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Ordförandens ord

Även om det inte blev någon medalj vid VM 
i Peking så blev det flera framskjutna pla-
ceringar av den nya generation aktiva, som 
nu har många år kvar på den internationel-
la scenen. Angelica Bengtsson visade genom 
sin fjärdeplats och nytt svenskt rekord åter 
att hon verkligen är en mästerskapshop-
perska. Daniel Ståhl och Khaddi Sagnia 
etablerade sig på allvar i världseliten med en 
femte- respektive sjundeplats. Abeba Are-
gawi lyckades kämpa till sig en sjätteplats.

I september kunde vi även glädja oss åt 
VM-guld på 100 km genom Jonas Buud och 
silver genom Kajsa Berg. Därtill var det ju 
en sommar där det regnade svenska mäster-
skapsmedaljer på junior- och ungdomsnivå i 
Tallinn, Eskilstuna, Cali och Tbilisi.

Ordförandebyten på många plan
På det organisatoriska planet har det varit 
en period med byte av ordförande på flera 
olika nivåer. I juni stod det klart att Björn 
Eriksson vid Riksidrottsförbundets stäm-
ma valdes att ta över klubban efter Karin 
Mattsson. Därmed blev Björn tvungen att 
kliva av sitt uppdrag i Svensk Friidrott. Det 
resulterade i att undertecknad fick övriga 
styrelsens förtroende att från och med okto-
ber fram till årsmötet 2016 vara tillförord-
nad ordförande.

Under året som har gått har vi även hun-
nit skifta generalsekreterare. Jag vill därför 
passa på att tacka Anders Albertsson för 

hans insats under 3½ år som GS. Hans 
efterträdare, Stefan Olsson, är sedan länge 
välbekant för den svenska friidrottsfamil-
jen, vilket borgar för en bra kontinuitet.

Vid Europeiska Friidrottsförbundets  
kongress blev det Svein Arne Hansen från 
Norge som fick ta över efter Hansjörg Wirz. 
Det resulterade i att jag drog tillbaka min 
kandidatur som vice ordförande. Istället 
blev jag omvald som ledamot i styrelsen och 
fick förtroendet att vara ordförande för eve-
nemangs- och tävlingskommissionen. 

Dagarna före VM var det dags att välja 
ny ordförande för IAAF. Relativt tidigt stod 
det klart att det endast fanns två kandida-
ter till posten, Sergey Bubka och Sebastian 
Coe, bägge vice ordförande och med en fan-
tastisk meritlista som aktiva. Det var onek-
ligen två bra kandidater, men från svensk 
sida landade vi i slutsatsen att den slutliga 
vinnaren Coe var den som var bäst lämpad 
att leda det nödvändiga reformarbetet inom 
IAAF. 

Vid IAAF-kongressen tog Björn Eriksson 
möjligheten att göra ett kraftfullt och upp-
märksammat inlägg med anledning av att 
IAAF i april snuvade oss på den dröm som 
vi inom Svensk Friidrott sedan flera år tillba-
ka burit tillsammans med Göteborgs stad, 
nämligen att få fira stadens 400-årsjubileum 
med att arrangera VM i friidrott 2021. 

Trots att vi vid upprepade tillfällen fått 
löften från IAAF:s tidigare ordförande,  
Lamine Diack, om att beslutet om 2021 
skulle tas först 2016 så valde han att gå 
bakom ryggen på sin egen styrelse och drev  
igenom ett beslut om att tilldela VM 2021 

Händelsrikt friidrottsår att lära sig av

Toralf  Nilsson,  
tf  ordförande Svensk Friidrott

Idrottsligt inleddes mästerskapsåret 2015 strålande, med tre medaljer vid inomhus-EM i 
Prag, guld till Michel Tornéus med svenskt rekord, brons till Angelica Bengtsson, som även 
hon satte svenskt rekord, och sedan ett mycket överraskande brons till Andreas Otterling.  
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till Eugene. Det må finnas goda skäl för att 
placera VM i USA, men det vi har vänt oss 
emot är processen som innebar att vi inte 
ens fick chans att kandidera. Under senhös-
ten framkom uppgifter i media som väcker 
en hel del frågetecken kring bakgrunden till 
beslutet.

Mörkt år för internationell friidrott
Olika händelser under hösten gör att 2015 
tyvärr kommer framstå som ett mörkt år 
för den internationella friidrotten, vilket 
även påverkar Svensk Friidrott. I november 
publicerades en rapport som WADA beställt 
mot bakgrund av en tv-dokumentär som 
avslöjade omfattande fusk inom den ryska 
friidrotten. I november framkom också att  
Lamine Diack med flera tidigare medarbe-
tare inom IAAF anhållits av fransk polis för 
förhör kring anklagelse om korruption för 
att försöka dölja resultat av dopingkontrol-
ler. 

Det positiva i sammanhanget är att 
IAAF:s nya ledning på ett kraftfullt sätt har 
tagit tag i det som avslöjats, bland annat 
genom att Ryska Friidrottsförbundet tills 
vidare är avstängt från internationellt delta-
gande i väntan på en oberoende granskning 
av vad som görs för att komma till rätta 
med fusket. Förhoppningsvis kan det som 
har hänt leda till nödvändiga reformer och 
en start för att återbygga förtroendet för 
friidrotten. 

Lyckade evenemang på hemmaplan
Junior-EM i Eskilstuna blev en stor fram-
gång och jag vill rikta ett stort tack till Pia 
Bosdotter Olson som på ett förtjänstfullt 
sätt var ordförande i den lokala organisa-
tionskommittén. Ett stort tack ska ock-
så riktas till Eskilstuna kommun och den  
lokala fridrotten i Eskilstuna som gjorde 
evenemanget möjligt. Den internationella 
friidrottsfamiljen har uttryckt mycket lov-
ord för evenemanget inte minst det faktum 
att evenemanget lockade så mycket publik. 

När det gäller 2015 års större evenemang 
på hemmaplan så vill jag också lyfta fram 
Friidrotts-SM i Söderhamn. Det visade 
att även mindre städer med framgång kan  
arrangera den här typen av evenemang.

2015 var det åter dags för Finnkampen 
på Stockholms Stadion. Som evenemang 
var det väl genomfört, men publikt vi fick 
ännu ett kvitto på att det har blivit svårare  
att locka publik till våra tävlingar. Mot- 
svarande kan sägas om Svensk Friidrotts 
viktigaste återkommande arenaevenemang, 

Bauhaus-galan. Trots välmeriterade start-
fält så är det allt för få som söker sig till 
arenan. Detta är en utmaning för framtiden.

Publiksiffrorna som inte blev så stora som 
förväntat på Finnkampen innebar ett rejält 
ekonomiskt avbräck mot budget. Det inne-
bar i sin tur att året totalt sett för Svensk Fri-
idrott slutade med ett ansenligt underskott.

Nya samarbeten
Under året sjösatte Svensk Friidrott till-
sammans med arrangörerna för våra fyra 
största motionslopp projektet, ”Svenska 
löpare”, som initierades i slutet av 2014. 
Syftet är att samla löpar-Sverige under en 
flagga. Projektet, som sträcker sig till och 
med 2016, omfattar både föreningsutveck-
ling och kommunikation. 

Sedan ett par år tillbaka finns presta-
tionscentrum för kastgrenarna i Växjö och 
för sprint- och häckgrenarna i Falun. I 
september beslutade förbundsstyrelsen att  
från och med hösten 2016 ska även ett 
prestationscentrum för medel- och lång- 
distanslöpning etableras i Göteborg i sam-
arbete med Göteborgs Friidrottsförbund.

Vid Friidrotts-SM blev Craft ny samar-
betspartner till Svensk Friidrott och officiell 
klädleverantör till landslaget. Parallellt blev 
Intersport också ny samarbetspartner och 
vår officiella sportbutikskedja och säljkanal 
av friidrottskläder.

Kommande arrangemang
Även om det inte blir något VM i Göteborg 
2021 så har Svensk Friidrott under året ta-
git sikte på nya internationella mästerskap. 
Tillsammans med Göteborgs stad inleddes 
ett arbete för att ansöka om veteran-VM 
2020, ett gigantiskt evenemang som 2015 
samlade 8 800 deltagare. Vi anmälde under 
hösten också intresse till Europeiska Fri-
idrottsförbundet för att få arrangera dels 
EM för 20-22-åringar 2019 och dels EM 
2022. 

Tack för förtroendet
Även om jag vid förbundsårsmötet lämnar 
ifrån mig ordförandeklubban och inte är 
tillgänglig för omval som ledamot så kom-
mer jag utifrån min roll i Europeiska Fri- 
idrottsförbundet att finnas kvar i förbunds-
styrelsen. Jag vill därför ta tillfället i akt att 
tacka för det förtroende som visats mig. Av-
slutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
alla ledare runt om i landets alla föreningar. 
Det är ni som bär upp Svensk Friidrott och 
gör den till vad den är. Tack för ert enga-
gemang!

Toralf  Nilsson,  
tf  ordförande Svensk Friidrott

Simon Litzell, Emma Stenlöf  och William Levay inför junior-EM 19 på hemmaplan i 
Eskilstuna.
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Junior-EM i Eskilstuna

Succé är en kort sammanfattning av junior-EM i Eskilstuna den 16-19 juli. Det var en under-
bar stämning och atmosfär som rådde i Eskilstuna och på Ekängens friidrottsarena, en stor 
publik med ett enormt engagemang bidrog till friidrottsfesten. 

Guld och nordiskt juniorrekord (39,73) på 
4x100 m, Emil von Barth, Austin Hamilton, 
Thobias Nilsson Montler och Gustav Kjell. 
Silver av Simon Litzell i spjut och Carolina 
Johnson på 3000 m hinder. Brons av Emil 
von Barth på 100 m och Ellen Ekholm i höjd-
hopp.  Sett till antalet topp 8-placeringar (18 
st) är det Sveriges i särklass bästa under de 
45 år som junior-EM arrangerats. 

Mästerskapet planerades och genomför-
des av Eskilstuna kommun, Svensk Friidrott 
och FE15 - en arrangörsförening bestående 
av Eskilstuna friidrott, Gillberga-Lista IK, 
Råby-Rekarne FIF och Ärla IF. I LOC repre-
senterades Svensk Friidrott av Pia Bosdotter 
Olson (ordförande), Anders Albertsson och 
Andreas Thornell. 

Eskilstuna kommun bar det ekonomiska 
ansvaret och anställde generalsekreterare 
Karin Grute Movin för att leda projektet. 
JEM-kansliet bestod av två anställda och 
därutöver gjordes ett stort arbete av frii-
drottsföreningarna och Eskilstuna kommun 
som bidrog med kompetens och resurser. 

40 friidrottsföreningar involverade
”TEAM-JEM” var den operativa arbets-
gruppen som bestod av cirka 20 personer 
med ansvar för olika områden som bland 
annat säkerhet, arena, transporter och tek-
nik vilka arbetade tätt tillsammans inför 
evenemanget. Funktionärer och volontärer 

(563 st) arbetade ideellt inför och under 
tävlingsdagarna. Förutom de fyra loka-
la friidrottsföreningarna deltog närmare 
40-talet friidrottsföreningar från hela Sve-
rige med kompetens på tävlingsarenan. 
Ekängens friidrottsarena har genomgått en 
ansiktslyftning med utbyggnader och ut-
rustning, och en internationell certifiering. 

Fint omhändertagande
JEM-arrangemanget och organisationen 
fick mycket uppskattning från aktiva, ledare, 
tränare, gäster och publik och inte minst 
från media för ett mycket lyckat och bra ge-
nomfört evenemang. Förutom bra tävlingar 
och en väl fungerande logistik med transpor-
ter från elva hotell i två städer, var gästfri-
heten och ett fint omhändertagande det som 
imponerade på våra internationella gäster. 

Hela JEM-organisationen och dess volon-
tärer arbetade efter mottot ”Se, le och ge” 
för att ge det allra bästa bemötandet som 
blev ett framgångsrecept. Alla mål som sat-
tes upp inför projektet har uppfyllts med ett 
väl genomfört arrangemang, fyllda läktare 
och med en ekonomi i balans. Arbetet har 
genomsyrats av fyra grundvärden; Happy, 
Relationship, Participate and Challenge. 
JEM:s design och logo har också fått mycket 
uppskattning inte minst internationellt.

För att kunna genomföra ett projekt i 
JEM:s storlek var samarbetet mellan olika 

organisationer och verksamheter av stor be-
tydelse och ledde också till att nya kontakter 
knöts, till exempel tillverkades medaljen i ett 
nytt samarbete med Smedja Sothönan i Ra-
demachersmedjorna och Svensk Medalj AB. 

Andra exempel var med Eskilstuna Mo-
dellbilklubb (EMK) som tog fram bilar för 
transport inne på arenan av redskapen släg-
ga, kula och spjut. Den lokala musikskolan 
skrev ny musik för JEM (som finns att lyss-
na till på Spotify ”Official Soundtrack JEM 
2015”) med titelspåret ”Do the Best You 
Can” och som framfördes av musikelever 
och uppmuntrade alla involverade i JEM 
både aktiva och arrangörer att göra sitt allra 
bästa. 

Ytterligare samarbeten genomfördes 
med Parken Zoo, Länstrafiken, Eskilstuna 
Strängnäs Energi och Miljö, Biblioteket, 
Stadsmuseet, Ungdomens Hus, Turistbyrån 
m fl. JEM blev ett tillfälle för alla att bidra 
och hitta nya samarbeten, ett mästerskap 
som förenade många även utanför tävlings-
arenan. 

Miljödiplomerat arrangemang
Eskilstuna kommun är framstående i Sverige 
på hållbarhet och JEM blev också miljödip-
lomerat med målet att visa och inspirera alla 
hitresta till en hållbar livsstil och att agera 
på ett miljövänligt sätt. Diplomeringen gjor- 
des av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

Stort engagemang gav succé i Eskilstuna
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(ESEM) och innebar en noga genomgång i 
val av produkter, produktionssätt, och trans-
porter för att främja ett hållbart evenemang. 

Alla samarbetspartners var informerade 
och bidrog från val av el, kaffe, vatten, tryck-
saker, transporter med mera och hela arenan 
utrustades med Wifi för att sprida informa-
tion under tävlingsdagarna. Miljödiplome-
ring av JEM prisades av IAAFs ”Sustainable 
Development Awards” och blev därmed ut-
sett till världens mest hållbara friidrottseve-
nemang. 

Ekonomi i balans
Det ekonomiska resultatet var också något 
vi kunde glädjas åt då ekonomin var i ba-
lans. Några budgeterade poster blev högre 
än vad som var budgeterat men vägdes upp 
av de ekonomiska bidrag projektet fick ge-
nom sponsring. Den totala omsättningen var  
drygt 20 miljoner SEK.

I marknadsföringsarbetet användes i stor 

utsträckning sociala medier som fick ett 
stort genomslag och var ett framgångsrikt 
sätt att sprida kännedom om tävlingarna 
och folkfesten, som tillsammans med låga 
biljettpriser bidrog till att nå målet med 
fullsatta läktare. Dessutom var alla länstra-
fikens bussar gratis för de som hade ackredi-
tering eller inträdesbiljetter till tävlingarna.

I centrala Eskilstuna på Fristadstorget 
byggdes en ”Fan zone” med aktiviteter och 
uppträdanden varje kväll och som på onsda-
gen inleddes med invigningen av JEM. Alla 
nationsteam var ombedda att ta med sand 
från respektive land som under inmarschen 
samlades och bildade olika färger och skift-
ningar för att symbolisera gemenskap. En 
tradition vi hoppas kan leva vidare för kom-
mande JEM. 

Nu finns en vas i Eskilstuna med sand 
från hela Europa som ett fint minne av JEM.  
I denna ”Fan zone” kunde också allmän-
heten prova på olika friidrottsgrenar på  

Stockholm Bauhaus Athletics friidrottsbana, 
vilket var mycket uppskattat. På söndags- 
kvällen avslutades tävlingarna med en fest 
för alla team.

Stort mediagenomslag
Alla tävlingsdagarna sändes live i SVT 1 
och 2, och på SVT Play, totalt åtta timmar 
sändning som sammanlagt nådde närmare 
745 000 tittare. Den sista tävlingsdagen hade 
sändningarna en marknadsandel av 27,8 
procent. Dessutom var det livestreaming 
på European Athletics web och JEM:s web. 
Närmare 70 st journalister och fotografer 
rapporterade från tävlingarna. 

JEM i Eskilstuna 2015 kommer man att 
minnas för de fina svenska framgångarna 
och för en härlig stämning när morgonda-
gens friidrottsstjärnor presenterade sig på 
Ekängen.

EM även på stan. Torget i Eskilstuna var en central plats för att visa upp EM utanför arenan.  
Här hölls både invigningen och uppträdanden varje kväll.
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Vår vision - hit vill vi nå
Vi vill vara ”Din idrott - för livet”.

