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Svensk Friidrott ger sedan flera år tillbaka ut ett Nyhetsbrev. Där informeras fortlöpande om olika 
aktiviteter och vad som både har hänt och är på gång. Nyhetsbreven skickas ut varannan vecka (ca 25 
gånger/år) och går till alla föreningars och distriktsförbunds officiella adresser. Nyhetsbreven kan ses 
som ett komplement till den information som finns via hemsidan, www.friidrott.se och är en viktig del 
av vår kommunikation och informationen till rörelsen.

Till Förbundsårsmötet i Sollentuna 19-20 mars lämnade IFK Lidingö in en motion angående utveck-
lingsarbetet i Svensk Friidrott. En av punkterna i motionen som också antogs av mötet löd;
”att uppdra till styrelsen att regelbundet rapportera status i olika aktiviteter och utvecklingsprojekt till 
distrikt och föreningar på ett samlat sätt minst varje halvår - t ex till 1 september och 1 februari.”
Den första rapporten var planerad att komma ut under hösten men har av olika anledningar skjutits 
på framtiden. Nu är det i alla fall dags för den första officiella Förbundsrapporten. Målsättningen är 
att på ett enkelt och sammanfattande sätt presentera status och arbetsläge kring verksamhet, aktivi-
teter och projekt.

Med tanke på att vi är inne i adventstider vill jag också passa på att tacka Er alla för stort engagemang 
och arbete för Svensk Fridrotts bästa under 2016!

God Jul och Gott Nytt År hälsar

Stefan Olsson
Generalsekreterare

I den verksamhetsinriktning som Svensk Friidrott antog 2014 finns det fem olika fokusområden. 
Svensk Friidrott ska under perioden 2014-2020 fokusera på Fler och bättre:
• Föreningar
• Ledare/tränare
• Friidrottare
• Arrangemang
• Anläggningar

För att följa verksamhetsinriktningen antas en verksamhetsplan. I några fall har vi på grund av rå-
dande ekonomiska förutsättningar tvingats prioritera i verksamgetsplanen vilket innebär att inte alla 
planerade aktiviteter har genomförts. Kort kan man alltså konstatera att det i nuläget finns fler idéer 
och uppslag än vad det finns resurser för att kunna genomföra dem.

Nedan presenteras läget i respektive fokusområde. Presentationen ska inte ses som fullständig utan 
fokuserar på de viktigaste verksamheterna.

Verksamhetsplanen ”fler och 
bättre” 2016/2017

Svensk Friidrott antog vid Förbundsårsmötet 
en ny mångfalds- och inkluderingsplan, som 
finns att nladda ner under menyfliken SFIF 
info på friidrott.se. Arbetet med att imple-
mentera planen pågår fortlöpande och i olika 
sammanhang. Inte minst i samband med alla 
våra utbildningar. Men det bör också betonas 
att mångfalsabetet är ständigt närvarande 
och ständigt bör beaktas i den dagliga 
verksamheten.

Fler och bättre föreningar
Vi har under hösten tagit fram en ny utveck-
lingsplan för Idrottslyftet 2017-2019 där vi 
analyserat idrottsverksamheten för barn och 
ungdomar. Planen ligger till grund för hur vi 
ska använda resurserna. En av de viktigaste 
delarna är rekrytering av en föreningsut-
vecklare, och i oktober började Marie-Louise 
Dahlberg som föreningsutvecklare på kans-
liet. I planen finns också utveckling och orga-
nisering av alternativa tävlingsformer för barn 
och ungdomar 7-17 år samt utveckling av vår 
utbildningsverksamhet.

Under oktober genomfördes en utvärdering av arbetet 
med Föreningssmart. På plats på SFIF:s kansli fanns 
tre av de fem föreningar som varit med i pilotomgång-
en (Gefle IF, Glanshammars IF och Varbergs GIF) samt 
en SISU-konsulent från Halland respektive Örebro. Vi 
kommer under 2017 att växla upp processen genom att 
inkludera ytterligare 9 distrikt och målet är att 
genomföra Föreningssmart med minst 25 föreningar 
under 2017.  



