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Svensk Friidrott är Svenska Friidrottsförbundet,
distrikten, föreningarna, aktiva och ledare. 
Tillsammans arbetar vi mot gemensamma 
mål för att friidrotten i Sverige ska vara 
stark och framgångsrik under den 
kommande tioårsperioden 
– Friidrott för 2010-talet.

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

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



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



Framtiden för friidrotten i Sverige är spän-
nande. Möjligheterna och utmaningarna att
fortsatt befästa friidrotten som en av de mest
omtyckta idrotterna i Sverige är många.

Förbundsårsmötet 2009 antog den nya led-
nings- och  planeringsprocessen ”Friidrott för
2010-talet”. Huvudsyftet med det nya pro-
grammet är att i högre grad än tidigare en-
gagera hela friidrottsrörelsen i en gemensam 

långsiktig treårig verksamhetsinriktning och
en kortare ettårig genomförandeplan.

Verksamhetsinriktningen ska beskriva var friid-
rotten i Sverige ska befinna sig 2013 och den
årliga genomförandeplanen ska visa vägen dit.

Friidrott för 2010-talet är resultatet av orga-
nisationsutredningen ”Svensk Friidrotts re-
gionala stödorganisation” som genomfördes
under 2007 och 2008.

Friidrott för 2010-talet

Friidrotten 
– populär och omtyckt
Friidrotten är en av de största
och mest populära idrotterna i
Sverige – både bland utövare
och publik. Friidrotten attrahe-
rar både ung och gammal, man
som kvinna. Tillsammans är vi
350 000 medlemmar organise-
rade i knappt 1 000 föreningar.

Utöver det deltar varje år en
halv miljon svenskar, där
många inte är förenings-
anknutna, i löpartävlingar och
motionslopp, samt att över en
miljon svenskar har löpning
som motionsform utan att tävla.



Fem prioriterade 
fokusområden
Förbundsstyrelsen har valt ut fem fokusområ-
den som de viktigaste områdena att gemen-
samt arbeta med fram till och med 2013.
Målen för dessa fem områden kommer från
det med distrikten och föreningarna gemen-
samma arbetet under 2009. Verksamhetsin-
riktningen antas av förbundsårsmötet och ge-
nomförandeplanen av ordförandekonferensen.

Svensk Friidrott har en gemen-
sam grundsyn som bygger på
glädje och respekt. Vi arbetar
för jämställdhet och jämlikhet
på alla nivåer. De ska finnas
plats för alla, oavsett ålder,

kön, ras, etnisk bakgrund, poli-
tisk åsikt eller sexuell läggning.

Svensk Friidrott arbetar mot
användning av doping och
droger.

Värdegrund



Fokusområde 2

Tränar och ledar-
utveckling
Mål 2013
• Antalet totala SISU-registrerade utbildningstimmar i friidrot-

tens distrikt skall vara 20 000 timmar (15 564 tim 2009)
• Öka antalet senior- och juniortränarutbildningsplatser med

50 %, varav det minst representerande könet ska vara
40 % (66 st utbildade varav 27 % kvinnor 2009)

• Varje distrikt ska genom sitt UC-samarbete erbjuda ett
komplett utbud av utbildningar för ungdoms- och klubb-
ledare

Kompetenta ledare är en av de viktigaste förutsättningarna för bra verksam-
het. Alla nivåer inom Svensk Friidrott delar på ansvaret för att vi har tillgång
till rätt kompetens på rätt plats. Därför ska vi prioritera tränar- och ledarut-
bildning.

Fokusområde 1

Elit och landslag
Mål 2013
• Sverige ska vara topp-10 i poängtabellen på varje EM 

(utomhus, inomhus, JEM 19, JEM 22) 
• Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-EM i Göteborg
• Sverige ska  finnas med i lag-EM:s Super League
• Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap

Elit- och landslagsverksamheten är en av de viktigaste drivkrafterna för all annan verk-
samhet och den är bland annat beroende av väl fungerande föreningar. Verksamheten
inom området elit och landslag syftar till att skapa förutsättningar för fortsatta mäster-
skapsframgångar. Som en del i arbetet med att uppnå detta ska verksamheten stödja
föreningarnas elitsatsningar via till exempel centrala läger, utbildningar 
och kurser för aktiva och tränare.

Fokusområde 1

Fokusområde 2

Elit och landslag

Tränar och ledar-
utveckling



Föreningsutveckling
Mål 2013
• Totalt 1 000 ledare ska ha genomgått utbildning för 

organisationsledare motsvarande dagens framtids-
ledarutbildning (200 st 2009)

• 1 500 aktiva 18-19 årsjuniorer som tävlar utomhus på 
arena (950 st 2009)

• 300 föreningar ska delta i planeringsprocessens höstmöten

Allt vi gör inom Svensk Friidrott och vill uppnå bygger på att det finns 
tillräckligt många väl fungerande föreningar, de är vår ryggrad. Därför 
är vår strävan att det ska finnas minst en attraktiv friidrottsförening i varje 
tätort med mer än 10 000 inv. och friidrottsverksamhet på så många 
platser som möjligt i Sverige. Man ska kunna friidrotta där man bor.

Fokusområde 3

Arrangemang
Mål 2013
• Arrangörer av SM, Folksam Grand Prix, Finnkampen 

samt galor på internationell nivå ska skapa en modell 
med nyckeltal för kvalitetssäkring av arrangemangen

• Centralt sanktionerade tävlingar ska uppgå till 550 
(457 st 2009) varav minst sex på Folksam Grand 
Prix-nivå och minst tre på internationell nivå

• Antalet tävlingsarrangörer ska uppgå till 250 
(222 st 2009)

Tävlingsverksamhet är en av grunderna inom Svensk Friidrott. 
Tävlingsprogrammet ska ge många möjligheter att tävla. Vi ska 
genomföra och visa upp välarrangerade, intressanta och varie-
rade arrangemang. Tävlingarna ska vara attraktiva för aktiva, 
ledare, funktionärer såväl som för publik, sponsorer media och 
andra intressenter.

Fokusområde 4

Föreningsutveckling

Arrangemang



Fokusområde 3

Barn- och ungdoms-
verksamhet
Mål 2013
• Antalet LOK-stödssammankomster (7-20 år) ska

vara 260 000 st (223 000 st 2009)
• 2 000 barn- och ungdomstränare ska utbildas under 

perioden 2011-2013 (500 st 2009)
• 200 arrangörer och 14 000 deltagare i friidrottsskolor motsvarande

Nordea Friidrottsskola

Fler barn och ungdomar än idag ska ges möjlighet att prova och utöva friidrott. För att 
nå de flesta andra målen och för att vara fortsatt livskraftiga behöver vi fokusera på 
att behålla de tonåringar vi har och stimulera fler att hålla på med friidrott.

Fokusområde 5

Övriga prioriterade verksamhetsområden
• Motionslöpning
• Internationellt arbete
• Anläggningar och hallar
• Finansiering
• Media och kommunikation
• Sponsorer och samarbets-

partners

• Medicinskt nätverk på lokal
nivå för elitaktiva*

Barn- och ungdoms-
verksamhet

Elit och
landslag

Tränar-
och ledar-
utveckling

Förenings-
utveckling

Arrange-
mang

Barn- och
ungdoms-
verksamhet

* Detta innebär för den enskilde aktive: snabb
tillgång till medicinsk bedömning, adekvat 
diagnostisering, adekvat behandling och upp-
följning, skadeförebyggande åtgärder.
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