Vår verksamhetsidé   
- det här är vårt uppdrag

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

Vår värdegrund   
- det här står vi för

För alla 
Tillsammans 

Rättvis och ärlig 
En utmaning

Svensk Friidrott   
- det här är vi

Svensk Friidrott består av cirka  
600 000 medlemmar organiserade  
i drygt 1 000 föreningar i 23  
distrikt. Utöver detta deltar varje år  
750 000 svenskar i löpartävlingar 
och motionslopp samt att många 
fler, över två miljoner, 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 attraherar både ung  
och gammal, man som kvinna.

Svensk Friidrott   
- därför finns vi

Svensk Friidrotts uppgift är att  
främja, utveckla, organisera och  
administrera friidrotten i Sverige 
samt att skapa förutsättningar för 
föreningarna att bedriva verksam- 
het för sina medlemmar.

Vårt huvuduppdrag är att företräda 
friidrotten nationellt och internatio-
nellt samtidigt som vi svarar för det 
nationella tävlingsprogrammet  
samt för landslagets deltagande i  
internationella mästerskap och 
landskamper.
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Friidrottsgalan

Friidrottsgalan var den stora avslutningen som summerade friidrottsåret 2015. Galan hölls 
på Stockholm Waterfront tillsammans med Svensk Friidrotts samarbetspartner Atea.

Angelica Bengtsson blev dubbelt prisad och 
var Friidrottsgalans stora vinnare. Först fick 
hon priset ”Årets prestation i landslaget” 
och sedan tilldelades hon även utmärkelsen 
”Årets friidrottare”.  Angelica Bengtsson 
har under 2015 etablerat sig i seniorvärlds-
eliten:
•  Svenskt inomhusrekord och brons i inom 
 hus-EM i Prag.
• Svenskt rekord och trea i lag-EM i  
 Tjeboksary.
• Svenskt rekord och seger i Friidrotts-SM  
 i Söderhamn.
• Svenskt rekord och främsta svenska  
 placeringen i VM i Peking där hon  
 blev fyra.

Stjärnorna glittrade på Friidrottsgalan

Årets prestation i landslaget 
Angelica Bengtsson och Michel Tornéus

Årets genombrott i landslaget 
Michaela Meijer och Andreas Otterling

Årets prestation i Finnkampen 
Klara Bodinson och Joel Groth

Årets prestation i Friidrotts-SM 
Khaddi Sagnia och Tom Kling-Baptiste 

Årets prestation i Folksam Grand Prix 
Erika Kinsey och Andreas Almgren

Priserna på Friidrottsgalan
Årets tränare 
Katrin Klaup

Årets barn- och ungdomsledare 
Stefan Slättman

Svenska löpares hederspris 
Jonas Buud

Årets friidrottare 
Angelica Bengtsson

Nya stjärnor: Irene Ekelund och Khaddi 
Sagnia.

Gamla stjärnor: Kajsa Bergqvist och Malin 
Ewerlöf.

Christian Olsson delade ut priset  
Årets friidrottare till Angelica Bengtsson.
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Fler och bättre FÖRENINGAR

Föreningssmart stöttar föreningarna
Svensk Friidrott påbörjade under 2015 att 
ta fram en mer processinriktad, långsiktig 
och anpassad föreningsutvecklingsmodell 
utifrån föreningarnas behov och resurser. 
Arbetet som har skett i samarbete med SISU 
Idrottsutbildarna har gått ut på att stötta 
föreningarna i att både tänka och agera mer 
strategiskt. 

Modellen kallas ”föreningssmart” och är 
ett pilotprojekt där tre utvalda SISU-distrikt 
och sex friidrottsföreningar är med under 
2016.  Syftet med projektet är att utveckla 
ett koncept som föreningarna tycker är gi-
vande att arbeta med och som ska leda till 
utveckling av föreningarnas verksamhet som 
ligger i linje med Svensk Friidrotts verksam-
hetsinriktning.

Projektet har samlat goda exempel, er-
farenheter och konkreta metoder och verk-
tyg för föreningsutveckling. Föreningarna 
erbjuds hjälp att identifiera sitt ”nuläge” och 
utifrån det arbetar man gemensamt fram en 
plan för föreningens ”nyläge” utifrån förut-
sättningar, behov och önskemål.

Projekt Dalarna för ökat samarbete
SISU Idrottutbildarna presenterade 2012 en 
idé, ”Projekt Dalarna”, för att lyfta friidrot-
ten i Dalarna. Under tre år, 2012-2015, har 
många föreningar sökt medel från Idrotts-
lyftet för att kunna driva och genomföra 

projektet. Tidigare har liknande projekt ge-
nomförts i Norrland, Småland och Blekinge.

Projekt Dalarna har varit ett projekt för 
att stimulera samarbete mellan friidrotts-
föreningar, friidrottsgymnasium, förbund, 
ledare, tränare, organisationer och aktiva i 
Dalarna för att den aktive ska kunna välja 
friidrott i ”Dalarna hela vägen”, oavsett om 
denna vill vara motionär eller elitsatsa på in-
ternationell nivå. 

Projektet som pågått under tre år och av-
slutats under 2015 har lett till ett ökat sam-

arbete mellan föreningarna vilket har ska-
pat ett öppnare klimat och en ökad vikänsla 
inom friidrotten i Dalarna. 

Exempel på aktiviteter som ingått i pro-
jektet är gemensamt organiserade resor med 
boende till tävlingar i andra distrikt, ung-
domsläger, föreläsningar och konferenser.

Utbildning grunden i Idrottslyftet
Sedan starten av Idrottslyftet 2007 har om-
rådet utbildning varit högsta prioritet när 
det gäller stöd och medel. Antalet utbildade 

Ett av Svensk Friidrotts huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för att föreningarna ska 
kunna bedriva bra verksamhet för sina medlemmar. Antalet friidrottsföreningar fortsätter att 
öka och under 2015 har vi haft 1 017 medlemsföreningar.

Fortsatt ökning av antalet föreningar

Allt fler föreningar och lopp driver idag löpargrupper med löpträning för allmänheten. 
Löpargrupperna är ett utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar i vuxen ålder.
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personer har årligen varit kring 1 800-2 000 
och 2015 visade inga avvikelser från detta. 
Projekt med breddläger för 13-14 åringar 
samt utvecklingsläger för 15-20 åringar har 
ökat något de senaste åren. Sammanlagt un-
der 2015 blev 2 052 personer utbildade vid 
något av Sveriges åtta Utbildningscentrum 
(UC).

I grunden för Idrottslyftet ligger Riks- 
idrottsförbundets (RF:s) ”anvisningar för 
barn- och ungdomsidrott”. Under 2015 har 
Svensk Friidrott haft som krav att projektan-
sökningar också ska innehålla en redovisning 
utifrån dessa anvisningar. Under året har 77 
föreningar gjort 152 projektansökningar.

 För 2016 är det tre prioriterade områden 
som gäller för ansökningar gällande för-
eningsstöd inom Idrottslyftet: utveckling, 
samverkan och rekrytering. Utöver dessa tre 
områden är subventioner till ledar- och trä-
narutbildningar fortsatt viktiga och där re-
surser från Idrottslyftet fortsättningsvis kom-
mer att satsas.

Svenska löpare stärker föreningarna
En central målsättning i Svensk Friidrotts 
nya verksamhetsinriktning ”Fler och bättre” 
handlar om att inkludera ”den breda löp-
ningen” i föreningarnas verksamhet – både 
vad gäller träning och tävling. 

Löpning som motions-, tränings- och täv-
lingsform fortsätter att växa i Sverige. Med 
det kommer också ett ökat intresse för att 
lära sig mer och utvecklas i sin träning och 
sitt tävlande. Uttrycket ”löpargrupp” är nu 
etablerat och med det följer associationer och 
förväntningar.

 Den föreningsenkät som Svensk Friidrott 
gjort under 2015 visar att 53% av förening-

arna har löpargrupper som tränar löpning 
utanför arenorna. Detta är i linje med enkät-
svaren för 2014.

Under 2015 har projektet Svenska löpare 
startat och med det flera initiativ för att stär-
ka föreningarnas löpträningsverksamhet för 
löpare på alla nivåer och även löpargrupper 
för icke föreningsanslutna. Bland annat har 
en guide som omfattar handfasta tips och råd 
kring löpargrupper, baserade på erfarenheter 
från föreningar som kommit igång och lyck-
ats väl med sina löpargrupper, tagits fram. 
Tillsammans med den har det även gjorts en 
sammanställning över löpträningsövningar. 

I samband med Lidingöloppshelgen ar-
rangerades ett seminarium på temat löpar-
grupper. 45 deltagare var på plats på Bosön 

under söndagsförmiddagen och på seminari-
et förmedlades råd och tips kring löpargrup-
per och deltagarna hade även möjlighet att 
utbyta erfarenheter inom området. 

Nytt material till friidrottsskolorna
Under året släpptes ett nytt deltagarmateri-
al för friidrottsskolor som många av landets 
friidrottsföreningar ägnar sig åt under skol-
loven. Materialet provades i Falköpings Frii-
drottsklubb, Eskilstuna Friidrott och IF Kville 
under vintern och våren och användes sedan 
i ytterligare några föreningar under sommar-
lovet. Materialet består av en serietidning, 
klistermärken och en guldmedalj till varje 
barn. 

Rekrytering av nya medlemmar till friidrotten är ett av de centrala områdena inom Idrotts-
lyftet där föreningar kan söka medel.

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Stärka förnyelsekraften i ledningsarbetet för Svensk Friidrott, primärt i  
 föreningsstyrelserna. 
•  Attrahera fler tonåringar - morgondagens vuxengeneration - i föreningarna,  
 som aktiva och som en investering och bas för starka föreningsorganisa- 
 tioner i framtiden. Detta mäts inom området Fler och bättre friidrottare. 
•  Inkludera den breda löpningen i föreningarnas verksamhet. 
•  Öka de samlade resurserna i föreningarna. 
•  I varje tätort med minst 5 000 invånare ska det finnas ett friidrotts- 
 erbjudande

I ett antal av målen är det svårt att hitta relevanta mätmetoder. Den enkät som är gjord bland 

föreningarna ligger till grund för många svar men är samtidigt ett trubbigt instrument och ger 

i vissa fall indikationer och tendenser snarare än exakta resultat.

Resultat - Så långt har vi nått 2015
•  Föreningsstyrelsernas kännedom och förtroende för Svensk Friidrotts verk- 
 samhetsinriktning: 2,87 för kännedom resp 3.69 för förtroende på skalan 1-6 
•  Antalet föreningsledare som deltagit i ”Friidrottens organisationsledare”:  
 Ingen utbildning genomfördes under 2015.
•  Den samlade omsättningen i föreningarna och antalet föreningar med en  
 omsättning över 500 tkr resp.1 mkr: 92 över 500 tkr varav 56 st över 1 mkr.
•  Antalet föreningar som bedriver utvecklingsarbeten med SISU Idrottsutbild- 
 arna: 318 föreningar har redovisat minst en utbildningstimme och  
 93 föreningar har genomfört minst tio olika arrangemang i samverkan  
 med SISU Idrottsutbildarna.
•  Friidrottens geografiska utbredning: Friidrottens drygt 1 000 föreningar finns  
 fördelade i 269 av Sveriges 290 kommuner. I 213 kommuner finns friidrotts 
 föreningar som aktivt ansöker om LOK-stöd.
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Utbildningen av ledare och tränare har hög prioritet inom friidrotten. Utbildningsaktivite-
terna har under 2015 varit omfattande, allt ifrån webbaserade distanskurser till utbildning 
av elittränare och ett välbesökt Ungdomstränarforum i Falun.

Utbildningen Certified Coach har funnits 
under ett antal år som ett samarbete mel-
lan Svensk Friidrott, ett antal andra idrotts-
förbund, Linnéuniversitetet och Malmö 
högskola. Knutet till utbildningen har det 
också funnits en möjlighet att validera sina 
kunskaper med upp till 15 eller 45 högskole- 
poäng, dock upphörde den möjligheten  
under 2015. 

Svensk Friidrott har samtidigt startat en 
egen utbildning med likartade mål som heter  
Certifierad Coach. Utbildningen är nästa steg  
efter 14-17-årsutbildningen och ersätter  
juniortränarutbildningen. I Certifierad  
Coach ligger tyngdpunkten på träningspla-
nering, analys och reflektion. Utbildningen 
sträcker sig över tre långhelger och omfattar 
60 timmars utbildning med främst uppgifter 
i träningsplanering och analys till två av träf-
farna. 

Under året blev den första kullen klar. 61 
tränare startade utbildningen och av dem 
blev 55 godkända. 25 procent av tränarna 
var kvinnor och medelåldern på de som gick 
var drygt 43 år.

Kastutbildning på nätet
Svensk Friidrotts webbaserade, grundläg-
gande utbildningar i tre steg i de fyra kast-
grenarna fokuserar på koordinativ och 
teknisk utveckling från nybörjarnivå till 
medelavancerad nivå. 

Under 2015 har kurserna erbjudits spar-
samt, främst av UC FriMitt och UC Små-
land. UC FriMitt har dessutom kombinerat 
UC-helgläger i kast för ungdomar med trä-
nar- och föräldrautbildning med utgångs-
punkt i stegutbildningen vilket har fallit väl 
ut. Det har ökat kunskaperna bland för-
eningarna samtidigt som det sporrat kast- 
intresset och samhörigheten. De kombine-

rade utbildningarna/lägren har attraherat 
aktiva och tränare/föräldrar även utanför 
UC-området. 

Stegutbildningsmaterialet har också in-
kluderats i både Certifierad Coach och vid 
Ungdomstränarforum i Falun samt vid ut-
bildningar i enskilda föreningar.

Omfattande utbildning på många nivåer

Vesteinn Hafsteinsson och Daniel Ståhl är ett exempel på en bra kombination av tränare och 
aktiv. Ståhl gjorde säsongens längsta diskuskast i VM-finalen i Peking och slutade femma.

Fler och bättre LEDARE och TRÄNARE
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Uthållighet i världsklass 
I samband med Lidingöloppshelgen genom-
fördes två utbildningar för tränare och led-
are inom konditionsidrotter. 

I samverkan med förbunden för friidrott, 
skidor, skidskytte och orientering bjöd RF in 
till ännu en upplaga av ”Uthållighet i världs-
klass”. 

Av 90-talet anmälda deltagare stod fri-
idrotten för 33 vilket var betydligt fler än 
tidigare år. Huvudtema var fysiologi och 
träningslära i uthållighetsidrotter med bland 
andra Filip Larsen från GIH och Kurt Jen-
sen från Syddansk Universitet i Odense. Ett 
annat tema var biomekanik och teknik med 
bland andra Rolf Wirhed som föreläsare. 

Den andra utbildningen var ett semina-
rium om terränglöpningens betydelse och 
möjligheter som Svensk Friidrott arrangera-
de tillsammans med Lidingöloppet. Totalt 
deltog drygt 40-talet tränare. Föreläsare var 
Ingrid Kristiansen, flerfaldig världsrekord-
hållare på 5000 m och 10000 m, samt Ulf 
Friberg.

Barn- och ungdomstränare
Tack vare det arbete som utförs av de regio-
nala utbildningssamordnarna genomfördes 
ett stort antal utbildningar för barn- och 
ungdomstränare under 2015.

Kursen Friidrott 7-10 år genomfördes 33 
gånger. Värt att notera är att en av dessa 
kurser gick på Gotland – den första ledar-
utbildningen i friidrott på Gotland på drygt 
tio år. Friidrott 10-12 år genomfördes tolv 
gånger under året och uppföljaren Friidrott 
12-14 år vid sju tillfällen.

Ungdomstränarutbildningen 14-17 år ge-
nomgår en omvandling och genomförs från 

och med 2015 enligt separata avtal. Årets 
kurser genomfördes i Stockholm, Väst- 
sverige och Norrland.

Utöver de grundläggande kurserna har det 

under året funnits ett brett utbud av övrig ut-
bildning för barn- och ungdomstränare att 
tillgå. 

Distansutbildning för friidrottsföräldrar
Under året registrerade sig 135 personer 
som deltagare i distansutbildningen för fri-
idrottsföräldrar. Utbildningen ger en intro-
duktion till träning och tävling i friidrott, 
gott idrottsföräldraskap och vikten av ideel-
la insatser i en friidrottsförening.

Under året genomfördes förbundsdomar- 
utbildning och eltidtagningutbildning på 
nationell nivå vilka hade 30 respektive 12 
deltagare.

På initiativ av Hammarby IF, genom en 
motion till förbundsårsmötet 2015, påbörja-
des arbete med en uppdatering av ”Friidrot-
tens Allmänna Träningslära”. Arbetet be- 
räknas vara klart under 2016. Det kommer 
även att tas fram ett tillhörande kompendium i  

Urban Aruhn med hans landslagslöpare Andreas Almgren vid  
Folksam Grand Prix i Sollentuna.

