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av Förbundsmötet 2007 fastställd
Verksamhetsinriktning 2008 – 2010

Guldglansen skall inspirera till friidrottsut-
övande på alla nivåer och i alla åldrar. Ung
som gammal, tjej som kille, glesbygdsinnevå-
nare som storstadsbo kan fascineras av friid-
rottens mångfald och möjligheter. Allt för
några – något för alla! Fler hallar betyder
framtida stjärnor på internationell nivå samti-
digt som friidrottsföreningar kan ta emot barn,
ungdomar och vuxna för rolig och utveck-
lande träning. Motorik och lek för de yngre –
folkhälsa och välbefinnande för de äldre.

Ungdomar – framförallt tonåringar – ska in-
spireras till att hänga kvar i friidrotten. Nya
tävlingsformer, bättre arenor, roliga
ledarlag/team, häftiga klubbmiljöer heter
några verktyg.

Universitet och högskolor ska tillsammans
med starka klubbmiljöer och satsande kommu-
ner bli nav i framtida Prestations Centra för
Friidrott. En möjlighet för kombinationen stu-
dier – elitidrott samtidigt som vi växlar upp
kompetensnivån på vårt eget utvecklingsar-
bete.

Ledarförsörjning skall tryggas genom en rad
program som Framtidsledare, Barn- och Ung-
domstränare, Elittränarutbildning juniorer och
seniorer, joggingtränare, domare, tidtagare
och speakerutbildningar ska vi se till att
Svensk Friidrott fortsatt leds av kunniga, kom-
petenta och stolta ledare.

Doping och droger är av ondo inte bara inom
idrotten utan i hela vårt samhälle. Svensk Fri-
idrott skall vara en föregångare i arbetet mot
en drog- och dopingfri idrott där information
och utbildning ska stävja dopingfusket.

Syfte:
Svensk Friidrott ska aktivt bearbeta kommunala beslutsfattare, politiker och fritidsförvaltningar för att an-
talet inomhushallar skall öka i hela landet. Friidrotten skall ha bra tillgång till moderna utomhusanlägg-
ningar såväl nya som att befintliga anläggningar underhålls i bra skick. En inventering av befintliga hallar
och utomhusanläggningar ska göras klar för att kunna jämföra var dessa finns i förhållande till landets fri-
idrottsklubbar och därmed ha ett underlag vid diskussionerna med beslutsfattare.

Mål 2008:
• 2008 ska det finnas beslut om att bygga ändamålsenliga hallar i minst tre av följande sju områden: 

norra Skåne, västra och norra StorStockholm, Uppsala, Gävle, Skövde och Trollhättan.

Inriktningsmål 2008-2010:
Under perioden ska en konkret strategi implementeras som säkerställer att alla friidrottsgrenar kan utövas
i rimlig omfattning i en tid när konstgräs etableras på alltfler idrottsplatser i landet samt att näridrottsplatser
för friidrott tillskapas.

Anläggningar
och hallar

Syfte:
Förbundet skall leva efter sunda ekonomiska principer och eftersträva en ekonomi i balans där intäkterna
till ca två tredjedelar skall utgöra egenfinansiering och en tredjedel bidrag från RF och SOK. För svensk fri-
idrott som helhet är det viktigt att förbundet medverkar till och stöttar ett optimalt nyttjande av andra in-
täktsflöden som t ex Lokalt aktivitetsstöd för klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet, Handslagsmedel
för särskild projektverksamhet, SISU-resurser för utbildning, sponsor-, reklam- och rättighetsintäkter eller
andra kreativa lösningar som från tid till annan kan vara aktuella (t ex lotteriverksamhet).

Mål 2008:
• Intäktsmålet är 43 miljoner med ett beräknat nollresultat för 2008.

Inriktningsmål 2008-2010:
Förbundsstyrelsen kommer att arbeta för att det egna kapitalet under treårsperioden uppnår 10 miljoner.
Härutöver skall förbundet arbeta för att Nya Handslaget kommer Friidrotten, dess SDF, FC och föreningar
till del. Vidare skall ansträngningar göras för att nyttja svensk friidrotts marknadsmässigt positiva position
och därmed ytterligare öka intäkterna från sponsor-, reklam- och rättighetsmarknaderna.