Tränarseminarium genomfördes under 
oktober i Växjö och samlade drygt hundrata-
let tränare från samtliga grengrupper under 
tre dagar. Utvärderingen visade väldigt höga 
siffror och ytterligare bevis på att den här 
typen av aktiviteter behövs och efterfrågas.

Fler och bättre ledare/tränare

Uppdateringen av Friidrottens Allmänna 
Träningslära har pågått under hela året med 
Peter Wikström och Dejan Mirkovic som 
ansvariga. Arbetet är nu inne i slutfasen 
med de sista redaktionella korrigeringarna 
som skall komma på plats. Arbetet kommer 
vara slutfört och presenteras första delen av 
2017.

Utbildarutbildningen återupptogs efter 
några års frånvaro och genomfördes i Lund 
med knappt 20-talet anmälda. Då det finns 
ett stort behov i olika UC:n fanns det en 
förhoppning om ett större deltagande. 

Arbetet med en webbplattform för våra 
utbildningsverktyg har fortsatt i samarbete 
med Sisu idrottsutbildarna.

Utvecklingen av konceptet ”Utvecklingscen-
trum” har tillfälligt parkerats för att ingå i 
den större organisationsöversyn som styrel-
sen har ambitioner att starta under 2017.

Inbjudan till ny omgång av Certifierad Coach 
har skickats ut under hösten och utbildning-
en kommer att starta 25-26 mars 2017.

Skolidrottsförbundet har i samarbete med 
några av Svensk Friidrotts föreningar under 
hösten genomfört Skoljoggen. De har en 
ambition att fortsätta samarbetet med 
Svensk Friidrott och önskar få hjälp från 
friidrottsföreningar med lektionsutformning 
och skoltävlingar.

Fler och bättre friidrottare

Under hösten har ett arbete inletts med att 
ta fram stommen till en övergripande rekry-
teringsstrategi för Svensk Friidrott. Tanken 
är att utveckla några enkla och inspirerande 
tävlingsformer med syfte att nå ut till nya 
potentiella friidrottare i tonåren. Idag finns 
friidrottsskolor för barn 7-11 år. Det finns tre 
olika förslag:

• En fiktiv mångkamp för barn och 
ungdomar 10-13 år 
• En öppen tävling/kompiskampen 10-14 år 
• En lagtävling för skolor
 
Därefter ska det också tas fram konceptbe-
skrivningar för breddad rekrytering.

Projektet KLUB, Kunskap om långsiktig och 
utvecklande barn- och ungdomsträning, 
som innefattar datainsamling och har som 
mål att ta fram skadepreventionsprogram 
riktat till åldrarna 12-15 år, har under året 
fortsatt med Jenny Jacobsson som projekt-
ledare.  En studie på ett år för 12-15 åringar 
har startats under året. En datainsamling 
inleddes under oktober med målsättning att 
få med 500 ungdomar. En önskan är att fler 
klubbar och aktiva utanför Stockholmsom-
rådet är med i studien.

Prestationscentrum för medel- och långdistans öppnade i Göteborg 1 oktober i Göteborg. Centret 
drivs i samarbete med Göteborgs Friidrottsförbund och under hösten anställdes Johan Wettergren 
och Ulf Friberg som ansvariga. Det är tredje grengruppen som Svensk Friidrott startat ett presta-
tionscentrum för. Under 2013 öppnades Prestationscentrum kast i Växjö och 2015 startades Presta-
tionscentrum sprint/häck i Falun. Nu återstår hoppgrenarna och eventuellt också mångkamperna 
och det långsiktiga målet är att ha prestationscentrum för alla grengrupper inom några år.

Hjärtscreening har genomförts på de flesta 
som ingår i mästerskapsgruppen och nästa 
steg är att också genomföra hälsosamtal.

