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Ordföranden har ordet

sitter nu som klistrade framför TV:n när Carro, Christian 
och de andra tävlar. Aldrig förr har friidrotten haft en så 
stor publik som nu! Det är också roligt att kunna konstatera 
att det bakom våra etablerade stjärnor finns en rad mycket 
duktiga juniorer. Både JEM19 och JEM22 blev våra mest 
framgångsrika hittills med sammantaget elva medaljer. Det 
bådar gott inför framtiden. Förhoppningsvis ska några 
av dessa hinna etablera sig i senioreliten redan till EM i 
Göteborg 2006!
 Det finns skäl att i detta sammanhang erinra om de 
viktiga insatser som våra skickliga friidrottstränare gör. 
Talang hos dem som satsar på att nå elitnivå är förvisso 
en förutsättning för framgång, men utan skickliga tränare 
räcker det sällan långt. Framgångarna för svensk friidrott 
under senare år måste också ses i ljuset av det arbete vår 
förbundskapten Ulf Karlsson, i nära samarbete med Anders 
Rydén och Nils-Egil Rosenberg, gör för att bland både 
aktiva och tränare skapa en lagkänsla. Många har vittnat om 
hur viktigt det är även i en individuell idrott som friidrott. 
 Vid sidan om det som skänker yttre glans åt svensk 
friidrott pågår ett mer vardagsnära arbete. Det material som 
under Rolf Asplunds ledning tagits fram för utbildning av 
barn- och ungdomstränare är nu färdigt. Mottagandet har 
varit mycket gott. Vi har nu ett modernt och pedagogiskt 

Aldrig har toppen av svensk friidrott varit så stark som nu. 
Efter tolv EM-medaljer 2002 blev det nio VM-medaljer 
2003, och därav sex av allra ädlaste valör! Det är så att 
man får nypa sig i skinnet flera gånger för att förstå att det 
verkligen är på riktigt.
 Som en bekräftelse på svensk friidrotts framgångsvåg 
kom beskedet alldeles före jul att Christian Olsson 
respektive Carolina Klüft utsetts till årets främsta friidrottare 
i Europa. Två svenskar, samma år. Otroligt men sant! Att 
Carro dessutom fick Svenska Dagbladets bragdguld var 
kanske ingen överraskning efter VM-guldet, men det kan 
inte ha varit lätt för juryn att välja henne framför Christian. 
Jag undrar om de inte bägge blivit bragdguldmedaljörer ifall 
Christian vunnit sitt guld i sista hoppet i stället för första, så 
som han gjorde vid inomhus-VM.
 Vid sidan om Carro och Christian har Stefan Holm 
och Kajsa Bergqvist också haft en fin säsong med VM-guld 
inomhus och silver respektive brons utomhus. Även om 
Stefan var besviken efter sitt VM-silver utomhus måste det 
framhållas att hans framgångar detta år är de största hittills 
i hans karriär. Det gäller också vår femte VM-medaljör, 
Patrik Kristiansson, som följde upp de fina prestationerna 
från 2002 (EM-silver inomhus och fjärdeplats utomhus) 
med ett VM-brons, också i hans fall den hittills största 
framgången.   
 Succéerna för svensk friidrott har bidragit till ett starkt 
ökat intresse för vår idrott. Många människor som aldrig 
skulle ha kommit på tanken att gå på en friidrottstävling 
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2003 blev ett av de mest framgångsrika åren någonsin med bland annat fem 
svenska VM-medaljer i Paris! Fr v Christian Olsson (guld i tresteg), Stefan 
Holm (silver i höjd), Carolina Klüft (guld i sjukamp), Kajsa Bergqvist (brons i 
höjd) och Patrik Kristiansson (brons i stav). Foto: Bildbyrån 