Ungdomsrådet vill inspirera och stötta unga som vill engagera sig som ledare i föreningar 
och distrikt.
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träningslära och träningsplanering till stöd 
för Svensk Friidrotts utbildning 14-17 år. 

Välbesökt Ungdomstränarforum 
En nyhet i utbildningsutbudet var utbild-
ningshelgen ”Ungdomstränarforum” som 
genomfördes i Falun i oktober. Målgrup-
pen var tränare med aktiva i tonåren och på 
programmet stod fortbildning i rörelselära, 
grenteknik i sprint, häck, hopp och kast, trä-
ning i gymnastiksal och att undvika skador. 

Ungdomstränarforum lockade över 175 
tränare och arrangemanget var ett samar-
bete mellan Svensk Friidrott och Tränar-
föreningen. Ansvariga för programmet var 
grengruppcheferna Torbjörn Eriksson och 
Anders Axlid tillsammans med Bo-Gunnar 
Bogges, ordförande i Tränarföreningen.

Omfattande tränarinventering
Under året har det genomförts en omfattan-
de tränarinventering inom Svensk Friidrott. 
Syftet med enkäten har varit att få bättre 
kunskap om hur tränarsituationen ser ut i 
friidrottssverige och därefter kunna arbeta 
med och stödja denna grupp med exempelvis 
utbildning och information. 

     Något av det som kartlagts i enkäten är 
utbildningsnivå, bakgrund, erfarenhet, fram-
tidsplaner och i vilka föreningar eller andra 
miljöer tränarna är verksamma i och under 
vilka förutsättningar. Totalt kom det in 800 
svar i enkäten.

Ny vision för Ungdomsrådet
Vid förbundsårsmötet i Söderhamn blev tre 
nya ledamöter invalda i Ungdomsrådet och 
Viktoria Ämting valdes om som ordförande. 
Under året har Ungdomsrådet bland annat 
arbetat med projektet Inspirationsbanken 
som är en samling texter, filmer och mallar 
som ska inspirera och ge tips på hur unga 
kan engagera sig i föreningen. 

Ungdomsrådet har även använt året till 
strategiarbete och då Ungdomsrådet arbetar 
för att unga ska bli mer delaktiga i friidrotts-
sverige har de utformat en ny vision: “Ung-
domsrådet ska utgöra en stödjande funktion 

till unga som vill engagera sig och till fören-
ingar och distrikt som vill arbeta med frågor 
som syftar till ökat ungdomsinflytande”.  

Friidrottsskolorna har blivit en institution i Svensk Friidrott. Här får ofta nya unga ledare 
chansen att leda och instruera barn och ungdomar i friidrott.

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka antal organisationsledare och samtidigt stärka deras engagemang.  
 Detta mäts inom området Fler och bättre föreningar. 
•  Höja utbildningsnivån för våra tränare, med särskilt fokus på junior- och  
 elittränare. 
•  Öka antalet utbildade tränare för tonår och uppåt. 

I ett antal av målen är det svårt att hitta relevanta mätmetoder. Den enkät som är gjord 

bland föreningarna ligger till grund för många svar men är samtidigt ett trubbigt instrument 

och ger i vissa fall indikationer och tendenser snarare än exakta resultat.

Resultat - Så långt har vi nått 2015
•  Antalet verksamma organisationsledare på föreningsnivå: 4 952.
•  Antal föreningar med anställda tränare (minst halvtid): 32.
•  Antalet verksamma tränare som gått akademisk tränarutbildning eller  
 certified coach: 243
•  Antalet utbildade tränare, verksamma på föreningsnivå: 4 102.
•  Antal ungdomar som deltagit under Ungdomstinget:  
 Inget Ungdomsting genomfördes 2015. 
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Lugn och inre harmoni. Landslaget valde Marugame i Japan som uppladdningsort inför VM i Peking.  
Här slipade bland andra Kim Amb formen och hittade lugnet och stabiliteten som gav honom elfteplatsen i VM.
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Generationsskiftet i landslaget har tagit tid och under 2015 slog den ”nya generationen” 
igenom på allvar med en mängd internationella framgångar på junior- och seniornivå. 
Totalt består Svensk Friidrott av 600 000 friidrottare på alla nivåer.

Inomhus-EM Prag, Tjeckien
Det blev en lyckad start för landslaget 2015. 
En ung trupp där hälften var debutanter 
lyckades ta tre medaljer och ha fem personer 
bland topp åtta.  

Bäst lyckades Michel Tornéus i längdhopp 
då han i sitt andra hopp avgjorde hela täv-
lingen med 8.30 och satte nytt svenskt re-
kord med en centimeter. Michel genomförde 
tävlingen på ett fantastiskt sätt med 7.97 i 
första hoppet i kvalet och endast tre hopp i 
finalen, och kunde sedan vänta ut motstån-
darna som inte klarade av att matcha Mi-
chels längd. Han vann hela tävlingen med 
över 2 decimeter vilket visar vilken form han 
var i. 

Bakom Tornéus var det däremot mer dra-
matiskt om platserna.  Där visade Andreas 
Otterling att han är en tävlingsmänniska av 
stora mått, då han svara i sista hoppet och 
lyckades knipa bronsplatsen med nya per-
sonliga rekordet, 8.06. 

I stavhopp damer var det också svenskt på 
pallen efter att Angelica Bengtsson slagit till 
med svenskt rekord och tagit bronsmedaljen 
efter en mycket jämn och spännande final. 
Nära final var även Michaela Meijer som 
denna gång fick nöja sig med en nionde 
plats. 

En som var mycket nära medalj var även 
Andreas Almgren som efter mycket rafflande  
försök och semifinal, kvalificerat sig till i  
finalen där allt kändes möjligt. Nu slutade det  
med en imponerande fjärdeplats som lovar 
gott inför framtiden. 

VM, Peking, Kina
VM avgjordes i ett soligt och varmt Peking 
i Kina och bjöd på fler personliga årsbästa 
och rekord. Den 21 personer stora truppen 
hade fyra topp åtta och även fyra till i final. 

Bäst av alla lyckadades Angelica Bengts-
son som tack vare ännu ett svenskt rekord 
och fantastiskt stabil hoppning kom på fjär-
de plats. Daniel Ståhl var den som lyckades 
bäst av alla att höja sin egen årsbästanivå. 
Han gjorde årets längsta kast 64.73 vilket gav  
honom femteplatsen. 

Ytterligare en som strålade efter sin final  
var Khaddi Sagnia som i sitt första VM lyck-
ades först i sista hoppet i kvalet knipa en  
finalplats och väl där bli sjua. Abeba Aregawi  
kämpade hela säsongen med skador och pro-
blem. Trots osäkerhet om form efter skada  
och mördande konkurrens på 1500 m lycka-
des hon ta sig till final och där bli sexa. 

Därtill var det ytterligare tre som tog sig 
till final, Kim Amb, gjorde en fantastisk  
comeback och slutade elva. Erica Jarder, som  
efter ett bra kval, fick problem i finalen och 
slutade 12:a och Michaela Meijer, som tog 
sig till sin första seniorfinal, blev 13:e. En 
som imponerade under året var också Elise 
Malmberg som tog sig till semifinal.

Andreas Almgren 800 m kom till VM 
i mycket bra form men blev utslagen i för- 
söken efter några taktiska misstag. Det visar 
hur viktigt det är med rutin för att kunna 
hävda sig i seniorsammanhang.

Lag-EM, Tjeboksary, Ryssland
Lag EM i Ryssland avgjordes i Tjeboksary  
med perfekt väder, bra banor och fina  
arrangemang under midsommarhelgen. Det 
svenska laget hade en tuff uppgift att försö-
ka hålla sig kvar i Super Leauge. Första da-
gen tog Sverige många pluspoäng och hade 
chansen att även i år överraska alla med att 
hålla sig kvar. Tyvärr blev dag två inte lika 
lyckosam och Sverige slutade till sist tia. 

Bäst individuella resultat stod Angelica 
Bengtsson för med svenskt rekord i stav-
hopp, Erika Kinsey som kvalade till VM i 
höjdhopp och Elise Malmberg som inte bara 
kvalade till VM utan överraskade alla totalt 
med sitt magiska lopp på 400 m häck.

Finnkampen, Stockholm, Sverige
Den 90-årsjubilerande Finnkampen blev en 
friidrottsfest på Stockholms Stadion. Män-
nen vann en storseger med 231-179 medan 
kvinnorna förlorade med 193,5-213,5. 

Starka prestationer gjordes bland andra 
av flera av de svenska kvinnliga löparna där 
Klara Bodinson vann 3000 m hinder, Char-
lotta Fougberg segrade på 5000 m med per-
sonligt rekord och Lovisa Lindh visade upp 
en blixtrande snabb avslutning på 800 m 
som gav henne segern med 1.5 sekunder. 

Bland herrarna stack Andreas Otterlings 
seger i längdhopp med 7.90 och dubbelvin-
naren Joel Groth på 400 m och 400 m häck 
ut. Tom Kling-Baptiste gjorde tre starter – 
100 m, 200 m och 4x100 m – alltid med allt 
blåvitt motstånd bakom sig i mål.  

Genombrott för den nya generationen
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Framgångsrikt år för juniorerna
2015 kan inte beskrivas på annat sätt än 
framgångsrikt för de svenska juniorerna. Vid 
varje internationellt mästerskap som junior-
landslaget deltog i kom man hem med med-
aljer. Höjdpunkten var förstås hemmamäs-
terskapet i Eskilstuna där junior-EM 19 år 
avgjordes och där Sverige tog fem medaljer. 

Övriga större internationella mästerskap 
där junior- och ungdomslandslagen tog med-
aljer var vid junior-EM 22 år i Tallinn (tre 
medaljer), ungdoms-VM 17 år i Cali (fyra 
medaljer) och ungdoms-OS 16 år i Tbilisi 
(tre medaljer).

VM-uppladdning i Japan
Inför VM i Peking i augusti förberedde sig 
landslaget på precamp i Japan. Här har 
landslaget laddat upp tidigare inför andra 
stora mästerskap då förutsättningarna för 
träning och boende är de bästa. I staden 
Marugame hade man liknande förhållanden 
som det kommande världsmästerskapet i 
Peking med samma tidszon, väder och luft-
fuktighet. Gästfriheten hos japanerna var 

stor och huvudfokus låg på finputsning av 
VM-formen, tidsomställning och att komma 
i rätt mental stämning.

Förberedelser inför OS 2016
Landslaget har på olika sätt under året  
ägnat sig åt förberedelser inför OS i Rio de 
Janeiro 2016. I oktober var landslaget i den 
brasilianska OS-staden på tränings- och  
rekognoceringsresa för att bekanta sig med 
tävlingsarenan, OS-byn och de olympiska 
anläggningarna.

I november var tiotalet aktiva i landslaget 
med på SOK:s OS-samling på Fuerteventura 
i Spanien tillsammans med över tvåhundra 
aktiva och ledare från många av de olympis-
ka idrotterna.

Friidrott och gymnasieutbildning 
Riksfriidrottsgymnasier (Riks-FIG/RIG) 
finns på sju orter och är kvalitetssäkrade av 
Riksidrottsförbundet (RF) och Svensk Fri-
idrott. RIG-orterna är under verksamhets-
åren 2014-2017 Malmö, Göteborg, Växjö, 
Karlstad, Sollentuna, Falun samt Umeå med 
ett årligt intag på totalt 54 friidrottselever.

Hösten 2015 startade RF arbetet med om-
certifiering av samtliga RIG-orter inför av-
talsperioden 2017-2020. Tack vare ett stort 

Ett av årets mest minnesvärda och udda träningspass var när landslaget besökte Kinesiska muren i samband med VM i Peking. David  
Nilsson, Klara Bodinson och Charlotta Fougberg passade på att känna på lite mjölksyra längs muren som är allt annat än flack.

Japansk teceremoni för komma i rätt stämning 
på landslagets VM-precamp i Marugame.
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stöd av de berörda kommunerna, samt det 
bidrag som RF lämnar, har friidrottsgymna-
sierna idag totalt 23,5 tränartjänster fördela-
de på 30 personer. 

Nationell Idrottsutbildning (NIU) starta-
de läsåret 2011/2012 och har varit ett stort 
tillskott till de regionala friidrottsmiljöerna. 
Aktuella NIU-orter är Bollnäs, Borås, Gävle, 
Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Karls-
krona, Lidingö, Lund, Nyköping, Stock-
holm, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Örebro 
samt Östersund. NIU finns även på RIG-or-
terna. Totalt 10,0 tränartjänster är fördelade 
på de olika orterna. 

Totalt har RIG-orterna möjlighet till ett 
årligt intag på 37 st NIU-elever friidrott och 
de renodlade NIU-orterna har möjlighet till 
ett årligt intag på 86 friidrottselever.

Friidrott och eftergymnasial utbildning 
RF har under ett antal år arbetat med att 
starta upp samarbete med olika universitet  
och högskolor i Sverige där aktiva kan kom-
binera träning och studier. Avtalen blev klara  
under 2015 och startade upp höstterminen  
2015. Benämningarna är Riksidrottsuniver-
sitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten 
(EVL).

Glädjande är att samtliga av Svensk Fri-
idrotts RIG-orter är kopplade till ett RIU 
eller ett EVL:

Falun (EVL, Högskolan Dalarna), Göte-
borg (RIU, Göteborgs universitet och Chal-
mers), Karlstad (EVL, Karlstads universitet), 
Malmö (EVL, Malmö högskola), Sollentuna 
(RIU, GIH, KTH och EVL, Stockholms Uni-
versitet), Umeå (RIU, Umeå universitet) 
och Växjö (EVL, Linnéuniversitet). 

Därtill är Svensk Friidrott medlem i för-
eningen Sport Campus Sweden som ger yt-
terligare möjligheter att kombinera högsko-
lestudier och elitidrott i stockholmsområdet 
bland annat vid Handelshögskolan, Karolin-
ska Institutet och Södertörns högskola.

Ett nära samarbete med universitet och 
högskolor är sedan en lång tid tillbaka igång 
inom Svensk Friidrotts elitmiljöer. Athletics 
Development Centre (ADC) i Växjö och Fri- 
idrottens prestationscenter (FPC) i Umeå har 
varit igång sedan 2008.

SOK:s Utmanarsatsning Elitidrottsskolan
Sveriges Olympiska kommitté (SOK) startade  
under hösten 2013 det nya stödprogrammet 
SOK:s Utmanarsatsning. Syftet med stöd-
programmet är att de aktiva som är med 
i utmanarsatsningen skall utvecklas mot 
internationell elit och kunna gå in i SOK:s 
Topp- och talangprogram senast 2016 för att 
vara konkurrenskraftiga på OS 2020. 

Svensk Friidrott kopplade ihop detta 
stödprogram med Elitidrottskolan och ge-
nomförde under 2015 ett antal aktiviteter 
som exempelvis en samling vid XL-galan, 
hemmatester, tävlingsresor och deltagande i 
Youth Olympic Camp.

Under året har Fredrik Samuelsson tagits 
in i Topp- och talangprogrammet, Kalle 
Berglund, Simon Litzell och William Levay 
har tagits in i utmanarsatsningen.

 
Svenska löpare för att bli fler
Svensk Friidrott kategoriserar alla deltagare i 
motionsloppen som friidrottare. Men det är 
inte alltid personerna själva ser sig som det 
och det är bara en liten andel av deltagarna 
som är medlemmar i en friidrottsförening. 
För att få ett grepp om hur detta ser ut ge-
nomfördes under året de första mätningarna 
för att etablera en associations- och anslut-
ningsnivå att arbeta utifrån. Undersökningar 
genomfördes i samband med några av Sveri-
ges största motionslopp. 

Mellan 21 och 28 % av löparna ser sig som 
friidrottare, något högre andel för de läng-
re loppen. Anslutningsgraden ligger mellan 
15 och 27 %, återigen en högre andel för de 
längre loppen. Mätningarna kommer att ut-
ökas och följas upp under 2016.

Inom projektet Svenska löpare ryms flera 
initiativ för att fler löpare ska känna sin hem-
vist inom fridrotten, både på tränings- och 
tävlingsnivå. Den nya webbplatsen svenska-
lopare.se, som utvecklats under 2015 och 
lanseras 2016, innehåller vid sidan av alla 
centralt godkända lopp även ett enkelt sök-
verktyg för att hitta till alla föreningarnas 
löpargrupper. 

Där satt den! Daniel Ståhl klämde till med ett jättekast på 64.73 i VM-finalen och slutade 
femma.

Äntligen fick Michel Tornéus kliva högst 
upp på pallen efter segern och guldet i 
inomhus-EM i Prag.
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Medicinska kommittén
Det arbete som prioriterats av den medi-
cinska kommittén (MK) under 2015 är an-
tidopingarbete, medicinska nätverksträffar, 
hjärtscreening, fortsatt arbete med ansvars-
frågor för medicinsk vårdpersonal samt på-
börjat uppdatering och struktur av den med-
icinska informationen på Svensk Friidrotts 
hemsida. 

