen
Årets Nykomling. Omtumlande!
Isabellah Andersson, Adil Bouafif,

Khaddi Sagnia, Erik Senorski. Listan kan
göras lång på de som under 2011 gjorde
iögonfallande och omtumlande prestatio-
ner!
Ungdomarnas framfart i de tre utom-

husmästerskapen resulterade i inte mindre
än åtta medaljer. Jag tror vi alla känner att
framtiden är ljus för kommande genera-
tioner i de stora mästerskapen. Viktigt är
dock att rönen från forskningsprojektet
om skadefri friidrott kan översättas, till-
lämpas och få genomslag på alla tränarni-
våer för att ungdomars utvecklingskurva
skall slippa få oönskade hack av skadepe-
rioder.

Ebba Jungmarks glädjetårar från inom-
hus-EM i Paris efter sin tredjeplats i höjd-
hoppet och Emma Green Tregaros tårar
av besvikelse vid finalen i kvinnlig höjd i
Daegu vittnar om tävlingsidrottens bjärt
kontrasterande och omtumlande villkor.
Sammantaget blev IEM och VM ändå
rättvisande värdemätare på att svensk fri-
idrott fortsatt presterar på en god nivå om
än inte lika framgångsrik som i mitten på
2000-talets första decennium, vilket i ett
historiskt perspektiv säkert kommer att
visa sig vara en extremt lyckosam period.

Internationella kongresser
Internationellt höll både Europeiska Fri-
idrottsförbundet, EAA och dess interna-
tionella motsvarighet, IAAF, kongresser
under 2011. När den före detta stav-
hoppsstjärnan och numera internationellt
respekterade ledaren Sergej Bubka vid för-
sta röstomgången vid IAAF-kongressen i
Daegu förlorade sin plats som vice-presi-
dent var det ett minst sagt oväntat och
omtumlande resultat. Det var bara det att
det omgående visade sig att det elektro-
niska voteringssystemet vid IAAF-kon-
gressen inte var tillförlitligt.
Att en internationell organisation med

över 200 medlemssförbund i dagens elekt-
roniska värld inte förmår prestera ett mo-
dernt, snabbt och korrekt voteringssystem
känns onekligen besvärande.

I valen till EAA:s styrelse fick Toralf Nils-
son förnyat förtroende och i IAAF:s tek-
niska kommitté invaldes Sigyn Ekwall, vil-
ket stärker Svensk Friidrott i det interna-
tionella arbetet. I båda kongresserna mo-
tionerade Svensk Friidrott i viktiga frågor.
Den händelse som utanför tävlingsare-

norna kom att prägla svensk friidrott det
gångna året var höjdhopparen Patrik Sjö-
bergs avslöjande i boken ”Det du inte
såg” att hans dåvarande tränare Viljo
Nousiainen utsatte honom och ett antal
andra träningskompisar för sexuella över-
grepp under ett antal år.

Chockerande och beklämmande
En stark och beundransvärd handling att
efter så många år berätta om missförhål-
landen som rådde i, omkring och utanför
tränings- och tävlingsmiljön. Men tyvärr
långt efter det att förövaren kunde ställas
till svars och inför rätta för övergreppen.
Skulden kan bara åläggas förövaren men i
dennes frånvaro blev alltför många be-
skyllda för att inte ha sett eller inte ha age-
rat.
Händelserna var chockerande och be-

klämmande och vi känner stort medli-
dande med Patrik och övriga unga aktiva
som utsattes för övergreppen. Det som
skett kan bara betecknas som djupt tra-
giskt och kränkande för de ungdomar som
blev utsatta.

2011 – ett omtumlande år

Ordförandens ord

2011 har på många sätt varit ett omtumlande år. Dels rent idrottsligt som alltid, men också omtumlande på
central förbundsnivå med allt ifrån den internationella IAAF-kongressen i Daegu i Sydkorea till uppmärk-
samheten kring kränkningar och trakasserier inom idrotten i allmänhet och friidrotten i synnerhet.
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Det är handlingar som aldrig kan ursäk-
tas. Det är brottsligt och är enligt vår upp-
fattning ett av de allra allvarligaste brot-
ten därför att det sker mot värnlösa barn.
Ett oerhört svek där tillit och förtroende
missbrukats. Patriks avslöjande var både
modigt av honom och positivt för den all-
männa debatten om hur dessa svåra frå-
gor bör hanteras i samhället och inom id-
rottsrörelsen.
I och med offentliggörandet fanns det

emellertid ingen ände på framför allt me-
dias beredvillighet att såväl belysa proble-
matiken som att föra fram förslag på vad
idrottsrörelsen i allmänhet och friidrotten
i synnerhet borde göra för att förhindra
liknande händelser. Vid sidan om debat-
tens sedvanliga övertoner blev dock boken
och sakfrågan en väckarklocka för id-
rottsrörelsen i sin helhet.

Nolltolerans
Naturligtvis är sexövergrepp alltid fel. Nå-
got annat än nolltolerans är inte accepta-
belt. Det är en brottslig handling som ska
polisanmälas, utredas och hanteras av
domstolsväsendet. Som ordförande för
Svensk Friidrott har jag i debatten konse-
kvent hävdat detta och dessutom efterlyst
vetenskapligt belägg för förekomsten.
Svensk Friidrotts ordförandekonferens

antog också under hösten ett fempunkts-
program byggt på friidrottens värdegrund
med åtgärder för att i möjligaste mån fö-
rebygga och förhindra förekomsten av
kränkningar och trakasserier i alla dess
former inom vår verksamhet.
Strax före jul distribuerade Svensk Fri-

idrott ett stödmaterial till alla föreningar
och distrikt. Vår uppfattning om förebyg-
gande åtgärder bygger dels på övertygel-
sen om att merparten av all vår verksam-
het sker under trygga former dels på att
åtgärder inte kan stressas fram i kampanj-
artade former utan måste vara en naturlig
del i den dagliga verksamheten.

Skapa trygga miljöer
I grunden handlar det om utbildning, in-
formation och social kontroll. I slutänden
är det bästa sättet att förebygga att vi
själva skapar de trygga och goda miljö-
erna där friidrott utövas. Alla inom friid-
rotten skall känna trivsel, trygghet och ge-
menskap på sina villkor.
Omtumlande var det också att en av

våra större kvällstidningar under några

dagar i början av december kunde publi-
cera vad som måste betraktas som internt
väl bevarade och i en mindre krets kända
uppgifter om såväl förbundets tillträdande
Generalsekreterare som ett nytt sponsor-
avtal.
Att undvika läckor är svårt i en större

organisation speciellt när mediedrevet kör
igång. Det är mig fullkomligt främmande
att spekulera i, än mindre försöka efter-
forska en sådan här läcka men möjlighe-
ten att utnyttja situationen för att själv
skapa personlig position blev uppenbarli-
gen alltför frestande för den eller de med
sådana avsikter.
Uteblivna idrottsliga framgångar i

kombination med den ovan relaterade de-
batten har enligt min uppfattning om inte
försvagat så ändå naggat lite i kanten på
förtroendet för Svensk Friidrott och på-
verkat vår marknadsposition. Men när
media okritiskt överför decenniegamla
händelser till att gälla i dagens verksam-
het för att kunna krisstämpla hela verk-
samheten blir perspektivet skevt och miss-
visande.
Detta utesluter på intet sätt behovet

och nödvändigheten av att ständigt hålla
debatten om verksamhetens kvalitet vid
liv och arbeta förebyggande mot bland an-
nat kränkningar och trakasserier. I det ar-
betet får svensk idrott aldrig svikta.

Långsiktiga samarbeten
Med ett kärvare ekonomiskt klimat, strik-
tare och snävare marknadsbudgetar inom
näringslivet och färre framgångsexpone-
ringar för våra elitidrottare har förutsätt-
ningarna för partnersamarbeten för
Svensk Friidrott varit något mindre gynn-
samma de senaste åren. Vi är stolta över
de uthålliga och långsiktiga samarbets-
partners vi har och kommer oförtrutet att
arbeta vidare på att bredda denna bas.
Ekonomiskt står Svensk Friidrott fortfa-
rande starkt med ett tryggt eget kapital att
möta framtiden med.

Faberge ny partner
I slutet av året kunde vi presentera två
goda nyheter. Dels att Anders Albertsson
blir friidrottens nya generalsekreterare
2012 och att Fabege blir ny samarbets-
partner med Svensk Friidrott.
Framtiden är spännande, inte minst

med tanke på Finnkampen på hemmaplan
i Sverige både 2012 och 2013 samt att vi

själva står som värd för inomhus-EM
2013 i Göteborg. Här finns alla möjlighe-
ter att visa vad Svensk Friidrott står för! I
framtiden kan också ett eventuellt samgå-
ende med Svenska Gång- och Vandrarför-
bundet bli aktuellt.
Efter sju och ett halvt år i ledningen för

Svensk Friidrott avslutar jag i och med
Förbundsårsmötet 2012 mitt ideella upp-
drag. Jag vill passa på att tacka alla med-
arbetare, aktiva, funktionärer och ledare
på alla nivåer för en oerhört stimulerande
tid och önskar Svensk Friidrott och dess
nya styrelse lycka till i fortsättningen.

Lennart Karlberg

Ordförande
Svensk Friidrott

Ordförandens ord
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Svenska Friidrottsförbundet, i dagligt tal
Svensk Friidrott, har till uppgift att främja,
utveckla och administrera friidrotten. För-
bundets roll är att företräda friidrotten i
Sverige och internationellt samtidigt som
man svarar för internationella och natio-
nella tävlingar samt landslagens delta-
gande i bland annat VM, EM och
landskamper för ungdomar, juniorer och
seniorer.

Svenska Friidrottsförbundet, som bildades
1895, är ett av de största idrottsför-
bunden i Sverige och har idag cirka
350 000 medlemmar organiserade i
knappt 1 000 föreningar i 23 distrikt. Ut-
över detta deltar varje år över en halv
miljon svenskar, där många inte är för-
eningsanknutna, i löpartävlingar och mo-
tionslopp samt att många fler, över en
miljon, har löpning som motionsform utan
att tävla.

Friidrotten är en av de största och mest
populära idrotterna i Sverige – både
bland utövare och publik. Friidrotten at-
traherar både ung och gammal, man som
kvinna.

Basen av all verksamhet bedrivs i för-
eningarna av ideella ledare. Friidrott är
en idrott som kräver många ledare, trä-
nare och instruktörer. Utbildningsverk-
samheten för dessa är organiserade av
nio utvecklingscentrum (UC). På central
nivå finns förbundsstyrelsen och förbund-
skansliet för att genomföra det som be-
stämts av det årliga förbundsårsmötet.

Vision
Friidrott skall vara en av landets mest at-
traktiva idrotter med en bred folklig för-

ankring. Vår idrott skall vara en före-
gångare när det gäller att erbjuda alla
som deltar i verksamheten rolig, stimule-
rande personlig utveckling fysiskt och psy-
kiskt, socialt och kulturellt.

Friidrott skall stå för en positiv livsstil där
både elit- och breddverksamheten utgör
attraktionskraft och inspiration för ung
som äldre, kvinna somman 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 förenings-
verksamhet, utvecklad och anpassad till ti-
dens krav på meningsfull fritid och utövad
i inspirerande och ändamålsenliga mil-
jöer.

Värdegrund
Svensk Friidrott har en gemensam
grundsyn som bygger på glädje och re-
spekt. Vi arbetar för jämställdhet och jäm-
likhet på alla nivåer. Det ska finnas plats
för alla, oavsett ålder, kön, ras, etnisk
bakgrund, politisk åsikt eller sexuell lägg-
ning

Svensk Friidrott arbetar mot användning
av doping och droger.

Det här är Svensk Friidrott

Det här är Svensk Friidrott
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Moa Hjelmer slog igenom ordentligt 2011
med bland annat svenskt rekord på 400 meter.
Vid Idrottsgalan belönades hon med priset
Årets nykomling och lilla bragdguldet.
Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.
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Årets bästa prestationer uppmärksamma-
des och Moa Hjelmer blev dubbelt belö-
nad då hon fick priset för Årets genom-
brott i landslaget och Året prestation på
Stora SM genom sitt svenska rekord på
400 meter.
Ebba Jungmark fick priset för Årets

kvinnliga prestation i landslaget genom
sitt brons på inomhus-EM. Priset som
Årets tränare utdelades till Lars Anders-
son, tränare till Isabellah Andersson.
Friidrottsgalan hölls i festvåningen Par-

ken.

Friidrottsåret 2011 avslutades traditionsenligt med Friidrottsgalan i Stockholm. Förutom galamiddag
med aktiva, tränare, ledare och sponsorer bjöds underhållning av Shirley Clamp. Stefan Holm var
galakonferencier och lotsade gästerna genom höjdpunkterna under året som gått.

Stjärnorna glittrade på
Friidrottsgalan

Friidrottssgalan

Årets genombrott i landslaget
Leif Arrhenius och Moa Hjelmer

Årets prestation i landslaget
Christian Olsson och Ebba Jungmark

Årets prestation i Finnkampen
Adil Bouafif och Anna Wessman

Årets prestation i Stora SM
Moa Hjelmer

Årets prestation i Folksam Grand Prix

Nil de Oliveira och Viktoria Tegenfeldt

Årets tränare
Lars Andersson

Årets barn- och ungdomsledare
Erik Olsson

Pristagare vid Friidrottsgalan

Angelica Bengtsson och Michaela Meijer. Jessica Samuelsson, Johan Wissman och
Sofie Persson

Khaddi Sagnia
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Friidrottssgalan

Ovan från vänster: Moa Hjelmer, Angelica Bengtsson, Sofi Flinck, Johan Rogestedt, Elias Håkansson,
Johan Taléus, Fredrick Ekholm och förbundskapten Stefan Olsson.

Christian Olsson, Anders Schönberg och Ebba
Jungmark.

Mikael Peterson och Lennart Karlberg.

Carolina Klüft och Arne Ljungqvist.
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Trots att det under hela söndagen hällreg-
nade så var resultatnivån under tävling-
arna mycket hög. Total blev det tre na-
tionsrekord, sex Stadionrekord, tre världs-
årsbästa och bästaresultat för lag-EM i 15
av de 40 grenarna. Ryssland hade inga
problem att försvara sin titel från 2010.
Det svenska laget blev dock tyvärr sist och
får därmed tävla i förstaligan 2013.
Trots de fina startfälten blev publiktill-

strömningen en rejäl besvikelse. Under
lördagen kom 4 522 åskådare, vilket var
klart färre än förväntat, men då vädret var
soligt och varmt var stämningen ändå

god. Söndagens regn och kyla och Sveri-
ges hopplösa utgångsläge gjorde att inte
ens de som köpt biljett i förväg dök upp.
Endast 1 175 åskådare kom till Stadion.
Regnvädret på söndagen gjorde att den
manliga stavtävlingen i ett sent skede flyt-
tades inomhus till Sätrahall.

Höga tittarsiffror
Om åskådarna på Stadion var få så var de
desto fler på TV. Totalt var det 92 timmars
TV-sändningar som lockade 80 miljoner
tittare, vilket vida översteg antalet tittare i
tidigare upplagor av lag-EM. Exklusive
nyhetssändningar och inslag i sportmaga-
sin var det 16 miljoner tittare, även det
nytt rekord och dubbelt så många som i
Bergen 2010. Förutom i Eurosport visades
tävlingarna i nationella kanaler i 15 län-
der (varav 9 live).
Formellt var det Svensk Friidrott och

Stockholms stad som ansvarade för lag-
EM gentemot Europeiska Friidrottsför-
bundet.
Organisationskommittén har letts av

Toralf Nilsson som ordförande och i öv-
rigt bestått av företrädare från Svensk Fri-
idrott, Stadionklubbarna, Stockholms stad
(genom Idrottsförvaltningen och Stock-
holm Visitors Board) och SVT.
Svensk Friidrott och Stockholms stad

överlät det operativa ansvaret till Sta-

dionklubbarnas Stockholm Service AB
(SSSAB) som är ett av den ideella förening
Stadionklubbarna helägt bolag. SSSAB:s
arbete med planering, genomförande och
uppföljning av evenemanget har skett un-
der ledning av generalsekreteraren, Rajne
Söderberg. Den operativa organisationen
bestod till den allra största delen av per-
soner som var involverade på ideell basis.
Cirka 500 volontärer var engagerade un-
der genomförandet.

Låg sponsorförsäljning
Även om kostnaderna var lägre än budge-
terat så innebar det låga åskådarantalet
och den dåliga sponsorförsäljningen
(endast hälften mot budget) ett ekono-
miskt underskott på 2,1 MSEK, vilket är
ett betydande belopp för ett evenemang
med en omsättning på 11,5 MSEK. I en-
lighet med avtalet mellan parterna så fick
Svensk Friidrott stå för huvuddelen av un-
derskottet, 1,8 MSEK.
För att friidrotten ska kunna ansöka

om och genomföra evenemang i lag-EM:s
storlek krävs det ett större ekonomiskt
engagemang från samhället. Utan ett så-
dant engagemang är risktagandet alltför
stort och omöjliggör därmed sådana här
arrangemang i Sverige.

Efter två års förberedelse var det den 18-19 juni dags för den tredje upplagan av SPAR European Team
Championships, den högsta ligan inom det som på svenska kallas lag-EM, vilket är ett mästerskap för Eu-
ropas 12 främsta landslag. Det var utan tvekan den mest prestigefyllda lagtävlingen i friidrott som har ar-
rangerats i Sverige. Evenemanget renderade många lovord i fråga om organisation och genomförande.

Lag-EM i Stockholm 2011

Lag-EM i Stockholm 2011

Det regniga vädret gjorde att få åskådare kom till
lag-EM på Stockholms Stadion.
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Under 2011 har förberedelsearbetet inför
inomhus-EM intensifierats. En större
grupp representanter från lokala organi-
sationen var i mars på studiebesök i Paris
för att studera organisationen och genom-
förandet av inomhus-EM. Där hölls den
första stora officiella aktiviteten med en
”future organiser´s dinner” för 250 perso-
ner med Kajsa Bergqvist som värdinna. En
mindre grupp representanter var i augusti
på studiebesök vid VM i Daegu i Sydko-
rea.
Den lokala organisationskommittén

har haft en bred sammansättning från alla
ingående parter; Svensk Friidrott, Göte-
borg & Co, Got Event, Göteborg Friid-
rott, Svenska Mässan, SVT och TV4.
Kommittén har letts av Svensk Friidrotts
ordförande Lennart Karlberg och arran-
gemangets generalsekreterare Anders Al-
bertsson.

Göteborg Energi på högsta nivå
Under 2011 har stort fokus lagts på att
sluta avtal med samarbetspartners. I de-
cember presenterades arrangemangets
första partner på högsta nivå – Göteborg
Energi. Tillsammans är ambitionen att
skapa ”the most sustainable champion-
ships ever”.
Konceptet ”all under one roof” är det

bärande för att skapa ett unikt evenemang

vilket man fortsatt att utveckla 2011 och
det färdiga konceptet kommer att presen-
teras i april 2012.

Publikt marknadsområde
Under inomhus-EM kommer ett publikt
marknadsområde att byggas upp i
Svenska Mässan innehållandes:

• Prisutdelningarna med scenprogram
och underhållning

• Kvaltävlingarna i kula

• ”Public Mixed Zone” med möjlighet
att få uppleva stjärnorna på nära håll

• Möjlighet för allmänheten att följa
uppvärmningen

• Restauranger och caféer

• Utställningsyta/aktiveringsyta för
sponsorer

• Prova-på-verksamhet

• Spelområde

• Försäljning av arrangemangets sou-
venirer och kläder

• Möjlighet att följa övriga stora mäs-
terskap denna helg (exv. skid-VM Val
di Fiemme)

Området kommer att vara öppet även för
dem som inte köpt biljett. Biljetter till
inomhus-EM släpps 7 mars 2012.

Över 600 aktiva och flera hundra ledare från drygt 40 länder tillsammans med publik på 20 000
personer förväntas komma till inomhus-EM i Göteborg 2013. Hela evenemanget inklusive tävlingar,
publikaktiviteter och boende kommer att hållas under ett gemensamt tak ”all under one roof” i
Scandinavium, Svenska Mässan och Hotell Gothia Towers.

Inomhus-EM i Göteborg 2013

Inomhus-EM i Göteborg 2013

Scanna QR-koden för att se filmen om inomhus-
EM 2013.
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Anders Albertsson, 46 år är från Göteborg
och kommer ursprungligen från Västman-
land och har ett långt förflutet inom friid-
rotten.

– Jag är uppvuxen med friidrotten, som
aktiv, ledare och anställd, friidrotten har
alltid varit min passion och att nu få ta an-
svaret som generalsekreterare för ”min”
idrott ser jag fram emot.

– Det blir en utmaning där jag tror att
jag har mycket att tillföra med min bak-
grund, säger Anders Albertsson.

Tävlingsansvarig vid EM
Albertsson är civilekonom och har sedan
2005 arbetat som arenachef på Ullevi i Gö-
teborg. Han har ett långvarit förflutet
inom friidrotten bland annat som täv-
lingsansvarig under EM i Göteborg 2006
och sommångårig tävlingsledare för bland
annat Samsung Galan, Göteborg GP och
Finnkampen. Fram till 1 februari 2012
hade han uppdraget som generalsekrete-
rare för inomhus-EM i Göteborg 2013.

– Det här blir ett mycket inspirerande
uppdrag. Jag vill bidra till en enad friid-
rottsrörelse som tar för sig av de utma-
ningar som finns för att nå målen, säger
Anders Albertsson.

2012 blir en rivstart för Albertsson till-
sammans med en ny förbundsordförande
efter årsmötet då Lennart Karlberg inte är
tillgänglig för omval.

Viktig period för landslaget
Under det drygt första året ska också fyra
stora internationella mästerskap genom-
föras för landslaget; inomhus-VM i Istan-
bul, EM i Helsingfors, OS i London för att
kulminera i Sveriges eget inomhus-EM i
Göteborg 2013.

– Landslaget är vårt främsta skyltföns-
ter utåt och budbärare. Det gäller för oss
att skapa de allra bästa förutsättningarna
för en framgångsrik landslagsverksamhet,
säger Albertsson.
Albertsson leder nu förbundskansliet i

de nya lokalerna i Hammarby i södra
Stockholm dit man flyttade från Solna i ja-
nuari 2012.

Anders Albertsson är Svensk Friidrotts generalsekreterare sedan 1 februari 2012. Han efter-
träder Mikael Peterson som lämnade sitt uppdrag i oktober 2011 efter fem år som GS på
förbundskansliet.