material som under flera år framåt kan användas i våra 
utbildningar. Vi kan också glädjande nog konstatera att 
inte mindre än 1.531 personer under de senaste tre åren gått 
igenom dessa utbildningar. Hela satsningen har möjliggjorts 
av det generösa sponsorbidrag som vi fått från Folksam. 
Även sedan det sponsorstödet nu har upphört kan vi 
förhoppningsvis fortsätta utbildningssatsningen med hjälp 
av de så kallade handslagspengar som statsmakterna ställt 
till idrottens förfogande från Svenska Spels vinstmedel. 
Vi behöver betydligt fler ledare för att kunna möta det 
glädjande stora intresse hos barn och ungdomar som i dag 
finns för att pröva friidrott.
 En annan satsning under året har varit att arrangera 
regionala träffar med friidrottsledare på förenings- och 
distriktsnivå för att dessa ska få möjlighet att utbyta 
erfarenheter och diskutera hur svensk friidrott kan utvecklas. 
Arbetet har letts av Curt Högberg och Erik Hafström 
från förbundsstyrelsen. En slutsats från mötena är att det 
finns ett stort behov att träffas och lära av varandra. SFIF 
kommer att fortsätta skapa mötesplatser för sådana samtal.
 Förbundsstyrelsen har under året lagt om SFIF:s budget. 
Syftet är att för medlemmarna tydligare kunna redovisa till vad 
resurserna används. Vi har därför utformat en programbudget 
där varje program är ett resursanvändningsområde. Program-
men i det nya budgetsystemet är dessa:

• Nationell och internationell representation
• Interndemokrati/Valda organ
• Information
• Stöd lokal verksamhet
• Barn- och ungdomsutveckling
• Svenska mästerskap
• Landskamper och internationella mästerskap
• Elitutveckling
• Finnkampen
• Marknad
• Gemensamt

De tre sistnämnda programmen ger nettointäkter till 
verksamheten. Vad gäller programmet Gemensamt beror 
det på att statsbidraget från RF, som år 2004 uppgår till 10,7 
MSEK, ligger där. Bruttointäkterna från dessa tre program 
beräknas år 2004, då Finnkampen går i Sverige, till närmare 
28 MSEK och nettointäkterna till knappt 13 MSEK. 
 Finnkampen beräknas ge ett överskott på cirka 3,8 
MSEK. Eftersom Finnkampen i princip går i Sverige 
vartannat år fördelar förbundsstyrelsen i princip detta på två 
år, det vill säga 1,9 MSEK per år. Det totala nettobidraget 
från dessa tre program kan således för närvarande för ett 
enskilt år finansiera kostnader för cirka 11 MSEK. 