Finansiering

Syfte:
Svensk Friidrott skall arbeta professionellt och affärsmässigt gentemot sponsorer och samarbetspartners. 
Lyhördhet och flexibilitet inför trender och förändringar inom marknadsföringsområdet skall vara ett 
ledord. Vi skall ständigt utveckla våra tjänster och arrangemang för att vara fortsatt attraktiva för närings -
livet. Vi skall vara ödmjuka men med gott självförtroende ta betalt för våra rättigheter i paritet med friid-
rottens starka position hos idrottsintresserade svenskar. Vi ska vårda och stärka varumärket Svensk Friidrott.

Mål 2008:
• SFIF:s intäkt från sponsorer och samarbetspartners skall vara 22 MSEK.

Inriktningsmål 2008-2010:
Vi skall inrikta vårt arbete och våra erbjudanden på att säkerställa en fortsatt hög intäktsnivå som är så obe-
roende som möjligt av sportsliga framgångar. Med fortsatta framgångar vid OS 2008 i Beijing kan 
förutsättningarna förbättras ytterligare. Dock måste en medvetenhet finnas att vi inte alltid kan ta för givet
och räkna med att landslaget presterar på denna höga nivå. SM- och GP-arrangörer skall i samband med
ansökan om tävling med  SFIF avtala om vilka branscher arrangören äger rätt att kontraktera som exklusiva
sponsorer. SFIF:s ambition skall vara att begränsa antalet förbundsexklusiva branscher i syfte att möjliggöra
lokal finansiering.

Sponsorer
och samar-
betspartners

Syfte:
Media- och informationsavdelningens syfte är att sprida kor-
rekt information om Svensk Friidrott till allmänheten, friid-
rottsrörelsen och media. Avdelningen ansvarar för hemsidan
friidrott.se som Förbundsmötet beslutat som officiellt organ
för Svensk Friidrott. Avdelningen agerar som kommunikations-
stöd för landslaget, landslagsledning och förbundsledning.

Mål 2008:
• En modern friidrott.se ska vara den självklara kommunikationskanalen för Svensk Friidrott.
• SFIF:s mediaservice skall bland de15 största mediaaktörerna genom ett mätsystem med parametrar som

presskonferenser, mediaguide, resultatservice m m nå en nöjdhetsgrad på 75% hos de journalister som 
bevakar friidrott.

Inriktningsmål 2008-2010:
Årsberättelsen ska vara så heltäckande att den blir vald bland de tre bästa för ideella organisationer. 
Media ska inför varje stort utomhusmästerskap servas med en komplett fyrfärgspresentation av landslaget.
Arbetet med att skapa en databas för friidrottsresultat initieras. Denna skall vara tillgänglig för föreningar
och distrikt. På sikt skall den kunna användas för skapande av lokal statistik.

Media och
kommuni -

kation



vision
Vår vision är att vara en av landets mest attraktiva idrotter!

Vi skall vara det för utövarna i alla åldrar, för TV-publiken, för sam-
hällets beslutsfattare, för sponsorer och samarbetspartners.

Svensk Friidrott står för en positiv livsstil där både elit- och bredd-
verksamhet inspirerar och attraherar ung som äldre, kvinna som
man oavsett etniskt eller socialt ursprung.

Syfte:
Elit/landslagsavdelningens syfte är att säkra fortsatta framgångar på mästerskapen för eliten genom
att genomföra landslagsaktiviteter för optimala förberedelser inför mästerskap. Dessutom skall del
av verksamheten syfta till att stödja föreningars elitsatsningar t ex med centrala läger.

Mål 2008:
• Vid varje mästerskap är målet att 70 % av truppen ska prestera bättre än sin ranking vilket gäller

både för Senior- och Juniormästerskap.
• Både det manliga och det kvinnliga laget ska gå upp i Europacupens Superliga. Att vinna finnkam-

pen med samtliga fyra lag är också en given målsättning.