Anders Albertsson
ny generalsekreterare

Ny GS

Anders Albertsson är ny GS efter Mikael Peterson.
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Friidrott för 2010-talet

Framtiden för friidrotten i Sverige är
spännande. Möjligheterna och utma-
ningarna att fortsatt befästa friidrot-
ten som en av de mest omtyckta id-
rotterna i Sverige är många.

Förbundsårsmötet 2009 antog den
nya lednings- och planeringsproces-
sen ”Friidrott för 2010-talet”. Huvud-
syftet är att i högre grad än tidigare
engagera hela friidrottsrörelsen i en
gemensam långsiktig treårig verk-
samhetsinriktning.

Verksamhetsinriktningen antogs av
förbundsårsmötet 2010 och sträcker
sig fram till och med 2013. Det
gångna året 2011 var det första året
av tre med den nya inriktningen.

Friidrott för 2010-talet är resultatet
av organisationsutredningen ”Svensk
Friidrotts regionala stödorganisa-
tion” som genomfördes under 2007
och 2008.

Fem prioriterade fokusområden

Förbundsstyrelsen och förbundsårs-
mötet har valt ut fem fokusområden
som de viktigaste områdena för
friidrottsrörelsen att gemensamt
arbeta med fram till och med
2013:

• Elit och landslag

• Tränar- och
ledarutveckling

• Föreningsutveckling

• Arrangemang

• Barn och ungdom

Målen för dessa fem om-
råden kommer från det
med förbundsstyrelsen,
distrikten och förening-
arna gemensamma ar-
betet under 2009 och
2010.

Friidrott för 2010-talet

Emma Green Tregaro och Ebba Jungmark laddar upp på VM-precamp i Mokpo i Sydkorea.
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Landslagets satsning mot sommarens stora internationella mästerskap, VM i Daegu i Syd-
korea, innebar en spetsigare verksamhet med inriktning på en mindre grupp aktiva än på
de många fler som ingick i satsningen mot EM i Barcelona 2010.

Elit och landslag

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Elitutveckling
I slutet av april och början av maj samla-
des landslaget på ett tre veckor långt vår-
träningsläger i italienska Formia, mellan
Rom och Neapel. Som mest var det 75 st
aktiva, tränare och ledare på plats. Trä-
ningen bedrevs på den Italienska Olym-
piska Kommitténs CONI:s anläggning.
Landslagets andra stora träningsläger

var det VM-förberedande lägret i Mokpo
i Sydkorea veckorna innan VM. Detta
VM-precamp genomfördes tillsammans
med Norge, Finland, Estland och Dan-
mark likt den modell man hade inför VM
i Osaka i Japan 2007. Ett 60-tal aktiva, le-
dare och coacher etablerade en tränings-
bas i Mokpo längst söderut på koreanska
halvön för att acklimatisera sig till det
varma, fuktiga och regniga vädret samt
tidsomställningen.
En nordisk stämning lyckades skapas

på Mokpo Soccer Center främst genom
två nordiska kockar och gemensam trä-
ning på närliggande anläggningar.

Nationell Idrottsutbildning
Det första friidrottsgymnasiet (FIG) star-
tade redan 1973 i Karlstad som ett lokalt
projekt. Efter ett par års försöksverksam-
het med i huvudsak lokalt rekryterade ele-

ver fick FIG Karlstad 1975 ackreditering
som Riksidrottsgymnasium (RIG).
Sedan dess har RIG-verksamheten ut-

ökats för att under läsåret 2011/2012 ha
sju stycken RIG med ett årligt intag på 54
elever. Läsåret 2011/2012 finns RIG på
orterna Malmö, Göteborg, Växjö, Karl-
stad, Sollentuna, Falun samt Umeå. Tack
vare ett stort stöd av de lokala kommu-
nerna samt det bidrag Riksidrottsförbun-
det (RF) lämnar har RIG-gymnasierna
idag totalt 23 tjänster fördelade på 33 per-
soner.
2011 var första gången det var skol-

start på de 13 orter som fått godkänt att
ha Nationell idrottsutbildning (NIU). När
NIU-verksamheten är fullt utbyggd inne-
bär det ett tillskott av tränaranställningar
på 10 tjänster fördelade på de 13 orterna.
NIU-skolorna har 2011 tagit emot 71 ele-
ver. Totalt var det 260 aktiva som sökte
till RIG och NIU med läsårsstart augusti
2011.

Förbundskaptenens förlängda arm
Förbundskaptenen har till sin hjälp två halv-
tidsanställda grengruppschefer (GGC), en
på medel/långdistans och en för kast. I ar-
betsuppgifterna för GGC ingår att vara en
sammanhållande kraft inom sin grengrupp.
Förutom GGC finns 35 grenutveck-

lingsansvariga (GUA). De viktigaste ar-

betsuppgifterna för en GUA är att ha god
kontakt med aktiva som är aktuella för
landslagsuppdrag samt att planera och ge-
nomföra utvecklingsträffar.
De grenutvecklingsansvariga har under
2011 genomfört ett 40-tal utvecklings-
träffar där en av de stora träffarna var i

Adil Bouafif vann 10 000 m i Finnkampen i ut-
klassningsstil.



Sen kvällsträning i Sydkorea för att
slippa den värsta fukten och värmen.
Leif Arrhenius gör ett av de sista passen
i Mokpo på VM-precamp inför VM i Daegu.
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samband med Bottnarydskastet 2-3 juli.
En annan stor samling genomfördes i sam-
band med Folksam Grand Prix i Karlstad
och släggtävlingen över Klarälven. Sprint-
gruppen har skapat en tradition med att
kombinera tävlingen Windsprint i Sund-
svall med öppna tränarföreläsningar.

Ökat antal dopingtester
Svensk Friidrotts antidopingpolicy till-
sammans med kostrekommendationer är
en viktig del i det antidopingarbete som
kontinuerligt genomförs i utbildningar
och vid träningsträffar.
I samarbete med RF:s antidopinggrupp

tas de bästa svenska friidrottarna ut för att
ingå i den pool med aktiva som har skyl-
dighet att lämna vistelserapportering. Vis-
telserapporteringen ligger till grund för de
”out of competition” (OOC-tester) som
RF:s antidopinggrupp genomför. Under
2011 genomfördes 383 OOC-tester på
349 olika aktiva.
Utöver OOC-testerna togs det 197 täv-

lingstester fördelade på 25 olika tävlingar
där lag-EM stod för 60 tävlingstester. Den

uppsatta målsättningen Svensk Friidrott
och RF:s antidopinggrupp har är att minst
70% skall tas på träning (OOC) och res-
terande tester ska tas på tävling.

Bland de största i SOK
Samarbete med Sveriges Olympiska Kom-
mitté (SOK) är en viktig del av arbetet
med elitutveckling. Under 2011 har tolv
friidrottare varit med i SOK:s Topp- och
talangprogram vilket innebär att friidrott
är en av de idrotter som har flest aktiva
med i programmet.
Ebba Jungmark var ny i programmet

2011 och kom in efter sin inomhussäsong
där hon bland annat tog brons i inomhus-
EM i Paris. Utöver de som är med i SOK:s
program har ytterligare 17 aktiva haft
stöd från Svensk Friidrott genom Mäster-
skapsgruppen med målsättning på VM i

Daegu i Sydkorea 2011 men också med
ambitioner att kvalificera sig för OS i Lon-
don 2012.
Samarbetet med SOK har under året

också bestått av satsningar på bland annat
Atea Elitidrottsskola, coachutbildning och
medicinsk support. Under hösten arrange-
rades en uppskattad helgträff på Bosön
för Mästerskapsgruppen och Topp- och
talanggruppen med fokus på screening, lä-
karundersökning, tester, personliga sam-
tal och information inför OS i London.

Atea sponsor för Elitidrottsskolan
Svensk Friidrotts samarbetspartner Atea
blev 2011 ny sponsor för Elitidrottssko-
lan. Därmed har den speciella satsningen
på nya unga lovande talanger säkerställts
tre år framåt i tiden. Syftet är att fungera
som en brygga för aktiva som är på väg

Fokusområde 1 – Elit och landslag
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Där satt den. Anna Wessman grejade den första svenska kvinnliga segern i spjut i Finnkampen på 32 år.
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från internationell juniorelit till en fram-
gångsrik seniorkarriär.
En del i samarbetet med Atea är att

kunna erbjuda aktiva någon form av trai-
neeutbildning på Atea. På så sätt får Atea
in unga ambitiösa personer i företaget som
sprider starka målbilder till övrig personal
och de aktiva får en start på en yrkeskar-
riär.
Grundpelarna i Atea Elitidrottsskolans

program är de viktiga komponenterna vid
sidan av den dagliga träningen: interna-
tionellt tävlande, prestationspsykologi,
kostutbildning, medieträning och team-
bildning.
Under sommaren gjorde Atea Elitid-

rottsskola en längre tävlingsresa till bland

annat Nivelles i Belgien och Mannheim i
Tyskland.
I september startade den nya Atea Eli-

tidrottskola 2011-2013 upp. Som första
inspiratör var Staffan Strand på plats.
Staffan som var med i den första Elitid-
rottskolan hösten 1995 berättade om sina
olika vägval han gjort under sin karriär
som kröntes med ett guld i inomhus-EM
2002.
Under 2011 introducerades hemsidan

elitlandslag.se där aktuell information om
utvecklingsträffar publiceras. Varje gren-
grupp har sin egen avdelning där utöver
information om utvecklingsträffar även
grenarnas kravanalyser och träningsartik-
lar är samlade.

Fokusområde 1 – Elit och landslag

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

5

10

15

20

25

A
nt
al

Sverige i ungdoms-VM

2 2

13

17
18

21

= deltagare
= topp-8-placeringar
= medaljörer

4

1 1

7 6

10

1

4 4

Stefan Tärnhuvud på landslagsläger i italienska Formia.
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Femnationslandskamp,
Glasgow Storbritannien, 29 januari
Som traditionen bjuder inleddes land-
skampsåret i Glasgow. För motståndet
stod Stor-britannien, USA, Tyskland och
ett lag från det Brittiska samväldet och för
Sverige blev det en femte plats. Bästa indi-
viduella placeringar var Angelica Bengts-
son som var trea i stav på 4,41 och nära på
4,48 samt Mathias Ström som tog samma
placering i tresteg.

Trenationslandskamp,
Tammerfors Finland, 5 februari
Efter några års dvala var inomhusland-
skampen mot Finland tillbaka, dessutom
kompletterat med Norge. Och det blev en
lyckad ”comeback” med segrar både på
herr- och damsidan. Att damerna skulle
vinna var helt i sin ordning enligt kalky-
lerna medan herrarnas seger var betydligt
mer överraskande och där marginalen till
Finland blev en poäng.
Laget bestod till stora delar av unga de-

butanter och totalt sattes närmare tjugo-
fem personliga rekord vilket var närmare
hälften av truppen. Även om de etablerade
skötte sig utmärkt var det ett antal ”dol-
disar” som klev fram och visade vägen.
Andreas Otterling hoppade 7,89 i

längd och blev tvåa, fem centimeter
bakom Michel Tornéus och deras dubbel-
seger i sista grenen säkrade vinsten i herr-
kampen. Stavhopparna trivdes i den fina
hallen. Malin Dahlström vann på 4,40
och blott 17-årige Melker Svärd-Jakobs-
son gjorde likadant genom att sätta de ru-
tinerade finska hopparna på plats genom
att klara 5,45. Josefin Magnusson putsade
sitt pers på 400 m med hela 1,5 sekunder
ner till 53,71.

Inomhus-EM,
Paris Frankrike, 4-6 mars
Femton aktiva (nio herrar och sex damer)
hade kvalat in i den svenska truppen.
Ebba Jungmark gjorde sitt livs prestation
och belönades mycket välförtjänt med en
bronsmedalj. Höjdhoppsfinalen sista da-
gen blev en rysare när det gällde medal-
jerna men när Ebba klarade 1,96 i tredje
var också bronset hennes.
Christian Olsson blev femma i en oer-

hört tuff och bra trestegsfinal där det kom
att krävas 17,62 för medalj. Christian in-
ledde med 17,20 men lyckades inte öka yt-
terligare trots några bra försök. En fem-
teplats blev det också i femkamp för Jes-
sica Samuelsson vilket var hennes hittills
bästa placering i ett stort mästerskap. En

2011 var ett år där framtidshoppet för friidrotten stavades ungdom och juniorer. Inte mindre än fyra
medaljer togs vid ungdoms-VM, tre medaljer vid junior-EM 19 år och en medalj vid junior-EM 22 år.

Den tävlingsmässiga höjdpunkten för seniorerna var Ebba Jungmarks brons i höjdhopp vid
inomhus-EM i Paris.

Landslagets tävlingsverksamhet

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Christian Olsson blev femma i inomhus-EM i Paris
med 17,20 m.
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jämn och stabil serie som gav nytt pers
med 4497 p och där Jessica på avslutande
800 m avancerade fyra placeringar. Mi-
chel Tornéus gick till final som siste hop-
pare och hade förhoppningar om att vara
med i medaljresonemanget. Men han or-
kade inte riktigt ladda om utan fick nöja
sig med en sjunde plats med 7,84.
Närmast av övriga att nå final var Al-

haji Jeng som stannade på 5,55 i stavkva-
let vilket var precis vad som krävdes men
Alhaji hade tyvärr några onödiga riv-
ningar på vägen. Charlotte Schönbeck
gjorde ett taktiskt perfekt försökslopp på
1500 m där hon blev fyra på nya person-
liga rekordet 4.11,96 vilket till slut visade
sig vara åtta tiondelar från final. Stefan
Tärnhuvud gick till semi på 60 m där hans
6,72 var tiondelen från avancemang.
Sammanfattningsvis blev det ett brons,

tre ytterligare finalplatser och tre person-
liga rekord.

European Winter Throwing Challenge,
Sofia Bulgarien, 19-20 mars
Mattias Jons visade tidig form genom att
kasta 73,99 i slägga vilket räckte till en
sjundeplats totalt. Sofia Larsson var tia i
diskus med 52,73 och i K22 blev Anna
Wessman fyra i spjut med 52,86.

Nordic Challenge 10 000 m,
Selfoss Island, 22 maj
Louise Wiker blev tvåa med tiden
35.34.42 medan Fredrik Uhrbom och Da-
vid Nilsson slutade fyra respektive sjua.

Europacupen 10 000 m,
Oslo Norge, 4 juni
Ende svenske representanten var Fredrik
Uhrbom som blev femma i B-finalen med
tiden 29.45,31

Mångkampslandskamp,
Seinäjoki Finland 4-5 juni
Några av våra bästa mångkampare sakna-
des och det gav utrymme för andra att kliva
fram och några som verkligen tog chansen
var syskonen Ellinor och Fabian Rosenquist.
Ellinor blev tvåa på 5640 p och Fabian trea
på 7282 p. Nya prydliga personliga rekord
satte också Lisa Linnell och Lasse Ohtamaa.
Totalt blev det andraplatser i båda lands-
kamperna, herrmatchen vann Estland me-
dan Finland tog hem damernas match.

Lag-EM,
Stockholm Sverige, 18-19 juni
Stockholms Stadion och hemmaplan
kunde inte hjälpa Sverige att hänga kvar i
Super League. Några av Sveriges allra
bästa saknades och ett på förhand tufft ut-
gångsläge blev ännu svårare. Förhopp-
ningar fanns om att vara bland de nio
bästa men det visade sig ganska snart vara
en övermäktig uppgift och Sverige slutade
tolva.
En hel del fina individuella insatser

bjöds det på. Sveriges enda grenseger tog
Emma Green i höjdhoppet som avgjordes
i hällande iskallt regn under söndagen. Se-
gerhöjden skrevs till 1,89 och bland de be-
segrade fanns bland annat meriterade
namn som Vita Styopina Ukraina, Rut
Beitia Spanien och Tatjana Gordejeva
Ryssland. Tidigare samma dag i busvädret
hade Carolina Klüft hoppat 6,73. Hennes
längsta hopp på ett par säsonger såg ut att
räcka till seger men i sista omgången fick
hon se favoriten Klisjina från Ryssland
hoppa en centimeter längre.
Under lördagen var vädret strålande

och publiken trivdes i solskenet på den
bortre sidan när Michel Tornéus hoppade
8,19 i längd. Bara ett par centimeter från
Mattias Sunneborns svenska rekord och

skulle det visa sig en centimeter från gren-
seger. Michels stabila hoppning värmde
och detsamma gjorde Gabriel Wallin i
spjut som tangerade sitt många år gamla
pers genom att kasta 80,88 och ytterligare
två kast över 80 m. Det räckte till en an-
draplats och bland de besegrade fanns
EM-tvåan och blivande världsmästaren
Mattias de Zordo från Tyskland.

Junior-NM/ungdoms-NM mång-
kamp, Sibbo Finland, 18-19 juni
Det blev totalt sju medaljer till den
svenska truppen fördelat på två guld, tre
silver och två brons. Gulden togs av Pet-
ter Olson i M22 på nya prydliga person-
liga rekordet 7641 p och i F17 där Sofia
Linde vann på 5472 p. Här var landslags-
kompisen Elise Malmberg tvåa, bara fem
poäng bakom.

Europacupen mångkamp,
Bressanone Italien, 2-3 juli
Herrarna hade förhoppningar om en
topplacering och det såg lovande ut efter
första dagen. Men efter att Björn Barre-
fors, som inledde strålande, ”nollade” i
kort häck blev det bekymmersamt. En
kämpainsats av männen med en sjunde-
plats av Marcus Nilsson på 7400 p gav la-

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Michel Tornéus var två centimeter från det svenska rekordet vid lag-EM i Stockholm när han hoppade
8,19 m och blev tvåa.
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get en femteplats och en fortsatt plats i
First League.
För damerna gick det sämre. Ellinor

Rosenquist var bäst med en femtondeplats
individuellt och totalt blev det en sjun-
deplats och degradering till Second Lea-
gue.

Ungdoms-VM,
Lille Frankrike, 6-10 juli
Precis som på UVM för två år sedan blev
det stora svenska framgångar och i stort
sett hela truppen med 19 aktiva överträf-
fade sina egna förväntningar och preste-
rade bättre än ranking.
Fyra medaljer blev facit, alla av silver-

valör och tre av dem bärgades den andra
finalkvällen. Det började med Johan Ta-
léus som i längd hoppade 7,44w i början
av tävlingen och kunde konstatera att det
räckte till pallen. Det verkade inspirerande
för övriga svenskar för bara någon timme
senare var det dags igen. Sofi Flinck gjorde
sitt livs spjuttävling och förutom silvret
satte hon nytt svenskt juniorrekord med
54,62. Som avslutning på kvällen fullbor-
dade Fredrick Ekholm åttakampen och
belönades med silver. En härlig slutpunkt
på ett fantastiskt svenskt finalpass. Den
fjärde och sista silvermedaljen tog Melker
Svärd-Jakobsson i stav med ett hopp på
5,15.
Det som imponerade nästan lika mycket

som de fyra medaljerna var toppbredden
bakom. Tio ytterligare finalplatser var be-
vis för en suverän laginsats och att tesen
”framgång föder framgång” verkligen
stämmer. Dessutom sattes ytterligare ett
svenskt juniorrekord när Khaddi Sagnia re-
dan i trestegskvalet klämde till med 13,64.

EM bergslöpning,
Bursa-Uludag Turkiet, 10 juli
Anders Kleist var ende svenske deltagare och
blev åtta med tiden 1.00.47 på den 12 km
långa banan med en stigning på 1 245 me-
ter.

Junior-EM 22 år,
Ostrava Tjeckien, 14-17 juli
Det blev till slut en silvermedalj för Moa
Hjelmer på 200 m! Moa var visserligen
trea i mål men sedan segrarinnan blivit
diskvalificerad i efterhand på grund av do-
ping blev det alltså en andraplats. Och en
enda liten snöplig hundradel från segern.
Tiden 23,24 i motvind var en föraning om
vad som skulle komma senare på sä-
songen.
Fjärdeplatser blev det för manliga trion

Erik Johansson på 5 000 m, Kim Amb i
spjut och Markus Johansson i slägga.
Närmast medalj var definitivt Markus
som med sina 72,27 hade retfulla 25 cm
fram till pallen och ytterligare en halvme-
ter till silvret.
Övriga finalplatser togs av Malin Dahl-

ström femma i stav, Anna Wessman sexa i
spjut, Petter Olson åtta i tiokamp och Eric
Senorski nia på 3000 m hinder. Truppen
som bestod av totalt 35 aktiva kunde sum-
mera en medalj och sju ytterligare topp-
12-placeringar.

Junior-EM 19 år,
Tallinn Estland, 21-24 juli
Mästerskapsrekord, svenskt rekord och
juniorvärldsrekord när Angelica Bengts-
son hoppade hem guldet. Segerhöjden

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Silverskräll. Fredrick Ekholm prickade
formen perfekt och tog silver i åttakampen
vid ungdoms-VM.

UVM-silver till Johan Taléus, Sofi Flinck och
Fredrick Ekholm.



Bronsglädje. Ebba Jungmark
satte personligt rekord i finalen
av inomhus-EM i Paris vilket gav
en bronsmedalj på 1.96.
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skrevs till slut till 4,57 och segermargina-
len blev 37 centimeter. Angelica tog seger-
höjden i sitt femtonde hopp och gjorde se-
dan ytterligare tre bra försök på 4,64.
Elias Håkansson gjorde sitt livs bästa

tävling och belönades till slut med en
bronsmedalj i en mycket rafflande släggfi-
nal. Inför sista kastet låg Elias strax utan-
för pallen men tack vare iskalla nerver och
nya perset 74,99 tog han sig upp på pris-
pallen. Johan Rogestedts starka finish räd-
dade med två hundradelars marginal en
medalj på 800 m. Tiden 1.47,88 räckte till
bronset och om Johan vågat, eller kanske
orkat, starta spurten lite tidigare kunde
det ha blivit en annan valör.
I övrigt fick den 31 pojkar och flickor

stora truppen nöja sig med ytterligare sex
topp-12-placeringar.