Under året har två medicinska nätverks-
träffar arrangerats av MK. Den första träffen 
hölls i Stockholm i samband med XL-galan 
med bland annat information från Folksam 
och Athletics Research Center (ARC) vid 
Linköpings Universitet. Träff nummer två var 
i samband med Finnkampen i Stockholms 
med temat ”Kost och problem kopplade till 
kost”. 

Till båda träffarna inbjöds såväl träna-
re, sportchefer som idrottsmedicinare. Den 
första träffen samlade 45 deltagare och träff 
nummer två 55 personer. MK har även med-
verkat till att införa hjärtscreening som en 
årlig rutin för elitaktiva. MK har även med-
verkat till att införa hjärtscreening som en 
årlig rutin för elitaktiva.

Inom forskning och utveckling presentera-
des resultat från den första fasen av det pågå-
ende KLUB-projekt vid Svensk Friidrotts års-
möte i mars. Projektet har fått ekonomiskt 
stöd för två år (2016/2017) från Centrum för 
Idrottsforskning (CIF) för att fortsätta med 
att utveckla och genomföra en interventions-
studie. 

I samarbete med ARC och IAAF har en 
representant från MK deltagit vid genomför-

andet av en internationell forskningsstudie 
vid VM i Peking. En koststudie har också 
påbörjats under året där unga friidrottares 
förhållning till kost ska undersökas.

Extra satsning på antidopingarbetet
Under 2015 gjorde Svensk Friidrott en extra 
satsning på antidopingarbetet, bland annat 
genom att bidra ekonomiskt till RF för att 
utöka gruppen aktiva som har skyldighet att 
lämna vistelserapportering.

I samarbete med RF:s antidopinggrupp 
tog Svensk Friidrott 2015 ut 39 aktiva för att 
ingå i den pool med aktiva som har skyldig-
het att lämna vistelserapportering. Vistelse-
rapporteringen ligger tillgrund för de ”out of 
competition” (OOC)-tester som RF:s anti- 
dopinggrupp genomför. Utöver de aktiva 

Lilla GöteborgsVarvet är Sveriges största barn- och ungdomslopp med nästan 15 000 deltagare.
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Kvällsträning med Kim Amb på Marugame Stadium inför VM. Gunnar Durén, tvåa i M50 800 m, vid en upp-
visningsgren i samband med VM i Peking.

som ingår i vistelserapporteringen testar RF 
slumpmässigt ett stort antal aktiva i deras 
vardagliga träningsmiljö. 

Under 2015 genomfördes det totalt 366 
tester på medlemmar i Svensk Friidrott. Av 
dessa togs 100 prover (27,3%) på medlem-
mar tillhörande en Friskis & Svettis-fören-
ing. Resterande prov togs på aktiva som be-
driver tävlingsfriidrott, varav 161 tester var 
OOC-tester på 87 aktiva. Bland de uttagna 
aktiva finns en grupp som utöver urinprov 
även lämnar blod för att skapa blodpass i en-
lighet med WADA:s regler.

Utöver OOC-testerna togs det 105 täv-
lingstester fördelade på 18 olika tävlingsda-
gar. Målsättningen är att minst 70% skall tas 
på träning (OOC) och resterande tester tas 
på tävling. Under 2015 stod OOC för 60,5% 
av testerna.

Hösten 2015 fick Svensk Friidrott en täv-
lingsaktiv friidrottare avstängd för doping-
brott under tiden från och med den 23 sep-
tember 2014 till och med den 22 september 
2016.

Vital veteranverksamhet
I Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning 
2014-2020 ”Svensk Friidrott – fler och bätt-
re” och i visionen ”Din idrott – för livet” 
framhålls att friidrotten ska vara en öppen 

idrott för alla. Oavsett ålder, kön, sexuell 
läggning eller ursprung skall man känna sig 
välkommen. Detta är helt i linje med Veteran- 
kommitténs ledord där social gemenskap, 
vänskap, livskvalitet och tävlingsglädje över 
åldersgränserna betonas. 

Under 2015 fick Mattias Sunneborn Eu-
ropean Masters Athletics (EMA:s) årliga ut-
märkelse ”Torsten Carlius Fair Play Award”. 
Han är den förste svensk som tilldelats  
denna utmärkelse av många ansedd som den 
finaste utmärkelse en veteranfriidrottare kan 
få. I prismotiveringen betonades att Mattias 
Sunneborn (född 1970) gör den allra bästa 
reklam för veteranfriidrotten med sin posi-
tiva framtoning och sin känsla för rättvisa, 
tolerans, ren idrott och fair play. 

Mattias har under flera år varit mycket 
aktiv inom veteranfriidrotten, såväl i Sverige 
som på internationella mästerskap med fle-
ra veteranvärldsrekord och många segrar vid 
veteranernas Europamästerskap och flera 
världsmästerskapsguld.

Uppvisning vid VM
Veterangrenar läggs allt oftare in vid stora 
internationella seniortävlingar bland annat 
i Diamond League. Under VM i friidrott 
i Peking 2015 arrangerades två veteran- 
grenar, en kvinnlig och en manlig. De ut- 

valda uppvisningsgrenarna var 400 m för 
kvinnor 50 år och äldre och 800 m för män i 
samma åldersgrupp. 

Bland de totalt tio kvinnliga och lika 
många manliga veteranerna från 13 länder 
återfanns en svensk, 52-årige Gunnar Durén, 
Hässelby SK. Han sprang in som tvåa på 800 
m med tiden 2:03.41. 

Till den 21:a upplagan av veteran-VM, 
4-16 augusti 2015 i Lyon, Frankrike var det 
8089 veteraner från 101 länder anmälda  
varav 117 svenskar. Sverige tog 42 medaljer 
(9 guld, 13 silver och 20 brons) och slutade 
på 19:e plats i medaljligan bland 101 del- 
tagande länder. 

Deltagarrekord på veteran-SM
Veteran-SM arrangerades i Uddevalla med 
nytt deltagarrekord med 550 startande från 
175 föreningar som gjorde 1385 starter.  Ve-
teran-SM inomhus avgjordes i Borås med 
411 anmälda (963 starter) från 149 förening-
ar. Aldrig tidigare har så många föreningar 
varit representerade. Av de 24 rekorden sat-
tes 63 procent av kvinnor i åldersgrupperna 
K35-K75.
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Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka antalet aktiva bland de åtta bästa under EM, VM och OS. 
•  Ta medalj på varje mästerskap. 
•  Öka antalet aktiva, 20-22 år, som tar första steget mot senioreliten genom  
 att nå europeisk U23-nivå. 
•  Öka antalet aktiva, 15-25 år, som tränar och tävlar på arena. 
•  Få fler löpare i långlopp att känna sig som friidrottare och som en del av  
 Svensk Friidrott. 
•  Minska de idrottsrelaterade skadorna inom Svensk Friidrott (nollvision). 

Resultat - Så långt har vi nått 2015
•  Antalet medaljer och topp 8-placeringar i EM, VM inomhus och utomhus  
 och OS samt också vid JEM22år, JEM19år och JVM: IEM: Tre medaljer och  
 fem topp 8. VM: Fyra topp 8. 
•  Antalet friidrottare 20-22 år som når EAA:s U23-kvalgräns: 56 aktiva varav  
 25 män och 31 kvinnor.

•  Antalet friidrottare i åldern 15-25 år som tävlar på arena utomhus: 3 740.
•  Antalet löpare i motionslopp som känner sig som friidrottare och som en del  
 av  Svensk Friidrott: Mellan 21 och 28 procent av löparna ser sig som  
 friidrottare, något högre andel för de längre loppen.
•  Antalet löpare i motionslopp som är medlemmar i en friidrottsförening:  
 Anslutningsgraden ligger mellan 15 och 27 procent, den högre andelen för  
 de längre loppen.
•  Antalet friidrottare (barn, ungdomar, veteraner och vuxna löpare) i våra  
 föreningar: 64 737
•  Antalet skador: KLUB-projektet har varit igång under 2015 men har inte  
 mätt skadefrekvensen. Mätning av skadefrekvens bland ungdomar 12-15 år  
 kommer att påbörjas hösten 2016 liksom förslag på mätning av övriga  
 kategorier.

I ett antal av målen är det svårt att hitta relevanta mätmetoder. Den enkät som är gjord 
bland föreningarna ligger till grund för många svar men är samtidigt ett trubbigt instrument 

och ger i vissa fall indikationer och tendenser snarare än exakta resultat.

Ett av årets stora genombrott gjorde  
Elise Malmberg som är ny fyra genom 
tiderna på 400 meter häck efter en  
succésäsong där hon i landslagsdräkt 
sänkte perset i omgångar med totalt över 
2½ sekund och gick till semifinal på VM.
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Junior-EM i Eskilstuna blev en stor succé och därtill har det arrangerats en mängd nationella  
och internationella stortävlingar av högsta klass. Svensk Friidrott med föreningar har gott 
rykte som tävlingsarrangör.

Trenden att arenatävlingarna i Sverige i hu-
vudsak utgörs av ungdomstävlingar med 
seniorinslag håller i sig. Av de 164 centralt 
godkända arenatävlingarna i tävlingspro-
grammet är 109 tävlingar ungdomstävling-
ar som även har seniorgrenar. Förutom de 
tävlingar som är av galakaraktär är de rena 
seniortävlingarna framför allt av långlopps- 
karaktär.

Junior-EM succé
2015 stod Sverige ännu en gång som värd för 
ett internationellt mästerskap. Med Eskil-
stuna som värdstad blev det första gången 
Sverige arrangerade ett junior-EM (19 år) 
och det var första gången ett internationellt 
mästerskap arrangerades utanför de tre 
svenska storstäderna. 

Efter fyra dagars tävlingar kunde publik, 
deltagare och andra intressenter konstatera 
att det hade varit en härlig friidrottsfest på 
Ekängens IP i Eskilstuna. Sammanlagt 13 
800 åskådare skapade en fantastisk inram-
ning för deltagarna. Till detta bjöd Eskil-
stuna kommun och Eskilstunaföreningarna 
Eskilstuna FI, Gillberga-Lista IF, Råby-Re-
karne FF och Ärla IF på ett arrangemang 
av högsta klass. Ytterst få protester, genom-
tänkt regi och ett solitt engagemang hos 
hundratals funktionärer bidrog till att man 
kunde leverera ett mästerskap av yppersta 
klass för såväl deltagare som publik.

Svensk Friidrotts rykte som arrangör av in-
ternationella evenemang har sedan tidigare  

varit mycket gott men har efter junior-EM i 
Eskilstuna vuxit sig ännu starkare. 

Viktiga internationella evenemang
Ännu ett år har svenska arrangörer stått som  
värd för tävlingar på yttersta toppnivå i 
världen. XL-galan inomhus i Globen och 
Bauhaus-galan (fd DN galan) återfinns på 
högsta nivån i IAAF:s tävlingsprogram. Täv-
lingarna innebär bland annat att svenska 
elitaktiva får bra möjlighet att möta interna-
tionellt motstånd samt att friidrott är i fokus 
ännu en gång under året. 

På nivån under de två toppgalorna finns 
Folksam Grand Prix som i år inleddes med 
Sollentuna GP där framför allt Andreas 
Almgren satte avtryck med sin comeback på 
800 meter som han också vann med 1:45.59. 
Under Karlstad GP fick vi ännu en gång se 
VM-kvaljagande Andreas Otterling hoppa 
långt, 8.13 med lite för mycket vind i ryggen, 
nästan samtidigt kastade comebackande 
Kim Amb 82.04 i spjuttävlingen och under 
Göteborg Friidrott Grand Prix hoppade 
Khaddi Sagnia 6.53 inför en jublande publik. 

Folksam Grand Prix sändes för första 
gången i SVT Play med eftersändning i SVT 
vilket innebar ökade tittarsiffror jämfört 
med de senare åren.

Fler såg Finnkampen på Stadion
Finnkampen arrangerades i samarbete med 
Stockholms Stad och Stadionklubbarna. 
Målet sattes högt med fulla läktare och en 

särskild projektledare anställdes för ända-
målet. Stockholms Stadion lyckades inte fyl-
las men mer biljetter såldes än 2013. Arrang-
emangsmässigt fungerade tävlingen väldigt 
bra. Seniortrupperna bodde närmare Stadion  
än tidigare vilket underlättade transpor-
terna mycket och de finska domarna som 
kontrollerade tävlingen hade bara positiva 
anmärkningar i sin rapport. 

Hög nivå på svenska tävlingar

Stockholm Bauhaus Athletics Kids är ett 
arrangemang där barn kan prova friidrott.
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Fest vid Friidrotts-SM i Söderhamn
Söderhamn är en av de mindre orterna som 
stått som värd för Friidrott-SM, åtminstone 
i modern tid. Det hade visserligen sina nack-
delar på så sätt att det var svårt att finna 
boende, men samtidigt fanns det också en 
hel del fördelar så som exempelvis välfyllda 
läktare, en förening och kommun som enga-
gerade sig stort och en stad där alla visste att 
SM var på plats. 

Söderhamns IF som stod som värdfören-
ing gjorde det med den äran. Man hade fått 
till en del riktigt lyckade saker så som ett 
stort mattält i anslutning till arenan med en 
buffé som var mycket uppskattad bland de 
aktiva. Idrottsligt skötte sig Söderhamns IF 
med stöttning av Hälsinglands Friidrottsför-
bund mycket bra och med ett svenskt rekord 
(Angelica Bengtsson 4.61) blev det ett SM att 
minnas.

Inomhus-SM arrangerades ännu en gång i 

Sätra som nu har stått som värd för ISM fem 
gånger sedan första gången 1999. Stafett-SM 
i Sollentuna var ett samarrangemang mellan 
Svensk Friidrott och stockholmsföreningar-
na Hässelby SK, IFK Lidingö, Spårvägens 
FK, Turebergs FK och Täby IS. 

Bland övriga SM sticker USM i Karlskro-
na ut som ett arrangemang där arrangören 
spände bågen högt och gjorde mästerskapet 
till en extra festlig tävling för deltagare och 
ledare. Några debutantarrangörer fick vi 
glädjande nog också se. Här kan nämnas FK 
Studenterna som genomförde SM i halvma-
rathon i samband med Kungsholmen Runt.

SM-milen andra gången i Malmö
SM 10 km som Svensk Friidrott även i år 
arrangerade i Malmö tillsammans med för-
eningarna IK Finish, IF Friskis & Svettis 
Malmö, Heleneholms IF, Malmö AI och IK 
Pallas hade totalt drygt 1 000 löpare.

Året avslutades med nordiska mästerska-
pen i terräng som genomfördes i Kviberg, vid 
arrangörsklubbens Utby IK:s hemmaplan. 
Banan var mestadels gräs men också med ett 
backigare parti i skogsterräng. 

Den nationella klubblagtävlingen för fri-
idrottare i yngre tonåren, Kraftmätningen, 
genomfördes för tionde gången. I kvalom-
gången under försommaren kom 33 lag från 
31 föreningar till start i mixklassen. Därut-
över deltog elva lag med bara flickor och tre 
pojklag.

Täby IS arrangerade finalen där de indivi-
duella grenarna gick på Tibblevallen och den 
avslutande stafetten inför tusentals åskådare 
i samband med Finnkampen på Stockholms 
Stadion. Guldmedaljerna spreds ut på tre oli-
ka föreningar. Hammarby IF upprepade to-
talsegern i mixklassen från 2013, Örgryte IS 
tog andra raka segern i pojkklassen och Mal-
mö AI vann flickklassen för första gången.

Fanny Roos vann en överlägsen seger i kula vid Friidrotts-SM. SM i Söderhamn blev en stor fest med härlig inramning,  
bra stämning och skönt väder.
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Färre löpare i fler lopp
Intresset för att springa lopp fortsätter att 
vara stort. Under 2015 arrangerades 410 cen-
tralt godkända lopp vilket är en ökning mot 
ifjol och total gjordes 687 502 starter vilket 
är en knapp minskning mot året innan. Lop-
pen är inte bara tävlingar i löpning utan för 
många deltagare är de också en målsättning 
och en drivkraft för att röra på sig och är 
därigenom en värdefull katalysator för folk-
hälsan. För arrangörsföreningarna är intäk-
terna för loppen viktiga för finansieringen av 
verksamheterna de bedriver. 

De största loppen 2015 var Göteborgsvar-
vet, Midnattsloppet Stockholm, Tjejmilen, 
Lidingöloppet, Vårruset Stockholm och Asi-
cs Stockholm Marathon.

Arrangemangen håller överlag mycket 
hög nivå, men möter samtidigt allt större 
konkurrens från kommersiella aktörer med 
event- och marknadsföringsmuskler. Nya ut-
maningar och upplevelser lockar hela tiden 
och det är allt viktigare att friidrottsrörelsen 
arbetar tillsammans för att tydliggöra och 
utveckla de arrangemang som vi står bakom.  
Arbetet med detta har inletts inom projektet 
Svenska löpare under 2015 och kommer att 
blir mer omfattande under 2016.