I samarbete med SOK, Sveriges olympiska 
kommitté, genomfördes ett precamp i portu-
gisiska Rio Maior inför OS i Rio. 

Till EM bjöds alla hemmacoacher in för ett 
specifikt program där både samordning och 
utbildning på plats ingick.

Den medicinska supporten har varit 
prioriterad i samband med samtliga mäster-
skap och landskamper.

Aktiva och tränare som ingår i mästerskapsgruppen har fått visst ekonomiskt stöd även om 
det inte varit på den nivå som vi hoppats på och önskat. Samarbetet med SOK har gjort att 
femtontalet aktiva och tränare haft ett mycket bra stöd i sina förberedelser inför OS.



Finnkampen är vårt kanske viktigaste arrang-
emang. Under 2016 fick det symboliseras 
genom andra upplagan av Finnkampsbåten, 
den här gången via Åbo till Tammerfors. 
Återigen var det en succé med cirka 800 
supportrar som hejade fram landslaget till en 
dubbelseger. Redan nu har förberedelserna 
inför Finnkampen i Stockholm 2-3 september 
2017 startat. Målsättningen är att sälja slut 
Stadion och det är därför viktigt att hela den 
svenska friidrottsrörelsen är involverade i det 
arbetet.

Fler och bättre arrangemang

I november genomfördes Långloppsforum i 
Stockholm med 30 deltagare. Kvalitetsarbete 
med föreläsare från många framgångsrika 
arrangörer samt erfarenhetsutbyte stod 
på programmet. Gruppen har nu en egen 
Facebooksida för att fortsätta utbyta tankar 
och idéer.

I början av juni genomfördes SM-milen för 
tredje gången. Det officiella svenska mäs-
terskapet på tio kilometer landsvägslöpning 
gav ännu en gång motionärer möjligheten 
att springa tillsammans med den absoluta 
svenska eliten.

För första gången genomfördes loppet i 
Stockholm och det i samarbete med Stock-
holm Marathon Gruppen. Loppet STHLM 10 
med SM-milen lockade cirka 3 500 deltagare 
och stora delen av svenska eliten - seniorer, 
22-årsjuniorer och veteraner - var också med 
och gjorde upp om medaljerna.

De tre Folksam Grand Prix-tävlingarna upp-
levde ett litet lyft under året med många 
fina resultat och större publik. Just publik-
intresset för internationella galor är annars 
en stor utmaning och därför planeras det för 
ett seminarium i ämnet och en arbetsgrupp.

Arbetet fortlöper främst genom insatser inriktade på lobbying och teknisk rådgivning. Kontakt 
med föreningar och kommuner samt i några få fall distrikt har skett fortlöpande.  Nya inom-
hushallar har under hösten bland annat invigts i Uppsala och Sollentuna. Dessutom kommer 
en ny hall i Gävle att tas i bruk under våren 2017. Även utomhus händer en hel del. Det är till 
exempel intressant att notera invigningen av en ”miniatyrarena” utomhus med en 200 meter 
lång rundbana i Hedesunda i Gästrikland.

Fler och bättre anläggningar

Utöver våra Fokusområden kompletteras nedan med redovisning av arbetsläget kring ytterligare 
några viktiga aktiviteter och verksamheter.

Den ansökan som gjorts i samarbete med 
Göteborgs Stad och Göteborgs Friidrottsför-
bund om Veteran-VM  2020 avgjordes med 
omröstning vid årets mästerskap i austra-
liensiska Perth i slutet av oktober. Trots ett 
mycket gediget och engagerat arbete så föll 
vi mot Toronto i omröstningen med 68-57.

Svensk Friidrott söker tillsammans med Gävle 
kommun och Gefle IFJunior-EM för 
22-åringar 2019. Europeiska friidrottsförbun-
det kommer att ta beslut om mästerskapet i 
slutet av april 2017. Gävle har ett starkt 
koncept och ligger väldigt bra till så mycket 
tyder på att det kommer bjudas på friidrotts-
fest på Gunder Hägg Stadion 2019.