VM, Daegu Sydkorea,
27 augusti - 4 september
VM-truppen bestod av sju män och sju
kvinnor vilket var den minsta truppen nå-
gonsin sedan VM startade 1983. Sveriges
bästa placering tog Carolina Klüft som
blev femma i längd. Det blev en oväntad
och märklig final där Klüft var tjugo cen-
timeter från medalj. Samtidigt som Klüft
var besviken på sin egen insats var det här

bland hennes hittills största framgångar
som längdhoppare.
Christian Olsson var tillbaka i VM-

sammanhang för första gången sedan
2003 och han inledde bra med 17,23 vil-
ket gjorde att han långt in i tredje om-
gången var med i medaljresonemanget. Då
började det hända saker för konkurren-
terna samtidigt som Christian inte hade
mer kvar att ge. Det blev till slut en fullt
godkänd sjätteplats och det hade behövts
17,50 för plats på pallen.
Maratonloppet för damer med Isabel-

lah Andersson på startlinjen inledde hela
mästerskapet. Det blev som vanligt en tuff
historia där en stor tätgrupp hängde ihop
upp till 30 km innan en rejäl fartökning
splittrade klungan. Isabellah gjorde en
oerhörd kämpainsats och blev sjua med ti-
den 2.30.13 och det fattades knappa mi-
nuten fram till bronset.
Emma Green gjorde sin sjunde raka

mästerskapsfinal utomhus och i kvalet im-
ponerade hon med nya årsbästat 1,95 men
tyvärr fanns inte samma tryck i hopp-
ningen när finalen gick kvällen efter. Nu
stannade hon på 1,89 vilket gav en elfte
plats. Jessica Samuelsson slutade på en
sextondeplats i sjukampen med 6119 p.
Marginalerna var små och med lite bättre
flyt i hoppgrenarna så hade hon varit med
och tampats om en topp-8-placering.
Närmast final av övriga var Alhaji Jeng

som visserligen stannade på blygsamma
5,50 men det var en höjd som högst över-
raskande visade sig att räcka. Tyvärr hade
Alhaji en rivning för mycket på vägen.
Ebba Jungmark klarade 1,92 i höjdkvalet
och det trodde man länge skulle räcka
men till slut krävdes officiella kvalhöjden
1,95.
Två debutanter som gladde var Moa

Hjelmer som tog sig till semifinal på 400
m och där noterade 52,34. Moa var fak-
tiskt yngst av alla att ta sig till semifinal.
Leif Arrhenius gjorde landslagsdebut och
kastade 61,33 i diskuskvalet. En klart
godkänd insats som var dryga metern från
finalavancemang.

Nordiska juniorkampen 19 år,
Köpenhamn Danmark, 2-3 september
Det blev en klar seger för pojkarna som
var 23,5 p före Finland och en andraplats
för flickorna som var 24,5 bakom Fin-
land. För helgens främsta svenska insats
stod Michaela Meijer som vann stav på

utmärkta 4,26. Dessutom blev det dubbel-
segrar i längd med Andreas Andersson
som segrare, 3000 m hinder med Elmar
Engholm först i mål och diskus där Heidi
Schmidt vann.

VM/EM 100 km,
Winschoten Holland, 10 september
En ny gren i officiella mästerskapssam-
manhang där Jonas Buud glädjande tog
EM-brons i herrklassen med tiden
6.52.19. Den tiden räckte till en sjundep-
lats i VM-tävlingen. Motsvarande place-
ringar för Gloria Winstedt blev fyra
respektive sjua och hennes tid var 7.55.09.

Finnkampen,
Helsingfors Finland, 9-10 september
Finnkampen bjöd som vanligt på en hel
del dramatik och spänning. Precis som de
senaste åren var det herrarnas kamp som
var mest rafflande medan Sveriges damer
återigen tog en överlägsen seger. Seger-
marginalen på 37 p var något större än
väntat och det här var damernas elfte raka
seger.
I herrarnas kamp visade förhandskal-

kylen på ett knappt överläge för Finland
men samtidigt var det många grenar som
på pappret såg väldigt ovissa ut. Tyvärr

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Moa Hjelmer tog sig till semifinal på 400 m i VM.

Landslagsdebut med mersmak. Leif Arrhenius,
diskus i VM.
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kom ett antal diskvalifikationer på medel-
och långdistans att spela roll för utgången
av herrmatchen där förlusten blev 12 p.
800 m som avslutade första dagen bjöd på
onödigt mycket närkamper och det var
Sverige som drabbades dubbelt med såväl
diskvalificeringar av Thobias Ekhamre
och fall på Joni Jaako. Även hinderloppet
bjöd en svensk diskvalificering.
Robert Kronberg tog avsked av det

landslag han tillhört sedan femton år till-
baka med en andraplats. ”Mr Finnkam-
pen” vara hundradelen bakom Antti Kor-
kealaakso. Niklas och Leif Arrhenius de-
lade broderligt på topplaceringarna i kula
och diskus med Leffe som den främste i
kula medan Niklas vann diskusen. Adil
Bouafif tog sin första Finnkampsseger ge-
nom att leda 10 000 m-loppet från första
steget.
Damerna tog kommandot direkt ge-

nom en dubbelseger på 100 m med Caro-
lina Klüft först över mållinjen. Klüft vann
också längdhoppet överlägset i det som
kanske var hennes sista Finnkamp i Hel-
singfors
Dubbesegrare blev också Isabellah An-

dersson som vann både 5 000 m och
10 000 m på övertygande sätt bara två
veckor efter VM i Daegu. Anna Wessman
vann spjut på nya personliga rekordet
57,09. Damdrottning var utom tvivel
Moa Hjelmer som enkelt vann både 200
m och 400 m och sedan starkt bidrog till
svenska segrar i båda stafetterna.

Ungdomsfinnkampen,
Helsingfors Finland, 10 september
Det blev revansch och seger för flickorna
men ny förlust för pojkarna. Segermargi-
nalerna för flickorna blev nio poäng me-
dan pojkarna fick ge sig med nitton
poäng. Sverige ställde upp med ett ganska
ungt lag där en tredjedel har ytterligare ett
år kvar i klassen. Som vanligt bjöds på
många fina enskilda prestationer och två
personliga rekord som stack ute lite extra
var Sofia Linde som noterade 13,56 på
100 m häck och Simon Karlén som hop-
pade 15,55 i tresteg.

NM terräng,
Uddevalla Sverige, 12 november
Mikael Ekvalls andraplats individuellt

blev topplaceringen och tillsammans med
lagkamraterna Jerker Lysell, Andreas
Åhwall och Eric Senorski tog laget silver
bakom Norge. Samma placering för da-
merna där Louise Wiker var bäst indi-
viduellt med en femteplats.

EM terräng,
Velenje Slovenien, 11 december
Adil Bouafif var ende senior och satsade
friskt från start. Han låg bra med halvvägs
men orkade inte hela vägen utan slutade
på 31:a plats. Bästa insatsen gjorde An-
dreas Åhwall som i M22 kämpade till sig
en fin trettondeplats medan det för laget i
samma klass blev en niondeplats.

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Sverige ska ta 6 medaljer på inomhus-EM i
Göteborg.

IEM – 1

Sverige ska ta minst 1 medalj på varje internationellt
mästerskap.

VM – 0, IEM – 1, JEM22 – 1, JEM19 – 3.

Sverige ska vara topp-10 i poängtabellen på varje
EM (utomhus, inomhus, JEM19, JEM22).

IEM – 14, JEM22 – 16, JEM19 – 19.

Sverige ska finnas med i lag-EM:s Super League. Sverige tävlade 2011 i lag-EM:s Super League och
förflyttades nedåt till First League.

Mål 2013 Utfall 2011

Landslaget 2011

305 aktiva (162 män och 143 kvin-
nor) gjorde under 2011 tillsammans
516 starter i seniorlandslaget vid 21
tillfällen.
De aktiva kom sammanlagt från 104
föreningar och fördelade sig så här
distriktsvis:
Stockholm............86
Göteborg ............39
Skåne .................37
Småland .............21
Värmland............18
Östergötland .......11
Gästrikland .........11
Södermanland .....10
Uppland..............10
Bohuslän-Dal .........9
Dalarna ................8
Västmanland .........8

Västerbotten ..........7
Blekinge ................6
Västergötland ........6
Jämtland/Härjed. ..5
Närke ...................4
Halland.................3
Norrbotten ............2
Hälsingland ...........2
Gotland.................1
Medelpad..............1
Ångermanland ......1

Angelica Bengtsson satte 2011 juniorvärldsrekord inomhus och mästerskapsrekord, svenskt rekord och
juniorvärldsrekord utomhus när hon tog guld i junior-EM 19 år i Tallin.

Sammanställningen gjord av Ulf Jängnemyr,
Friidrottaren.
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Tränar- och ledarutveckling är ett av
Svensk Friidrotts fem fokusområden fram
till 2013. Fokusområdet tangerar även de
andra fokusområdena elit och landslag,
föreningsutveckling, arrangemang samt
barn- och ungdomsverksamhet. Utbild-
ning och utveckling av tränare och ledare
är en ständigt pågående process i för-
eningar, distrikt och förbund.
Antalet deltagare på Juniortränarut-

bildningen har fortsatt att öka och 2011
års 73 deltagare i steg 1 börjar närma sig
maxtaket. För första gången nådde ande-
len kvinnor över 40%. Varje år har ande-
len kvinnor som gått utbildningen ökat
och 2011 års ökning var rejält större än ti-
digare.
Träffarna i den tvååriga utbildningen

är förlagda till Göteborg, Falun, Växjö,
Stockholm och Karlstad för att tränarna
ska få besöka fler träningsmiljöer och fler
andra tränare.

Universitetsutbildade elittränare
2011 gick den första kullen av Elittränare
ut vid Linnéuniversitetet i Växjö. Av de 36
tränarna som startade utbildningen avslu-
tade 32 vilket är ett högt antal för en uni-
versitetsutbildning på distans (15 hp). An-
delen kvinnor (12,5 %) var betydligt lägre
i Elittränarutbildningen jämfört med Ju-
niortränarutbildningen.

Framtiden för Elittränarutbildning är inte
helt klar då Svensk Friidrott i samarbete
med Linnéuniversitetet, Malmö Högskola
och nationsförbunden för tennis, innebandy
och simning startat en ny tränarutbildning
i vilken det går att nå nivåerna Certified
Coach (45 hp), Professional Coach (120 hp)
och Senior Coach (180 hp).
Nivåerna kan uppnås på fyra olika

sätt: 1) genom studier vid universitet, 2)
genom att få tillgodoräkna sig de idrotts-
vetenskapliga akademiska poäng tränaren
inte tagit ut examen för, 3) genom att cer-
tifieras in av Svensk Friidrott på en nivå
motsvarande den tränaren har idrottsve-
tenskapliga akademiska poäng och tagit
ut examen för och 4) genom att certifieras
in av Svensk Friidrott på den nivå som
motsvarar internationella tränarfram-
gångar på seniornivå.

Populär konferens i Falun
I november anordnades den andra EAA-
konferensen inom Summit Series-konceptet
i Sverige. Det var Friidrottsgymnasiet i Fa-
lun ochDala Sports Academy som stod som
arrangör på uppdrag av Svensk Friidrott och
Europeiska Friidrottsförbundet (EAA).
Konferensen som hette ”European Hori-
zontal Jumps and Hurdles symposium” in-
riktade sig mot utveckling av teknik i längd-
hopp, tresteg och häcklöpning.

Vikten av att friidrotten har tillräckligt många och väl utbildade tränare och ledare
är stor och området spänner över hela vår idrott. För att säkerställa en fortsatt bra
verksamhet krävs kontinuerlig utbildning av nya tränare och ledare.

Tränar- och ledarutveckling

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling

Rätt position. Tidig inlärning av rätt rörelser är vik-
tiga i teknikgrenarna.
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Föreläsarna på konferensen hade hög in-
ternationell klass vilket lockade 150 trä-
nare från 24 länder att delta.
Vid universiteten i Umeå och Växjö

finns Friidrottens Prestationscenter (FPC)
som är ett samarbete mellan Svensk Friid-
rott, universitetet, kommunen, friidrotts-
gymnasiet och de lokala föreningarna. De
olika parterna ska samverka för att skapa
så optimala förhållanden som möjligt för
den aktive att kombinera elitfriidrott och
studier.
Under året har ett nytt avtal tecknats

för Umeå vilket garanterar FPC där till
och med 2014.
I Växjö har arbetet med FPC interna-

tionaliserats och heter i fortsättningen
Athletic Development Centre (ADC). In-
riktningen har delvis förändrats och lyfter
nu fram utbildnings- och utvecklingsfrå-
gorna betydligt starkare.
ADC har fått ytterligare en dimension

genom att Internationella Friidrottsför-

bundet (IAAF) också ackrediterat Växjö
inom utvecklingsområdena mångkamp
och kast. Växjö har därmed förutom den
nationella inriktningen på elitidrott och
studier fått status som ett Athletic Trai-
ning Centre (ATC).

Utveckling av nya elitmiljöer
Vid sidan om FPC och ADC arbetar
Svensk Friidrott för att skapa samarbeten
med andra starka elitmiljöer där det finns
riksfriidrottsgymnasier och universitet el-
ler högskolor. Svensk Friidrott har under
året blivit medlem i Sport Campus Sweden
(SCS) i Stockholm, skrivit avtal med Elit-
idrottsuniversitetet i Karlstad och kommit
överens med Malmö Idrottsakademi om
ett samarbete. Riksidrottsförbundet (RF)
har indikerat att de ska prioritera områ-
det elitidrott och studier högre på sin
agenda de närmaste åren vilket för Svensk
Friidrott är mycket intressant.
RF:s långsiktiga mål är att skapa ett

antal Riksidrottsuniversitet.
Friidrotten har som en idrott av flera

fått i uppdrag av RF att utvärdera idrotts-
verksamheten vid högskolor och universi-
tet. Linnéuniversitetet i Växjö har bland
annat utvärderat sin friidrottsverksamhet.
Tack vare nya SM-arrangörer och in-

ternationella mästerskap i Sverige blev
2011 ett stort utbildningsår för de täv-
lingstekniska utbildningarna. Med en kurs
med 43 deltagare på våren och 19 delta-
gare på hösten och tillsammans med det
16 deltagare för teknisk ledarutbildning
gör det hela till ett rekordår. Dessutom ge-
nomfördes en banmätarkurs med nio del-
tagare och vid skol-SM genomfördes
också en förbundsstarterkurs.
Utvecklingen av den nya utbildningen

”Friidrottens organisationsledare” som ti-
digare hette ”Framtidsledarutbildningen”
har fortsatt under året och 2012 kommer
utbildningen att finnas tillgänglig för för-
eningarna via Utbildningscentrum (UC).

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling

Kroppskontroll. Agne Bergvall
håller koll på Carolina Klüfts
träningspass inför VM i
Sydkorea.



54 personer har gått Framtidsledarutbild-
ningen under 2011.
Under 2011 har den fristående organi-

sationen ”Friidrottens Tränarförening”
ökat sitt arbete och engagemang vilket va-
rit positivt. Tränarföreningens huvudsak-
liga uppgift är att verka för fortlöpande
kompetenshöjning inom tränarkåren.

Ny utbildningsstruktur
En ny struktur för utbildning av barnle-
dare och ungdomstränare har genomförts
2011 i samband med två nya utbildnings-
material, ”Friidrott för barn” och
”Grundträning i friidrott” som ersätter ti-
digare utbildningsmaterial.
I de två nya utbildningsstegen är friid-

rottens utbildningar för barn- och ung-
domstränare integrerade med idrottsrörel-

sens generella ledarutbildningar ”Plattfor-
men” och ”Grundtränarutbildning steg
1”.
Under året har drygt 60 kursledare ut-

bildats för att leda kurserna Friidrott 7-10
år, Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14
år. Sammanlagt har 755 barnledare och
ungdomstränare för åldrarna 7-17 år ut-
bildats i de gamla och nya programmen
under 2011.
Löpträningsutbildningen är en utbild-

ning inriktad mot motionslöpare och de-
ras tränare. Steg 1-utbildningen hålls av
distriktsförbunden och totalt har 5 kurser
genomförts med 51 deltagare. Två steg 2-
utbildningar har hållits i central regi, en i
Sollentuna med 13 deltagare och en i Gö-
teborg med 26 deltagare.

Antalet totala SISU-registrerade utbildningstimmar i
friidrottens distrikt skall vara 20 000 timmar.

Uppgifter finns ännu inte att tillgå för 2011.
(För 2010 var det 20 514 timmar).

Öka antalet elit- och juniortränarplatser med 50% jfr
2008 (68), varav det minst representerade könet ska
vara 40%

54% och 32%

Mål 2013 Utfall 2011
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Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling

Yannick Tregaro hjälper Ebba Jungmark med tekniken under ett pass på landslagslägret i Formia i Italien.

Utbildningar subventionerade
av Idrottslyftet

Gympasalsutbildning 79
Friidrott 7-10 år 420
Friidrott 10-14 år 228
Friidrott 14-17 år 84
Breddläger 13-14 år 240
Utvecklingsträff 15-20 år 301
Unga ledare 19
Fördjupning ungdomstränare 123
Löptränarutbildning 57
Friidrottens organisationsledare 27
Juniortränarutbildning 73
Fortbildning Juniortränare
och GUA 272
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Isabellah Andersson valde att ladda
i Kenya och kom direkt till VM i Daegu
Sydkorea dagen innan maratonloppet.
Uppladdningen visade sig fungera och
hon slutade sjua, knappa minuten från
bronsmedaljen.
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Stark föreningsverksamhet är grunden till
bra friidrott i Sverige och stark förenings-
verksamhet skapas gemensamt av starka
ledare och aktiva där alla jobbar efter fri-
idrottens gemensamma värdegrund.
Vid Svensk Friidrotts distriktsordfö-

randekonferens i Växjö i november var
diskussionerna fokuserade på just värde-
grunden inom friidrotten. Konferensen be-
slutade gemensamt att området ska prio-
riteras ännu mer under 2012 och mötet
enades om en handlingsplan och ett fem-
punktsprogram inom området kränk-
ningar och trakasserier.
Arbetet inom området föreningsut-

veckling går i linje med ”Friidrott för
2010-talet”. Projektet innebär att man i
föreningar, distrikt och centralt planerar
och arbetar mot genensamt uppsatta mål
inom de fem fokusområdena fram till
2013. Respektive distrikt sätter sina egna
mål för att man gemensamt ska nå slut-
målen för hela Sverige.

Första året av tre
2011 var det första året med den nya ge-
mensamma verksamhetsinriktningen för
Svensk Friidrott. Vid distriktsordförande-
konferensen gjordes en avstämning av hur
långt man kommit efter det första året av
tre mot de gemensamma målen inom de
fem fokusområdena ”elit och landslag”,

tränar- och ledarutveckling”, föreningsut-
veckling”, arrangemang” och ”barn- och
ungdomsverksamhet”.
En av Svensk Friidrotts viktigare roller

är att stödja föreningarna i deras utveck-
ling då det för framtiden är viktigt att fri-
idrottsföreningarna är välorganiserade
och livskraftiga.

Friidrottens organisationsledare
Under senare år har Svensk Friidrott ar-
betat med att ta fram en ny utbildning, för
vad som i början kallades för ”strategiska
ledare” och utbildningen döptes då till
’Framtidsledarutbildningen”. Under 2011
har arbetsmaterialet omarbetats och ut-
bildningen döpts om till ”Friidrottens or-
ganisationsledare”. Målet är att till och
med 2013 utbilda 1 000 ledare i den ut-
bildningen.
Utvecklingen av ”Friidrottens organi-

sationsledare” har slutförts under året och
2012 kommer utbildningen att finnas till-
gänglig för föreningarna via Utbildnings-
centrum (UC).
Två pilotkurser har genomförts för att

testa utbildningen och efter ett års utveck-
ling finns nu kursen för friidrottens orga-
nisatoriska ledare klar att sjösättas. Fem
teman finns inom utbildningen; ”friidrot-
ten och omvärlden”, ”föreningens nu-
läge”, ”fyra marknader (klassisk friidrott,

löpning, ha kul och träna samt friidrott en
livsstil)”, ”friidrottens utbildningar” samt
”föreningens helhet”.
Tillsammans med SISU Idrottsutbildar-

nas utbildning ”Idrottens föreningslära”
(IFL) tror och hoppas vi att denna kombi-
nation av utbildningar både skapar energi
och kunskap för föreningen hur man i
framtiden stärker och utvecklar sin verk-
samhet.

7,6 miljoner till föreningarna
”Idrottslyftet – mer & fler” är namnet på

Att stärka och utveckla friidrottsföreningarnas verksamheter, från barn- och ungdoms-
området till arbetet inom styrelsen i våra föreningar är några av de huvudfrågor som är
centrala inom fokusområdet föreningsutveckling.

Föreningsutveckling

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling

= beviljade projekt

2008 2009 2010 2011

300

100

150

200

250

50

Antal

Idrottslyftet

= antal ansökningar

222

196

135
160

114106104

= unika sökande föreningar

166
184 174

221

116



29

regeringens satsning på barn- och ung-
domsidrotten. En ny period är beslutad till
1 juli 2011-31 december 2012. Idrottslyf-
tets övergripande syfte är att rekrytera och
behålla fler medlemmar i våra idrottsfö-
reningar. Riktlinjerna i ”Idrotten vill” ska
vara vägledande och satsningen ska ge-
nomsyras av ett inkluderande perspektiv
för olika grupper i samhället. All verk-
samhet ska utformas så att villkoren blir
lika för flickor och pojkar. All verksamhet
som genomförs inom ramen för Idrotts-
lyftet ska rikta sig mot barn och ungdo-
mar 7-20 år.
Inom Svensk Friidrott är det fritt att

ansöka om stöd från Idrottslyftet för pro-
jekt som ryms inom någon av de fyra ka-
tegorierna:

• Utveckla verksamheten för ungdo-
mar och ledare så att fler väljer att
friidrotta längre.

• Utveckla det organisatoriska ledar-
skapet i föreningen exempelvis ge-
nom samverkan med SISU Idrottsut-
bildarna.

• Nystart eller omstart av verksamhet
på ”vita och grå fläckar”.

• Samverkan mellan förening och
skola.

När Handslaget, föregångaren till nuva-
rande Idrottslyftet, startades 2004 tog
Svensk Friidrott beslutet att prioritera
subventionering av utbildningar.
Idrottslyftet står för en viktig del av fi-

nansiering av föreningsverksamheten. Fler
föreningar än tidigare har sökt och fått be-
viljat projektstöd för utveckling av sin
verksamhet. 2011 har Svensk Friidrott er-
hållit och fördelat 7,6 MSEK till 174 olika
projekt i 116 föreningar. Av dessa har 2,3
MSEK gått till subventionering av för-
eningarnas utbildningsverksamhet.
Totalt har 8 400 ungdomar deltagit i

friidrottsverksamhet finansierat av Id-
rottslyftet, 55 procent flickor och 45 pro-
cent pojkar.
Under hösten 2011 gav Riksidrottsför-

bundet (RF) uppdraget till samtliga idrot-
ter att följa upp och utvärdera några av
Idrottslyftsprojekt. Svensk Friidrott har
under 2011 särskilt följt upp projekt i
Klippans FK, Spårvägens FK, Huddinge
AIS, Nyköpings BIS samt IFK Kristine-
hamn. Dessa föreningar har besökts och
utvärdering av deras respektive projekt in-
rapporteras till RF.