Svenska löpare utvecklar löpningen
Projektet Svenska löpare, där Svensk Fri-
idrott arbetar tillsammans med Marat-
hongruppen, Lidingöloppet, Midnattsloppet 
och Göteborgsvarvet, är ett initiativ som har 
som målsättning att stärka löpningen i Sveri-
ge. Arbetet omfattar verksamhetsutveckling 
på föreningssidan, men även ett mer aktivt 
kommunikationsarbete för att nå ut med allt 
det friidrotten har att erbjuda löpare på alla 
nivåer – från de som inte börjat springa än 
till de som är bra men vill bli ännu bättre.  

Nya råd för säkerhet och starters
Året innehöll ett antal incidenter vid täv-
lingar i kastgrenarna. Därför har en grupp 
initierats som arbetar särskilt med säkerhet i 
kastgrenar och redan före jul genomfördes en 
inspektion av anläggningarna för USM-JSM 
2016 för att kontrollera huruvida kastburar 
och säkerhetsmarginaler är tillräckliga för att 
klara av tävlingarna ur säkerhetssynpunkt på 
ett godtagbart sätt. 

Under året har även ett starterråd inrättats. 
Rådet kommer att arbeta med rekrytering, 
utbildning och utveckling av starters och star-
terrelaterade frågor. Det kommer också att 
genomföras ett ”starterting” under 2016.

Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Öka publik och omsättning på våra gala- 
 tävlingar. 
•  Öka antalet deltagare i nationella tävlingar. 
•  Skapa grogrund för utveckling av fler attraktiva  
 lokala arenatävlingar framförallt för juniorer  
 och seniorer. 

Resultat - Så långt har vi   
nått 2015  
•  Åskådarantal och omsättning på våra gala- 
 tävlingar: 26 984 (XL-galan: 9 186,  
 Bauhaus-galan: 10 625,  
 Sollentuna GP: 2 573,  
 Karlstad GP: 3 400,  
 Göteborg Friidrott Grand Prix: 1 200).
•  Antal av IAAF och EAA sanktionerade årliga   
 galatävlingar: 5 (2+3).
•  Antal lokala arenatävlingar för juniorer och  
 seniorer: 160 (19-årsklass: 67, 22-årsklass: 8,  
 seniorklass: 138).

•  Antalet sanktionerade långlopp: 410 varav  
 20 stafetter.
•  Tittarsiffror våra stora evenemang (TV):  
 Bauhaus-galan: SVT - 150 min – 1 062 000,   
 XL-galan: TV4 - 60 min - 368 000,  
 TV12 - 59 min - 74 000,  
 Sollentuna GP: SVT2 - 18 min - 345 000,  
 Karlstad GP: SVT2 - 19 min - 244 000,  
 Göteborg Friidrott Grand Prix:  
 SVT24 - 19 min - 77 000,  
 Friidrotts-SM: SVT - 71 min - 525 000,  
 Finnkampen: SVT – 398 min – 1 691 000).

I ett antal av målen är det svårt att hitta relevanta mät- 
metoder. Den enkät som är gjord bland föreningarna  
ligger till grund för många svar men är samtidigt ett  
trubbigt instrument och ger i vissa fall indikationer och  
tendenser snarare än exakta resultat.

Fler och bättre ARRANGEMANG

Finnkampen på Stockholms Stadion var den stora friidrottsfesten som avslutade arena- 
säsongen för landslaget. Yolanda Ngarambe, Anna Silvander och Lovisa Lindh var sexa, 
trea, etta på 800 m.
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Antal anmälda i de största loppen

Tävling 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GöteborgsVarvet 45372 53848 58122 59617 62513 64738 65501 64325
Midnattsloppet, Stockholm 19186 20603 21151 24441 30300 36044 40773 37649
Tjejmilen, Stockholm 25676 25922 28091 30576 32111 33614 33050 31051
Lidingöloppet 21248 23444 23703 26704 27732 27899 29606 29838
Vår Ruset, Stockholm 26766 29069 29763 30324 32158 29605 28435 24080
ASICS Stockholm Marathon 18259 18827 20136 20651 21266 21736 22204 20260
Bellmanstafetten, Stockholm 9245 9535 10900 13780 14920 17900 18590 20055
Blodomloppet, Stockholm 7646 9666 9698 9862 13811 13612 17154 19357
Stockholm halvmarathon 9329 11176 13585 15158 16689 17209 17686 16075
Blodomloppet Uppsala 4700 6669 7794 9966 12547 13368 14055 13632
Blodomloppet, Linköping 9000 10626 11335 11463 13344 12790 13515 12780
Blodomloppet, Göteborg 7000 10349 9451 9370 11863 11382 11786 12192
Tjur Ruset, Stockholm 3456 4622 5108 5517 6678 11558 11961 11332
Midnattsloppet, Göteborg 7319 10680 12365 13828 14039 13969 14080 10871
Vår Ruset, Göteborg 19200 17500 16600 16600 16900 11995 11038 10767
Blodomloppet, Borlänge 3800 5083 4578 5096 7081 8655 9850 9921
Blodomloppet Umeå 4200 5999 7243 5584 7174 7291 6720 8806
Vår Ruset, Karlstad 9000 7759 7650 8040 9621 8601 8651 8775
Vår Ruset, Norrköping 7529 6586 6127 6655 8480 6782 6085 7240
Hässelbyloppet, Stockholm 3384 4327 5193 6102 7041 7630 6934 7194
Vår Ruset, Örebro 8730 7782 7800 7400 7610 6792 6300 6512
Blodomloppet, Jönköping 3400 3523 3999 4387 4761 6423 6529 6396
Vår Ruset, Västerås 7041 5830 5300 5400 5700 5784 5954 6314
Blodomloppet, Västerås 3162 3673 3418 3495 4901 5883 6433 6198
Vår Ruset, Malmö 10662 9967 8787 7497 6494 6588 6465 6169
Vår Ruset, Gävle 292 5112 5102 5900 6400 5645 6154 6044
Kretsloppet, Borås  2538 4009 4132 5621 5246 5403 5994
Vår Ruset, Vänersborg 6270 6004 5013 5245 5403 5249 5492 5938
Lundaloppet, Lund 1562 2548 3453 4011 4400 4493 5609 5655
Blodomloppet, Malmö 5100 5745 6098 6269 6626 6855 5927 5480
Midnattsloppet, Malmö      5166 6210 5422
Vår Ruset, Jönköping 6462 6283 6320 6337 6585 6328 5755 5165
Lidingö Tjejlopp 4953 5731 5598 6333 6005 5903 5251 5064
Vasastafetten, Mora 3060 3180 3510 4420 5030 5140 5500 5040
Vår Ruset, Halmstad 6274 6237 5938 5481 5116 5043 5069 5039
Vår Ruset, Sundsvall 6154 6179 5591 5220 5614 4753 5091 5010
Premiärmilen, Stockholm 1911 2670 3037 4014 4231 4129 4264 4893
Blodomloppet, Örebro 1832 3371 3186 2929 3750 4792 5204 4890
Vår Ruset, Växjö 7742 6782 5789 5045 4914 4224 4826 4858
Blodomloppet, Karlskrona   1352 1894 2894 3549 4001 4837
Vår Ruset, Östersund      4343 5170 4778
Blodomloppet Hudiksvall 3140 3415 3697 3856 4479 5030 4551 4709
Kungsholmen runt, Stockholm 312 1946 2187 3009 4006 4702 4877 4374
Nike Womens 10km, Stockholm        4145
Malmömilen     4377 5252 6904 6884 4068
Karlstad Stadslopp 2257 2836 3506 4020 4430 4414 4618 3871
Vår Ruset, Luleå 6524 5414 4735 4606 3348 3400 3164 3743
Springtime Helsingborg 1240 1387 2004 2397 2586 3838 3557 3741
Tjur Ruset, Karlstad 658 989 1183 1450 1838 2543 3216 3730
Stafettvarvet, Göteborg      1865 1995 3635
Dr Margaretaloppet, Kalmar 4044 3967 3743 3843 4351 4192 3681 3309
Finalloppet, Göteborg 1145 1663 1817 2058 3934 3829 3440 2971
Women’s Health halvmara, Sthlm       2031 2946
Göteborgsvarvets seedn lopp, Gbg  1783 2772 2782 3412 2693 3123 2879
Helsingborg marathon       3326 2759
Topploppet, Stockholm   2753 3474 4142 3883 3315 2725
Wings for life run, Kalmar       1049 2287
Luleå stadsmara 1092 1260 1153 2365 2158 1896 1948 2233
Å-loppet, Eskilstuna    1409 2856 3231 2915 2165
Varbergsloppet 412 882 1149 1400 1598 1736 1940 2099
Vår Ruset, Uppsala 3388 3400 3225 3108 2386 2200 2082 2000
Vår Ruset, Umeå 3700 3394 2645 2300 2200 1800 1820 1901
Ultravasan 45/90, Mora       1498 1848
Yddingeloppet, Malmö 700 1014 1253 1608 2034 2273 2010 1827
Prinsens minne, Halmstad 914 1447 1604 1864 2111 2162 1930 1804
Specialvarvet, Göteborg    1095 1231 1419 1694 1802
Sylvesterloppet, Göteborg 1470 1576 1339 1671 1357 1819 1963 1783
Victorialoppet, Borgholm 1260 1404 1408 1525 1480 1608 1711 1770
Blodomloppet, Visby 2178 2077 2100 2003 1650 2127 1770 1768
Växjöloppet 929 1200 1646 1451 1501 1873 1929 1755
S:t Olavsloppet, Östersund 1384 1417 1520 1682 1848 1802 2033 1736 
Malmö halvmarathon, höstmil    2667 2901 2196 1933 1732
Spring Cross, Stockholm 956 2280 2762 2602 2931 2774 1809 1717
Sicklaloppet, Stockholm    1502 1594 1602 1653 1656
Kraftprovet, Trollhättan 1158 1371 1129 1288 1317 1507 1554 1636
Falkenbergs stadslopp 877 1045 980 1293 1402 1630 1740 1611
Å-stadsloppet, Örebro 605 780 624 1190 1326 1564 1637 1570
Milspåret, Stockholm 890 1098 1266 1698 1635 1768 1550 1517
Göteborgs jubileumslopp      1166 1732 1483
Atea Norrköpings stadslopp     1087 1643 2101 1478
Nattloppet, Kalmar       1483 1354
Winterrun Göteborg       362 1280
Grabbhalvan Örebro 1766 1435 1339 1315 1300 1200 1064 1260
Mälarenergi stadslopp, Västerås   777 1035 976 1242 1153 1247
Linköping halvmarathon        1200
 
Blått=ökat antal deltagare Orange=minskat antal deltagare

Största elit- och motionsloppen
Tävling 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lilla Göteborgsvarvet, miniVarvet 8056 6759 10917 10865 11114 11666 12952 14463
Stockholm minimarathon 6611 7434 7525 7604 7416 6504 5664 4950
Midnattsloppet, Stockholm 1201 1239 1427 1383 1511 1553 1963 3734
Lilla Lidingöloppet 4665 4968 3909 3778 3899 3249 3408 3244
Lidingö skolstafetten 2500 2797 2804 2860 2936 3008 3172 2428
Kretsloppet, Borås    765 1411 1160 1434 1842
Kalv Ruset, Stockholm 233 373 443 556 681 828 1048 1831
Miniloppet, Karlstad 686 1193 1173 1565 1414 1436 1724 1601
Växjöloppet     1600 1710 1860 1450
Knatteloppet, Lidingö 2780 2920 1861 1631 1590 1440 1505 1434
Lilla Skärholmsloppet     716 993 1141 1316
Kalv Ruset, Karlstad 214 335 331 600 875 1063 1160 1227
Tolvanloppet, Bromma 665 925 831 1000 1070 1012 1140 1181
Blodomloppet Linköping   492 566 568 686 949 1106
Victorialoppet, Borgholm 398 926 801 942 471 917 984 1103
Lilla Kistaloppet     1141 815 760 985
Sicklaloppet, Stockholm      889 851 918
Trosa stadslopp    292 873 898 1057 875
Topploppet, Stockholm   0 662  701 808 875
Lerumsloppet 334 346 503 746 720 770 754 843
Karnevalsloppet      937 906 807
Kraftprovet, Trollhättan    239 625 723 652 774
Lilla Tjejmilen, Stockholm 750 735 839 903 888 849 761 769
KK-joggen, Katrineholm    639 705 702 706 768
Lundaloppet      280 245 736

Största barn- och ungdomsloppen   

Rekordmånga centralt godkända motionslopp arrangerades under 
året – 410 st.



26

Fler och bättre ANLÄGGNINGAR

Under året har anläggningskommittén ar-
betat med att förbättra de infrastrukturella 
förutsättningarna för utövandet av friidrott. 
Det gäller nya anläggningar inomhus och 
utomhus samt underhåll av befintliga. En 
sakfråga kommittén fokuserat mer på än ti-
digare är att genom påverkansarbete verka 
för att löparspår ska få vara kvar och även 
hålla en hög kvalitet.

Prioriterat i anläggningskommitténs arbe-
te är det kontinuerliga arbetet med lobbying 

och teknisk rådgivning. Denna verksamhet 
genomförs främst av kommitténs ordföran-
de, Johan Storåkers, när det gäller påverkans-
arbete gentemot kommuner och Rickard 
Bryborn när det avser teknisk rådgivning till 
föreningar och kommuner. Kommittén får 
varje vecka förfrågningar om stöd i de vik-
tiga anläggningsfrågorna. Det är tydligt att 
denna verksamhet är viktig för utvecklingen 
av friidrottsverksamheten runtom i landet. 

Anläggningsseminarium
I samband med Finnkampens första dag ar-
rangerades det på förbundskansliet i Stock-
holm ett anläggningsseminarium. Det var 
framförallt tjänstemän och politiker från 
olika kommuner och friidrottsledare som 
närvarade. Anläggningskommitténs Rickard  
Bryborn, tillsammans med Jan Sandberg och  
Nils-Olof Zethrin höll anföranden inom  
aktuella ämnen:

Tillgången till friidrottsanläggningar blir allt viktigare i konkurrens med andra idrotter och 
aktiviteter. Anläggningskommittén arbetar med stöd, rådgivning och påverkan i anläggg-
ningsfrågor.

Viktigt att säkerställa anläggningarna

Tingvalla IP i Karlstad är en flitigt använd friidrottsanläggning för träning och tävling. Folksam Grand Prix i Karlstad är en av årets  
höjdpunkter.
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Mål - Hit vill vi nå 2020
•  Att det i alla Sveriges städer med fler än 40 000 invånare ska finnas minst  
 en fullgod friidrottsarena med gräs och 400 meter långa, väl underhållna,  
 löparbanor. 
•  Vi ska öka andelen tätorter med 5 000-40 000 invånare som har minst en  
 fullgod anläggning för friidrottsföreningar, skolor och löpare. 
•  Att det i storstäderna ska finnas minst en fullstor hall med 200 meter långa  
 löparbanor och möjlighet till träning av de flesta friidrottens grenar. 
•  Att det i minst 15 av landets städer ska finnas arenor där Friidrotts-SM,  
 Folksam Grand Prix och internationella tävlingar kan arrangeras. 

Resultat - Så långt har vi nått 2015
•  Andelen kommuner med över 40 000 invånare som har friidrottsarena med  
 gräs och 400 meter löparbanor: 71%.
•  Antalet tätorter med 5 000-40 000 invånare som har en fullgod anläggning  
 för friidrottsföreningar, skolor och löpare: 64.
•  Antalet inomhushallar med 200 meter löparbanor: 23.
•  Antalet städer med arenor där Friidrotts-SM, Folksam Grand Prix och  
 internationella galatävlingar kan arrangeras: 37.

I ett antal av målen är det svårt att hitta relevanta mätmetoder. Den enkät som är gjord 
bland föreningarna ligger till grund för många svar men är samtidigt ett trubbigt instrument 

och ger i vissa fall indikationer och tendenser snarare än exakta resultat.

• Jan Sandberg framhöll både fakta och  
erfarenheter från projektet med den hög- 
kvalitativa friidrottshallen Telekonsult Arena,  
på Arenastadsområdet i Växjö.
• Anläggningskommitténs tekniske expert 
Rickard Bryborn talade om anläggningst-
render inom friidrotten. Aktuella ämnen 
som berördes var till exempel certifiering av 
friidrottsanläggningar, näridrottsplatser för 
friidrott och vilka leverantörer som finns.
• Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), redogjorde på ett över-
gripande plan för anläggningssituationen i 
Sverige och i vilket skick anläggningarna är.   