Inriktningsmål 2008-2010:
Fortsatt satsning på Elitidrottsskolan och en ny satsning för de precis utanför SOK:s Topp- och talang -
program. Stärka den medicinska servicen på de aktivas hemmaplan i samarbete med SOK. Säkra upp
de kunskaper som finns nationellt och internationellt genom att förnya kravanalyserna i de flesta gre-
narna. Un der lätta övergången från FIG och gymnasiestudier till högskole- och universitetsstudier genom
införandet av FPC. Fortsatt samarbete med Adecco för att hjälpa elitaktiva som slutar sin idrotts karriär
till arbete därefter. Göra en översyn av tränarutbildningen på junior och seniornivå.

Elit och
landslag

Syfte:
Svensk Friidrott ska centralt verka för att löpning som motionsverksamhet erbjuds på ett sånt sätt
att det lokalt i föreningar och motionslopp finns verksamhet som vem som helst kan var delaktig i.

Mål 2008:
• Färdigställa konceptet löptränarutbildning steg 1 och 2, vilket innebär att utveckla och producera

innehåll, kursplaner, dokumentation samt utbilda utbildare.
• Producera löparkalendern där alla större motionslopp redovisas, vilket skall öka tillgängligheten

för intresserade motionärer.
• Tillsammans med förbundets partner, Gocipp AB, genom projektet Livslunken nå företag och sko-

lor i syfte att engagera sina anställda/elever att röra på sig.

Inriktningsmål 2008-2010:
Svensk friidrotts jogging- och löptränarutbildningar ska etablera sig som den naturliga utbildnings-
vägen om man vill lära mer om träning och träningsledning och vara de kvalitativt och attrak -
tionsmässigt bästa utbildningarna. Alla FC ska erbjuda Löptränarkurs steg 1 och Svensk Friidrott
ska genomföra Löptränarkurs steg 2. Friidrotten skall sträva efter att skapa bryggor mellan indivi-
duell löpning och jogging som ett medel att få fler att känna sig delaktiga i den lokala
friidrotten Detta kan ske bl a via nya erbjudanden och tävlingsformer (”löpinitiativet”) för yngre.
Anordna arrangörsträffar för erfarenhetsutbyte från motionslopp samt sammanställa ett ”hjälpma-
terial”med tips och idéer för hur man genomför och populariserar ett lopp.

Motions-
löpning och

jogging

Syfte:
Svensk Friidrotts arrangemang och tävlingar ska utgöras av ett intressant och varierat program. Täv-
lingarna ska vara attraktiva vare sig man är aktiv, publik på läktaren eller i TV-soffan. Tävlingspro-
grammet ska ha ett brett utbud med tävlingstillfällen för alla.

Mål 2008: 
• Vid Folksam Grand Prix ska alla arenagrenar på mästerskapsprogrammet finnas med och alla

galor vara TV-sända.
• Vid SM-tävlingarna ska alla mästerskapsdiscipliner genomföras och tävlingarna ska ge chansen till

goda resultat med högsta sportsliga rättvisa.

Inriktningsmål 2008-2010:
Folksam Grand Prix ska locka stor publik både på arenor och i TV. Galorna ska ge senioraktiva en
chans till bra tävlingstillfällen inför publik. Galorna ska ligga i framkant arrangörsmässigt. 
Erbjuda ett intressant SM-program för alla discipliner inom friidrotten. Arrangemangen ska vara in-
tressanta att besöka och samtidigt erbjuda högsta kvalitet. Vi ska fortsätta att utveckla konceptet
Finnkampen och ytterligare arbeta för att göra tävlingen till hela Sveriges och Finlands angelägen-
het.

Arrange-
mang

Föreningarna
svensk friidrotts 

ryggrad

Internationell
verksamhet

verksamhetsidé
Friidrott skall ge alla som vill möjlighet att delta som aktiv, 
ledare, funktionär, tränare eller bara friidrotts   förälder.

Detta skall ske genom en nationellt täckande föreningsverksam-
het, utvecklad och anpassad till tidens krav på meningsfull fritid
och utövad i inspirerande och ändamålsenliga miljöer.