De i särklass största kostnaderna ligger i programmen 
Landskamper och internationella mästerskap samt 
Elitutveckling, totalt nästan 15 MSEK varav drygt en 
tredjedel finansieras med öronmärkta medel, främst från 
SOK. Av de överskottsmedel som genereras på de tre 
tidigare nämnda programmen används år 2004 cirka 
9 MSEK till dessa program med inriktning på eliten. 
Finansieringen av alla övriga program uppgår således netto 
till ungefär 2 MSEK. 
 I det budgetår vi har bakom oss, det vill säga 2002/
03, var strukturen grovt sett densamma, dock med vissa 
tydliga skillnader. Detta budgetår omfattade 15 månader 
vilket bidrar till att blåsa upp många belopp. Vi erhöll 
då ett sponsorbidrag från Folksam av vilket 4 MSEK 
huvudsakligen gick till barn- och ungdomsverksamhet. 
Finnkampen år 2003 skulle normalt ha gått i Sverige 
och överskottet från den ha bidragit till finansieringen 
av verksamheten åren 2002/03 och 2004. Då 2003 års 
Finnkamp flyttades till Helsingfors och 2004 års till 
Göteborg valde vi, för att kunna hålla uppe aktivitetsnivån, 
att 2003 ta ut ett ”förskott” på 2004 års Finnkampbudget, 
det vill säga att i praktiken budgetera ett underskott 2003 
med sikte att få motsvarande överskott 2004. Det planerade 
underskottet uppgick till cirka 1,9 MSEK (ett halvt 
Finnkampsöverskott). 
 Glädjande nog blev resultatet för 2003 ett litet överskott, 
vilket innebär att vi sammantaget för åren 2003 och 2004 
får ett större överskott som kan användas för uppbyggnaden 
av det egna kapitalet i enlighet med de riktlinjer som 
förbundsmötet fastställde i fjol. En förklaring till resultatet 
för 2003 är lägre personalkostnader än beräknat. Vid 
Förbundsmötet lämnas en närmare redogörelse för 
budgeten för år 2004.
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Från GS horisont
Det sjuder av liv i svensk friidrott. Framgångarna genom-
syrar verksamheten år 2003. Antalet nyutbildade barn- 
och ungdomsledare har aldrig varit större, våra juniorers 
deltagande i de stora juniormästerskapen resulterade i 
medaljregn och så naturligtvis seniorlandslagets enorma 
utväxling under IVM och VM.
 Många är delaktiga i framgångarna och för att bara 
nämna några exempel har olika aktiviteter för barn 
och ungdomar kunnat genomföras tack vare Folksams 
ekonomiska bidrag. För satsningen på elitverksamheten 
har SOK:s engagemang och finansiella stöd varit mycket 
viktigt. Alla insatser från aktiva, tränare och ledare måste 
naturligtvis också nämnas. Det är väsentligt att svensk 
friidrott syns och hörs, dels som en förutsättning för att 
skaffa sponsorer och dels för att attrahera nya utövare till 
friidrotten.
 Våra framgångar har naturligtvis väckt uppmärksamhet 
i form av utökat publik- och mediaintresse. Intresset 
för svensk friidrott är på toppnivå både i Sverige och 
utomlands. Ett exempel är att de tre SM-dagarna drog en 
publik på över 17.000. År 2004 kommer ett sammandrag 
från varje SM-dag att sändas i SVT.
 Framgångarna utgör en stor potential för arbetet med 
att öka intäkterna till svensk friidrott. Vi är dock inte 
ensamma på sponsormarknaden utan konkurrerar med 
andra idrotter och med exempelvis aktörer inom kultur och 
välgörenhet. Målsättningen är att gå från sponsorskap till 
partnerskap som kännetecknas av ett nära och ömsesidigt 
samarbete. Vi måste tydliggöra vårt erbjudande och hur vi 
kan stärka befintliga och potentiella partners affär. Viktigt 
är att vi agerar långsiktigt nu, vågar satsa och drar nytta av 
den framgångsvåg som vi befinner oss på.
 SFIF:s kansli är till för friidrottssverige. Vi kommer 
under 2004 tydliggöra vår roll och de uppgifter vi utför. 
Utan att ge oss in i stora systemutvecklingsprojekt ska vi 
successivt fortsätta att öka vårt nyttjande av modern teknik. 
Exempelvis förmedlas informationen primärt via vårt 
officiella organ www.friidrott.se samt per e-post. Dialog 
och kontinuerlig kommunikation är en förutsättning för att 
vi ska kunna utföra våra uppgifter på ett tillfredsställande 
sätt. Vi uppskattar också alltid spontanbesök, telefonsamtal 
eller e-mail från medlemmar i friidrottsfamiljen!

LOTTA BORGH • GENERALSEKRETERARE

Förberedelserna för vårt stora arrangemang på hemma-
plan, EM 2006, fortsätter planenligt. Generalsekreteraren 
Toralf Nilsson och hans medarbetare i Göteborg arbetar för 
högtryck och LOC, den lokala organisationskommittén, 
där SFIF representeras av Lotta Borgh, Christina Liffner 
och undertecknad, deltar aktivt i detta arbete. 
 Med utgången av mars 2003 lämnade Ingemar 
Nyman posten som generalsekreterare i SFIF efter några 
mycket framgångsrika år, idrottsligt, organisatoriskt 
och ekonomiskt. Ingemar avtackades redan på fjolårets 
Förbundsmöte men det finns skäl att här upprepa vårt 
tack till Ingemar för hans mycket förtjänstfulla insatser. 
Samtidigt vill jag passa på att hälsa hans efterträdare Lotta 
Borgh varmt välkommen in i friidrottsfamiljen! Lotta har 
startat i högt tempo. Vi vill önska henne – och därmed oss 
alla – all framgång i hennes viktiga värv! 