Utmaning att behålla tonåringar
Friidrotten är duktig på att engagera barn

upp till 12-13-årsåldern men därefter
sämre på att behålla och nyrekrytera ton-
åringar. Detta trots det stora intresse som
idag finns för att träna. Det är viktigt för
friidrottens framtid att föreningar lyckas
engagera fler tonåringar och juniorer i
verksamheten.
Svensk Friidrott har satt som mål att

till 2013 öka antalet 18-19-årsjuniorer
som tävlar på bana till 1 500 stycken. San-
nolikt krävs en rad åtgärder på olika ni-
våer för att uppnå detta offensiva mål,
inte minst med anledning av att antalet
18-19-åringar kan förväntas minska med
13 % mellan 2010 och 2013 på grund av
minskade årskullar.

Nyrekrytering på lång sikt
På kort sikt handlar det om att förmå

så många som möjligt av de ungdomar
som är 18 och 19 år, och redan är medlem
i en friidrottsförening, att någon gång un-
der året starta i en tävling på arena. Lång-
siktigt handlar det om att bearbeta en av
svensk friidrotts viktigaste attitydfrågor –
att fler av våra föreningar aktivt arbetar
med nyrekrytering av tonåringar till friid-
rotten.
Idag har Svensk Friidrott ett tävlings-

utbud på arena som till stor del lockar

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling

Friidrottens värdegrund
Svensk Friidrott har en gemensam grundsyn
som bygger på glädje och respekt. Vi arbetar
för jämställdhet och jämlikhet på alla ni-
våer. Det ska finnas plats för alla, oavsett
ålder, kön, ras, etnisk bakgrund, politisk
åsikt eller sexuell läggning

Svensk Friidrott arbetar mot användning av
doping och droger.





”högsatsande och högpresterande” ju-
nioraktiva. En satsning på att få fler in-
tresserade av att tävla på arena behöver
bestå av ett antal ”koncepttävlingar” som
kompletterar varandra och delvis riktar
sig mot olika kategorier aktiva.
Folksam Challenge, junior-SM, serie-

tävlingar (lag-SM, Svenska cupen och Re-
gionsserierna), traditionella helgtävlingar,
lokala kvällstävlingar/resultattävlingar
och Skol-DM för gymnasieskolor är täv-
lingsformer som har förekommit i denna
diskussion.

SISU resurs för fler och fler
Under år 2010 myntades en övergripande
målformulering för Svensk Friidrotts för-
eningsutvecklingsarbete: ”Starkare friid-

rottsföreningar med mer långsiktigt sty-
relsearbete, fler och bättre tränare, bättre
tävlingsarrangemang och en utvecklad
löpverksamhet”.
Detta ska uppnås genom en stark re-

gional utbildningsorganisation (SDF och
SISU-distrikten) som kontinuerligt ska er-
bjuda föreningarna grundläggande utbild-
ningar för träning, tävling och förenings-
arbete. Dessutom kan SISU Idrottsutbild-
arnas utbildningskonsulenter besöka för-
eningar och stödja varje enskild förenings
utveckling utifrån självupplevda behov.
Från verksamhetsåret 2011 kan vi rap-

portera om några initiativ på distriktsnivå,
där friidrotten och SISU Idrottsutbildarna
tillsammans arbetar för att stödja för-
eningarna: SISU-distrikten i Västernorr-

land och Västerbotten har anställda ”fri-
idrottskonsulenter” som verkar för att
stärka friidrottsföreningarna i Norrland.
Styrelserna i Hallands friidrottsföreningar
träffas regelbundet för samverkan och er-
farenhetsutbyte utifrån en gemensam
handlingsplan tillsammans med SISU-di-
striktet och Hallands Friidrottsförbund.
Södermanlands Friidrottsförbund och

Sörmlandsidrotten driver tillsammans
”Allians friidrott”, en serie träffar där
nyckelpersoner i sörmländsk friidrott träf-
fas över klubbgränserna för att gemen-
samt lyfta friidrotten i distriktet.

31

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling

Totalt 1000 ledare ska ha genomgått utbildning för
organisationsledare motsvarande dagens framtidsledar-
utbildning (under perioden 2006-2013)

Totalt 323 2006-2011, varav 54 under 2011.

1500 aktiva 18-19 års juniorer som tävlar utomhus på
arena

803

300 föreningar deltar i höstmötena 195

Mål 2013 Utfall 2011

Friidrotten är duktig på att engagera barn men sämre på att behålla tonåringar. En utmaning för framtiden.
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Ett helt nytt SM i en ny gren infördes
2011 i form av SM 100 km med Tibro
AIK FIK och Team Ultrasweden LK som
arrangörer. Den första upplagan var en sju
kilometer lång varvbana för att samman-
lagt få ihop 100 km. Efter 7 timmar 44
minuter och 21 sekunders löpning blev
den första svenska mästaren på distansen
Anders Szalkai, Spårvägens FK och den
första svenska mästarinnan blev Torill
Fonn Hartikainen,Team Ultrasweden LK
med tiden: 9.07.12.
För första året var viktkastning en gren

för ungdomar och juniorer vid SM-täv-
lingarna inomhus i Sätra och Huddinge.
Lite barnsjukdomar fanns men grenen och
nyheten mottogs väl och var populär.
Under 2011 har tabellerna till ung-

domsmångkamperna slutligen blivit klara
och det innebär att man från 14 års ålder
nu utgår från seniortabellerna med några
få kompletterande tabeller, erfarenheten
från första året är att det har fungerat bra.

Juniorvärldsrekord
2011 genomfördes Stora IUSM15-16 och
Stora IJSM med IUSM17 i Huddinge re-
spektive Sätra samma helg. Angelica
Bengtssons juniorvärldsrekord på 4.52
som sattes i Sätra var höjdpunkten.
Mångkamperna inomhus genomfördes

i Norrköping och Stora ISM i Göteborg. I

samband med ISM i Göteborg genomför-
des ett seminarium för SM-arrangörer
som också fick möjlighet att göra studie-
besök hos SM-arrangören Göteborgs Fri-
idrottsförbund. Inomhus-SM:s höjdpunk-
ter var framför allt Ebba Jungmarks 1.93
i höjd, Niklas Arrhenius 19.03 i kula och
två dubbelsegrare i Viktoria Tegenfeldt
(800 m och 1500 m) och Khaddi Sagnia
(längd och tresteg).

Tidigt terräng-SM
Utomhus inleddes SM-säsongen med fina
terrängtävlingar i Uppsala. De väldigt ti-
diga terrängtävlingarna (16-17 april) bjöd
på dubbelseger av Adil Bouafif som triv-
des på den kuperade banan och kvinnliga
klasserna vanns av Charlotte Schönbeck
och Lotta Fougberg. Vid stafett-SM i
Växjö användes de nya reglerna för hur
man ställer upp löpare vid löpning på ge-
mensam bana och det fungerade bra.
Både SM i maraton och halvmaraton

avgjordes i Stockholm där Daniel Woldu
vann maraton och Adil Bouafif vann
halva distansen medan Isabellah Anders-
son vann båda distanserna i kvinnliga
klassen där hon vann halvmaraton på nya
svenska rekordtiden 1:11:07.
Lag-SM-finalen genomfördes i Svensk

Friidrotts och Turebergs FK:s regi med hjälp
av de deltagande stockholmsklubbarna på

Sollentunavallen. Spårvägens FK vannman-
liga tävlingen och Ullevi FK den kvinnliga.
Stora USM15-16 arrangerades av debu-
tantarrangörerna Ystads FI med ett stort
engagemang och vilja. Stora JSM med
USM17 arrangerades i Vellinge med IK Fi-
nish, IK Pallas och Heleneholms IF som
arrangörsföreningar. Efter ett lyckat Stora
SM 2010 stod nu Falu IK som SM-arran-
gör igen, den här gången för mångkam-
perna.

Moa Hjelmer slog igenom på SM
Gefle IF som arrangerade Stora SM 2002
stod nu återigen 2011 som värd för det
stora svenska mästerskapet. En trevlig in-
ramning med en välbesökt arena och ett
sportsligt välarrangerat SM gjorde att
många gick därifrån med ett fint minne.
Mästerskapet började redan under

torsdagskvällen på Rådhustorget där kul-
tävlingen genomfördes. Helena Engman
vann den kvinnliga klassen och manliga
tävlingen blev en uppgörelse mellan brö-
derna Arrhenius som till slut storebror
Niklas vann med 18.85.
Tävlingarna på Gunder Hägg Stadion

blev mycket av en solskenshistoria där
Moa Hjelmer slog igenom för den breda
allmänheten efter att ha sololöpt in som
segrare på 400 meter med 51.58 nästan
tre sekunder före tvåan och förstås nytt

Intresset för att tävla i friidrott fortsätter att öka. För första gången sedan 1994 arrangerades
det över 500 centralt sanktionerade tävlingar i Sverige och antalet tävlingsarrangörer var
också rekordstort. Svenska Mästerskapet i 100 km arrangerades för första gången och
utvecklingen av FRIDA, friidrottens gemensamma IT-system, har fortsatt.

Arrangemang

Fokusområde 4 – Arrangemang
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svenskt rekord. Johan Wissman jagade
VM-kval och gjorde två stabila 400-me-
terslopp (45.84 som bäst) följt av en
mycket bra tid på 200 meter där han gick
under kvalgränsen men där medvinden
var något för stark.
Robert Kronberg avslutade sin SM-

karriär genom att vinna 110 meter häck
ännu en gång. I längdhopp gjorde Andreas
Otterling sitt längsta hopp i karriären
(7.97w) samtidigt som Carolina Klüft
(6.74w) gjorde sitt längsta hopp för året
och vann dubbla guld (också 100 meter).
Viktoria Tegenfeldt lyckades upprepa
inomhus-SM-bedriften och vann dubbelt
(800 meter och 1500 meter) och Anna Sö-
derberg, som opererat sig under vintern,
lyckades vinna sitt 19:e raka SM-guld i
diskus, den här gången med endast två
centimeters marginal.

Internationella tävlingar i Sverige
Den årliga galan i Globen har nu ett nytt

samarbete med en ny titelsponsor och nu
heter tävlingen XL-galan. 2011 hamnade
fokus på stavhoppet där Angelica Bengts-
son nu förbättrade sitt juniorvärldsrekord
från IJSM tre gånger. Efter 4.53 och 4.58
ligger nu juniorvärldsrekordet i stavhopp
på 4.68. På ansatsbanan bredvid hoppade
Michel Tornéus bra i längdhopp och stan-
nade på 8.13.
DN Galan arrangerade tävlingar och

underhållning i världsklass med bland an-
nat Usain Bolt på plats inför 15 124 i pu-
bliken på Stockholms Stadion. Han vann
200 m på 20.03 i motvind. En diamant för
stadionrekord fick Kaliese Spencer på 400
meter häck med tiden 53.74. Bland många
andra världsklassresultat sattes tre världs-
årsbästa; Vivian Cheruiyot 14:20.87 på
5000 m, Mitchell Watt, 8.54 i längd och
Andreas Thorkildsens 88.43 i spjut. Både
Cheruiyots och Watts resultat stod sig som
årsbästa året ut.

Fokusområde 4 – Arrangemang

Världsklass på DN Galan Diamond League och Stockholms Stadion. Usain Bolt vann 200 m inför fullsatta läktare.
Foto: Peter Holgersson/Runpix.
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TV-sänt Folksam Grand Prix
I Folksam Grand Prix-serien arrangerades
tre tävlingar, Göteborg, Sollentuna och
Karlstad och det bjöds på både blivande
VM-medaljörer och ett antal svenska re-
kord. Tävlingarna sändes i TV med två
timmar i TV4-sport och en halvtimmas ef-
tersändning i TV4. Tittarsiffrorna var bra
och Karlstads tävling hade en av de bästa
tittarsiffrorna i TV4 Sport under hela
sommaren. Samtliga tävlingar var det
mest sedda programmet i TV4 Sport den
dagen de sändes.
Folksam Grand Prix införde det här

året också tre lyckade nyheter, en auto-
grafhörna för publiken, en lagtävling för
de svenska föreningarna och pris för kväl-
lens prestation. Hässelby SK vann den
första lagtävlingen, kvällens prestation
stod Niklas Arrhenius (kula – Göteborg),
Benjamin Olsson (100m – Sollentuna) och
Alhaji Jeng (stavhopp – Karlstad) för.

Statistikhemsidan All-Athletics har efter
året rankat galorna enligt IAAF:s poäng-
tabeller, den ofta kallade ”Ungerska ta-
bellen”. Sverige har där med DN Galan
och de tre Folksam Grand prix-tävling-
arna på topp-100-listan. Sverige är med
det på en delad sjundeplats efter Frank-
rike, Tyskland, Italien, USA, Belgien och
Brasilien. Även Schweiz och Spanien har
fyra tävlingar på listan.
2011 bildades ett av Svensk Friidrott

helägt bolag som heter Svensk Friidrott
Produktion AB. Under 2011 köpte bola-
get de kommersiella rättigheterna till
Folksam Grand Prix.

Webb-TV-sänt Folksam Challenge
Folksam Challenge bestod 2011 av tre
tävlingar arrangerade i Hässleholm, Es-
kilstuna och Mölndal. Tävlingarna webb-
sändes även det här året och har funnit en
bra struktur. Två tävlingar låg under VM-
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Framtidslöfte. Lynn Johnson, tresteg är
en av många duktiga juniorer, här vid
Karlstad GP som var en av deltävlingarna
i Folksam Grand Prix.
Foto: Peter Holgersson/Runpix.



35

Fokusområde 4 – Arrangemang

uppehållet och det innebar ett stort in-
tresse från ett antal länder utifrån då täv-
lingsprogrammet under den här perioden
är i stort sett obefintligt i hela Europa.
Några andra tävlingar som lockat in-

ternationellt deltagande och varit välar-
rangerade har varit Inomhuskastningen i
Växjö, Norrvidden Wind Sprint i Sund-
svall, Raka Spåret i Sätra och Bottnaryds-
kastet i Bottnaryd.
Årets sista mästerskap i Sverige ägde

rum i Uddevalla där Hälle IF stod som
värd för Nordiska mästerskapen i terräng.
Ett uppskattat värdskap på en bra bana
som fungerade som uppladdning inför
EM i terräng några veckor senare.

FRIDA vid SM-anmälan
Friidrottens dataadministrationssystem
FRIDA har under 2011 fortsatt att ut-
vecklats och använts framför allt till täv-
lingssanktionsansökningar men också till
viss del som anmälningsfunktion vid SM-
tävlingar.
Idag kan man med hjälp av FRIDA: an-

söka om tävlingssanktion, anmäla till täv-
lingar, använda tillkopplad betalningslös-
ning. Nästa steg med FRIDA är att skapa
full integration med existerande tävlings-
administrationssystemen för både indata
och utdata. Det för att sedan kunna ta
fram bland annat resultatlistor och stati-
stik. Under 2012 kommer utbildning att
erbjudas för att systemet ska bli den hjälp
som är tänkt.

Många äldre
Veteranfriidrotten har under de senaste tio
åren vuxit sig allt starkare. 50-60 procent
av deltagarna i de stora långloppen är över
35 år. Detta innebär att det uppskatt-

ningsvis finns cirka 30 000 veteraner i
Sverige som deltar i långlopp och/eller i
arenatävlingar.
Det är inte resultat, mästerskapsmedal-

jer och rekord som är den starkaste driv-
kraften för de flesta veteraners engage-
mang utan den känsla av glädje, livslust
och social gemenskap som ofta genomsy-
rar umgänget på friidrottsarenorna.
Även under 2011 har Veterankommit-

tén bestått av fyra ledamöter, en kvinna
och tre män. Nio protokollförda sam-
manträden har hållits. Ett officiellt vete-
ranombud finns i 22 av landets 23 di-
strikt. Veterankommitténs ledamöter är
kontaktpersoner för tre till fem distrikt
var. En viktig uppgift är att förbättra kon-
taktnäten med veterandistriktsombud,
föreningar och i förlängningen de många
veteraner i Sverige som är engagerade
inom veteranfriidrotten. Vid Veterantinget
i Skellefteå i samband med Stora veteran-
SM i augusti deltog ett 50-tal personer.

Veteranmästerskap
IVEM i Gent, Belgien, 16-30 mars
Till inomhusveteran-EM var 3406 vetera-
ner från 44 nationer anmälda och gjorde
6793 starter. De 37 deltagande svenskarna
tog hem 25 medaljer (9 guld, 7 silver och
9 brons) vilket är betydligt fler svenska
medaljer än senast i Ancona 2009 då det
blev 16 medaljer.

VVM i Sacramento, USA, 6-17 juli
Vid veteran-VM tog de 19 svenskarna 10
medaljer (7 silver och 3 brons).

IVSM, Karlskrona, 5-6 mars
15:e veteran-SM inomhus arrangerades

av Blekinge FIF. 273 veteraner (62 kvin-
nor) gjorde 690 starter. Det slogs 22 mäs-

terskapsrekord, 10 svenska rekord, 4 nor-
diska rekord och 1 europarekord.

Stora VSM, Skellefteå, 5-7 augusti
Stora veteran-SM samlade 340 veteraner
(84 kvinnor) från 137 klubbar som gjorde
1051 starter. Andelen kvinnor (24,7 pro-
cent) är högre än på många år. 26 mäster-
skapsrekord och 8 svenska rekord notera-
des.

Huddinge AIS bästa VSM-förening
Huddinge AIS tog för fjärde året i rad hem
segern i VSM:s föreningstävling där samt-
liga sju VSM-tävlingar ingår. Huddinge
AIS vann på 348,5 poäng före Skellefteå
AIK (291,0 poäng) och Rånäs 4 H (247
poäng). Totalt tog 225 föreningar poäng.

Arrangörer av SM, Folksam Grand Prix, Finnkampen
samt galor på internationell nivå ska fastställa och redo-
visa ekonomiska åskådar- och kvalitetsmål för kvalitets-
säkring.

Mätkriterierna ännu ej fastställda.

Centralt sanktionerade tävlingar ska uppgå till 550 st,
varav minst sex på Folksam Grand Prix-nivå och minst
tre på internationell nivå.

505, tre Folksam Grand Prix och tre Folksam Challenge.

Antalet tävlingsarrangörer ska uppgå till 250 st. 247

Mål 2013 Utfall 2011
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Arbetet med de nya utbildningsmaterialen
påbörjades under sommaren 2009 efter-
som kursledare och regionala utbildnings-
samordnare gav signaler om att de tidigare
utbildningarna Barnledarutbildning och
Ungdomstränarutbildning 10-14 år be-
hövde förnyas. I de gamla utbildningarna
var tiden för utbildning för kort samtidigt
som avsnitten om styrketräning och trä-
ningslära/träningsplanering skulle behöva
en större uppdatering.
I de två nya utbildningsmaterialen som

lanserades under 2011 är friidrottens ut-
bildningar för barn- och ungdomstränare
integrerade med idrottsrörelsens generella
ledarutbildningar Plattformen och Grund-
tränarutbildning steg 1 (GTU 1). Detta ger
positiva effekter för den nya friidrottsträ-
naren:

• Mer tid för utbildning i friidrott (löp-
ning, hopp och kast) i våra egna kur-
ser.

• Mervärdet att möta tränare från an-
dra idrotter för att bredda perspekti-
ven på barns och ungdomars idrot-
tande i de kurser som SISU Idrottsut-
bildarnas distrikt genomför.

• Fler utbildningsdagar och möjlighet
att fylla på med relevant utbildning
oftare än vart 3:e-4:e år.

Under året har drygt 60 kursledare ut-
bildats för att leda kurserna Friidrott 7-10

år (Eskilstuna i april), Friidrott 10-12 år
och Friidrott 12-14 år (Eskilstuna i no-
vember).

Böcker och dvd-skivor
Det nya materialet ”Friidrott för barn”
består av en bok och en dvd-skiva där
många av de övningar som beskrivs i bo-
ken finns filmade. Utgångspunkten för
den verksamhet som beskrivs i materialet
är att barn som testar friidrott före 10 års
ålder ska få lära sig en mängd grovkoor-
dinativa rörelsemönster för att lägga en
grund till framtida idrottslig utveckling.
Den friidrottsverksamhet som beskrivs i
boken är löpning, hopp, kast, gymnastik-
och styrkeövningar samt stafetter, hinder-
banor och lekar. Boken, som är skriven av
Elin Sundlöf och Peter Wikström, inne-
håller också text om ledarskap, barns ut-
veckling, tävlingsverksamhet för barn,
värderingar och förväntningar.
Materialet ”Grundträning i friidrott”

består av en bok och två dvd-skivor där
ungdomar demonstrerar nästan 250 av de
övningar författarna har beskrivit i re-
spektive grenkapitel. Materialet pekar på
behovet av att anpassa verksamheten efter
individens fysiska mognad och att trä-
ningsupplägget därför bör förändras från
tiden före puberteten, där en bred och all-
män koordinationsträning står i centrum,
till pubertetstiden, då koordinationsträ-

En ny struktur för utbildning av barnledare och ungdomstränare har lanserats i samband
med två helt nya utbildningsmaterial, ”Friidrott för barn” och ”Grundträning i friidrott”.
2011 var också sista året med Nordea som barn- och ungdomssponsor. Samarbetet med
Nordea har pågått under sex år och varit mycket framgångsrikt.

Barn och ungdom

Fokusområde 5 – Barn och ungdom

Nytt utbildningsmaterial.
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ningen behöver kompletteras med mer
styrke- och uthållighetsträning.
Materialet som helhet bygger på lång-

siktighet i träningsupplägget, vilket inne-
bär att den träning som beskrivs i boken
går ut på att skapa förutsättningar för att
prestera på hög nivå som vuxen. En snabb
resultatutveckling före 14 års ålder är
alltså inte något självändamål.
Totalt är det 12 författare som har bi-

dragit med text till Grundträning i friid-
rott: Håkan Widlund, Stefan Sandlund,
Anders Palmqvist, Karin Matton Jernberg,

Anna Jonsson, Jan Bäck, Ulrik Mattisson,
Morgan Persson, Stefan Fredriksson, Kim
Johansson, Anders Walther och Gunnar
Axlid. Boken innehåller också illustratio-
ner av Mathias Frykholm.