Ledar-
utbildning

Barn och
ungdom

Syfte:
Fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att prova och utöva friidrott och vi ska bättre behålla de ungdomar
som söker sig till föreningarna.

Mål 2008:
• Friidrottsskolor för nybörjare (barn & ungdomar) i minst 150 föreningar.
• Friidrotten ska öka sina närvarosiffror i LOK-stödet, ålderskategorierna 13-16 och 17-20 år.
• SFIF arrangerar erfarenhetsutbyte för ungdomstävlingsarrangörer.
• SFIF startar ett ”tonårsprojekt”

Inriktningsmål 2008-2010:
Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska bidra till ett positivt helhetsintryck av friidrott för alla, oav-
sett talang och idrottslig ambition. Vi ska arbeta för att avsevärt fler tonåringar deltar i verksamheten. SFIF ska
verka för att friidrottens roll stärks bland Sveriges skolelever och idrottslärare.

Syfte:
Det internationella arbetet syftar primärt till att få gehör och stöd internationellt för friidrottens viktiga fram-
tidsfrågor. En av dessa är att stora evenemang ska förläggas till Sverige.

Mål 2008:
• Minst ett nytt internationellt arrangemang i Sverige har beslutats
• Baserat på det IAAF/EAA Future-of Athletics-projekt, som Sverige initierat och är med och leder under 2007,

har minst ett nytt utvecklingsprojekt startats tillsammans med andra europeiska länder. 

Inriktningsmål 2008-2010:
Svensk Friidrott skall alltid vara väl representerad för att driva svensk friidrotts framtidsfrågor vid de interna-
tionella mötesplatserna med prioritet för europeiska möten.

Syfte:
Inom Svensk Friidrott ska verksamheten ledas av kompetenta ledare på alla nivåer. Svenska Friidrottsförbundet,
FC, distrikt och klubbar delar ansvaret för att ledare med rätt kompetens finns på rätt plats i organisationen.
Ledarutbildningar av olika slag (barnledare, ungdomstränare, juniortränare och seniortränare, fram tidsledare,
domare/funktionärer) är det viktigaste verktyget för att uppnå detta syfte.

Mål 2008:
• Alla klubbar ska erbjudas möjligheten att utbilda barnledare, ungdomstränare 10-14 år och ungdomsträ-

nare 14-17 år i alla FC. FC ska arrangera minst en kurs av varje typ årligen. 
• Totalt ska det utbildas minst 350 ungdomstränare 10-14 år, 150 ungdomstränare 14-17 år och 40 

ju nior tränare.
• SFIF arrangerar minst en junior- och seniortränarutbildning årligen för 60 tränare.
• En utbildning eller stimulansprogram för mer erfarna ”strategiska ledare” ska skapas 

Inriktningsmål 2008-2010:
Alla klubbar som har deltagare på USM bör ha minst ett ledarteam som genomgått ungdomstränarutbildning
14-17 år och alla klubbar som har deltagare på JSM bör ha minst en utbildad juniortränare.

Syfte:
Alla planer och aktiviteter inom svensk friidrott bygger på att det finns en aktiv friidrottsförening som driver
verksamhet. Svensk Friidrott ska arbeta för att stödja och utveckla denna infrastruktur som i hög grad handlar
om våra värderingar och vår förmåga att attrahera människor, deras engagemang och kunskaper.

Mål 2008:
• Framtidsledarutbildningar ska genomföras i alla FC och minst minst 200 ledare ska genomgå denna 

utbildning 

Inriktningsmål 2008-2010:
Minst en aktiv friidrottsförening ska finnas i varje större tätort. Människor, som utvecklar och leder förenin -
garna, ska känna sig motiverade och stödda som en av de allra viktigaste tillgångarna i friidrottens organi -
sation. Utbildnings-, utvecklings- och stimulansprogram för ”Framtidsledare” ska utvecklas och finnas på alla
olika erfarenhetsnivåer. Förbundsstyrelsen skall utreda möjligheterna att på sikt avskaffa de nationella 
sanktionsavgifterna när ekonomin så tillåter.
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Syfte:
Alla planer och aktiviteter inom svensk friidrott bygger på att det finns en aktiv friidrottsförening som driver
verksamhet. Svensk Friidrott ska arbeta för att stödja och utveckla denna infrastruktur som i hög grad handlar
om våra värderingar och vår förmåga att attrahera människor, deras engagemang och kunskaper.