Genom en föreningsenkät och omvärlds- 
analys, samt med hjälp av Riksidrottsför-
bundet (RF) och SKL med information och 
analys av landets idrottsanläggningar, har 
kommittén en relativ god uppfattning om 
friidrottsanläggningarna i Sverige. 

Koncepthallar för flera idrotter
Anläggningskommittén har 2015 tillsam-
mans med Svenska Gymnastikförbundet 
genomfört ett arbete för att ta fram en el-
ler flera koncepthallar för båda idrotterna. 
Friidrott och gymnastik är två idrotter som 
passar bra tillsammans i en idrottshall. Med 
anledning av begränsade ekonomiska resur-
ser har dock arbetet stannat upp en till viss 
del men fortfarande är det långsiktiga målet 
att ta fram konkreta förslag och underlag. 

Den 24 april höll Johan Storåkers och  
Andreas Thornell tillsammans med företrä-
dare för Svenska Gymnastikförbundet ett 
föredrag vid RF:s och Sveriges Fritids- och 
kulturchefs föreningskonferens om kommu-
nal idrottspolitik och idrottsanläggningar. 
Anförandet handlade om idrotternas verk-
samhet med specifik inriktning på tankarna 
om en eller flera framtida koncepthallar. 

 Anläggningskommittén deltog också vid 
flera av årets höstmöten.

Mycket av friidrottens träning sker inomhus i idrottshallar under vinterhalvåret. Anläggnings-
kommittén arbetar för fler inomhushallar som går att använda för friidrott på olika nivåer.

Anläggningskommittén arbetar också med påverkansarbete kring löparspårens underhåll 
och utveckling.



Årsredovisning

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har under året 
haft 1017 (1007) medlemsföreningar. Knappt hälf-
ten av föreningarna är så kallade arenaföreningar 
med tävlings- och arrangemangsverksamhet medan 
resterande har tonvikt på motion. Denna breda 
verksamhet är friidrottens stora tillgång och av av-
görande betydelse för SFIF:s position och utveckling.

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

Den av Förbundsårsmötet antagna Verksam-
hetsinriktningen för 2014-2020 anger en ytterligare 
riktning – att på ett mer påtagligt sätt integrera 
den breda motionslöpningen i föreningarnas bas- 
verksamhet.

Medan föreningsverksamheten har tonvikt på 
friidrottsaktiviteter är SFIF:s centrala uppgift mer av 
stödjande slag alltifrån att skapa ekonomiska resur-
ser och utbildning till evenemangsstöd. Det yttersta 
ansvaret för internationellt tävlande i landslaget, 
landslagsutveckling och möjligheten att nå yppersta 
världselit för de allra bästa vilar i hög grad på SFIF 
tillsammans med ett antal resursstarka föreningar. 
Att understödja aktiva och tränare i ambitionen 
att nå en plats i landslaget balanseras alltid av det 
nationella ansvaret att ge föreningarna stöd att 
bedriva en kvalitativ friidrott inte minst för barn 
och ungdomar.

SFIF:s delaktighet och medverkan i såväl den 
nationella idrottsrörelsen under Riksidrottsförbun-
det- (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté- (SOK) 
paraplyerna som i de internationella friidrotts- 
gemenskaperna Internationella Friidrottsförbundet 
(IAAF) och Europeiska Friidrottsförbundet (EAA) 
med sina 214 respektive 51 medlemsländer är stark.

Resultat och ställning
SFIF har under året erhållit ett totalt stöd från RF 
om 12,1 MSEK (12,8) MSEK och SOK om 3,2 MSEK 
(2,8 MSEK). Därutöver har medel erhållits genom 
regeringens särskilda satsning, Idrottslyftet för för-
bundsutveckling, på 3,6 MSEK (3,7 MSEK).

Resultatet för 2015 visar ett underskott på -851 
KSEK (-2960 KSEK), vilket ska ställas mot budge-
terat resultat 40 KSEK. 

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret 
Organisatoriskt har året präglats av byten på viktiga 
ledningsfunktioner. Ordförande Björn Eriksson val-
des i maj till RF-ordförande och i slutet av september 
lämnade han förbundsstyrelsen. Toralf Nilsson tog 
över som tillförordnad ordförande fram till ordi-
narie årsmöte i mars 2016. Toralf  fick vid EAA:s 
kongress i april förnyat förtroende för ytterligare 
en fyraårsperiod och ingår numera också i exeku-
tiva ledningen under nyvalde norske ordföranden 

Svein-Arne Hansen. Vid IAAF:s kongress i Beijing 
valdes Kajsa Bergqvist in i Womens Committee, 
Anna Palmerius i Technical Committee. Vid VM 
valdes Christian Olsson in i Athletes Commission. 

Under maj deklarerade Anders Albertsson att 
han efter drygt tre år under hösten kommer sluta 
som generalsekreterare. Han efterträddes 1 oktober 
av Stefan Olsson. Kansliet har förstärkts med pro-
jektledare för årets Finnkamp samt Svenska löpare 
och en marknadskoordinator har rekryterats. Under 
sommaren gick Lennart Julin i pension efter närma-
re 40 års anställning, bland annat som redaktör för 
friidrott.se och tidigare tidningen Friidrott. 

Arbetet med att implementera Verksamhetsinrikt-
ningen har fortsatt under året och har också gjort 
tydliga avtryck i den verksamhetsplan som SFIF 
arbetat efter. Verksamhetsinriktningen är känd och 
etablerad i rörelsen.

Inför 2015 gjordes medvetna och offensiva sats-
ningar på bland annat Finnkampen och SM-mi-
len. Finnkampen är kanske förbundets viktigaste 
arrangemang och glädjande nog ökade såväl bil-
jett- som sponsorsintäkterna i jämförelse med för 
två år sedan, dock inte i den grad som budgeterats 
samtidigt som kostnadssidan ökade relativt 2013. 
I förhållande till den offensiva budgeten blev det 
ekonomiska utfallet för Finnkampen betydligt sämre 
och största enskilda anledningen till att vi redovisar 
ett minusresultat för året. Ytterligare några större 
poster har belastat resultatet negativt.

Vi kan glädja oss åt att sponsorsintäkterna 
fortsätter att öka. Våra sedan tidigare starka och 
långsiktiga relationer har också kompletterats 
med nya partners. Bland annat kom Craft in som 
ny klädpartner under året. Arbetet med att vårda  
relationer har förstärkts genom en marknads- 
koordinator samtidigt som det också ger större  
möjligheter att etablera nya kontakter.

Samarbetet med SOK är en viktig del av elitut-
vecklingen. Femton aktiva har ingått i Topp- och 
talangprogrammet och därutöver har vi också haft 
åtta aktiva i deras Utmanarsatsning.

Idrottsligt har det varit ett bra år med flera med-
aljer vid olika internationella mästerskap. Året in-
leddes med inomhus-EM i Prag där Michel Tornéus 
äntligen fick kliva upp överst på prispallen. Lite 
överraskande fick han sällskap av Andreas Otterling 
som tog brons liksom Angelica Bengtsson. Vid VM i 
Beijing blev det fyra topp-åttaplatser och det var väl-
digt nära medaljkänning för Angelica Bengtsson och 
Daniel Ståhl. Intressant är att våra fyra främsta på 
VM var 21-25 år, utöver Ståhl och Bengtsson också 
Khaddi Sagnia och Abeba Aregawi. Alla har många 
spännande år framför sig. I slutet av sommaren tog 
Jonas Buud guld och Kajsa Berg silver vid VM på 
100 km i holländska Winschoten.

Sommaren bjöd också på fyra stora mästerskap 
för ungdomar och juniorer i form av European 
Youth Olympic Festival för 16-åringar i Tbilisi, 
UVM i Cali, JEM 19 år i Eskilstuna och JEM 22 år 
i Tallinn. Totalt blev det 15 medaljer och ett tydligt 

bevis för att framtiden ser väldigt ljus ut.
Junior-EM för 19-åringar innebar hemmaplan då 

mästerskapen arrangerades på Ekängens IP i Eskil-
stuna. Den stora svenska truppen presterade på topp 
med fem medaljer varav ett mycket överraskande 
guld på manliga 4x100 m. Arrangemanget bjöd på 
stor publik som verkligen inspirerade de svenska 
deltagarna och den härliga atmosfären runt arenan 
väckte också stor uppmärksamhet internationellt. 
Likaså det hållbarhetsprogram som lanserades och 
som fick utmärkelse av IAAF som det bästa hållbar-
hetsinitiativet inom friidrotten på global nivå. Hela 
arrangemanget fick högsta betyg och blev en stor 
succé. Det finns all anledning att tacka Eskilstuna 
Kommun och samtliga inblandade för ett mycket 
gott samarbete.

Lika kul var det inte att IAAF vid ett styrelsemöte 
i april helt utan förvarning beslutade utse Eugene till 
värdstad för VM 2021. Under ett antal år hade SFIF 
tillsammans med Göteborgs stad närt en gemensam 
dröm och planerat för en kandidatur som en given 
del i Göteborgs 400-årsfirande. Hela hantering-
en andades mygel och korruption. Björn Eriksson 
ifrågasatte på ett kraftfullt sätt IAAF:s agerande 
vid kongressen i Beijing. Ett uttalande som under 
hösten visade sig väldigt berättigat och som väckt 
stor uppmärksamhet runt om i världen. Under året 
har beslut tagits om att kandidera för att få arrang-
era junior-EM 22 år 2019 samt veteran-VM 2020. 

Projektet Svenska löpare har med stöd av Post-
kodsstiftelsen och landets fyra stora långlopp-
sarrangörer tagit rejäl fart under året. Att ännu 
tydligare implementera motionslöpningen i vår 
föreningsstruktur är en prioriterad del i verksam-
hetsinriktningen. Intresset för att delta i våra många 
motionslopp är fortsatt väldigt stort även om vissa 
lopp märkt en stagnation. Årets totala siffror är de 
näst högsta någonsin.

I början av året etablerades Prestationscentrum 
för grengruppen sprint/häck med Falu Kommun som 
partner. Sedan tidigare finns kastgrenarna placerade 
i Växjö och styrelsen har också tagit inriktningsbe-
slut att starta upp Prestationscentrum för medel/
långdistans i Göteborg under 2016. 

Under året har verksamheten vid våra Riksidrotts-
gymnasier (RIG) och orter med Nationell Idrotts 
Utbildning (NIU) fortsatt. I dagsläget har SFIF 7 
RIG och 15 NIU. Dessutom bedrivs samarbete med 
sju orter på universitets/högskolenivå. RF har under 
året etablerat tre Riksidrottsuniversitet i Stockholm, 
Göteborg och Umeå samt elva elitidrottsvänliga 
lärosäten. 

175 ungdomstränare samlades i Falun för att 
delta i Ungdomstränarforum under en helg i okto-
ber. Här blandades teori med praktik och några av 
våra främsta tränare var engagerade som föreläsare. 
Ungdomstränarforum var ett samarbete med Trä-
narföreningen. Drygt 50-talet tränare har genomgått 
Certified Coach som har ersatt den tidigare juni-
ortränarutbildningen. 

Folksam Grand Prix-tävlingar har genomförts i 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
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Sollentuna (25 juni), Karlstad (22 juli) och Göteborg 
(5 september), vilka alla tv-sändes. I syfte att rationali-
sera hanteringen av tv-produktion, reklamförsäljning, 
inhyrning av tjänster med mera bildades 2011 ett 
aktiebolag. Samtliga aktier ägs av SFIF och ledningen 
har hämtats internt. Stockholm Bauhaus Athletics  
(tidigare DN Galan) var återigen en deltävling i Dia-
mond League. XL-galan är fortsatt en av de främsta 
galorna i världen inomhus.

Dopingfrågan har under året stått högt upp på 
agendan och SFIF är både aktiva och drivande. Ett 
nära samarbete är etablerat med RF:s antidoping-
grupp och 40-talet aktiva ingår i deras ”Out-of-compe-
tition-program”. Därutöver valde styrelsen under året 
att göra en extra förstärkning på tester utanför tävling.

Situationen för nyanlända flyktingar har på olika 
sätt präglat idrottsrörelsen. Under året har arbetet 
med en mångfaldsplan initierats och processen är i 
full gång i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 
Mångfaldsplanen skall ta hänsyn till kön, etnicitet, 
sexuell läggning och mångfald i gemen där alla skall 
känna sig välkomna i friidrottsfamiljen.

Förvaltning
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är 
samlat, Svensk Friidrotts högsta beslutande organ. 
Styrelsens åligganden beskrivs i stadgarna och upp-
giften är bland annat att driva Svensk Friidrotts verk-
samhet enlig dessa stadgar och förbundsårsmötets 
beslut. Förbundsstyrelsen skall verka för friidrottens 
utveckling i Sverige och ansvara för den internationella 
representationen.

Styrelsen består av nio ledamöter, fem kvinnor och 
fyra män samt en personalrepresentant som under året 
varit Magnus Fridell. Därutöver deltar på styrelsemö-
tena även generalsekreteraren, styrelsens sekreterare, 

ledamot från ungdomsrådet samt representant från 
valberedningen. I aktuella frågor deltar då och då 
sakkunniga tjänstemän från förbundskansliet med 
vilka man har ett nära samarbete. Styrelsen har under 
2015 haft 11 protokollförda sammanträden.

Förbundskansliet har under 2015 haft 20 personer 
anställda, 12 män och 8 kvinnor, varav två projektle-
dare, en för Finnkampen och en för Svenska Löpare.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
RF har i regleringsbrev från regeringen fått ett ökat 
anslag på 200 MSEK. Dessa medel kommer bland an-
nat användas för integration, Idrottslyftet, landslags-
stöd och generellt SF-stöd. Exakt fördelning kommer 
att preciseras under första kvartalet 2016.

Framtida utveckling  
Den antagna Verksamhetsinriktningen för 2014-2020 
har devisen ”fler och bättre” och fokuserar på fem 
områden: Föreningar, Ledare och tränare, Friidrottare, 
Arrangemang och Anläggningar. Avgörande förutsätt-
ningar för att tillgodose detta är välutbildade ledare 
och tillgång till anläggningar inomhus och utomhus.

För att kunna skapa ett fortsatt intresse för frii-
drott krävs att våra föreningar kan vara attraktiva 
mötesplatser och erbjuda aktiviteter för barn och 
ungdomar med möjlighet till aktiviteter på individens 
ambitionsnivå men också för vuxna elitsatsande och 
motionärer i föreningarna. 

Färdigställande av mångfaldsplanen kommer vara 
en prioriterad verksamhet under det kommande året. 

SFIF kommer också följa och bevaka det som hän-
der internationellt med fokus på dopingarbete, kor-
ruptionsfrågor och behovet av Good Governance i de 

högsta internationella organen.
Arbetet för att tilldelas internationella evenemang 

kommer att intensifieras där ambitionen är att vara 
med i ansökningsprocesserna för JEM 22-åringar 
2019, Veteran-VM 2020 och EM 2022. 

Planering och organisation inför Finnkampen på 
Stockholms Stadion 2017 kommer att starta skynd-
samt för att skapa bästa förutsättningar för ett bra 
arrangemang. 

På uppdrag av RF genomförs under 2016 en kart-
läggning och analys av barn- och ungdomsverksam-
heten. Detta arbete kommer ligga till grund för hur 
Idrottslyftsmedlem används under 2017-2019.

Diskussion pågår med SSSAB angående eventuellt 
ekonomiskt stöd till Bauhaus Galan för 2016. 

Den fortsatt ansträngda ekonomiska situationen 
ställer större krav på utökat samarbete och samför-
stånd inom hela friidrottsrörelsen. 

Ekonomisk utveckling i sammandrag 
(MSEK): 
 2015 2014* 2013   2012  
Intäkter  42,9 36,4 34,5    39,0   
Årets resultat -0,9 -2,96  -0,7    -0,8    
Balansomslutning  9,9 15,1 14,3   15,0  
Medelantal anställda  20,0 19,0    20,0 20,0 
 
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
den fullständiga resultat och balans-räkningen samt 
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i KSEK där 
ej annat anges.

* Resultat för 2014 är justerad, se Not 9 i  
årsredovisningen.