BENGT WESTERBERG • ORDFÖRANDE
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STYRELSEN

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv protokollförda 
sammanträden, tre tvådagars och tio endagars varav ett 
telefonmöte.
 Styrelsen består av nio av årsmötet valda ledamöter och 
en personalrepresentant. På styrelsemötena närvarar också 
generalsekreteraren samt i regel utvecklingschefen och 
förbundskaptenen. Även en representant för valberedningen 
deltar i allmänhet.
 Styrelsen har under året framförallt haft ekonomin,  
inklusive sponsring och andra marknadsfrågor, samt 
rapport från Tävlingskommittén som stående punkter på 
dagordningen. Några viktiga frågor som styrelsen därutöver 
behandlat har varit:

•  Omläggning av SFIF:s budgetsystem till programbudget
•  Planering av förbundsmötet i Norrtälje 2003
•  Verksamhetsinriktning 2004–2006 inför förbundsmötet
• Rekrytering av ny GS
• Utseende av representanter i skilda sammanhang
• Rapporter om förberedelser inför EM 2006
• Aktiviteter inom SFIF med sikte på EM 2006
• Rapport från en utomstående konsult om SFIF:s 
    informationsverksamhet samt diskussion härom 
• Beslut om arrangör av stora SM
• Arbetet på motionsområdet, bl a joggingkalendern
• Ansökningar om medel för olika projekt, bl a hos RF om
     Unga Ledare och hos EAA om ledarutveckling
• Överläggning med företrädare för tränargruppen om 
    ekonomiska villkor i samband med landslags- och 
    mästerskapsuppdrag

• Inrättande av stipendium till tränare till Gusti Laurells 
    minne
• Utnämning av ungdomsstipendiater 
• Regionala möten för förenings- och distriktsledare
• Genomgång av enkät till friidrottsledare i Sverige om 
    SFIF:s prioriteringar
• Verksamhetsplan och budget för år 2004

FÖRBUNDSMÖTET

Förbundsmöteshelgen 2003 genomfördes på Hotell Roslagen 
i Norrtälje den 24–26 januari.  Mötesordförande var Hans 
Hellquist från Riksidrottsstyrelsen. Alla SDF utom tre 
samt 22 av 35 röstberättigade föreningar deltog. Styrelsen 
lade fram två förslag. På grundval av en utredning från en 
särskilt tillsatt arbetsgrupp under ledning av Tomas Riste 
föreslog styrelsen oförändrade sanktionsavgifter. Förslaget 
bifölls efter en längre diskussion och votering. Nio motioner 
behandlades.
 Bengt Westerberg omvaldes som ordförande och 
Madeleine Melander och Erik Hafström som styrelse-
ledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Gunnel 
Andersson och Yngve Andersson. Till ordförande i 
valberedningen valdes avgående GS Ingemar Nyman 
och till ledamöter Torsten Carlius, Lillemor Rönnbrant, 
Ann-Louise Skoglund samt Tomas Vidmark. Avgående 
styrelseledamöterna Anders Prytz och Erik Wiger avtacka-
des hjärtligt.
 Förbundsmötet föregicks av en seminariedel med tre 
parallella seminarier  under fredag eftermiddag och lördag 
förmiddag. Under fredagsseminarierna behandlades ”SM:s 
fortsatta utveckling”, ”SFIF:s budget och ekonomi” samt ”EM 
2006, hur tar vi vara på det?” och under lördagsseminariet 
var temat ”Organisationsutvecklingen – Vad har hänt? Hur 
fortsätter vi?”.

EM I FRIIDROTT 2006

I oktober 2001 tilldelades SFIF och 
Göteborgs Stad gemensamt värdskapet 
för EM i friidrott 2006. Kort därefter 
etablerades en lokal organisationskommitté 

Förbundsstyrelsen 2003. Stående fr v Krister Clerselius, Christina Liff-
ner, Bengt Westerberg, Gunnel Andersson och Erik Hafström. Sittande 
Yngve Andersson, Lena Moen, Curt Högberg och Johanna Berggrén 
(personalrepresentant). På bilden saknas Madeleine Melander.