Mål 2008:
• Framtidsledarutbildningar ska genomföras i alla FC och minst minst 200 ledare ska genomgå denna 

utbildning 

Inriktningsmål 2008-2010:
Minst en aktiv friidrottsförening ska finnas i varje större tätort. Människor, som utvecklar och leder förenin -
garna, ska känna sig motiverade och stödda som en av de allra viktigaste tillgångarna i friidrottens organi -
sation. Utbildnings-, utvecklings- och stimulansprogram för ”Framtidsledare” ska utvecklas och finnas på alla
olika erfarenhetsnivåer. Förbundsstyrelsen skall utreda möjligheterna att på sikt avskaffa de nationella 
sanktionsavgifterna när ekonomin så tillåter.



Guld till Svensk Friidrott och Sverige
av Förbundsmötet 2007 fastställd
Verksamhetsinriktning 2008 – 2010

Guldglansen skall inspirera till friidrottsut-
övande på alla nivåer och i alla åldrar. Ung
som gammal, tjej som kille, glesbygdsinnevå-
nare som storstadsbo kan fascineras av friid-
rottens mångfald och möjligheter. Allt för
några – något för alla! Fler hallar betyder
framtida stjärnor på internationell nivå samti-
digt som friidrottsföreningar kan ta emot barn,
ungdomar och vuxna för rolig och utveck-
lande träning. Motorik och lek för de yngre –
folkhälsa och välbefinnande för de äldre.

Ungdomar – framförallt tonåringar – ska in-
spireras till att hänga kvar i friidrotten. Nya
tävlingsformer, bättre arenor, roliga
ledarlag/team, häftiga klubbmiljöer heter
några verktyg.

Universitet och högskolor ska tillsammans
med starka klubbmiljöer och satsande kommu-
ner bli nav i framtida Prestations Centra för
Friidrott. En möjlighet för kombinationen stu-
dier – elitidrott samtidigt som vi växlar upp
kompetensnivån på vårt eget utvecklingsar-
bete.

Ledarförsörjning skall tryggas genom en rad
program som Framtidsledare, Barn- och Ung-
domstränare, Elittränarutbildning juniorer och
seniorer, joggingtränare, domare, tidtagare
och speakerutbildningar ska vi se till att
Svensk Friidrott fortsatt leds av kunniga, kom-
petenta och stolta ledare.

Doping och droger är av ondo inte bara inom
idrotten utan i hela vårt samhälle. Svensk Fri-
idrott skall vara en föregångare i arbetet mot
en drog- och dopingfri idrott där information
och utbildning ska stävja dopingfusket.

Syfte:
Svensk Friidrott ska aktivt bearbeta kommunala beslutsfattare, politiker och fritidsförvaltningar för att an-
talet inomhushallar skall öka i hela landet. Friidrotten skall ha bra tillgång till moderna utomhusanlägg-
ningar såväl nya som att befintliga anläggningar underhålls i bra skick. En inventering av befintliga hallar
och utomhusanläggningar ska göras klar för att kunna jämföra var dessa finns i förhållande till landets fri-
idrottsklubbar och därmed ha ett underlag vid diskussionerna med beslutsfattare.

Mål 2008:
• 2008 ska det finnas beslut om att bygga ändamålsenliga hallar i minst tre av följande sju områden: 

norra Skåne, västra och norra StorStockholm, Uppsala, Gävle, Skövde och Trollhättan.

Inriktningsmål 2008-2010:
Under perioden ska en konkret strategi implementeras som säkerställer att alla friidrottsgrenar kan utövas
i rimlig omfattning i en tid när konstgräs etableras på alltfler idrottsplatser i landet samt att näridrottsplatser
för friidrott tillskapas.