RESULTATRÄKNING (alla belopp avser ksek)
         
  2015-01-01 2014-01-01  

 Not 2015-12-31 2014-12-31  

Verksamhetens intäkter          
Nettoomsättning 1 19 941 14 257   
Erhållna offentligrättsliga bidrag 2 20 647 19 858   
Medlemsavgifter  2 348 2 335   
Summa intäkter  42 936 36 450 
  

Verksamhetens kostnader         
Lämnade bidrag och anslag  -6 914 -6 584   
Övriga externa kostnader 9 -20 580 -18 734   
Personalkostnader 3 -15 817 -14 046   
Avskrivningar  -125 -208   
Summa kostnader  -43 436 -39 572  

Verksamhetsresultat  -500 -3 122  

Resultat från finansiella investeringar        
  
Ränteintäkter m.m.  34 162   
Nedskrivning av aktier i dotterbolag  -385 -  

Årets resultat  -851 -2 960  
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BALANSRÄKNING (alla belopp avser ksek)    

Tilläggsupplysningar (alla belopp avser ksek)

Redovisnings och värderingsprinciper 
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/års- 
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för idiella föreningar. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

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

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

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

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

Årsredovisning

  
TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar  Not 2015-12-31 2014-12-31 

Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 4 165 200  
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i dotterbolag 5 50 50  
Summa anläggningstillgångar  215 250 

Omsättningstillgångar        
Varulager m m        
Varulager  436 216  
  436 216  
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  764 592  
Övriga fordringar  809 145  
Förutbetalda kostnader ochupplupna intäkter 6 957 1 687 

  2 530 2 424 

Kortfristiga placeringar        
Övriga kortfristiga placeringar 7 - 9 500  
  - 9 500  
Kassa och bank   6 705 2 701  
Summa omsättningstillgångar  9 671 14 841 

Summa tillgångar  9 886 15 091 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 8     
Balanserat resultat  6 330 9 290  
Årets resultat  -851 -2 960  
Summa eget kapital  5 479 6 330 

Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder  822 1 303  
Övriga skulder  329 369  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 3 256 7 089  
Summa kortfristiga skulder  4 407 8 761 

Summa Eget kapital och Skulder  9 886 15 091 

       

POSTER INOM LINJEN      
Ställda säkerheter  Inga Inga  
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Not 1 Nettoomsättning  2015 2014      
Idrottsverksamhetens intäkter  2 712 1 155 
Sponsring, reklam, annonser  15 852 11 309 
Försäljningsintäkter  1 377 1 793

Summa  19 941 14 257

       

Not 2 Erhållna offentligrättsliga bidrag  2015 2014 
Bidrag RF/SF-Stöd/Idrottslyftet/Elitstöd  15 717 16 462 
Bidrag SOK   3 214 2 788 
Bidrag EAA  262 308 
Bidrag IAAF  91 - 
Bidrag Postkodstiftelse  1 346 - 
Övr bidrag  17 300

Summa  20 647 19 858

Som bidrag räknas likvida medel från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag     
är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.      
  

       

         
Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter 2015 2014      
Styrelse och generalsekreterare  911 1 039 
Övriga anställda  8 597 7 587 
Ledararvode, landslagsersättningar  947 532 
Sociala avgifter enligt lag och avtal  4 463 3 937 
(varav pensionskostnader)  (1018) (911)

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 14 918 13 095

Pensionskostnader för generalsekreteraren 233 ksek (214 ksek). Uppsägningstiden för avtalet är från Svenska Friidrottsförbundets  
sida tolv månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från generalsekreterarens  sida gäller sex månader.     

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män     2015 2014      
Män  12 12 
Kvinnor  8 7

Totalt  20 19

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen    2015-12-31          2014-12-31 
Män        
Styrelse  4 6 
GS  1 1

Totalt  5 7 
Kvinnor        
Styrelse  5 4

Totalt  5 4

       

         
         
Not 4 Inventarier   2015 2014      
Ingående anskaffningsvärde  1 345 1 426 
Årets inköp  90 59 
Försäljning/utrangeringar  -137 -140

Utgående anskaffningsvärde  1 298 1 345 
Ingående avskrivningar enligt plan  -1 145 -1 077 
Försäljning/utrangeringar  137 140 
Årets avskrivning enligt plan  -125 -208

Ackumulerad avskrivning  -1 133 -1 145 
Utgående planenligt restvärde  165 200

31

Not 5 Aktier i dotterföretag     

Svensk Friidrott Produktion AB, 556850-3444, säte Solna     
Aktieinnehav  Totalt antal aktier Bokfört vär Resultat Eget kapital

1 000 1 000 50 -368 106
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SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 

Årsredovisning

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     2015-12-31          2014-12-31     

Förutbetalda hyror  226 205 
Förutbetalda företagsförsäkringar  45 41 
Förutbetalda kostnader idrottsevenemang   - 475* 
Övriga förutbetalda kostnader   686 966

Summa  957 1 212

Not 7 Kortfristiga placeringar 2015-12-31                   2014-12-31 

 Bokfört värde    Marknadsvärde              Bokfört värde  Marknadsvärde 
Räntepapper Nordea fast räntekonto -                   - 9 500 9 500

Summa 0                  0 9 500 9 500

Not 8 Eget kapital       

 Balanserat kapital  Årets resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång  6 330 -2 960 6 330 
Resultatdisposition  -2 960 2 960 0

Årets resultat   -851 -851

Utgående balans  3 370 -851 5 479

       

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2015-12-31           2014-12-31

Upplupna semesterlöner  587  664 
Arbetsgivaravgifter  452  473 
Folkhälsa/Löpning  154  1 500 
Ungdomsprojekt  -  140 
SOK   881  170 
Uppgörelse leverantör    2500* 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 182  1 642

Summa  3 256  4 589

*Resultat för 2014 är justerat då kostnad för  
uppgörelse med leverantör 2014-12-31,  
redovisningsmässigt borde ha tagits upp som  
kostnad under 2014. 
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Organisation

Hedersordförande 
H M Drottningen

Ordförande 
Björn Eriksson (t o m 2015-09-30)

Tillförordnad ordförande 
Toralf Nilsson (fr o m 2015-10-01)

Förste vice ordförande 
Karin Lundgren (t o m 2015-04-27) 
Toralf Nilsson (fr o m 2015-04-27  
t o m 2015-09-30)

Andre vice ordförande 
Toralf Nilsson (t o m 2015-04-27) 
Karin Lundgren (fr o m 2015-04-27)

Övriga ledamöter 
Lena Björk (fr o m 2015-03-29), Pia Bosdotter 
Olson, Jenny Kallur (t o m 2015-03-29), Jan 
Kowalski (t o m 2015-03-29), Gunilla Löthagen 
Sjöstrand, Johan Storåkers, Mats Åkerlind, Anna 
Öberg (fr o m 2015-03-29), Personalrepresentant: 
Stefan Olsson (t o m 2015-03-29), Magnus Fridell 
(fr o m 2015-03-29) 

Hedersledamot 
Arne Ljungqvist 

Valberedning 
Christina Liffner (ordf.), Krister Clerselius, Ce-
cilia Nilsson (t o m 2015-03-29), Mikael Romell, 
Anna Sunneborn (fr o m 2015-03-29), Siv Tjärner

Revisorer 
Lars Bauman (t o m 2015-03-29), Stefan Norell 
(fr o m 2015-03-29), Svante Nylén (fr o m 2015-
03-29), Elisabeth Werneman (t o m 2015-03-29)

Revisorssuppleanter 
Erik Gozzi (t o m 2015-03-29), Grant Thorntons 
revisorsbolag (fr o m 2015-03-29), Ove Vestin  
(t o m 2015-03-29)

Anläggningskommittén 
Johan Storåkers (ordf.), Rickard Bryborn,  
Ove Jonsson, Björn Lindén, Andreas Thornell 

Internationella kommittén  
Toralf Nilsson (ordf.), Anders Albertsson (t o m 
2015-09-14), Kajsa Bergqvist, Björn Eriksson  
(t o m 2015-09-30), Curt Högberg, Staffan 
Movin, Stefan Olsson (fr o m 2015-09-15),  
Anders Tallgren

Medicinska kommittén 
Sverker Nilsson (ordf.), Gunnar Bergqvist, Jenny 
Jacobsson, Jan Kowalski, Marina Sjöberg, Anna 
Öberg (fr o m 2015-03-29). Adj: Stefan Olsson, 
Toomas Timpka (t o m 2015-03-29), Karin 
Torneklint

Tävlingskommittén 
Mats Åkerlind (ordf.), Jan Ahlström  
(t o m 2015-03-29), Gunnar Holm, Åsa Jönsson  
(t o m 2015-03-29), Patrick Malmqvist (fr o m 
2015-03-29), Toralf Nilsson (t o m 2015-06-30), 
Mikael Romell, Lillemor Rönnbrant, Anders 
Tallgren, Stefan Olsson (t o m 2015-09-30), Karin 
Torneklint fr o m 2015-10-01), Andreas Thornell

Utmärkelsekommittén 
Anders Borgström (ordf.), Bengt Holmberg, 
Kerstin Rosén, Elisabeth Rosenberg 

Veterankommittén 
Ivar Söderlind (ordf.), Ulf Agrell, Anna Ek, Peter 
Hackenschmidt, Mikael Magnusson

Arbetsgruppen för statistik 
Jonas Hedman (ordf.), Lennart Julin, Johan Löf-
stedt, Mikael Magnusson, Rooney Magnusson, 
Bo Nordin

Aktivas råd 
Malin Dahlström, Petter Olson, Charlotte Schön-
beck, Stefan Tärnhuvud, Anna Wessman, Anna 
Jonsson, Karin Torneklint

Juridiska rådet 
Thore Brolin, Anders Malm, Anders Albertsson 
(t o m 2015-09-14), Stefan Olsson (fr o m 2015-
09-15)

Rådet för Ultradistanslöpning  
Johan Steene (ordf.), Fredrik Elinder, Jan-Erik 
Renström, Kerstin Rosenkvist, Helen Sandberg, 
Stefan Olsson (adj.)

Ungdomsrådet 
Viktoria Ämting (ordf.), Alice Andreasson, Han-
nes Gidlöf (från 2015-03-29), Linus Gustafsson 
(t o m 2015-03-29), Åsa Jönsson(t o m 2015-03-
29), Erica Lignell, Patrick Malmquist, Rebecka 
Markus (fr o m 2015-03-29), Alexander Rahm 
Johansson (t o m 2015-03-29), Sofia Sandgren  
fr o m 2015-03-29), Daniel Bergin

Starterrådet (fr o m 2015-11-01) 
Thomas Andrén (ordf.), Per Andersson, Stefan 
Appel, Tomas Jansson, Andreas Thornell

Övriga grupper
LOC JEM 2015 
Pia Bosdotter Olson (ordf.), Anders Albertsson, 
Mona Kanaan, Lennart Karlberg, Jörgen Landin, 
Lars-Olov Lundkvist, Karin Grute Movin (adj), 
Eva Norberg, Anette Pallhed, Andreas Thornell

Folksam Grand Prix styrgrupp  
Pia Bosdotter Olson (ordf.), Jonas Ekstam, David 
Fridell, Anders Olsson, Karin Lundgren

Projektgrupp för kastsäkerhet  
(fr o m 2015-09-30) 
Mats Åkerlind (ordf.), Anders Axlid, Mats  
Ahlberg, Josefin Berg, Anders Borgström,  
Andreas Thornell

Svenska löpare styrgrupp 
Anders Albertsson (ordf. t o m 2015-09-14), 
Stefan Olsson (ordf. fr o m 2015-09-15),  
Jesper Arkinger, Bo Edsberger, Toralf Nilsson  
(t o m 2015-09-10), Anders Olsson,  Göran  
Qvarfordt, Anna Öberg (fr o m 2015-09-10), 
Gunilla Dahlén, Jan Larsson, Hillevi Thor

Anställd personal
Anders Albertsson, generalsekreterare  
t o m 2015-09-14 
Stefan Olsson, idrottschef och  
t.f generalsekreterare fr o m  2015-09-14 
Karin Torneklint, förbundskapten  
Anders Rydén, ansvarig elitidrott och studier 
Mikael Norman, utbildningsansvarig 
Anna Jonsson, landslagskoordinator, 90% 
Daniel Bergin, ansvarig Barn och Ungdom, 
Ungdomsrådet 
Björn Lindén, ansvarig Idrottslyftet och  
föreningsutveckling 
Anders Axlid, grengruppschef kast 
Torbjörn Eriksson, grengruppschef sprint/häck  
Jan Larsson, marknadschef  
Magnus Malmsborg, marknadskoordinator 
Christina Berg, ekonomichef  
Johanna Berggrén, ekonomi, 90% 
Lennart Julin, hemsidesredaktör, statistik- och 
regelansvarig t o m 2015-06-15 
Fredrik Trahn, kommunikationschef föräldra- 
ledig t o m 2015-05-13 
Magnus Fridell, vik komm.ansv. t o m  
2015-05-13, kommunikatör fr o m 2015-05-14 
Elisabeth Rosenberg, GS-support, förlags- 
ansvarig, föreningsadministration 
Ellinor Jansson, reception, växel, kontorsservice 
Rolf Asplund, t o m 2015-06-30 
Andreas Thornell, tävlingsansvarig 
Gunilla Dahlén, ansvarig motion/långlopp, 60% 
Marika Borg Ström, projektanställd  
Finnkampen, t o m 2015-10-09 
Hillevi Thor, projektanställd Svenska löpare,  
fr o m 2015-04-13

Erika Kinsey, här på VM-uppladdning i Japan, 
gjorde comeback 2015 med flera världsresultat, 
bland annat 1.97 på lag-EM och är därmed trea 
genom tiderna utomhus i damer höjd.
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Internationella organisationer
International Association of  Athletics  
Federations (IAAF) 
Council: Arne Ljungqvist (hedersviceordförande) 
Technical Committee: Anna Palmerius  
Women’s Committee: Kajsa Bergqvist  
Competition Commission: Rajne Söderberg  
Athletes’ Commission: Stefan Holm  
Working group  
(to re-shape the one-day meeting programme):  
Rajne Söderberg (ordf.), Stina Funke 

International Athletics Foundation (IAF) 
Arne Ljungqvist  
(Vice ordf., ordf. fr o m 2015-11-28)

Internationella Olympiska Kommittén (IOC) 
Arne Ljungqvist (hedersledamot) 
Athletes´ Commission: Stefan Holm  
Members Election Commission,  
(fr o m 2015-06-01): Stefan Holm  
Nominations Commission,  
(t o m 2015-05-31): Stefan Holm  
Court of Arbitration for Sports:  
Conny Jörneklint 

European Athletic Association (EAA) 
Council: Toralf Nilsson  
Event & Competition Commission:  
Toralf Nilsson (ordf.) 
Athletes Commission: Christian Olsson  
Medical & Anti-doping Commission:  
Jan Engström  
European Athletics Court:  
Thore Brolin (vice ordf.) 
Member Federation Development Commission: 
Curt Högberg 

IAAF Diamond League  
General Assembly: Jan Kowalski, Anders Tallgren. 
Media Working Group: Johan Storåkers 

European Athletics Coaches Association 
Council: Bengt-Erik Blomkvist 

The Association of  European Athletics Meetings 
Organizers (Euromeetings) 
Rajne Söderberg (ordf.), Johan Engberg 

Association of  Athletic Managers (AAM)  
Council: Daniel Wessfeldt

Association of  Track and Field Statisticians 
(ATFS) Executive Committee:  
Lennart Julin (vice ordf.), Rooney Magnusson 

World Masters Athletics (WMA) 
Records Committee: Ivar Söderlind 

European Masters Athletics (EMA) 
Technical Board of Managers:  
Ivar Söderlind (Record Statistician)

Internationella möten
Nordic Congress, Prag, 5 mars 
Anders Albertsson, Björn Eriksson,  
Toralf Nilsson

European Athletics Congress, Bled, 11 april  
Anders Albertsson, Curt Högberg,  
Toralf Nilsson

Nordic Masters Athletics, Lyon, 8 augusti 
Anna Ek, Mikael Magnusson

EMA Regional Meeting, Lyon, 8 augusti 
Anna Ek, Mikael Magnusson  

WMA General Assembly, Lyon, 13 augusti 
Mikael Magnusson, Ivar Söderlind

50th IAAF Congress, Peking, 19-20 augusti 
Anders Albertsson, Björn Eriksson,  
Toralf Nilsson

Nordic GS Conference, Oslo, 24 september 
Stefan Olsson, Andreas Thornell

European Athletics Convention, Lausanne,  
15-18 oktober  
Curt Högberg, Toralf Nilsson, Stefan Olsson, 
Anders Tallgren, Andreas Thornell

European Athletics Extraordinary Congress, 
Lausanne, 16 oktober 
Curt Högberg, Stefan Olsson, Andreas Thornell

Nordic Meeting, Lausanne, 17 oktober  
Stefan Olsson, Andreas Thornell, Curt Högberg, 
Anders Tallgren

EAA Communication Manager Seminar,  
Lausanne, 18-19 oktober 
Magnus Malmsborg

European Clubs System & Youth Conference, 
Frankfurt, 6-8 november 
Daniel Bergin, Staffan Movin

Internationell tävlingsrepresentation
Reykjavik International Games, Reykjavik,  
17 januari Toralf Nilsson, (Technical Delegate)

European Athletics Indoor Championships, Prag, 
6-8 mars Pär Holm (Jury of Appeal)

European Champion Clubs Cup Track & Field 
Senior Group A, Mersin, 30-31 maj 
Claes Jurstrand (ITO)

European Athletics Team Championships, Super 
League, Tjeboksary, 20-21 juni Pär Holm (ITO)