Svensk Friidrott har också uppvaktat Borås 
Stad och IK Ymer om möjligheten att an-
söka om arrangörskapet av Junior-EM för 
19-åringar 2019, och även det mästerskapet 
kommer Europeiska Friidrottsförbundet 
besluta om i april nästa år. Processen har 
startat något senare och Borås Stad beräknas 
ta definitivt beslut om kandidaturen under 
januari 2017.

Svensk Friidrott kommer tillsammans med 
Göteborgs stad göra en förstudie om och 
under vilka förutsättningar som ett EM skulle 
kunna arrangeras på Ullevi 2022.

Svensk Friidrott har en strategi att visa intresse för olika typer av internationella eve-
nemang och har under 2016 tillsammans med ett antal städer och kommuner varit 
engagerade i ansökningsprocesser för fyra olika framtida evenemang.SM-utredningen som tillsattes efter För-

bundsårsmötet har presenterats på flera 
olika möten samt varit ute på remiss under 
hösten och kommer att presenteras som 
styrelseförslag inför årsmötet.

Några andra aktiviteter och 
verksamheter

Internationella evenemang



Under mars månad fastslog styrelsen ett förstärkt antidopingprogram för Svensk Friidrott. I början 
av december presenterades status och arbetsläge på vår hemsida. Då detta är både viktigt och 
prioriterat finns anledning att redovisa det också i denna rapport.

Antidopingarbetet

Antidopingkörkort 
Svensk Friidrott har under året utbildat 944 aktiva och ledare genom föreläsning i antidoping. Av 
dessa har 412 personer i dagsläget genomfört hela utbildningen som förutom föreläsningen består 
av en webbutbildning med kunskapstest och utfärdande av antidopingkörkort. Svensk Friidrotts 
styrelse har beslutat att alla som från och med den 1 juni 2017 aspirerar på att representera ett 
svenskt friidrottslandslag ska ha tagit antidopingkörkortet innan de kan bli uttagna.

Årlig information och uppdatering av preparat på dopinglistan 
Svensk Friidrott informerade i november det medicinska nätverket via ett nyhetsbrev om 
förändringar och uppdateringar av listan med förbjudna dopingpreparat. Nyhetsbrevet finns 
också under antidopingavdelningen på friidrott.se. 

Antidopingarbetet

Utländska aktiva i sommarträning i Sverige 
Svensk Friidrott har via friidrott.se infor-
merat friidrottsföreningarna att de som tar 
emot utländska aktiva ombeds kontakta 
Svensk Friidrott om detta för dialog.

Utökad information på hemsidan 
Svensk Friidrott har uppdaterat samtlig information under avdelningen antidoping på friidrott.
se, främst gällande nyheter på antidopinglistan, kostinformation och länkar till RF:s antidopingut-
bildning med presentationer och filmer. Utskick har gjorts till samtliga landslagsaktiva 2015-2016 
med information om var och när de olika antidopingföreläsningarna äger rum.

Ökade krav på ”Vaccinera klubben” 
Svensk Friidrott kommer under 2017 att kräva av föreningar som arrangerar SM-tävlingar, Folksam 
Grand Prix- och andra liknande tävlingar att de är ”vaccinerade mot doping”. I dagsläget har 72 
friidrottsföreningar genomgått RF:s program ”Vaccinera klubben mot doping”. 

Öronmärkta medel från nya och befintliga samarbetsavtal 
Svensk Friidrott har i år investerat 4,6 procent av intäkter-
na från avtal med samarbetspartners till antidopingarbetet. 
Bland annat har 280 000 kronor lagts på dopingkontroller.

Policy för aktiva som befinner sig i en internationell miljö för träning 
Svensk Friidrott har påbörjat arbetet med att ta fram en policy för aktiva 
och ledare som permanent eller i perioder vistas i en internationell miljö. 
Likaså har arbetet med ökad medicinsk kontakt med landslagsaktiva ut-
omlands inletts.