Anläggningar
och hallar

Syfte:
Förbundet skall leva efter sunda ekonomiska principer och eftersträva en ekonomi i balans där intäkterna
till ca två tredjedelar skall utgöra egenfinansiering och en tredjedel bidrag från RF och SOK. För svensk fri-
idrott som helhet är det viktigt att förbundet medverkar till och stöttar ett optimalt nyttjande av andra in-
täktsflöden som t ex Lokalt aktivitetsstöd för klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet, Handslagsmedel
för särskild projektverksamhet, SISU-resurser för utbildning, sponsor-, reklam- och rättighetsintäkter eller
andra kreativa lösningar som från tid till annan kan vara aktuella (t ex lotteriverksamhet).

Mål 2008:
• Intäktsmålet är 43 miljoner med ett beräknat nollresultat för 2008.

Inriktningsmål 2008-2010:
Förbundsstyrelsen kommer att arbeta för att det egna kapitalet under treårsperioden uppnår 10 miljoner.
Härutöver skall förbundet arbeta för att Nya Handslaget kommer Friidrotten, dess SDF, FC och föreningar
till del. Vidare skall ansträngningar göras för att nyttja svensk friidrotts marknadsmässigt positiva position
och därmed ytterligare öka intäkterna från sponsor-, reklam- och rättighetsmarknaderna.

Finansiering

Syfte:
Svensk Friidrott skall arbeta professionellt och affärsmässigt gentemot sponsorer och samarbetspartners. 
Lyhördhet och flexibilitet inför trender och förändringar inom marknadsföringsområdet skall vara ett 
ledord. Vi skall ständigt utveckla våra tjänster och arrangemang för att vara fortsatt attraktiva för närings -
livet. Vi skall vara ödmjuka men med gott självförtroende ta betalt för våra rättigheter i paritet med friid-
rottens starka position hos idrottsintresserade svenskar. Vi ska vårda och stärka varumärket Svensk Friidrott.

Mål 2008:
• SFIF:s intäkt från sponsorer och samarbetspartners skall vara 22 MSEK.

Inriktningsmål 2008-2010:
Vi skall inrikta vårt arbete och våra erbjudanden på att säkerställa en fortsatt hög intäktsnivå som är så obe-
roende som möjligt av sportsliga framgångar. Med fortsatta framgångar vid OS 2008 i Beijing kan 
förutsättningarna förbättras ytterligare. Dock måste en medvetenhet finnas att vi inte alltid kan ta för givet
och räkna med att landslaget presterar på denna höga nivå. SM- och GP-arrangörer skall i samband med
ansökan om tävling med  SFIF avtala om vilka branscher arrangören äger rätt att kontraktera som exklusiva
sponsorer. SFIF:s ambition skall vara att begränsa antalet förbundsexklusiva branscher i syfte att möjliggöra
lokal finansiering.

Sponsorer
och samar-
betspartners

Syfte:
Media- och informationsavdelningens syfte är att sprida kor-
rekt information om Svensk Friidrott till allmänheten, friid-
rottsrörelsen och media. Avdelningen ansvarar för hemsidan
friidrott.se som Förbundsmötet beslutat som officiellt organ
för Svensk Friidrott. Avdelningen agerar som kommunikations-
stöd för landslaget, landslagsledning och förbundsledning.

Mål 2008:
• En modern friidrott.se ska vara den självklara kommunikationskanalen för Svensk Friidrott.
• SFIF:s mediaservice skall bland de15 största mediaaktörerna genom ett mätsystem med parametrar som

presskonferenser, mediaguide, resultatservice m m nå en nöjdhetsgrad på 75% hos de journalister som 
bevakar friidrott.

Inriktningsmål 2008-2010:
Årsberättelsen ska vara så heltäckande att den blir vald bland de tre bästa för ideella organisationer. 
Media ska inför varje stort utomhusmästerskap servas med en komplett fyrfärgspresentation av landslaget.
Arbetet med att skapa en databas för friidrottsresultat initieras. Denna skall vara tillgänglig för föreningar
och distrikt. På sikt skall den kunna användas för skapande av lokal statistik.

Media och
kommuni -

kation