REGIONALA MÖTEN

Förbundsmötet 2003 beslutade att SFIF skulle genomföra 
regionala möten för att arbeta med svensk friidrotts 
långsiktiga strategi och planering. En referensgrupp 
tillsattes med Curt Högberg, Erik Hafström, Ulf Jarfelt, 
Lennart Petterson och Johnny Örbäck.
 Fem möten har genomförts: i Växjö, Umeå, Stockholm, 
Västerås och Göteborg. När sista mötet är avklarat i februari 
2004 har närmare 200 av svensk friidrotts ”strategiska 
ledare” i klubbar och distrikt deltagit.

KANSLIETS PERSONAL

Generalsekreterare
Ingemar Nyman  t o m 2003-03-31
Lotta Borgh  fr o m 2003-09-01
Kerstin Rosén tf GS 2003-04-01–08-31

Administration och Utveckling
Anders Faager (Marknad)
Susanne Möllberg (Ekonomi)
Johanna Berggrèn (Ekonomi)
Elisabeth Sandström (GS-support/Förlaget)
A. Lennart Julin (Webbredaktör/Statistik/Regler)
Anna Arvidson (Reception/Växel) t o m 2002-12-31
Ellinor Borgström (Reception/Växel) fr o m 2003-03-01
Anders Olsson (Tävling/Evenemang) 
Kerstin Rosén (Utvecklingschef )
Rolf Asplund (Utveckling/Utbildning)
Niclas Blyh (Ungdom)

Landslag
Ulf Karlsson (Förbundskapten) 
Anders Rydén (Träning/Utbildning)
Marianne Hellgren (Assistent) t o m 2002-12-31
Anna Arvidson (Assistent) fr o m 2003-01-01

Projektanställda
Daniel Bergin (Unga Ledare)
Gunilla Dahlén (Motion och Folkhälsa)
Owe Fröberg (Information) 2003-03-01–09-07
Nils-Egil Rosenberg (Coaching Athens 2004)
Johan Storåkers (Media) fr o m 2003-02-01