European Athletics Team Championships, First 
League, Heraklion, 20-21 juni Anna Palmerius 
(ITO), Toralf Nilsson, (Organizations Delegate)

European Team Championships, 3rd League, 
Buka, 20-21 juni Mats Svensson (ITO)

ExxonMobil Bislett Games, IAAF Diamond Lea-
gue, Oslo, 11 juni Pär Holm (Technical Delegate)

European Cup Combined Events, Super League, 
Aubagne, 4-5 juli  Kjell Ahnstedt, (ITO) 

European Athletics U23 Championships, Tallin, 
9-12 juli Lars Danielsson (ITO), Jan Engström, 
(Doping Control Delegate), Roger Karlsson, 
(International Photo Finish Judge)

9th IAAF World Youth Championships, Cali, 
15-19 juli Pär Holm (ITO)

Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet 
Riksidrottsstyrelsen: Björn Eriksson (ledamot,  
t o m 2015-05-30, ordf. fr o m 2015-05-31),  
Krister Clerselius (ledamot, t o m 2015-05-31) 
Valberedning: Curt Högberg (t o m 2015-05-31)
Anläggningsrådet/Bosökommittén: Christina 
Liffner 
Digitaliseringsrådet: Pia Bosdotter Olson 
Dopingnämnden: Sofia Öberg 
Etik och juridikrådet: Thore Brolin 
Idrottsrådet: Johan Storåkers 
Internationella rådet: Toralf Nilsson 
Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer:  
Björn Lindén (t o m 2015-11-11)

SISU Idrottsutbildarna 
Förbundsstyrelsen: Björn Eriksson (ordf. fr o m 
2015-05-31), Kerstin Rosén (hedersledamot) 
Valberedning: Kerstin Rosén (ordf.  t o m 2015-
05-31)

Sveriges Olympiska Kommitté  
Styrelsen: Stefan Holm, adjungerad,  
IOK-medlem 
Aktivas kommitté: Susanna Kallur

Nationella möten
SOK:s årsmöte, Stockholm, 21 april  
Anders Albertsson, Björn Eriksson

RF-stämman och SISU-stämman, Helsingborg, 
29-31 maj Anders Albertsson, Patrick Malm-
quist, Toralf Nilsson, Pia Bosdotter Olson,  
Johan Storåkers

 Representation
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Utmärkelser 2015

Förtjänstmedalj i guld 
Toralf Nilsson IFK Lidingö FK 
Erik Wiger  Järvsö IF 
 
 
Förtjänstmedalj i silver 
Lena Brattgård GoIF Tjalve 
Anders Havdelin IFK Lidingö FK 
Ann-Mari Hevreng IFK Lidingö FK 
Assar Blomquist IFK Lidingö FK 
Ingvar Lindqvist IFK Lidingö FK 
Jan Åkerblom IFK Lidingö FK 
Lars Wahlström IFK Lidingö FK 
Lars-Eric Dahlstedt IFK Lidingö FK 
Mikael Tarandi IFK Lidingö FK 
Peter Lundqvist IFK Lidingö FK 
Rolf Lilja  IFK Lidingö FK 
Tom Anderzén IFK Lidingö FK 
Toralf Nilsson IFK Lidingö FK 
Kurt Andersson Istrums SK 
Bo Lindholm Järvsö IF 
Andreas Thornell Svensk Friidrott 
Gunilla Dahlén Svensk Friidrott 
Johanna Berggrén Svensk Friidrott 
Karin Lundgren Svensk Friidrott 
Nils-Egil Rosenberg Svensk Friidrott 
Jörgen Nicklasson Södra Vi IF 
Stefan Fredriksson Södra Vi IF 
Inge Samuelsson Vårgårda IK 
Rune Larsson Vårgårda IK 
Stig Sjögren Vårgårda IK 
Arnold Gustavsson Wärnamo SK 
Ronny Krönvall Wärnamo SK 

Förtjänstmärke 
Anna Palmerius GoIF Tjalve 
Krister Hultberg GoIF Tjalve 
Anders Carlehed Herrljunga SK FIK 
Jöran Westberg Huddinge AIS 
Lennart Hillbom Huddinge AIS 
Mats Krigh Huddinge AIS 
Ola Brandberg Huddinge AIS 
Olle Öhman Huddinge AIS 
Sonja Sköldsäter Huddinge AIS 
Anders Lärkert IFK Lidingö FK 
Jessica Lindén IFK Lidingö FK 
Johan Marmolin IFK Lidingö FK 
Bengt Eriksson Istrums SK 
Cecilia Hagström Istrums SK 
Peter Hagström Istrums SK 
Annika Arvidsson Järvsö IF 
Bo Holmstrand Järvsö IF 
Jan-Erik Jakobsson OK Gläntan 
Lars Alärd  Ryda SK 
Per Gunnar Lindberg Ryda SK 
Rune Bäck  Ryda SK 
Christer Fabricius Sisu Forshaga SK 
Bo Persson  Söderhamns IF 
Lina Haglund Söderhamns IF 
Hans Andersson Vårgårda IK

Förtjänstdiplom 
Naji Mohsin Eskilstuna FI 
Anna Palmerius GoIF Tjalve 
Krister Hultberg GoIF Tjalve 
Anders Carlehed Herrljunga SK FIK 
Arne Andersson Herrljunga SK FIK 
Bengt Hulander Herrljunga SK FIK 
Birgitta Saunders Herrljunga SK FIK 
Christer Andersson Herrljunga SK FIK 
Ing-Britt Sandin Herrljunga SK FIK 
Viktoria Oscarsson Herrljunga SK FIK 
Anders Bergström Huddinge AIS 
Anders Kingstedt Huddinge AIS 
Jöran Westberg Huddinge AIS 
Kim Hedbom Huddinge AIS 
Monica Kingstedt Huddinge AIS 
Ola Brandberg Huddinge AIS 
Peter Engström Huddinge AIS 
Peter Gabrielsson Huddinge AIS 
Anders Havdelin IFK Lidingö FK 
Anders Lärkert IFK Lidingö FK 
Assar Blomquist IFK Lidingö FK 
Jan Åkerblom IFK Lidingö FK 
Jessica Lindén IFK Lidingö FK 
Johan Marmolin IFK Lidingö FK 
Lars Wahlström IFK Lidingö FK 
Lars-Eric Dahlstedt IFK Lidingö FK 
Mikael Tarandi IFK Lidingö FK 
Rolf Lilja  IFK Lidingö FK 
Tom Anderzén IFK Lidingö FK 
Toralf Nilsson IFK Lidingö FK 
Kjell Eriksson IK Heros FIK 
Mats Pettersson IK Heros FIK 
Susanne Gardsjö IK Heros FIK 
Bengt Eriksson Istrums SK 
Eva Eriksson Istrums SK 

 

 
Annika Arvidsson Järvsö IF 
Bo Holmstrand Järvsö IF 
Sivert Andersson Järvsö IF 
Jan-Erik Jakobsson OK Gläntan 
Kristina Funeteg OK Gläntan 
Veronika Miledal OK Njudung 
Lars Alärd  Ryda SK 
Christer Fabricius Sisu Forshaga SK 
Mette Servold Sisu Forshaga SK 
Bo Persson  Söderhamns IF 
Lina Haglund Söderhamns IF
 

Förtjänstdiplom föreningar 
IK Heros FK  100 år 
Järvsö IF   100 år 
OK Gläntan  75 år 
Ryda SK    75 år 
Sisu Forshaga SK 75 år
 

Stora Grabbar 
Kim Amb  533 
Leif Arrhenius 534 
Meraf Bahta 535 
Angelica Bengtsson 536 
Ellinore Hallin 537 
Sofia Larsson 538 
Petter Olson 539 
Andreas Otterling 540 
Frida Persson 541 
Johan Rogestedt 542

Michaela Meijer etablerade sig på internationell seniornivå 2015, bland annat genom att 
bli 9:a i inomhus-EM och 13:e i VM, båda gångerna på personlig rekordhöjd.
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Godkända svenska rekord 2015
Män utomhus 
100 km väg 6:22:44  Jonas Buud  FK Mora Winschoten, NED 12. 9.2015

Kvinnor utomhus 
1 mile 4:23.07  Abeba Aregawi   Hammarby IF Brussel, BEL 11. 9.2015 
100 km väg 7:20:48  Kajsa Berg   Huddinge AIS Winschoten, NED 12. 9.2015 
Stav 4.60  Angelica Bengtsson   Hässelby SK Tjeboksary, RUS 20. 6.2015 
 4.61  Angelica Bengtsson   Hässelby SK Söderhamn 8. 8.2015 
 4.70  Angelica Bengtsson   Hässelby SK Beijing, CHN 26. 8.2015

Män juniorer (P19) utomhus 
1000m 2:23.25  Andreas Kramer  Sävedalens AIK Umeå 16. 8.2015 
 2:20.63  Kalle Berglund  Spårvägens FK Göteborg 5. 9.2015 
1500m 3:41.92  Kalle Berglund  Spårvägens FK Göteborg 14. 8.2015 
Spjut 77.32  Simon Litzell  Hässelby SK Bålsta 23. 5.2015 
 78.73  Simon Litzell  Hässelby SK Bålsta 23. 5.2015 
4x100m 40.01  Landslag  Eskilstuna 19. 7.2015 
 39.73  Landslag  Eskilstuna 19. 7.2015

Män inomhus 
1 mile 4:00.79  Elmar Engholm   Hässelby SK Fayetteville, AR 13. 3.2015 
Längd 8.30  Michel Tornéus   Hammarby IF Praha, CZE 6. 3.2015

Kvinnor inomhus 
Stav 4.68  Angelica Bengtsson   Hässelby SK Mouilleron-le-Captif, FRA 31. 1.2015 
 4.70  Angelica Bengtsson   Hässelby SK Praha, CZE 8. 3.2015

Män juniorer (P19) inomhus 
400m 47.43  Erik Martinsson  Gefle IF Stockholm/G 19. 2.2015

Kvinnor juniorer (F19) inomhus 
60m 7.26  Irene Ekelund  Malmö AI Sätra 21. 2.2015

Kostnader 2015 Intäkter 2015

Föreningar  
8%

Friidrottare  
16%

Ledare och Tränare  
2%

Arrangemang  
3%

Marknad och 
Kommunikation  
36%

Gemensamt  
35%

Gemensamt  
15%

Föreningar  
inkl.Anläggningar (0,1%)  
6%

Friidrottare  
38%

Ledare och Tränare  
6%

Arrangemang  
18%

Marknad och 
Kommunikation  

17%

Efter en rad av silvermedaljer för Jonas Buud 
kom 2015 äntligen guldet på VM 100 km med  
en segermarginal på över 13 minuter.

Fördelning av intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2015
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Generalsekreterarens ord

Verksamhetsinriktningen ”fler och bättre” 
är ett stort stöd och utmärkt verktyg. Den 
är också ambitiös och ställer stora krav på 
både personellt engagemang och resurser. 
Med tanke på vår de ekonomiska förutsätt-
ningarna som gäller för tillfället kommer vi 
behöva göra nödvändiga prioriteringar vil-
ket också innebär att vissa aktiviteter kom-
mer att behöva ”parkeras”.

Under 2015 har styrelsen inlett arbetet med  
en mångfaldsplan. Precis som med framtag- 
andet av verksamhetsinriktningen sker det 
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 
Mångfaldsplanen har ett brett anslag och 
kommer inkludera kön, etnicitet, ålder och  
flera andra olika aspekter. Värdet av ett fung-
erande och aktivt mångfaldsarbete kommer 
bli allt viktigare i framtiden.

SM-utredning för framtiden
Utöver mångfaldsplanen har vi också under 
hösten initierat flera olika utredningar som 
kommer att redovisas under 2016. Bland 
dessa kan nämnas SM-utredningen som har 
i uppdrag att hitta en fungerande balans 
i det nationella mästerskapsprogrammet. 
SM-tävlingar, oavsett nivå och ålder skall i 
all mening vara en av årets givna höjdpunk-
ter. Därför är det också viktigt att vi höjer 
statusen på våra SM-arrangemang. 

Vidare kommer vi också att se över olika 
typer av löparformer och löpararrangemang. 
Vad är egentligen löpning, var går gränser-
na och hur ska vi inom friidrotten förhålla 
oss till den utveckling som sker? Projektet 

Svenska löpare har en viktig roll i det arbetet 
och min absoluta förhoppning är att det ska 
vara en del av vår ordinarie verksamhet när  
projektet upphör i slutet av 2016. 

Finnkampen är fortsatt ett starkt varu-
märke med en fantastisk historia. Vi gjorde 
en medveten storsatsning på Finnkampen 
under 2015 som innebar en ökning av anta-
let sålda biljetter och ökat sponsorsengage-
mang. Det visar att det finns ett stort intresse 
för Finnkampen. Även om vi inte nådde bud-
getmålen kommer det arbetet att fortsätta 
inför kampen på hemmaplan i Stockholm 
2017. 

Bauhaus-galan, XL-galan och Folksam 
GP-tävlingarna ger fina möjligheter för våra 
aktiva att få tävla och visa upp sig på hem-
maplan. Det är förstås oerhört viktigt för 
både vår yppersta elit men också bredden 
och kanske framför allt nästa generation av 
svenska friidrottsstjärnor.  

Tack Julin 
Förbundskansliet är det operativa navet för 
Svensk Friidrott och under närmare 40 år har 
Lennart Julin haft förbundet som arbetsgi-
vare. En osannolikt lång period. Lennart har 
varit en fantastisk tillgång på många olika 
sätt. Främst är det kanske tidningen Fri- 
idrotts tillkomst på 70-talet och sedemera  
ansvaret för regler, resultat och statistik 
samt skapandet och arbetet med friidrott.se 
som bär hans signum. 

Lennarts kunskap och passion för friidrott 
har gjort att det han inte vet knappast är värt 
att känna till. Det kombinerat med en stor 
lojalitet med sin arbetsgivare har gjort Len-
nart till en mycket uppskattad medarbetare 
under fyra decennier!

Avslutningsvis; Jag har en positiv känsla 
när vi nu förbereder oss inför 2016 där för-
stås OS i Rio de Janeiro kommer att få stor 
uppmärksamhet! Det ska bli oerhört spän-
nande att följa våra aktiva framöver. Ser ock-
så fram mot ett fortsatt gott samarbete med 
hela rörelsen i vårt gemensamma uppdrag 
att stärka den svenska friidrotten!
 
Stefan Olsson, Generalsekreterare

Mångfalden gläder mig
Vid förbundsårsmötet 2014 fattades beslut om en ny verksamhetsinriktning fram till 2020. 
Det är nu den som vägleder oss fram de närmsta åren.
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmö-
tet inte är samlat, Svensk Friidrotts högsta 
beslutande organ. Styrelsens åligganden be-
skrivs i stadgarna och uppgifterna är bland 
annat att driva Svenska Friidrotts verksam-
het enligt dessa stadgar och förbundsårs-
mötets beslut, samt verka för friidrottens 
utveckling i Sverige.

Styrelsen har 2015 bestått av nio leda-
möter (fyra män och fem kvinnor) och en 
personalrepresentant. Därutöver deltar på 
styrelsemötena även generalsekreteraren, 
styrelsens sekreterare, ledamöter från ung-
domsrådet och en representant från valbe-
redningen. I aktuella frågor deltar då och då 
sakkunniga tjänstemän från förbundskans-
liet med vilka man har ett nära samarbete. 

Styrelsen har under 2015 haft 11 proto-
kollförda sammanträden.

Förbundsårsmötet
Förbundsårsmöte hålls en gång årligen. Mö-
tets uppdrag är att granska det gångna årets 
verksamhet och förvaltning och ta ställning 
till inkomna motioner och styrelsens för-
slag. Mötet ska också lägga fast verksam-
hetsinriktningen för de kommande åren och 
välja förbundsordförande och ledamöter i 
förbundsstyrelsen. Förbundsårsmötet 2015 
genomfördes i Söderhamn den 28-29 mars 
med 136 röstberättigade distriktsrepresen-
tanter.

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

Svensk Friidrotts styrelse 2015

Förbundsstyrelsen 2015: Magnus Fridell, personalrepresentant,  Anna Öberg, Stefan Olsson, generalsekreterare, Lena Björk, Johan Storåkers,  
Pia Bosdotter Olson, Karin Lundgren, vice ordförande, Toralf  Nilsson, tf  ordförande, Gunilla Löthagen Sjöstrand och Mats Åkerlind. 

Foto:

Samtliga bilder: Ryno Quantz

Förutom:

Deca Text & Bild: sid 6, 10, 18, 22, 23.

Getty Images: sid 7.

Daniel Bergin: sid 10, 13, 14.

Fredrik Karlsson: sid 11.

Thomas Alvreten: sid 12, 27.

Göteborgsvarvet: sid 19.

Rickard Forsberg: sid 25.

Meijcon van Velzen: sid 37.
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