SM-tävlingar för ungdomar
2011 genomfördes Stora IUSM15-16 och
Stora IJSM med IUSM17 i Huddinge re-
spektive Sätra samma helg. Angelica
Bengtssons juniorvärldsrekord på 4.52
som sattes i Sätra var höjdpunkten.
Stora USM15-16 arrangerades av de-

butantarrangörerna Ystads IF med stort
engagemang. Stora JSM med USM17 ar-
rangerades i Vellinge med IK Finish, IK
Pallas och Heleneholms IF som arran-
görsföreningar. Efter ett lyckat Stora SM
2010 stod nu Falu IK som SM-arrangör
igen, den här gången för mångkamperna.
Vid lag-USM (17 år) i Huddinge blev

det guld för hemmaklubben Huddinge
AIS efter en hård medaljstrid med Häs-
selby SK som knep silvret just före IFK
Växjö. Totalt kom tio lag till start.
I vårens kvalomgång i Kraftmätningen

(motsvarigheten till lag-SM för 15-år-
ingar) kom i år 30 lag till start. Finalen av-
gjordes i Falun och efter två dagars täv-
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lande på Lugnet stod IFK Växjö som seg-
rare för andra gången. Främsta utmanare
var Hässelby SK (silver) och Malmö AI
(brons). I pojkklassen var Hässelby SK:s
seger ohotad, men i flickklassen hände det
osannolika att två lag – IFK Växjö och
IFK Tumba – delade segern efter att båda
kommit upp i poängsumman 13 935.

Säker seger för Norrbotten
Nordea Regionmästerskap genomfördes i
vanlig ordning på sex platser i landet och
inleddes med Norrlands inomhusmäster-
skap i Haparanda i februari, där arrangö-
ren lyckades med konststycket att anpassa
tidsprogrammet till ett flera timmar förse-
nat tåg där ett 50-tal aktiva befann sig vid
tävlingens ordinarie starttid. Mellan täv-
lingsdagarna genomfördes en kvällsaktivi-
tet i utlandet, närmare bestämt på även-
tyrsbadet i Torneå i Finland. När täv-
lingen var slut hade hemmalaget från
Norrbotten inkasserat en säker seger i lag-
tävlingen.
I mars genomfördes inomhusmäster-

skapen i södra Sverige, i två nya hallar:
Rimnershallen i Uddevalla och Tybble-
lundshallen i Örebro. Småland vann lag-

tävlingen i Götaland efter en hård kamp
om segern med Skåne, medan Stockholms
seger i Svealand var odiskutabel.
De tre utomhusmästerskapen låg tätt

samlade inom en tvåveckorsperiod i sep-
tember och i Östersund upprepade Norr-
botten sin seger i distriktstävlingen. Ar-
rangörerna i Falköping hade satsat stort
på inramningarna och bjöd på en riktig
friidrottsfest. På tävlingsbanorna på
Odenplan gick lagsegern till Skåne. Det
allra sista Nordea Regionmästerskap av-
gjordes i Köping och även där hördes
många lovord om arrangemanget, som
sköttes på ett utmärkt sätt. Än en gång var
det laget från Stockholm som vann di-
striktskampen.
Norrlands regionmästerskap fortsätter

att växa – antalet deltagare ökade med
20% jämfört med 2010. I Svealand var
deltagarantalet oförändrat medan Göta-
land även i år tappade deltagare (-6%
jämfört med 2010).
Under det sjätte och sista året med

Nordea Friidrottsskola var det 132 för-
eningar som var med och arrangerade
skollovsaktiviteter för över 14 000 barn
och ungdomar.
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Fokusområde 5 – Barn och ungdom

Sex år med Nordea
I samband med galatävlingen i Scandina-
vium i februari 2006 presenterades
Nordea som ny barn- och ungdomsspon-
sor till Svensk Friidrott. Därefter har sex
år av engagerad närvaro i den lokala barn-
och ungdomsfriidrotten följt.
Med valet av aktiviteter inom friidrot-

ten har Nordea nått brett i friidrotts-
sverige:

• Fler än 5 000 aktiva i 13-, 14- och 15-
årsåldern som har ”varit med några
år” och kommit till sin första mäster-
skapstävling – genom Nordea Region-
mästerskap och Nordeakampen.

• Över 70 000 nybörjare i friidrotten (de
flesta i åldrarna 7-11 år) och drygt 10
000 nya (mestadels unga) ledare – ge-
nom Nordea Friidrottsskola.

• Nästan 2 000 barn- och ungdomsträ-
nare som gick tränarutbildning under
åren 2005-2007 genom utbildnings-
projektet 2006 nya tränare.

Utöver de konkreta barn- och ungdoms-

aktiviteterna har Nordea samarbetat med
ett antal ”ungdomsambassadörer”: Emma
Green, Mustafa Mohamed, Yannick Tre-
garo, Susanna Kallur, Jenny Kallur, He-
lena Engman, Johan Wissman, Jessica
Samuelsson och Michel Tornéus som va-
rit positiva förebilder för unga friidrottare.

Nordea Friidrottsskola
Friidrottsskolor, i betydelsen prova-på-
aktiviteter i friidrott för ortens barn och
ungdomar under skolloven, har varit en
viktig del av många friidrottsföreningars
verksamhet, åtminstone sedan början av
70-talet. Troligen har antalet friidrotts-
skolor i Sverige aldrig varit större än un-
der de senaste sex åren. Nordea Friid-
rottsskola genomfördes i 217 olika för-
eningar – från Trelleborg i söder till Gälli-
vare i norr.
De vanligaste motiven för att arrangera

en friidrottsskola är att göra föreningen
mer känd på orten, att rekrytera nya med-
lemmar till föreningen och att ge tonår-
ingar som redan är aktiva friidrottare en er-
farenhet av att vara idrottsledare. Nordeas

stora engagemang i friidrottsskolorna har
bestått i bland annat utbildningsmaterial
och marknadsföringsmaterial. Dessutom
har ett 50-tal föreningar genom detta gjort
fördjupade samarbeten med det lokala
Nordeakontoret.

Nordea Regionmästerskap
Sedan länge bjuder Svensk Friidrotts re-
gioner (Götaland, Svealand och Norrland)
in till mästerskapstävlingar för 13- och
14-åringar. Regionmästerskapen är dels
den högsta nivån på individuella mäster-
skapstävlingar i dessa åldrar, dels ett till-
fälle att knyta kontakter över klubbgrän-
serna när det är ledare från distrikten som
väljer ut deltagarna och oftast arrangerar
gemensamma resor för lagen.
Sedan 2008 genomförs ”fullskaliga” re-

gionmästerskap (två dagar, fullt grenpro-
gram) både inomhus och utomhus. Totalt
genomfördes 29 tävlingar med namnet
Nordea Regionmästerskap (18 utomhus, 9
inomhus och 2 i mångkamp) under åren
2006-2011 ochNordea bidrog bland annat
med medaljer, tröjor och nummerlappar.

Friidrottsskolorna är populära barn- och ungdomsaktiviteter under sommaren och även under vinterloven.



Tävling är spännande och roligt för barn.
Stockholm Mini Marathon lockar tusentals
barn och ungdomar. Foto: Deca Text & Bild.



41

Ungdomsrådet har under 2011 bestått av
sju ledamöter. Ungdomsrådets vision är
”Genom ungt tänkande inspirerar vi
Svensk Friidrott”. Genom att synas och
samarbeta med både föreningar och di-
striktsförbund är målet att kunna öka
ungdomsinflytandet och nytänkandet
inom Svensk Friidrott på alla nivåer.

Ungdomstinget inspirerar
Under en helg i januari samlades ett 50-tal
unga nyfikna ledare från hela Sverige till
ett nytt ungdomsting, arrangerad och ge-
nomfört av Svensk Friidrotts Ungdomsråd.
Ungdomstingets tema denna gång var
”Våga Vara”. Med föreläsningar av för-
bundsordförande Lennart Karlberg samt
kommunikologen Bea Ahlperby som ta-

lade om att vara en egen vinnare samt hur
man skapar och uppnår egna målsätt-
ningar, blandades dessa med egna grupp-
arbeten till en rolig, intressant och givande
helg för unga ledare.
Under året har FIF Gnistan i Blekinge

fått hjälp av Ungdomsrådet att själva
starta upp en egen organisation av unga
ledare som idag är fem stycken. Tanken är
att även Blekinge Friidrottsförbund ska ta
del av arbetet och även skapa ett eget ung-
domsråd. Liknande arbete pågår även i
Norrbotten och Bohuslän-Dal.

Kontakt med andra idrotter
Under 2011 har Ungdomsrådet haft kon-
takt med andra idrotter och deras ung-
domsråd, bland annat golf, ridsport, han-

dikapp, bilsport, ishockey och danssport.
En styrgrupp har bildats och syftet med
denna samverkan är att få ett större utbyte
i form utveckling och samarbete på ung-
domsnivå mellan idrotterna.
Ungdomsrådet har varit representerade

vid förbundsstyrelsens möten samt vid ett
antal större arrangemang som exempelvis
XL-galan, Riksidrottsmötet, lag-EM, DN
Galan och distriktsordförandekonferen-
sen.

Antalet LOK-stödssammankomster (7-20 år) ska vara
260 000 st.

Uppgifter finns ännu inte att tillgå för 2011.
(För 2010 var det 207 986).

2000 barn- och ungdomstränare ska utbildas under pe-
rioden 2011-2013.

755

200 arrangörer och 14 000 deltagare i friidrottsskolor
motsvarande Nordea Friidrottsskola.

136 och 14 000
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Att tidigt slussa in unga ledare i friidrottsverksamheten är en av nycklarna till framtidens ledarförsörjning.



Carolina Klüft var bästa svensk på VM i Daegu
med sin femteplats i längd.
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2011 gjordes totalt 575 975 starter i 251
centralt sanktionerade individuella lopp
och 11 stafetter, vilket är en ökning med
nära 30 000 jämfört med 2010. Utöver de
centralt sanktionerade loppen tillkommer
ytterligare flera hundra distrikts- och mo-
tionslopp. Antal deltagare i de centralt
sanktionerade långloppen har ökat med
55 procent sedan 2003.
Göteborgsvarvet, Lidingöloppet och

Stockholm Marathon nådde alla rekord-
nivåer och fick stänga sin anmälan tidigt.
Nya lopp som Ljusruset och Malmömilen
fick många deltagare redan första året.
Det officiella svenska tävlingsprogram-

met för motionslopp har funnits på friid-
rott.se, marathon.se och i den tryckta ver-
sionen Löparkalendern.

Arrangörshandbok långlopp
Som ett stöd till föreningarna inom arran-
gemangsområdet har Svensk Friidrott
2011 tagit fram en arrangörshandbok
(Långlopps- och motionsloppsguide), ut-
arbetad av Kent Claesson. Den är ett hjälp-
medel för de föreningar som vill arrangera
ett motionslopp för första gången, men ger
även tips till redan befintliga arrangörer.
En träff för långloppsarrangörer har

hållits i Luleå med 16 deltagare och Tho-
mas Enström som föreläsare. Syftet var att
stimulera till fler och bättre arrangemang.

Youth Cross Running (YXR)
I februari 2011 startade Svensk Friidrott
ett nytt Idrottslyftsprojekt för att tillsam-
mans med ett antal föreningar nå ungdo-
mar i högstadiet och inspirera till löpträ-
ning. Deltagande föreningar har varit:
Täby IS, Bromma IF, SK Gränsen, Star SC
och Boden FI. Två träffar har hållits med
ansvariga i föreningarna. Klubbarna har
arbetat på hemmaplan med att besöka
skolor och starta träningsgrupper. Ungdo-
marna har deltagit på olika lopp i sina di-
strikt som exempelvis Tolvanloppet, Tä-
byloppet, Starloppet och Ljusruset.
En gemensam aktivitet arrangerades i

samband med Lidingöloppet då 32 delta-
gare och 7 ledare fanns på plats från de
olika föreningarna. Deltagarna startade
både individuellt i Lilla Lidingöloppet och
med fyra stafettlag.

Löpträningsutbildning
Löpträningsutbildningen är en utbildning
inriktad mot tränare och motionslöpare.
Steg 1-utbildningen hålls av distriktsför-
bunden och totalt har 5 kurser genomförts
med 51 deltagare. En steg 2-utbildning har
hållits i central regi i Sollentuna med 13
deltagare.
Ett hundratal Friskis & Svettis-för-

eningar är medlemmar i Svensk Friidrott.
Dessa föreningar organiserar ofta löpar-
grupper och i vissa fall även motionslopp.

Intresset för löpträning och att delta i motionslopp fortsätter att öka. 2011 arrangerades
fler lopp med mer deltagare än någonsin. De stora loppen satte alla deltagarrekord och
många nya lopp fick många deltagare första året.

Motion och långlopp

Motion och långlopp
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Toralf Nilsson omvaldes med god margi-
nal till EAA:s styrelse och Sigyn Ekwall
var den som fick allra flest röster i valet av
kvinnliga ledamöter till IAAF:s tekniska
kommitté.
Vidare lyckades Curt Högberg bli in-

vald i EAA:s nybildade klubbkommission
och Stefan Holm blev omvald till de akti-
vas kommission inom IAAF. Därtill gavs
genom EAA:s och IAAF:s styrelser förnyat
förtroende till Thore Brolin, Jan Engström
och Rajne Söderberg i respektive kommis-
sion.
Inför EAA:s kongress i London inläm-

nade Svensk Friidrott en motion om en
stadgeändring för att införa en neutral
mötesordförande på framtida kongresser.
I dialog med EAA drogs motionen i ett se-
nare skede tillbaka på villkor att EAA:s
styrelse inkluderar frågan i en översyn av
framtida struktur och procedurer.

Förslag om stadgeändring
Till IAAF:s kongress i Daegu lämnades ett
förslag om stadgeändring avseende dag-
ordningen för IAAF:s kongresser, dels ett
antal förslag till regeländringar. I det först-
nämnda fallet drog Svensk Friidrott till-
baka förslaget på kongressen till förmån
för ett snarlikt förslag från IAAF:s sty-
relse. Beträffande regeländringarna så av-
gjordes dessa i förväg av IAAF:s styrelse

enligt de nya regler som gäller för kon-
gressen.
Arbetet kring framtida internationella

mästerskap i Sverige har under året inrik-
tats på att följa upp den process som in-
leddes 2010, vilken utmynnade i att tre
kommuner visade intresse för att få ar-
rangera junior-EM och/eller EM för 20-
22-åringar under perioden 2015-2017.
Dessa kommuner, tillsammans med be-
rörda föreningar, inbjöds i januari till ett
seminarium för att närmare få ta del av
villkoren. Vidare fick de möjlighet till stu-
diebesök vid såväl lag-EM i Stockholm
som junior-EM i Tallinn. Det var dock en-
dast Eskilstuna kommun som valde att
fullfölja processen genom att i september
lämna in en intresseanmälan till Svensk
Friidrott om att få arrangera junior-EM
2015.

Framtida mästerskap
Förbundsstyrelsen har beslutat att tillsam-
mans med Eskilstuna kommun bilda en
kandidaturkommitté för att kunna ta fram
en ansökan, vilken ska vara EAA tillhanda
den 31 augusti 2012.
Vidare har Svensk Friidrott tillsam-

mans med Göteborgs stad under året be-
drivit en förstudie kring framtida mäster-
skap i Göteborg. Beslutet blev att avstå
från att lämna intresseanmälan för EM

2018 för att istället fokusera på en möjlig
kandidatur för VM 2021 då Göteborgs
stad fyller 400 år.

2011 var ett år med valkongresser för såväl Europeiska Friidrottsförbundet (EAA) som
Internationella Friidrottsförbundet (IAAF). Kongresserna gav ett kvitto på att Svensk Friidrotts
långsiktiga arbete med att bibehålla antalet svenska företrädare burit frukt.

Internationellt arbete

Internationellt arbete



46

Under 2011 har nya anläggningar invigts i
Linköping, Uddevalla, Örebro och Kungs-
ängen och större renoveringar har påbör-
jats eller genomförts vid anläggningar i
bland annat Sollentuna, Växjö, Tanums-
hede, Arvika, Eskilstuna och Ljusdal.
Under året har rådet inlett ett arbete

med att ta fram en strategi för att hante-
ringen av konstgräsets utbredning på id-
rottsplatser i Sverige och hur det påverkar
friidrotten negativt. Den strategi som bör-
jat arbetas fram innehåller en inriktning
om hur friidrotten ska hävda sina intres-
sen för att bland annat kunna utöva de
långa kastgrenarna.

Friidrotten behöver ta plats
Rådet har genomfört en omvärldsanalys
av näridrottsplatser. Här framgår att fri-
idrotten framöver måste ta mer plats i
stadsbyggnadsprocesserna i kommunerna
och vi har här en del att lära av Norge där
det finns en tydlig idé om hur näridrotts-
platser kan användas optimalt för friid-
rott.
Huvuduppgiften för anläggningsrådet

är de kontinuerliga kontakterna med för-
eningar, distrikt och kommuner i Sverige.
Arbetet består huvudsakligen av ett på-
verkansarbete gentemot kommuner samt
teknisk rådgivning. Inom dessa områden
är inriktningen både inomhus- och utom-
husanläggningar.

Under flera år har det i Sverige byggs fler
och fler inomhusanläggningar. Rådet an-
ser att den trenden fortsatt är viktig men
att arbete också måste läggas på att skapa
nya mindre idrottsplatser och hallar samt
renovering av befintliga anläggningar.

Teknisk rådgivning
Teknisk rådgivning har bland annat skett
i dessa orter: Ale, Borås, Gällivare, Göte-
borg, Iggesund, Kristinehamn, Nacka,
Partille, Kramfors, Vänersborg, Ronneby,
Skara, Strömsnäsbruk, Sundsvall, Tanum,
Vittsjö och Åkersberga.
Lobbying och påverkansarbete har

bland annat skett i dessa kommuner: Bot-
kyrka, Sigtuna, Smedjebacken, Tanum
och Vänersborg.

Anläggningsrådet arbetar med stöd, rådgivning och påverkansarbete i anläggningsfrågor,
främst mot föreningar, distrikt och kommuner.

Anläggningar och hallar

Anläggningar och hallar
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Arbetet med finansieringen av friidrotten
– centralt och regionalt – är ett kontinuer-
ligt arbete. Ett viktigt sätt att finansiera
verksamheten är via samarbetspartners.
Nordea valde att 2011 förlänga sitt enga-
gemang som extra landslagssponsor, vil-
ket möjliggjorde att landslaget kunde ge-
nomföra samtliga planerade aktiviteter.
Atea har ingått ett treårigt engagemang i
Elitidrottsskolan och Fabege har inlett ett
samarbete över perioden 2012-2014.
Samarbeten med Fortum och Nordea

har avslutats efter avtalstidens utgång.

Lag-EM ekonomiskt bakslag
Det egna kapitalet minskade till strax un-
der 11 MSEK vilket främst beroende på
ett ekonomiskt bakslag för det egna ar-
rangemanget lag-EM. Sverige har inte hel-
ler arrangerat Finnkampen 2011 och
2010 vilket också påverkat det egna kapi-
talet. Dock står Sverige som arrangör för
det viktiga evenemanget 2012 och 2013.
Intäkterna var 1 MSEK mer än budge-

terat främst tack vare ökad egen finansie-
ring.
Idrottslyftet står för en viktig del av fi-

nansieringen av verksamheten, främst för
föreningarna. Fler föreningar än tidigare
har sökt och fått beviljat projektstöd för
utveckling av sin verksamhet. 2011 har
Svensk Friidrott erhållit och fördelat 7,6
MSEK till 174 olika projekt i 116 före-

ningar. Av dessa har 2,3 MSEK gått till
subventionering av föreningarnas utbild-
ningsverksamhet.

Friidrott för 2010-talet
För förbundsutveckling har Svensk Friid-
rott erhållit 3,5 MSEK vilket bland annat
använts till att genomföra lednings- och
planeringsprocessen ”Friidrott för 2010-
talet” samt vidareutveckling av IT-syste-
met FRIDA.
Stödet från SOK har ökat något, främst

genom ökat elitstöd och en större satsning
på medicinskt stöd inom elit- och lands-
lagsverksamheten.

Svensk Friidrott har 2011 omsatt 44,3 MSEK genom egen finansiering (54%) samt genom
statliga bidrag av RF, SOK och Idrottslyftet.

Finansiering

Finansiering
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Under 2011 har de centrala resurserna för
att hantera området media och kommuni-
kation minskat, främst på grund av en
icke återanställd 50-procenttjänst vid
Svensk Friidrotts kansli. Det har medfört
minskade möjligheter för verksamhet.
Friidrott.se är Svensk Friidrotts cen-

trala kommunikationskanal och vald av
förbundsårsmötet att vara det officiella
organet. Webbplatsen uppdateras sju da-
gar i veckan, nära på dygnet runt och året
om med ett flöde av nyhetsnotiser om fri-
idrott och förbundsinformation. Hemsi-
dan är också den centrala platsen för re-
sultat och statistik i Sverige.

Besöken ökar
Friidrott.se har i genomsnitt haft 7349 be-
sök per dag vilket är en rekordnotering.
Sedan hemsidan öppnades 1998 har anta-
let besök ökat för varje år.
Under 2011 publicerades 1451 nyhets-

notiser vilket är i genomsnitt fyra per dag
och antalet nyheter är en liten ökning från
året innan. Hemsidan har också haft
webb-tv med ett 40-tal inslag. Till den år-
liga Friidrottsgalan producerades också en
stor mängd filmer och bildpresentationer.
Under 2011 har elit- och landslagsav-

delningen öppnat webbplatsen elitlands-
lag.se. Där publiceras aktuell information
om utvecklingsträffar och varje grengrupp
har sin egen avdelning där bland annat

grenarnas kravanalyser och träningsartik-
lar är samlade.
Under de två stora mästerskapen inom-

hus-EM och VM har Friidrottsbloggen va-
rit en kanal för att följa landslaget bakom
kulisserna vid sidan av tävlingsbanan. Fa-
cebookgruppen Friidrottssnack komplet-
terade nyhetsspridningen om landslaget
under VM.
För första gången producerades omfat-

tande medieguider till samtliga internatio-
nella mästerskap på arena för seniorer, ju-
niorer och ungdomar. Den statistiska sam-
manfattningen i form av boken Sverige
Bästa, som har publicerats årligen sedan
1965, gavs också ut under 2011.
Mediehanteringen har under året foku-

serat på landslaget men hanteringen av
området kränkningar och trakasserier
inom friidrotten har också krävt stort ut-
rymme.