Projektanställda grengruppschefer
Bengt-Erik Blomkvist (Sprint/Häck 50%) t o m 2003-09-30
Ulf Friberg (Medel/Lång 50%)
Ragnar Lundqvist (Hopp 50%)
Kim Johansson (Kast 50%)
Ulrik Mattisson (Mångkamp 25%) t o m 2003-09-30
Fredrik Ahlström (Mångkamp 25%) fr o m 2003-10-01
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(LOC) med företrädare för Got Event AB, Göteborg 
& Co, Göteborgs Friidrottsförbund, SFIF och Sveriges 
Television. Ordförande är Bengt Westerberg och från SFIF 
ingår även Christina Liffner och Lotta Borgh (t o m mars 
2003 Ingemar Nyman).
 LOC, som har det övergripande ansvaret för förbe-
redelserna av EM, har under verksamhetsåret haft sju 
sammanträden. Genom ett tidigare beslut har Got 
Event tilldelats det operativa ansvaret för planering 
och genomförande av EM. Under Got Events VD 
har därför inrättats ett särskilt EM-kansli som leds av 
generalsekreteraren för EM, Toralf Nilsson. Till dennes hjälp 
finns åtta personer som är ansvariga för följande funktioner: 
administration, anläggningar, ceremonier, logistik, marknads-
föring, sponsring, tävling samt TV & Media.
 Den operativa ledningens viktigaste uppgift hittills har 
varit att ta fram en detaljerad så kallad ”masterplan” som 
beskriver uppgifter, ansvarsfördelning och tidplan. Några 
viktiga händelser under verksamhetsåret som bör  noteras är:
• Företrädare för EAA har vid sju tillfällen besökt Göteborg 
för avstämning av arbetet.
• EAA har preliminärt godkänt LOC:s förslag att utöka 
EM till sju dagar, vilket innebär att EM genomförs den 7–13 
augusti. Tidsprogrammet beräknas vara klart i maj 2004.
• Den 22 april genomfördes en uppvaktning av idrotts-
minister Mona Sahlin för att infomera henne om EM 
och diskutera evenemangets betydelse ur ett nationellt 
perspektiv.
• Den 9 augusti deltog 2.600 löpare i premiären av EM-
loppet, ett kvartsmarathon på den tilltänkta marathon-
banan. EM-loppet ska genomföras varje år fram till och 
med 2006.
• LOC har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag 
på policy, riktlinjer, mål och strategier för miljöanpassning 
av EM. 
• Med stöd av den franska konsultfirman LZA Business 
Development har LOC tagit fram dels övergripande 
strategier för EM, dels specifika strategier för sponsor-
försäljningen.
• LOC har inhämtat kompletterande erfarenheter från 
arrangörerna av ett antal stora internationella evenemang, 
inte minst VM i Paris.
• LOC har beslutat att under våren 2004 genomföra en 
tävling för landets designstuderande för att fram förslag till 
maskot för EM.
 Kännedomen om och intresset för EM på lokal nivå är 
redan hög. En viktig uppgift är att sprida detta så att EM 
blir en nationell angelägenhet till gagn för svensk friidrott 
före, under och efter evenemanget.
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14–16.3 IVM / Birmingham, GBR
Inomhus-VM i Birmingham kommer att gå till historien 
som ett av svensk friidrotts magiska ögonblick! Ty 
dels försvarade Stefan Holm och Kajsa Bergqvist med 
eftertryck de titlar i höjd man erövrat två år tidigare, dels 
IVM-debuterade både Christian Olsson och Carolina 
Klüft med att utklassa allt motstånd i tresteg respektive 
femkamp! I samtliga fall var också guldprestationerna på 
en resultatmässig nivå av högsta klass, Carolina satte till 
och med mästerskapsrekord och Christian var bara två 
centimeter från sitt!
 Fyra svenska guldmedaljer på ett och samma världs-
mästerskap – i övrigt var det bara supermakterna USA 
(tio) och Ryssland (fem) som förmådde erövra fler än två! 
Precis som vid IEM och EM förra året var ”hemligheten” 
en osannolikt hög verkningsgrad. Sverige kom till Birming-
ham med fyra goda medaljmöjligheter – som sedan alltså 
omvandlades i fyra medaljer av allra högsta valör!
 Även om gulden förstås överstrålade allt annat bör 
det också uppmärksammas att ytterligare tre svenskar 
– häcklöparna Robert Kronberg och Susanna Kallur samt 
höjdhopparen Staffan Strand – gick till final och där tog 
sjundeplatser. Sammanlagt sju placeringar bland de åtta 
främsta var också det ett rekord för Sverige på inne-VM.

12.4 European 10.000m Challenge / Athina, GRE
Erik Sjöqvist tog tillfället i akt att förbättra personliga 
rekordet med drygt tio sekunder till 28:32.45 vilket gav en 
meriterande 8:e plats totalt. I övrigt en blek svensk insats 
där tre av fyra startande bröt.

29.5 Nordic 10.000m Challenge / Köbenhavn, DEN
I fjol tog Sverige fem av sex medaljer men utan våra bästa 
herrar svarade Marie Söderström-Lundberg, som tvåa i 
damloppet på 34:15.45, för årets enda medalj.

10–13.7 UVM17 / Sherbrooke, CAN
Sverige representerades av två släggkastare som båda visade 
riktiga ”Bäst när det gäller”-egenskaper genom att uppnå 
slutplaceringar långt bättre än det statistiska utgångsläget: 
Annika Hjelm blev 6:a och Stefan Kvist 9:a!