Antidopingambassadörer i landslaget  
Svensk Friidrott har fört en dialog med Ak-
tivas råd där samtliga ledamöter sagt ja till 
uppdraget som antidopingambassadör.



Svenska löpare började 2015 som ett projekt med stöd från fyra stora långloppsarrangörer; Stock-
holm Marathon Gruppen, Göteborgsvarvet, Midnattsloppet och Lidingöloppet. Styrelsen besluta-
de i augusti om att implementera Svenska löpare i den ordinarie verksamheten.

Övrigt

Styrelsen har beslutat att samma sju städer som nu är värdar för ett Riksidrottsgymnasium kom-
mer att fortsätta även under nästa period som inleds höstterminen 2017. Nya avtal skall under-
tecknas med RF och innebär alltså att Malmö, Växjö, Göteborg, Sollentuna, Karlstad, Falun och 
Umeå kommer att fortsätta bedriva Riksfriidrottsgymnasium.

I samband med styrelsens arbete under sommaren valde man att presentera ett antal övergri-
pande mål som inte alltid är knutna till något specifikt fokusområde. Arbetet med dessa mål, 
som presenteras nedan, kommer att intensifieras under 2017.

Övergripande mål inför 2017

• En undersökning är påbörjad om möjligheterna för en ökad digitalisering avseende bland annat 
stöd till föreningar gällande medlemsadministration. Annat som ingår är arbete med heltäckande 
IT-lösning för tävlingsadministration från sanktion till statistik och historik samt verktyg för analys.

• Förstärkt finansiering kommer vara en 
nödvändighet för att kunna genomföra det 
utvecklingsarbete och de projekt som vi vill 
framöver.

• En övergripande organisationsöversyn 
kommer att göras där allt från kansliets 
organisation, styrelsearbete inklusive kom-
mittéer och råd till UC-uppdragen samt 
distriktens roll ska ses över.

Intresset för att arrangera olika SM-tävlingar 
har minskat generellt de senaste åren, något 
som kräver en gemensam åtgärd inom frii-
drottsrörelsen. Svensk Friidrotts tävlingskom-
mitté kommer att återkomma i frågan.

Bauhaus förlängde under sommaren sitt 
engagemang som huvudsponsor till Svensk 
Friidrott för ytterligare en period.

Personal och organisation

Hillevi Thor, som haft en projektanställning 
som varit projektledare för Svenska löpare, 
kommer att fortsätta sin tjänst som ansvarig 
för Svenska löpare samt vårt arbete inom 
motion och hälsa. Det är en heltidstjänst som 
går över från projektanställning till en tillsvi-
dareanställning.

Marie-Louise Dahlberg började 1 oktober 
som projektledare för Föreningsutveckling. 
En heltidstjänst som sträcker sig fram till 
31 december 2017.

Ulf Friberg och Johan Wettergren är sedan 
1 oktober anställda på varsin halvtidstjänst 
vid Prestationscentrum för medel- och 
långdistans i Göteborg.

Rekryteringen av en ny Utbildningsansvarig är inne i slutfasen och kommer förhoppningsvis vara 
klar i inledningen av 2017. Uppdragsbeskrivningen bygger på ansvar för alla utbildningar av led-
are och tränare inklusive UC-verksamheten. Mikael Norman kommer övergå som Team Leader 
för hela landslagsverksamheten. Samtidigt får Daniel Bergin möjlighet att lägga större kraft på 
barn- och ungdomsverksamheten.

Fredrik Trahn, kommunikationsansvarig, kommer vara föräldraledig från mitten av februari till 
början av september. Magnus Fridell kommer att vikariera för Fredrik. Som vikarie för Magnus 
kommer Frida Hogstrand verka som kommunikatör med ansvar för hemsidan.

Meraf Bahta - Årets Friidrottare 2016