Närkontakt med landslaget
Media har erbjudits möjlighet att följa
landslaget på nära håll vid flera tillfällen,
främst vid mediadagarna vid träningsläg-
ret i Formia i Italien och på VM-precamp
i Mokpo i Sydkorea. En stor mängd press-
konferenser har genomförts under året,
bland annat hölls tre presskonferenser
med landslaget sista veckan innan lag-EM
i Stockholm.
Den utbildningsserie av mediesemina-

rium för föreningar som inleddes 2010
har slutförts efter att den hållits vid totalt
fyra tillfällen.
Svensk Friidrotts årsberättelse 2010

vann förstapriset i tävlingen ”Bästa årsre-
dovisning i den ideella sektorn” i klassen
idrottsorganisationer. Tävlingen arrange-
ras årligen av PricewaterhouseCoopers.

Friidrottens intresse hos media och allmänheten är starkt. Landslagets toppaktiva och de stora nationella
och internationella tävlingarna har skapat stort mediagenomslag. Det ökade intresset för motionslöpning
har också medfört större uppmärksamhet i olika typer av media.

Media och kommunikation

Media och kommunikation
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Nordea valde 2011 att utöka sitt engage-
mang genom att även bli landslagsspon-
sor. Detta möjliggjorde för landslaget att
genomföra samtliga planerade aktiviteter.

Atea Elitidrottsskola
En annan sponsor som valde att utöka

sitt engagemang under verksamhetsåret
var IT-infrastrukturleverantören Atea. I
februari ingick de ett treårigt engagemang
med Elitidrottsskolan. Genom en tät kon-
takt och stort engagemang möjliggör de
att Atea Elitidrottsskolas verksamhet kan
fortsätta utveckla nästa generation av
svenska friidrottsstjärnor.

Folksam Grand Prix
Under verksamhetsåret 2010 valde Folk-
sam att förlänga sitt engagemang med
Svensk Friidrott. Som titelsponsor möjlig-
gjorde de att tre stycken Folksam Grand
Prix-deltävlingar och tre Folksam Chal-
lenge galor på ett framgångsrikt sätt ge-
nomfördes runt om i landet under 2011.
Under året tecknade Svensk Friidrott och
arrangörsföreningarna, genom Svensk Fri-
idrott Produktion AB, ett avtal med TV4

som säkerställer att Folksam Grand Prix-
serien kommer att tv-sändas till och med
2013.

Kreativt samarbete prisat
Genom tät dialog och idéutbyte skapas
nya kreativa samarbeten. Ett sådant sam-
arbete var projektet Ljusruset som Fortum
genomförde i samarbete med Svensk Fri-
idrott och Stockholms stad. Syftet var att
möjliggöra bättre förutsättningar för mo-
tion och rörelse.
Konceptet gick ut på att tre arrangörs-

föreningar från tre platser fick tävla om
att få flest deltagare till sitt motionsspår
den 14 april. Inte mindre än 7 592 perso-
ner valde att ställa upp. Flest deltagare
lockade spåret i Älvsjö, vilket gjorde att
den lokala arrangören Hellas FIK fick fina
möjligheter att träna i ett upprustat och
nu elbelyst spår.
Ljusruset blev mycket omtalat i media

och sponsormiljön både nationellt och in-
ternationellt. Under hösten prisades For-
tum med European Best Event Award för
den kreativa idén och genomförandet.
Svensk Friidrotts marknadsavdelning

har under året medverkat i marknadsar-
betet kring Folksam Grand Prix, Folksam
Challenge, SM-tävlingarna och övriga
evenemang där Svensk Friidrott varit in-
volverade. För att ge Svensk Friidrotts
samarbetspartners möjlighet att få en nära
relation till verksamheten har marknads-
avdelningen under året genomfört bland
annat en sponsorresa till IEM i Paris. Vid
träningslägret i italienska Formia gavs
sponsorerna möjlighet att medverka vid
reklamfotografering.

Välkommen Fabege
I slutet på året stod det klart att fastig-
hetsförvaltaren Fabege blir ny sponsor till
Svensk Friidrott. Samarbetet med Fabege
sträcker sig över perioden 2012-2014.
Samarbeten med Fortum och Nordea

som nationella sponsorer avslutades efter
verksamhetsårets utgång. Svensk Friidrott
tackar för flera år av gott samarbete.

Sponsorer och samarbetsparners

Svensk Friidrott arbetar aktivt för att ha ett flertal samarbetspartners och sponsorer som vill associeras
med landets populäraste idrott (Sponsor Insight, 2010). 2011 års nationella sponsorer var Puma,
Folksam, Fortum och Nordea. Utöver dessa samarbetar Svensk Friidrott med ett tiotal övriga sponsorer
och leverantörer som återfinns i olika delar av verksamheten.

Sponsorer och
samarbetspartners
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Under året har arbetet med att skapa en
ny medicinsk modell inletts. Dick Larsson
har haft ansvaret som medicinsk koordi-
nator och varit ytterst ansvarig för det me-
dicinska arbetet. Dick Larsson har även
haft rollen som landslagsläkare och den
som i första hand varit verksam vid mäs-
terskap och landskamper.
I det medicinska rådet som i första

hand stödjer landslagsverksamheten, finns
utöver den medicinske koordinatorn även
landslagsläkarna för ungdoms- och ju-
niorlandslagen samt specialister som sjuk-
gymnast, naprapat och kostexpert.
Det medicinska rådet fungerar som

kontakt till landslagsledningen i medi-
cinska frågor. Rådet bestående av nio per-
soner ansvarar för bemanning av de me-
dicinska team som finns med vid land-
skamper och mästerskap.

Medicinsk service
Förutom traditionell medicinsk service

vid landslagets internationella uppdrag
ansvarar rådet även för bland annat utar-
betande av kostråd, rådgivning i idrotts-
medicinska frågor och antidopingaktivite-
ter. Förebyggande information och utbild-
ning är den viktigaste delen i arbetet för
en dopingfri idrott.
Under ledning av landslagets sjukgym-

nast Jenny Jacobsson har fortsatt forsk-

ning bedrivits i skadeforskningsprojektet
”SkadeFri” vid Linköpings Universitet.

Nätverk på fem platser
Arbetet med att bygga upp lokala medi-
cinska nätverk har påbörjats och i dagslä-
get finns fungerande verksamheter på föl-
jande platser; Stockholm, Göteborg, Karl-
stad, Malmö/Lund, Umeå. Ambitioner
finns också att hitta samarbetspartners i
bland annat Växjö, Örebro, Linköping
och Falun.
Under 2011 har ett ätstörningsprojekt

startats i syfte att hjälpa aktiva.
För 2012 finns ambitionen att skapa en

webbaserad datajournal i samarbete med
SOK för ett effektivare medicinskt arbete.

Det medicinska arbetet har under 2011 fått större resurser då ”Medicinskt nätverk på lokal nivå för
elitaktiva” nu är ett ”övrigt prioriterat verksamhetsområde”. Målet för verksamheten är att den enskilde
aktive ska få tillgång till snabb medicinsk bedömning, adekvat diagnostisering och behandling samt upp-
följning och skadeförebyggande åtgärder.

Medicinskt nätverk

Medicinskt nätverk



Tid för återhämtning. Hård träning på träningsläger
kräver också en stor dos återhämtning och vila för
att få ut maximal effekt av träningen. Emma Green
Tregaro och Ebba Jungmark vid mediadagarna på
landslagslägret i Formia i Italien.
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Förbundsstyrelsen

Lennart Karlberg

Född: 1944

Bostadsort: Gnesta

Yrke: Fd GS Riksid-
rottsförbundet, Orien-
teringsförbundet och
Friidrottsförbundet

Ansvarsområde:
Ordförande

Viktigaste frågorna för mig 2012
Införandet av EM vartannat år som möj-
liggör en bättre exponering och bättre
tävlingsmöjligheter för de aktiva.

Karin Lundgren

Född: 1944

Bostadsort: Göteborg

Yrke: Fd ekonomichef

Ansvarsområde:
Förste vice ordföran-
de. Ekonomi, finan-
siering, Idrottslyftet.

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att föreningarna aktivt arbetar med vär-
degrundsfrågorna och att projektet ”Ska-
deFri” verkligen minskar skadorna inom
friidrotten. Viktigt är också att våra
bästa aktiva lyckas i OS och i EM och
att den nya unga generationens mästare
förbättrar sig ytterligare.

Toralf Nilsson

Född: 1963

Bostadsort: Danderyd

Yrke: Förvaltningschef

Ansvarsområde:
Andre vice ordföran-
de. Ordförande i inter-
nationella gruppen,
ledamot av tävlingskommittén.

Viktigaste frågorna för mig 2012
2012 genomförs för första gången EM
och OS under samma år. Det är därför
mycket viktigt för framtiden att EM i
Helsingfors blir ett lyckat evenemang
och att det för svensk del leder till
idrottsliga framgångar. Detta bygger
också en viktig plattform för 2013 då vi
har inomhus-EM på hemmaplan.

Tomas Riste

Född: 1952

Bostadsort: Karlstad

Yrke: Regionråd

Ansvarsområde:
Fokusområde 4 ”Ar-
rangemang”. Utveck-
ling av Folksam Grand
Prix och SM.

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att ge våra föreningar optimala förhål-
landen att utveckla sin verksamhet.

Lena Aruhn

Född: 1970

Bostadsort: Stockholm

Yrke: Kundsupport

Ansvarsområde:
Fokusområde 1 ”Elit
och landslag”.

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att stärka varumärket friidrott, både me-
dialt och för våra sponsorer men även
hemma i stugorna så att föräldrar känner
sig trygga med att låta sina barn enga-
gera sig i vår älskade idrott.

Jan Kowalski

Född: 1971

Bostadsort: Stockholm

Yrke: Senior
Biostatistician

Ansvarsområde:
Ledamot

Viktigaste frågorna för mig 2012
Projektet ”SkadeFri”, medicinsk uppfölj-
ning, internationellt samarbete, elit och
ekonomi.

Förbundsstyrelsen
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårs-
mötet inte är samlat, förbundets högsta
beslutande organ. Styrelsens åligganden
beskrivs i stadgarna och uppgifterna är
bland annat att driva Svensk Friidrotts
verksamhet enligt dessa stadgar och för-
bundsårsmötets beslut samt verka för fri-
idrottens utveckling i Sverige.
Styrelsen består av nio ledamöter (sex

män och tre kvinnor) och en personalre-
presentant. Styrelsen har under 2011 haft
tio protokollförda sammanträden. Där-

utöver deltar generalsekreteraren, styrel-
sens sekreterare, oftast två ledamöter
från Ungdomsrådet och en representant
från valberedningen. I aktuella frågor
bjuds det in handläggare från förbund-
skansliet och utomstående personer med
vilka man har ett nära samarbete.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmöte hålls en gång årligen.
Mötets uppdrag är att granska det
gångna årets verksamhet och förvaltning
och ta ställning till inkomna motioner

och styrelsens förslag. Mötet ska också
lägga fast verksamhetsinriktningen för de
kommande åren och välja förbundsord-
förande och ledamöter i förbundsstyrel-
sen. Förbundsårsmötet 2011 genomför-
des i Gävle den 26-27 mars med 116
röstberättigade distriktsrepresentanter.
Valberedningens uppdrag är att vid

förbundsårsmötet föreslå kandidater till
styrelsen. Valberedningen består av ord-
förande och fyra övriga ledamöter – två
kvinnor och två män – valda av för-
bundsårsmötet.

Lillemor Rönnbrant

Född: 1951

Bostadsort: Uddevalla

Yrke: Lärare

Ansvarsområde:
Fokusområde 5 ”Barn
och ungdom”.

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att det blir många som går de nya trä-
narutbildningarna så vi kan vara väl för-
beredda att ta emot alla friidrottsintres-
serade barn och ungdomar. Viktigt är
också att vi inte glömmer bort att ta vara
på tonåringar som har slutat att tävla så
att de kan bli kommande ledare.

Mats Åkerlind

Född: 1958

Bostadsort: Valbo

Yrke: Lärare

Ansvarsområde:
Fokusområde 2 ”
Tränar- och ledarut-
veckling”. Ordförande
i tävlingskommittén.

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att utveckla ”vardagstävlingarna” och
möjliggöra för både topp- och breddak-
tiva att hitta passande tävlingar under
hela tävlingsåret i hela landet. Tonårsfrå-
gorna – hur vi behåller fler aktiva upp
till 20-årsåldern.

Curt Högberg

Född: 1942

Bostadsort: Lidingö

Yrke: Konsult

Ansvarsområde:
Fokusområde 3
”Föreningsutveckling”.

Viktigaste frågorna 2012
Att komma igång med det utvecklingsar-
bete som behövs om vi ska nå vårt ton-
års- och juniormål.

I planeringsprocessen ytterligare lyfta
föreningsutvecklingen. Livskraftiga
föreningar är basen i en stark svensk
friidrott.

Johanna Axelsson

Född: 1986

Bostadsort: Stockholm

Yrke: Assistent lands-
lag och motion

Ansvarsområde: Perso-
nalrepresentant

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att tränare och aktiva ska känna glädje,
trygghet och ha bra förutsättningar för
att satsa på den nivå man vill.

Christina Lundqvist

Född: 1962

Bostadsort: Farsta,
Stockholm

Yrke: Ekonomi-
ansvarig

Ansvarsområde:
Sekreterare

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att säkerställa en stabil ekonomi som ger
en bra grund och kan skapa möjligheter
för Svensk Friidrott.

Anders Albertsson

Född: 1966

Bostadsort: Norse-
sund, Alingsås

Yrke och ansvarsom-
råde: Generalsekrete-
rare

Viktigaste frågorna för mig 2012
Att vi har en stark finansiering som är
grunden till bra verksamhet.
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Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet har under året haft 952
(948) medlemsföreningar. Knappt hälften av för-
eningarna är så kallade arenaföreningar med täv-
lingsverksamhet och arrangemang medan reste-
rande har tonvikten på motion. Denna breda verk-
samhet är friidrottens stora tillgång och av avgö-
rande betydelse för svensk friidrotts position och ut-
veckling.

Den av Förbundsårsmötet antagna visionen och
verksamhetsidén lyder:

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

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

Friidrott skall ge alla som vill möjlighet att delta som
aktiv, ledare, funktionär, tränare eller bara friid-
rottsförälder. Detta skall ske genom en nationellt
täckande föreningsverksamhet, utvecklad och an-
passad till tidens krav på meningsfull fritid och ut-
övad i inspirerande och ändamålsenliga miljöer.

Medan föreningsverksamheten har tonvikt på friid-
rottsaktiviteter så är förbundets verksamhet mer av
stödjande slag alltifrån ekonomiska resurser och ut-
bildning till evenemangsstöd. Det yttersta ansvaret
för internationellt tävlande, landslagsutveckling och
möjligheten att nå yppersta världselit för de allra
bästa vilar i högre grad på förbundet tillsammans
med ett mindre antal resursstarka klubbar. Att un-
derstödja alla landslag – aktiva och deras tränare
– i ambitionen att erövra en plats i Sveriges Olym-
piska trupp balanseras alltid av det nationella an-
svaret att ge föreningarna stöd att bedriva en kva-
litativ friidrott inte minst för barn och ungdomar.

Svenska Friidrottsförbundets delaktighet och med-
verkan i såväl den nationella idrottsrörelsen under
RF- och SOK-paraplyerna som i de internationella
friidrottsgemenskaperna Internationella Friidrotts-
förbundet (IAAF) och Europeiska Friidrottsförbun-
det (EAA) med 212 respektive 50 medlemsländer
är stark. Vid samtliga stämmor och/eller kongres-
ser har SFIF motionerat i olika frågor. Vid RF-stäm-
man 2011 fick Svenska Friidrottsförbundet gehör
för en översyn av nuvarande regler för Lokalt Akti-
vitetsstöd (LOKAK). Resultatet skall redovisas vid RF-
stämman 2013.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
2011 har i hög grad präglats av en ekonomisk oro
och osäkerhet som i avsaknad av absoluta toppre-

sultat på seniorernas mästerskapstävlingar också
påverkat Svenska Friidrottsförbundet.

Svenska Friidrottsförbundets barn- och ungdoms-
sponsor, Nordea, aviserade tidigt att man inte av-
såg att förnya sponsorskapet vid avtalets utgång 31
december. I ett förhållandevis sent skede valde även
Fortum att avsluta sitt sponsorskap i och med års-
slutet. Vidare står Svenska Friidrottsförbundet se-
dan två år utan huvudsponsor. Detta sammantaget
innebär ett avsevärt ekonomiskt intäktsbortfall inför
2012 även om Svenska Friidrottsförbundet i slutet
av 2011 ingått ett sponsoravtal med fastighetsbo-
laget Fabege.

Det statliga anslaget via RF ligger i stort sett kvar
oförändrat samtidigt som extraresurserna genom
Idrottslyftet utgör ett välkommet stöd för förbunds-
utveckling.

Tävlingsmässigt har verksamhetsåret präglats av
förberedelser för och deltagande i inomhus-EM i
Paris, världsmästerskapet i Koreanska Daegu, ung-
doms-VM i Frankrike, junior-EM 19 år i Estland och
junior-EM 22 år i Tjeckien samt arbetet med ar-
rangerandet av lag-EM på Stockholms Stadion,
Folksam Grand Prix-serien, Finnkampen, den nye-
tablerade inomhuslandskampen mellan Sverige-
Finland-Norge, förberedelsearbetet för inomhus-
EM 2013 i Göteborg och ansökningsarbete för ju-
nior-EM 2015.

Folksam Grand Prix-tävlingar genomfördes i Göte-
borg (11/6), Sollentuna (28/6) och Karlstad (2/8).
Folksam Challenge i Hässleholm (28/6), Eskilstuna
(18/8) och Mölndal (3/9). Grand Prix-tävlingarna
TV-sändes. I syfte att rationalisera hanteringen av
TV-produktion, reklamförsäljning, inhyrning av
tjänster med mera har Svenska Friidrottsförbundet
bildat ett särskilt bolag. Samtliga aktier ägs av
Svenska Friidrottsförbundet och ledningen har häm-
tats internt.

Under året har Svenska Friidrottsförbundet förnyat
samarbetet med universitet och kommun i Växjö
och Umeå och slutit nytt avtal med Karlstad avse-
ende Friidrottens Prestationscenter (FPC). Noterbart
är att Svenska Friidrottsförbundet och Växjö uni-
versitet genomfört såväl elittränarutbildning som
coachprojekt inför OS i London 2012. Från den 1
januari 2012 har IAAF auktoriserat Växjö som ett
Athletic Training Center (ATC) i mångkamp, diskus
och spjut. Projektet SkadeFri fortsätter i samarbete
med Linköpings Universitet.

Förutom sju Riksfriidrottsgymnasier (RIG) har, i det
av skolverket sanktionerade projektet med regionalt
anpassade idrottsgymnasieutbildning (NIU), Svens-
ka Friidrottsförbundet auktoriserat 13 nya gymna-
sier med särskild inriktning på och resurser för fri-
idrott.

2011 avslutades ”Nordeaprojekten” – Nordea Fri-
idrottsskola, Nordea Regionmästerskap och Nor-
deakampen. Många tusen barn, ungdomar och le-
dare har deltagit.

I utvecklingsarbetet Friidrott för 2010-talet genom-
fördes i slutet av november ordförandekonferens i
Växjö med deltagande från 22 distriktsförbund,
åtta klubbar, Ungdomsrådet samt styrelse och de-
lar av förbundskansliets personal. Som en följd av
den etik- och moraldebatt som förorsakades av av-
slöjanden om sexuella övergrepp inom friidrotten
lades under konferensen mycket tid på att utforma
ett åtgärdsprogram för ett värdegrundsarbete.
Detta resulterade i ett väl genomarbetat och vid års-
skiftet distribuerat handledningsmaterial till hjälp för
föreningarna. Uppföljning kommer att ske vid För-
bundsårsmötet 2012.

Det från 2009 uppstartade internetbaserade syste-
met för tävlingsadministration, FRIDA, har under
året ytterligare utvecklats, prövats och i många täv-
lingar tillämpats. Fler och fler föreningar ansluter
nu till systemet, som bedöms vara strategiskt nöd-
vändigt för arrangemangs- och statistikutveck-ling.

Framtida utveckling
Vid de olika mästerskapen under sommaren var det
ungdomarna som var mest framgångsrika. Att ha
en bred utvecklingstrupp bådar gott inför framtiden
även om steget från junior till senior är stort. Sär-
skilt roligt var att 200- och 400-meterslöparen Moa
Hjelmer tilldelades priset som 2011 års nykomling
vid Idrottsgalan i Globen i januari 2012.

Nödvändigheten av skadefria elitidrottare är en för-
utsättning för internationella framgångar varför till-
lämpning av resultat från forskningsprojektet vid
Linköpings Universitet måste komma dagens fram-
gångsrika friidrottsungdom till del.

Likaså är arbetet inom FPC-verksamheten en nyck-
elfaktor i strävan att skapa optimala förutsättningar
för elitaktiva att skaffa en civil karriärplattform sam-
tidigt som man några år fortsätter på högsta elit-
nivå inom friidrotten. Utökat antal platser genom
etableringen i Karlstad och Stockholm (Sport Cam-
pus Sweden) skall möjliggöra detta.

Svensk friidrott har redan XL-galan i Globen och
DN Galan Diamond League på Stockholm Stadion
som välkända, meriterade internationella arrange-
mang. Att komplettera med inomhus-EM i Göte-
borg 2013 är en sporre och en möjlighet att åter
visa friidrottsvärlden att Svenska Friidrottsförbundet
i samarbete med en satsande kommun är nyska-
pande, innovativt och fullfjädrat som arrangör.

Intresset för friidrott innebär fortsatt efterfrågan på
framför allt aktiviteter för barn och yngre ungdo-
mar i föreningarna. Avgörande förutsättningar för
att tillgodose detta är välutbildade ledare och till-
gång till anläggningar inomhus och utomhus.

Under 2011 har Svenska Friidrottsförbundet publi-
cerat nytt, omarbetat utbildningsmaterial för ledare
för yngre åldersgrupper. Med ett förstärkt ekono-
miskt utbildningsstöd 2012 är det vår övertygelse

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning
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att fortsatt ledarutbildning skall bidra till en stark
position inom idrotten i stort.

Under 2011 har de nya inomhushallarna i Örebro
och Uddevalla invigts.