17–20.7 JEM22 / Bydgoszcz, POL
Förra upplagan (2001) av detta mästerskap blev Sveriges 
mest framgångsrika dittills och årets upplaga var i princip 
likvärdig! Susanna Kallur försvarade sin titel på 100m 
häck, Carolina Klüft radade upp jättehopp i längd med 
världsresultatet 6.86 som guldsiffror, Philip Nossmy 
prickade in karriärens hittills snabbaste häcklopp och tog 
silver medan Johan Wissman fick 200m-brons på svenska 

INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP

Resultat från internationella mästerskap, landskamper och 
SM finns i en separat bilaga.

3.11.02 NM-JNM terräng / Geithus, NOR
Claes Nyberg tog sitt femte NM-silver på fem starter och 
bidrog därmed till att det blev guld för laget som i övrigt 
bestod av Henrik Skoog (3:a), Gustav Svedbrant (5:a) och 
Magnus Bergman (7:a). För enda individuella svenska 
guldet svarade som i fjol Mats Granström i manliga 
juniorklassen. Inga individuella medaljer på den kvinnliga 
avdelningen, dock lagbrons för såväl seniorer och som 
juniorer.

8.12.02 EM-JEM terräng / Medulin, CRO
Trots att det blev en 24:e plats individuellt för bäste 
svensken Claes Nyberg tog herrlaget sin hittills främsta 
placering genom att bli 9:a. I juniorklassen kom Mats 
Granström 31:a. Inga svenskor deltog.

”2002 skrev jag att vi hade vårt dittills framgångsrikaste 
år någonsin bakom oss. Faktum är att framgångarna 
fortsatte i än värre omfattning under 2003! Nu har vi 
även visat att våra juniorer klarar av internationell 
mästerskapspress. Det spekuleras mycket i vad alla dessa 
framgångar beror på och jag brukar själv rabbla upp ett 
antal samverkande faktorer. Visst är det svårt att sätta 
fingret på något speciellt men den största förändringen 
mot tidigare är att våra aktiva nu är bäst när det absolut 
gäller!
 Kan detta vara ett resultat av en gedigen klubb-
verksamhet? Att vi har många talanger? Eller att vi fått 
fler inomhushallar? Nej, just detta fenomen – att lyckas 
prestera under press – är något som vuxit fram genom ett 
medvetet arbete med fokus på just detta. Vi har lyckats med 
det som många andra försökt med, nämligen att bygga ett 
team som verkligen är namnet värt.
 Ur detta arbete växer det optimala prestationsklimatet 
fram och där tror jag vi ser orsakerna till den unika 
mästerskapsskicklighet som våra aktiva idag uppvisar. 
Måtte detta arbete få fortsätta och utvecklas vidare. Vi har 
inte bara hittat spåret, vi har kommit långt, långt på det 
men det är lika långt framför oss.
 Jag vill dessutom passa på att tacka SOK för allt det 
stöd vi erhåller för vår elitsatsning.”

ULF KARLSSON • FÖRBUNDSKAPTEN
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seniorrekordet 20.43! Med tre fjärdeplatser ( Johan Engberg 
200m, pojkarna på 4x100m och Johanna Nilsson 1500m), 
två femteplatser (Ida Nilsson 3000m hinder och Kirsten 
Belin stav) och ytterligare tre på topp-8 fanns det även en 
tillfredsställande ”underbyggnad” till de fyra medaljerna.

24–27.7 JEM19 / Tampere (Tammerfors), FIN
Historiens 17:e junior-EM blev för Sverige det bästa 
hittills! Oavsett måttstock – antal guld (2), antal medaljer 
(7), antal topp-8-placeringar (14), och så vidare – så söker 
man förgäves i hävderna efter ett bättre JEM! Ändå fanns på 
förhand inget som pekade på ett sådant utfall. ”Förklaringen 
till det oförklarliga”: De svenska deltagarna gick nästan 
undantagslöst minst jämnt med sina tidigare års- och 
personbästan medan konkurrenterna ofta sviktade.
 Tiokamparen Nicklas Wiberg radade upp personliga 
rekord på vägen till en överlägsen totalseger på nya svenska 
juniorrekordet 7.604, men var alltså inte ensam om att 
perfekt ha prickat in det stora lyftet: 200m-löperskan Jenny 
Ljunggren till exempel tog silver efter att ha förbättrat sig 
med nästan en hel sekund till 23.35 (slog Linda Haglunds 
29-åriga svenska juniorrekord) och längdhopperskan 
Daniela Lincoln Saavedra fick brons efter att ha höjt sig 
med drygt två decimeter till 6.35!
 Magnus Lohse kom till JEM som klar statistiketta i kula, 
så det var svårt för honom att förbättra sin position, men 
han infriade alla guldförväntningar. 1.500m-löparen Olle 
Walleräng och höjdhopparna Linus Thörnblad och Emma 
Green sågs på förhand som ”möjliga men absolut inte givna 
medaljörer” men genom att vara på topp när det gällde 
kunde de lämna Tammerfors med varsin bronsmedalj.