I januari flyttade förbundskansliet till nya lokaler i
Hammarby. Efter 14 år i Solna byts norra sidan till
Stockholms södra. Tillsammans med Orienterings-
och Simförbunden har här skapats en modern, ef-
fektiv arbetsplats med möjlighet till interaktion mel-
lan förbund med liknande förutsättningar inom sina
respektive idrotter. Den gemensamma satsningen
har också möjliggjort fler rum för interna möten,
konferenser och utbildning utan att detta medfört
någon fördyrad hyreskostnad.

Den något mer ansträngda ekonomiska situationen
för Svenska Friidrottsförbundet ställer större krav på
utökat samarbete och samförstånd inom hela friid-
rottsrörelsen. För att upprepa och återta den när-
mast unika position svensk friidrott hade i början
av det nya seklet krävs ett genuint och prestigelöst
samarbete på alla plan. Att detta kan lyckas vittnar

just den förra framgångsperioden om eftersom den
inte var baserad på stora ekonomiska resurser utan
tvärtom åstadkoms i ett läge då Svenska Friidrotts-
förbundet hade ekonomiska problem.

Resultat och ställning
Svenska Friidrottsförbundet har under året erhållit
ett totalt stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och Sve-
riges Olympiska Kommitté (SOK) om 15,4 MSEK
(15,4 MSEK). Därutöver har medel erhållits genom
regeringens särskilda satsning, Idrottslyftet för för-
bundsutveckling, på 4,6 MSEK (4,5 MSEK).

Resultatet för 2011 visar ett underskott på -1,8
MSEK (-1,6 MSEK), vilket ska ställas mot budgete-
rat resultat -0,9 MSEK. Då resultatet från lag-EM
stod klart redan före halvårsskiftet vidtogs åtgärder
för att minimera ett ofrånkomligt underskott. Det ne-
gativa resultatet är således till största del orsakat av
förlusten i samband med lag-EM och minskad re-
klamförsäljning för Folksam Grand Prix.

Svenska Friidrottsförbundets
ekonomiska utveckling i samman-
drag (MSEK):

2011 2010 2009 2008

Intäkter 44,3 45,2 52,8 48,5

Årets resultat -1,8 -1,6 1,1 -0,2

Balansoms-
lutning 16,0 20,8 24,2 22,6

Medelantal
anställda 20,0 22,0 22,0 21,0

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

Årsredovisning

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)

2011-01-01 2010-01-01
Not 2011-12-31 2010-12-31

Verksamhetens intäkter
Erhållna offentligrättsliga bidrag 1 21 267 20 395
Nettoomsättning 18 146 18 066
Avgifter och avtal 2 045 2 369
Medlemsavgifter 2 285 2 285
Övriga intäkter 548 2 072

Summa intäkter 44 291 45 187

Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag och anslag -7 806 -7 769
Övriga externa kostnader -23 797 -24 210
Personalkostnader 2 -14 343 -14 752
Avskrivningar -160 -140

Summa kostnader -46 106 -46 871

Verksamhetsresultat -1 815 -1 684

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter m.m. 431 106
Nedskrivning av aktier i dotterbolag -450

Årets resultat -1 834 -1 578

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -1 834 -1 578
Upplösning av ändamålsbestämda medel 100 1 300

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital -1 734 -278



56

Årsredovisning

Balansräkning (alla belopp avser ksek)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2011-12-31 2010-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 308 351

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 4 50 0

Summa anläggningstillgångar 358 351

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager 357 373

357 373
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 830 378
Övriga fordringar 168 87
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 5 1 191 1 737

2 189 2 202
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 6 6 000 5 662

6 000 5 662
Kassa och bank 7 070 12 209

Summa omsättningstillgångar 15 616 20 446

Summa tillgångar 15 974 20 797

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7
Ändamålsbestämda medel 0 100
Balanserat resultat 10 792 12 526

Summa eget kapital 10 792 12 626

Avsättningar 8 49 48

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 908 1 458
Övriga skulder 291 394
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 3 934 6 271

Summa kortfristiga skulder 5 133 8 123

Summa Eget kapital och Skulder 15 974 20 797

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Not 1 Erhållna offentligrättsliga bidrag 2011 2010
Bidrag RF/Idrottslyftet/Elitstöd 18 200 17 642
Bidrag SOK därav 649 ksek (858 ksek) från RF 2 330 2 315
Bidrag EAA 132 220
Bidrag IAAF - 98
Övr bidrag 605 120

Summa 21 267 20 395

Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2011 2010
Styrelse och generalsekreterare 788 855
Övriga anställda 7 184 7 381
Ledararvode, landslagsersättningar 1 541 1 601
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 783 3 817
(varav pensionskostnader) (887) (767)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 13 296 13 654
Pensionskostnader för generalsekreteraren 170 ksek (177 ksek).
Uppsägningstiden för avtalet är från Svenska Friidrottsförbundets sida tolv månader.
Vid uppsägning från generalsekreterarens sida gäller sex månader.

Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

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

Intäktsredovisning
Erhållna offentligrättsliga bidrag avser medel
som årligen erhålls i form av bidrag från RF,
SOK, EAA (Europeiska Friidrottsförbundet) och
IAAF (Internationella Friidrottsförbundet). Net-
toomsättningen avser försäljning av rättigheter
till sponsorer och försäljning av biljetter till ar-
rangemang, såsom Finnkampen.

Finnkampen arrangeras vartannat år i Sverige
förutom 2011 då den flyttades till 2012. Anled-
ningen till ändring är Finlands arrangemang av
EM 2012.

Under rubriken Avgifter och avtal ingår barter-
avtal, kursavgifter och sanktionsavgifter. Med-
lemsintäkter avser årsavgifter inbetalda av med-
lemmar. Övriga intäkter utgörs av vidarefakture-
rade kostnader som skall bäras av annan part
samt intäkter från förlagsverksamhet.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till an-
skaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på bedömd nyttjande-
period.

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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2011 2010

Medelantalet anställda med fördelning
på kvinnor och män
Män 13 14
Kvinnor 7 8

Totalt 20 22

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2011-12-31 2010-12-31
Män
Styrelse 6 6
GS 1 1

Totalt 7 7

Kvinnor
Styrelse 4 4
GS - -

Totalt 4 4

Not 3 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 1 580 1 210
Årets inköp 126 370
Försäljning/utrangeringar -326 -
Utgående anskaffningsvärde 1 380 1 580
Ingående avskrivningar enligt plan -1 229 -1 089
Försäljning/utrangeringar 317 -
Årets avskrivning enligt plan -160 -140
Ackumulerad avskrivning -1 072 -1 229
Utgående planenligt restvärde 308 351

Not 4 Aktier i dotterföretag
Svensk Friidrott Produktions AB, 556850-3444, säte Solna Aktieinnehav Tot antal aktier Resultat Eget kapital

1 000 1 000 -440 60

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31
Förutbetalda hyror 138 155
Förutbetalda företagsförsäkringar 42 45
Övriga förutbetalda kostnader 1 011 1 537

Summa 1 191 1 737



Not 6 Kortfristiga placeringar 2011-12-31 2010-12-31

Bokfört Marknads Bokfört Marknads
värde värde värde värde

Nordea AB
Räntefonder Nordea Likviditetsinvest - - 603 614

Nordea Instit. Penningmarkn.fonden - 3 006 3 058
Räntepapper Nordea Hypotek 5523 - - 2 053 2 016

Swedbank fast räntekonto 6 000 6 000 - -

Summa 6 000 6 000 5 662 5 688

Not 7 Eget kapital
Ändamåls- Balanserat Totalt eget
bestämda kapital kapital

Belopp vid årets ingång 100 12 526 12 626
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -100 100 0
Årets resultat efter fördelning - -1 834 -1 834
Utgående balans 0 10 792 10 792

Ändamålsbestämda medel
Ingående Utnyttjande Tillförda Utgående
balans medel medel balans

Forskning kring skadepreventiva åtgärder 2009-2011 100 -100 0 0
Summa 100 -100 0 0

Not 7 Avsättningar 2011-12-31 2010-12-31
Avsättning löneskatt 49 48
Summa 49 48

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31
Upplupna semesterlöner 596 532
Arbetsgivaravgifter 403 454
Guld-stipendiater 450 450
Ungdomsprojekt 140 500
Medel SOK/Elit - 254
Internationella stimulansbidrag 150 216
Organisatoriskt stöd t SDF - 940
Lag-EM - 150
Elitstöd 1 000 1 060
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 195 1 715

Summa 3 934 6 271

Stockholm den 23 februari 2012
SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Lennart Karlberg, ordförande
Lena Aruhn, Curt Högberg, Karin Lundgren,Toralf Nilsson

Jan Kowalski, Tomas Riste, Lillemor Rönnbrant, Mats Åkerlind
Johanna Axelsson (personalrepr), Anders Albertsson (GS)

Årsredovisning
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Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet
Organisationsnummer 802001- 0719

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Svenska Friidrottsför-
bundet för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsre-
dovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt pla-
nerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur för-
eningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av än-
damålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen-
tationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställ-
ning per den 2011-12-31 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
styrelsens förvaltning för Svenska Friidrottsförbundet för rä-
kenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut-
över vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna be-
döma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda er-
sättningsskyldighet.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 mars 2012

Lars Egenäs Lars Bauman

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Kostnader programområden
2011 2010

Förbundets organisation

Barn / Ungdom

Marknad / Arrangemang

Landslag / Elit

Självfinansiering SOK Statsstöd / Idrottslyftet / Elitstöd

9 954

6 387

11 535

17 374 22%

14%

26%

38%

9 702

5 597

18 909

10 824

22%

12%

24%

42%

Intäkter
2011 2010

23 287

2 379

17 850

54%

5%

41%

24 797

2 315

17 642

55%

5%

40%
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Organisation
Hedersordförande
H M Drottningen

Ordförande
Lennart Karlberg

Förste vice ordförande
Karin Lundgren

Andre vice ordförande
Toralf Nilsson

Övriga ledamöter
Lena Aruhn, Stefan Borg (t.o.m. 2011-03-27), Curt
Högberg, Jan Kowalski (från 2011-03-27), Tomas
Riste, Lillemor Rönnbrant, Mats Åkerlind, Johanna
Axelsson (personalrepresentant)

Hedersledamöter
Arne Ljungqvist, Carl-Gustav Tollemar († 2011-11-02)

Valberedning
Johan Storåkers (ordförande), Berndt Andersson, Kris-
ter Clerselius (från 2011-03-27), Nils-Erik Emilsson (†
2011-01-02), Ellinor Johansson, Kristina Södergren

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs, Deloitte

Revisorssuppleanter
Margareta Tell, Owe Westin

Tävlingskommittén
Mats Åkerlind (ordförande), Jan Ahlström, Per Crona,
John-Eric Ericsson (Ungdomsrådet), Gunnar Holm, To-
ralf Nilsson Anders Tallgren, Anna Wiik, Stefan Ols-
son, David Fridell (t.o.m. 2011-06-20), Andreas
Thornell

Utmärkelsekommittén
Carl-Gustav Tollemar (ordförande † 2011-11-02),
Anders Borgström (ordförande från 2011-12-12),
Bengt Holmberg, Kerstin Rosén, Elisabeth Rosenberg

Veterankommittén
Ivar Söderlind (ordförande), Ulf Agrell, Peter Hacken-
schmidt, Gudrun Kinger

Kommittén för Ultradistanslöpning
Cecilia Petersson, ( ordförande), Arne Andersson,
Fredrik Elinder, Torill Fonn-Hartikainen, Staffan
Åkerblom

Anläggningsrådet
Stefan Borg (ordförande t.o.m. 2011-03-27), Rickard
Bryborn, Erik Hafström, Ove Jonsson, Johan Storåkers
(ordförande från 2011-03-27), Lars Söderberg, David
Fridell (t.o.m. 2011-06-20)

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet
Dick Larsson (landslagsläkare och ordförande),
Tommy Eriksson, Lena Haggren-Råsberg, Magnus Hå-
kansson, Jenny Jacobsson, Jenny Lingman Framme,
Marina Sjöberg, Stefan Olsson, Anders Rydén

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

Ungdomsrådet
John-Eric Ericsson, Jonas Forsberg (t.o.m. 2011-03-
27), Nathalie Magnusson, Rebecca Jansson, Åsa
Jönsson (från 2011-03-27), Andreas Rydberg, Linus
Skjutar Apell, Sofie Ögren, Björn Lindén

Övriga grupper
Internationella gruppen
Toralf Nilsson (ordförande), Sigyn Ekwall, Curt Hög-
berg, Lennart Karlberg, Mikael Peterson (t.o.m. 2011-
10-08)

Ledningsgrupp Folksam Grand Prix
Mikael Peterson (sammankallande t.o.m. 2011-10-
08), Stephan Hammar (sammankallande från 2011-
10-08), Jan Kowalski, Karin Lundgren, Anders Ols-
son, Bengt Olsson, Tomas Riste, Björn Sandborgh

LOC Lag-EM 2011
Toralf Nilsson (ordförande), Anders Berlin, Silke Bu-
restam, Jan Kowalski, Kjell Olofsson, Jan Olsson,
Mikael Peterson, Mattias Rindberg, Rajne Söderberg
(GS, adjungerad)

LOC IEM 2013
Lennart Karlberg (ordförande), Ulrika Carlsson (t.o.m.
2011-09-30), Svante Hjertén (t.o.m. 2011-05-19),
Stefan Karlsson (fr.o.m. 2011-05-20), Martin
Kurzwelly (fr.o.m. 2011-10-06), Karin Lundgren, Max
Markusson (fr.o.m. 2011-05-20), Toralf Nilsson, Jan
Olsson (t.o.m. 2011-03-15), Johan Pagerup, Mikael
Peterson (t.o.m. 2011-10-08), Sabine Söndergard,
Thomas Torkelsson, Anders Albertsson (GS, adjunge-
rad), Åsa Borvén (adjungerad, t.o.m. 2011-10-05)
Anki Sande (adjungerad fr.o.m. 2011-10-06), Lena
Sjöstrand (adjungerad, fr.o.m. 2011-10-06)

Aktivas råd
Emma Green, Robert Kronberg, Cecilia Nilsson, Char-
lotte Schönbeck, Nicklas Wiberg, Stefan Olsson, Petra
Eklund

Utredningsgrupp för eventuellt samgående mel-
lan Svenska Friidrottsförbundet och Svenska
Gång- och Vandrarförbundet
Toralf Nilsson (ordförande), Folke Andersson, Thore
Brolin, Birger Fält, Mikael Norman, Andreas Thornell
och Johanna Axelsson

Anställd personal
Generalsekreterare
Mikael Peterson t.o.m. 2011-10-08
tf Stephan Hammar fr.o.m. 2011-10-09

Administration och utveckling
Stephan Hammar, marknads- och eventchef, fr.om.
2011-01-10
Anna Jonsson, marknadskoordinator,
föräldraledig fr.o.m. 2011-10-20
Magnus Fridell, vik. marknadskoordinator,
fr.o.m. 2011-11-21
Susanne Möllberg, ekonomiansvarig,
t.o.m. 2011-06-30
Christina Lundqvist, ekonomiansvarig,
fr.o.m. 2011-08-15
Johanna Berggrén, 90%, ekonomiassistent
Elisabeth Rosenberg, GS-support, förlagsansvarig,
föreningsadministration
Lennart Julin, hemsidesredaktör, statistik- och
regelansvarig
Fredrik Trahn, informations- och medieansvarig
Ellinor Borgström, reception och växel
Kerstin Rosén, 60%, ansvarig elitidrott och studier,
t.o.m. 2011-03-31
Rolf Asplund, sjukskriven
Daniel Bergin, barn- och ungdomsansvarig
Björn Lindén, ansvarig Idrottslyftet och Ungdomsrådet
Andreas Thornell, tävlingsansvarig
David Fridell, assistent tävling och information,
t.o.m. 2011-06-26
Gunilla Dahlén, 60%, ansvarig motion och långlopp
John-Eric Ericsson, 20%, FRIDA, fr.o.m. 2011-09-01

Landslag
Stefan Olsson, förbundskapten
Anders Rydén, träningsansvarig
Mikael Norman, ansvarig tränarutbildning
Johanna Axelsson, landslagskoordinator junior och
ungdom
Petra Eklund, 75%, landslagkoordinator senior
Ulf Friberg, 50%, grengruppschef medel- och
långdistans
Anders Axlid, 50%, grengruppschef kast
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Representation
Internationella organisationer
International Association of Athletics Federations
(IAAF)
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceordförande)
Technical Committee: Sigyn Ekwall (ledamot), Carl-
Gustav Tollemar (hedersordförande † 2011-11-02)
Competition Commission: Rajne Söderberg (ledamot)
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)

Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordförande)
Court of Arbitration for Sports: Conny Jörneklint

European Athletic Association (EAA)
Council: Toralf Nilsson (ledamot)
Competition committee: Toralf Nilsson (ledamot)
Athletes` commission: Kajsa Bergqvist (vice
ordförande)
Medical & anti doping commission: Jan Engström
(ledamot)
Appeal commission: Thore Brolin (ledamot)
Clubs commission: Curt Högberg (ledamot)
One-Day Meeting Working Group – Evaluation Panel:
Rajne Söderberg

The Association of European Athletics Meetings
Organizers (Euromeetings)
Rajne Söderberg (ordförande)

World Masters Athletics (WMA)
Records Committee: Ivar Söderlind

European Veteran Athletics Association (EVAA)
Technical Board: Ivar Söderlind

Internationella möten
Nordiskt möte, barn- & ungdomsfriidrott,
Malmö, 31 januari-1 februari
Lillemor Rönnbrant, Daniel Bergin, Björn Lindén, Sofie
Ögren

Nordic Congress, Oslo, 8-9 april
Lennart Karlberg, Sigyn Ekwall, Curt Högberg, Toralf
Nilsson, Mikael Peterson, Mats Åkerlind, Andreas
Thornell

EAA Congress, London, 16 april
Lennart Karlberg, Curt Högberg, Mikael Peterson

IAAF Congress, Daegu, 23-25 augusti
Lennart Karlberg, Sigyn Ekwall, Staffan Movin, Toralf
Nilsson

European Athletics Clubs Conference, Frankfurt,
1-3 april
Curt Högberg, Jan Bengtson, Björn Lindén, Petra Ro-
dås, Ingvar Åström

Nordic General Secretaries Conference, Oslo,
30 september-1 oktober
Mikael Peterson, Andreas Thornell

EAA Convention, Arona, 13-15 oktober
Lennart Karlberg, Sigyn Ekwall, Curt Högberg,
Mats Åkerlind

European Athletics Coaching Summit Series
– Workshop, Frankfurt, 17-18 november
Mikael Norman

Internationell Tävlingsrepresentation
European Champion Club Cup (ECCC) i Santo
Antonio, 28-29 maj
Kjell Ahnstedt (ATO)

European Cup 10 000m, Oslo, 4 juni
Sigyn Ekwall (Technical Delegate)

Nordiska Veterankommittén, Lappeenranta,
30 juni
Peter Hackenschmidt

European Cup Combined Events Super League,
Torun, 2-3 juli
Sigyn Ekwall (Jury), Pär Holm (Area Technical Official)

Aviva Birmingham Grand Prix, Samsung
Diamond League, Birmingham, 10 juli
Pär Holm (Technical Delegate)

Nordiska Veterankommittén, Sacramento, 12 juli
Ivar Söderlind, Gudrun Kinger, Ulf Agrell

WMA General Assembly, Sacramento, 14 juli
Gudrun Kinger, Ulf Agrell, Kerstin Nilsson

8th European Athletics U23 Championships,
Ostrava, 14-17 juli
Lars Danielsson (ATO)

European Youth Olympic Festival, Trabzon,
24-29 juli
Mats Svensson (Technical Delegate)

Aviva London Grand Prix, Samsung Diamond
League Meeting, London, 5-6 augusti
Mats Svensson (Technical Delegate)

EVAA Board Meeting, Riga, 5-6 november
Ivar Söderlind

Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet (RF)
Riksidrottsstyrelsen: Krister Clerselius (ledamot)
Elitråd: Lena Aruhn
IT-råd: Andreas Thornell
Råd för rum och arena (RIRA): Johan Storåkers
Valberdning: Curt Högberg

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
Styrelse: Arne Ljungqvist
Aktivas kommitté: Stefan Holm

SISU Idrottsutbildarna
Styrelse: Mikael Peterson (ledamot), Kerstin Rosén
(hedersledamot)
Valberedning: Kerstin Rosén

Nationella möten
SOK:s årsmöte, 27 april
Lennart Karlberg, Mikael Peterson

Riksidrottsmötet, Uppsala, 27-29 maj
Lennart Karlberg, Toralf Nilsson, Tomas Riste, Mikael
Peterson, Nathalie Magnusson, Andreas Rydberg, So-
fie Ögren

SISU-stämman, Uppsala, 27-29 maj
Lennart Karlberg, Toralf Nilsson, Tomas Riste, Curt
Högberg, Nathalie Magnusson, Andreas Rydberg,
Sofie Ögren
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Utmärkelser

Foto:
Samtliga bilder Ryno Quantz förutom:
Sid 6: mittenbilden, Jeff Johns
Sid 7: Fredrik Sandberg/Scanpix
Sid 16: Deca Text & Bild
Sid 20: båda bilderna, Deca Text & Bild
Sid 23: Deca Text & Bild
Sid 33: Peter Holgersson/Runpix
Sid 34: Peter Holgersson/Runpix
Sid 36: Jeff Johns
Sid 37: Jeff Johns
Sid 40: Deca Text & Bild
Sid 44: Marathonfoto
Sid 64: Deca Text & Bild
Sid 65: Jeff Johns

Förtjänstmedalj i guld
Stig Vilén Gefle IF
Erik Proos Gefle IF
Mats Åkerlind Gefle IF
Lennart Svensson IF Hagen

Förtjänstmedalj i silver
Kerstin Rosén SFIF
Kaj Göransson Härlövs IF
Annika Folcke IF Skade
Hans Lofors Gefle IF
Jan Bengtson IFK Växjö
Björn Blomberg Falu IK
Kenth Olsson IFK Helsingborg
Rune Bladh Oskarshamns SK
Tomas Lindén Kalmar SK
Hans Sundewall Kalmar SK
Jan Kjellnäs Kalmar SK
Börje Andersson Rånäs 4 H
Mats Jällrud Rånäs 4 H
Erik Hafström Rånäs 4 H

Förtjänstmärke
Ulf Nordlund Upsala IF
Jan-Erik Johansson IF Vingarna
Claes-Peter Davidsson Växjö LK
Sven-Erik Svensson Växjö LK
Hans Lofors Gefle IF
Stefan Fougman Gefle IF
Jeanette Persson IK Vikings FK
Malin Pfeiffer IK Vikings FK
Inger Björn IK Vikings FK
Hans-Erik Björn IK Vikings FK
Anna-Carin Bengtsson IK Vikings FK

Gunnar Lövgren IK Vikings FK
Monica Åsén Hammerdals IF
Kerstin Lindberg Hammerdals IF
Kent Anderzon IFK Nyland
Stefan Nyberg IFK Nyland
Monica Eneros Kalmar SK
Jörgen Bergström Kalmar SK
AnnLis Hellsten Oskarshamns SK
Thomas Karlsson Oskarshamns SK
Christer Freij Oskarshamns SK
Hans Enwall Gefle IF
Jan Hovdebo Gefle IF
Tarja Jokinen IF Kville
Jeremy Pryce IF Kville
Bernt Andersson IF Kville
Måns Åkerberg IF Kville
Håkan Börjesson IF Hagen FIK
Åke Svensson IF Hagen FIK
Arne Marthinsson IF Hagen FIK
Olle Jansson Rånäs 4 H
Teddy Jonasson Rånäs 4 H
Claes Erik Olsson Rånäs 4 H
Jens Davidsson Rånäs 4 H
Kurt Lodenius Rånäs 4 H
Heinz Sylla Tibro AIK FIK
Pia Magnusson Tibro AIK FIK

Förtjänstdiplom
Miles Fleetwood Uppsala LK
Jan-Erik Johansson IF Vingarna
Sara Romé Skånes FIF
Ann-Katrin Olsson Skånes FIF
Hans Karlsson Växjö LK
Jeanette Persson IK Vikings FK
Malin Pfeiffer IK Vikings FK

Inger Björn IK Vikings FK
Hans-Erik Björn IK Vikings FK
Anna-Carin Bengtsson IK Vikings FK
Gunnar Lövgren IK Vikings FK
Mats Damberg Strands IF
Kurt-Olov Stark Strands IF
Monica Åsén Hammerdals IF
Kerstin Lindberg Hammerdals IF
Kent Anderzon IFK Nyland
Stefan Nyberg IFK Nyland
Christina Forslund IFK Nyland
Leif Andersson IK Fryken
Stig Rådström IK Fryken
Monica Eneros Kalmar SK
Henrik Björkholm Kalmar SK
AnnLis Hellsten Oskarshamns SK
Thomas Karlsson Oskarshamns SK
Christer Freij Oskarshamns SK
Barbro Fahlstedt Gefle IF
Guido Ripke Gefle IF
Göran Hellström Gefle IF
Hans Fahlstedt Gefle IF
Kristina Södergren Gefle IF
Leif Karlsson Gefle IF
Patrik Melin Gefle IF
Rolf Skalk Gefle IF
Sofia Wike Gefle IF
Thomas Persson Gefle IF
Bernt Andersson IF Kville
Måns Åkerberg IF Kville
Niklas Sjöstrand IF Kville
Håkan Börjesson IF Hagen FIK
Åke Svensson IF Hagen FIK
Arne Marthinsson IF Hagen FIK
Lars Olsson IF Hagen FIK
Peder Davidsson Rånäs 4 H

Björn Holmqvist Kungsängens SK
Friidrott

Russell Segar Kungsängens SK
Friidrott

Mats Svensson Tibro AIK FIK
Nathalie Magnusson Tibro AIK FIK
Peter Larsson Tibro AIK FIK

Förtjänstdiplom
föreningar
Strands IF, 110 år
Kalmar SK, 100 år
IFK Nyland, 100 år
IK Vikings Friidrottsklubb, 100 år
Tibro AIK FIK, 95 år
Hammerdals IF, 90 år
IF Kville, 90 år
Oskarshamns SK, 80 år
IK Fryken, 75 år
IF Hagen FIK, 75 år

Stora Grabbar
509 Isabellah Andersson
510 Tracey Andersson
511 Lena Berntsson
512 Lisa Blommé
513 Mattias Jons
514 Oskar Käck
515 Emma Rienas
516 Michel Tornéus

20 A-landskamper
Johan Wissman

Kvinnor utomhus
400m 51.58 Moa Hjelmer Spårvägens FK Gävle 13. 8.2011
Halvmarathon 1:11:07 Isabellah Andersson Hässelby SK Stockholm 17. 9.2011
Marathon 2:23:41 Isabellah Andersson Hässelby SK Dubai, UAE 21. 1.2011
100 km 7:55:09 Gloria Vinstedt FK Studenterna Winschoten, NED 10. 9.2011
Stav 4.52 Angelica Bengtsson Hässelby SK Tallinn, EST 23. 7.2011

4.57 Angelica Bengtsson Hässelby SK Tallinn, EST 23. 7.2011

Kvinnor juniorer (F19) utomhus
Stav 4.52 Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK Tallinn, EST 23. 7.2011

4.57 Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK Tallinn, EST 23. 7.2011
Tresteg 13.64 Khaddijatou Sagnia 94 Ullevi FK Villeneueve d'Ascq, FRA 6. 7.2011

13.65 Khaddijatou Sagnia 94 Ullevi FK Vellinge 26. 8.2011
Spjut 54.62 Sofi Flinck 95 Västerås FK Villeneueve d'Ascq, FRA 7. 7.2011

54.83 Sofi Flinck 95 Västerås FK Gävle 24. 7.2011

Kvinnor inomhus
Stav 4.42 Angelica Bengtsson Hässelby SK Örebro 15. 1.2011

4.43 Malin Dahlström Ullevi FK Göteborg 12. 2.2011
4.45 Malin Dahlström Ullevi FK Potsdam, GER 18. 2.2011
4.50 Malin Dahlström Ullevi FK Potsdam, GER 18. 2.2011
4.52 Angelica Bengtsson Hässelby SK Sätra 20. 2.2011
4.53 Angelica Bengtsson Hässelby SK Stockholm/G 22. 2.2011
4.58 Angelica Bengtsson Hässelby SK Stockholm/G 22. 2.2011
4.63 Angelica Bengtsson Hässelby SK Stockholm/G 22. 2.2011

Nya svenska rekord 2011

Angelica Bengtsson, guld vid junior-EM.
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Antal anmälda löpare (över 16 år) till de största centralt sanktionerade elit- och motionsloppen 2011. Blått = ökat, rött = minskat

Antal anmälda i de största loppen
Tävling 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Göteborgsvarvet 36095 35276 35780 40412 45372 53848 58122 59617
Tjejmilen, Stockholm 23486 21712 21836 22361 25676 25922 28091 30576
Vår Ruset, Stockholm 26788 31309 28079 26884 26766 29069 29763 30324
Lidingöloppet 15765 15981 15921 20056 21248 23444 23703 26704
Midnattsloppet, Stockholm 12787 11924 15576 16934 19186 20603 21151 24441
Stockholm Marathon 16221 17071 17249 17655 18259 18827 20136 20651
Vår Ruset, Göteborg 20309 19687 18589 19542 19200 17500 16600 16600
Sth halvmarath./ S:t Erikslopp 5120 5706 5986 7054 9329 11176 13585 15158
Midnattsloppet, Göteborg 7319 10680 12365 13828
Bellmanstafetten, Stockholm 6245 6325 6955 8250 9245 9535 10900 13780
Blodomloppet, Linköping 6114 7099 6765 8407 9000 10626 11335 11463
Blodomloppet Uppsala 1021 1170 1603 1882 4700 6669 7794 9966
Blodomloppet, Stockholm 4649 5369 5286 6796 7646 9666 9698 9862
Blodomloppet, Göteborg 2669 3679 3925 3593 7000 10349 9451 9370
Vår Ruset, Karlstad 8694 8572 8615 9655 9000 7759 7650 8040
Vår Ruset, Malmö 12744 9413 9132 9427 10662 9967 8787 7497
Vår Ruset, Örebro 10230 9248 8833 9221 8730 7782 7800 7400
Vår Ruset, Norrköping 8703 8364 7265 8268 7529 6586 6127 6655
Vår Ruset, Jönköping 8647 7247 6385 6476 6462 6283 6320 6337
Lidingö Tjejlopp 4379 4340 4475 4634 4953 5731 5598 6333
Blodomloppet, Malmö 2528 3142 3046 2249 5100 5745 6098 6269
Hässelbyloppet, Stockholm 1188 1653 2225 2647 3384 4327 5193 6102
Vår Ruset, Gävle 5744 5046 5347 5342 5292 5112 5102 5900
Blodomloppet Umeå 1762 2426 3564 4200 5999 7243 5584
Tjur Ruset, Stockholm 977 1369 1556 2398 3456 4622 5108 5517
Vår Ruset, Halmstad 8307 7631 6127 6408 6274 6237 5938 5481
Vår Ruset, Västerås 9198 8161 7031 7011 7041 5830 5300 5400
Vår Ruset, Vänersborg 8043 7089 5860 6242 6270 6004 5013 5245
Vår Ruset, Sundsvall 6860 6532 6298 5981 6154 6179 5591 5220
Blodomloppet, Borlänge 733 2680 3800 5083 4578 5096
Vår Ruset, Växjö 11539 8547 7600 7422 7742 6782 5789 5045
Vår Ruset, Luleå 4831 6180 5141 5788 6524 5414 4735 4606
Vasastafetten, Mora 4014 3165 2790 3040 3060 3180 3510 4420
Blodomloppet, Jönköping 2029 2149 2035 2368 3400 3523 3999 4387
Malmömilen 4377
Kretsloppet, Borås 2538 4009 4132
Karlstad Stadslopp 3088 2652 2303 2321 2257 2836 3506 4020
Premiärmilen, Stockholm 849 1911 2670 3037 4014
Lundaloppet, Lund 1481 1272 1238 1195 1562 2548 3453 4011
Blodomloppet Hudiksvall 2400 2750 2742 2912 3140 3415 3697 3856
Ljusruset, Älvsjö 3845
Dr Margaretaloppet, Kalmar 5487 4395 4479 4139 4044 3967 3743 3843
Ljusruset, Hässelby 3526
Blodomloppet, Västerås 1511 2124 1737 2102 3162 3673 3418 3495
Topploppet, Stockholm 2753 3474
I form-loppet, Malmö 2500 3410 3348
Vår Ruset, Uppsala 2966 3332 3388 3400 3225 3108
Kungsholmen runt, Stockholm 652 974 838 991 1312 1946 2187 3009
Blodomloppet, Örebro 2909 2443 1943 1622 1832 3371 3186 2929
Gtb.varvets seedningslopp 1783 2772 2782
Malmö halvmarathon 2667

Tävling 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spring Cross, Stockholm 2152 2272 1956 2280 2762 2602
Springtime Helsingborg 1040 846 764 967 1240 1387 2004 2397
Luleå stadsmara 1111 1339 1305 1213 1092 1260 1153 2365
Vår Ruset, Umeå 6260 5034 4275 4268 3700 3394 2645 2300
Parloppet, Stockholm 1824 1926 2086
Finalloppet, Göteborg 488 589 649 966 1145 1663 1817 2058
Blodomloppet, Visby 1087 1508 2178 2077 2100 2003
I Form-loppet, Göteborg 2130 2001
Grabbhalvan Norrköping 3160 3175 2748 2255 2235 2068 1525 1900
Blodomloppet, Karlskrona 1352 1894
I Form-loppet, Stockholm 2035 1889
Prinsens minne, Halmstad 126 232 263 503 914 1447 1604 1864
Vår Ruset, Visby 2264 1880 1740 1747 2154 1686 1735 1800
Tjejruset, Falun 1084 1500 1700
Milspåret, Stockholm 528 890 1098 1266 1698
S:t Olavsloppet, Östersund 1629 1493 1407 1524 1384 1417 1520 1682
Sylvesterloppet, Göteborg 844 1202 1306 1248 1470 1576 1339 1671
Yddingeloppet, Malmö 554 616 623 664 700 1014 1253 1608
Blodomloppet, Luleå 913 1563
Victorialoppet, Borgholm 1233 1305 1254 1334 1260 1404 1408 1525
Sicklaloppet, Stockholm 1502
Kistaloppet, Stockholm 1023 1487
Växjöloppet 1198 1036 800 922 929 1200 1646 1451
Tjur Ruset, Karlstad 497 446 590 698 658 989 1183 1450
Å-varvet, Eskilstuna 1409
Varbergsloppet 321 290 348 410 412 882 1149 1400
Trosa stadslopp 900 943 940 894 1065 1200 1240 1374
Grabbhalvan Örebro 1852 1946 1885 1683 1766 1435 1339 1315
Falkenbergs stadslopp 497 620 714 828 877 1045 980 1293
Kraftprovet, Trollhättan 870 1003 939 970 1158 1371 1129 1288

Summa 338296 332523 330505 357512 400770 445507 474245 521885

Sörsta ungdomsloppen (upp till 16 år). Blått = ökat, rött = minskat
Tävling 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lilla Göteborgsvarvet 6970 8190 7578 8114 8056 6759 10917 10865
Stockholm minimarathon 6513 6973 5723 6477 6611 7434 7525 7604
Lilla Lidingöloppet 5457 5222 4680 4276 4665 4968 3909 3778
Lidingö skolstafetten 2640 2500 2797 2804 2860
Knatteloppet, Lidingö 2035 2780 2920 1861 1631
Miniloppet, Karlstad 1021 1094 829 594 686 1193 1173 1565
Midnattsloppet, Stockholm 1082 817 885 1026 1201 1239 1427 1383
Tolvanloppet, Bromma 665 925 831 1000
Victorialoppet, Borgholm 1070 949 891 992 398 926 801 942
Lilla Tjejmilen, Stockholm 1116 935 923 729 750 735 839 903
Lerumsloppet 155 307 334 346 503 746
Topploppet, Stockholm 0 662
Kalv Ruset, Karlstad 104 116 172 207 214 335 331 600
Kalv Ruset, Stockholm 165 187 233 213 233 373 443 556
Turebergsstafetten 370 435 410 395 552 490 473

Summa 21043 22296 19695 28020 29488 31502 33854 35568

Göteborgsvarvet samlade knappt 60 000 löpare i huvudloppet och ytterligare knappt 15 000 i de övriga fem loppen under Göteborgsvarvets tävlingsvecka.
Totalt har över en halv miljon anmälningar kommit in till halvmaran sedan starten av tävlingen 1980.
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Mål och utfall för verksamheten 2011

Sverige ska ta 6 medaljer på
inomhus-EM i Göteborg.

1 – IEM

Sverige ska ta minst 1 medalj på
varje internationellt mästerskap.

VM – 0, IEM – 1, JEM22 – 1,
JEM19 – 3.

Sverige ska vara topp-10 i poäng-
tabellen på varje EM (utomhus,
inomhus, JEM19, JEM22).

IEM – 14, JEM22 – 16, JEM19 –
19.

Sverige ska finnas med i lag-
EM:s Super League.

Sverige tävlade 2011 i lag-EM:s
Super League och förflyttades
nedåt till First League.

Mål 2013 Utfall 2011

Totalt 1000 ledare ska ha ge-
nomgått utbildning för organisa-
tionsledare motsvarande dagens
framtidsledarutbildning (under
perioden 2006-2013)

Totalt 323 2006-2011, varav 54
under 2011.

1500 aktiva 18-19 års juniorer
som tävlar utomhus på arena

803

300 föreningar deltar i höst-
mötena

195

Mål 2013 Utfall 2011

Arrangörer av SM, Folksam
Grand Prix, Finnkampen samt
galor på internationell nivå ska
fastställa och redovisa ekono-
miska åskådar- och kvalitetsmål
för kvalitetssäkring.

Mätkriterier ännu ej fastställda

Centralt sanktionerade tävlingar
ska uppgå till 550 st, varav minst
sex på Folksam Grand Prix-nivå
och minst tre på internationell
nivå.

505, tre Folksam Grand Prix och
tre Folksam Challenge.

Antalet tävlingsarrangörer ska
uppgå till 250 st.

247

Mål 2013 Utfall 2011

Fokusområde 1 – Elit och landslag

Fokusområde 2 – Tränar- och ledarutveckling

Antalet totala SISU-registrerade
utbildningstimmar i friidrottens
distrikt skall vara 20 000 timmar.

Uppgifter finns ännu inte att tillgå
för 2011. (För 2010 var det 20
514 timmar).

Öka antalet elit- och juniorträ-
narplatser med 50% jfr 2008
(68), varav det minst represente-
rade könet ska vara 40%

54% och 32%

Mål 2013 Utfall 2011

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling

Antalet LOK-stödssamman-
komster (7-20 år) ska vara
260 000 st.

Uppgifter finns ännu inte att tillgå
för 2011.
(För 2010 var det 207 986).

2000 barn- och ungdomstränare
ska utbildas under perioden
2011-2013.

755

200 arrangörer och 14 000 del-
tagare i friidrottsskolor motsva-
rande Nordea Friidrottsskola.

136 och 14 000

Mål 2013 Utfall 2011

Fokusområde 4 – Arrangemang

Fokusområde 5 – Barn och ungdom

Fokusområden
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Genomföra en löptränings-
utbildning steg 2.

En steg 2-kurs har hållits under
året i Sollentuna med 13 delta-
gare.

Ta fram löparkalender och arran-
görsmanual ”Motions- och lång-
loppsguide”.

Löparkalendern har tryckts och
innehöll den 258 lopp med cent-
ral sanktion. Arrangörsmanualen
är klar och finns att beställa.

Starta ett projekt riktat till ungdo-
mar intresserade av löpning för
att få med dem i löpargrupper i
klubbarna.

Ett löpträningsprojekt riktat mot
högstadiet ”Youth Cross Running”
(YXR) har startat och fem för-
eningar har medverkat. Första
året avslutades med deltagande i
olika klasser på Lidingöloppet.

Mål Utfall

Motion och långlopp

Arbeta fram strategi för att säker-
ställa att alla friidrottsgrenar kan
utövas i en tid när konstgräset får
mer och mer genomslag på våra
idrottsplatser.

En strategi för friidrottens hante-
ringen av konstgräsets utbred-
ning på idrottsplatser har tagits
fram.

Stimulera etablering av närid-
rottsplatser för friidrott.

En omvärldsanalys av situationen
för näridrottsplatser är genom-
förd.

Genom teknisk rådgivning och
lobbying fortsatt verka för inom-
hushallars, med möjlighet till fri-
idrottsträning, framväxt i hela
Sverige.

Löpande teknisk rådgivning har
skett för ett 20-tal kommuner och
mer omfattande lobbying och på-
verkansarbete i fem kommuner.

Mål Utfall

Anläggningar och hallar

Leverera bästa möjliga medieser-
vice kring landslagsverksamheten
samt kring stora tävlingar som
exempelvis lag-EM, SM, Folksam
Grand Prix, Finnkampen och öv-
riga internationella galor.

Komplett medieservice för lands-
laget har genomförts under hela
året med fokus på stora tävlingar
och mästerskap. En utbildnings-
serie av medieseminarium riktat
till föreningarna har genomförts
runt om i landet.

Med det officiella organet friid-
rott.se på bästa möjliga sätt in-
formera friidrottsrörelsen, allmän-
heten och media om aktuellt inom
friidrotten.

Friidrott.se är Svensk Friidrotts of-
ficiella organ och centrala kom-
munikationskanal. Hemsidan är
en nyhetsplats som i princip upp-
daterats dygnet runt under hela
året.

Genom årsberättelsen på bästa
möjliga sätt redovisa det gångna
verksamhetsåret såväl ekonomiskt
som idrottsmässigt samt blicka
framåt.

Svensk Friidrotts årsberättelse
2010 vann förstapriset i täv-
lingen ”Bästa årsredovisning i
den ideella sektorn” i klassen
idrottsorganisationer.

Mål Utfall

Media och kommunikation

En intäktsbas på 42 MSEK balan-
serad på statliga bidrag och
egen finansiering.

Summa intäkter översteg mål
med 1 MSEK främst tack vare
ökad egen finansiering.

Bibehålla ett rimligt eget kapital
för oförutsedda händelser
och/eller investeringar.

Eget kapital minskade till strax
under 11 MSEK främst beroende
på ett ekonomiskt bakslag för det
egna arrangemanget lag-EM.

Mål Utfall

Finansiering

En ny modell ska tas i bruk med
en medicinsk koordinator som yt-
terst ansvarig. Den medicinske
koordinatorn ska även fungera
som landslagsläkare.

Den nya landslagsläkaren har
fått ansvaret som medicinsk koor-
dinator och är ytterst ansvarig för
det medicinska arbetet.

Medicinska nätverk bestående av
läkare, sjukgymnast och ev tera-
peut ska byggas upp lokalt på 5-
7 orter.

Lokala medicinska nätverk har
börjat byggas upp och finns
etablerat på fem orter.

Mål Utfall

Medicinskt nätverk på lokal nivå för elitaktiva

Vid utgången av 2011 skall
Svensk Friidrott ha fem stora
sponsorer med avtal t o m 2013
eller längre.

Svensk Friidrott har två sponsorer
på nationell nivå, Puma och Folk-
sam, samt ett tiotal sponsorer på
lägre nivå.

Mål Utfall

Sponsorer och samarbetspartners

Arbeta aktivt för att bibehålla
och/eller helst öka antalet
svenska företrädare inom EAA:s
och IAAF:s styrelse, kommittéer
och kommissioner.

Svensk friidrott har under 2011
lyckats utöka antalet svenska re-
presentanter inom EAA:s och
IAAF:s styrelse, kommittéer och
kommissioner med två personer.

Motioner till EAA:s och IAAF:s
kongresser i relevanta frågor.

En motion till EAA:s kongress har
lämnats in samt ett antal förslag
till IAAF:s kongress.

Med utgångspunkt från EAA:s
”Long Term Planning” tillsam-
mans med föreningar, distrikt och
kommuner arbeta aktivt för att
under perioden 2011-2015 er-
hålla ett ”mindre” internationellt
arrangemang (t ex Europacupen
i mångkamp).

Förbundsstyrelsen beslutade i no-
vember att tillsammans med Es-
kilstuna kommun etablera en
kandidaturkommitté för att under
2012 kunna lämna in en ansö-
kan om junior-EM 2015.

Mål Utfall

Internationellt arbete

Beslutade av förbundsstyrelsen 2010-11-26

Övriga prioriterade verksamhetsområden



Samarbetspartners 2011

Svenska Friidrottsförbundet
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www.friidrott.se

Landslagsutrustning Folksam Grand Prix
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Nationell sponsorBarn- och ungdomssponsor