28–31.7 European Youth Olympic Festival / Paris, FRA
De korta stafettlagen stod för de mest framskjutna svenska 
placeringarna vid Ungdoms-OS för ungdomar födda 1986 
eller senare: Flicklaget Emma Hansson, Maria Teilman, 
Elin Lundqvist och Emma Björkman vann sitt finallopp 
och pojklaget Per Strandquist, Fredrik Johansson, Michel 
Tornéus och Joni Jaako kom tvåa i sitt.
 Individuellt lyckades Per Strandquist (100m) och 
Mattias Claesson (800m) bäst med varsin bronsmedalj. 
Därutöver blev det ytterligare nio ”poängplatser”, det vill 
säga bland de 8 främsta.

2–3.8 JNM-UNM mångkamp / Reykjavik, ISL
Även utan våra absolut främsta unga mångkampare, som 
antingen just hade klarat av JEM eller snart skulle delta 
i VM, samlade den svenska truppen ihop fem medaljer. 
Guldmedaljerna togs i 19-årsklasserna genom Johnny 
Ulinder respektive Marie Barenfeld.

23–31.8 VM / Saint Denis (Paris), FRA
För fjärde internationella mästerskapet av fyra möjliga under 
de senaste två åren lyckades de svenska friidrottarna att med 
råge infria även de mest uppskruvade förväntningarna: Av 
fyra välgrundade VM-medaljförhoppningar blev det två 
guld (Christian Olsson och Carolina Klüft), ett silver 
(Stefan Holm) och två brons (Patrik Kristiansson och Kajsa 
Bergqvist), det vill säga fem faktiska medaljer!
 Det innebar en fördubbling av den svenska VM-
medaljskörden historiskt, eftersom just två guld, ett silver 
och två brons även var den samlade svenska utdelningen 
på de tidigare världsmästerskapen i friidrott. Den svenska 
nationspoängen som under tidigare VM varierat mellan 5 
och 23 poäng nådde nu rekordnivån 36 poäng.
 Att samtliga svenskar som tog guld på inomhus-VM 
också blev medaljörer nu understryker att det handlar om 
aktiva med en exceptionell förmåga ”när det gäller”. För 
både Carolina Klüft och Stefan Holm var det faktiskt fjärde 
internationella seniormästerskapet i svit som medaljör, för 
Christian Olsson femte och för Kajsa Bergqvist otroliga 
åttonde!
 Till det positiva svenska hörde också Anna Söderbergs 
8:e plats med sitt längsta diskuskast på tre år, Lena Gavelins 
svenska marathonbästatid 2:30:39 och semifinalplatserna 

Erik Sjöqvist var en av de tongivande i Finnkampen där han vann 
både 5.000 och 10.000 m. Enhörnalöparen vann även 3.000 m i 
Europacupen och deltog i VM i Paris. Foto: Göran Lenz
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för framtidsnamnen Johan Wissman (200m), Susanna 
Kallur (100m häck), Philip Nossmy (110m häck) och 
Mikael Jakobsson (400m häck).

4.10 VM halvmarathon / Vilamoura, POR
Mustafa Mohamed svarade för ett väldisponerat lopp, 
där han plockade många placeringar på andra halvan och 
slutade som 7:e europé och 30:e totalt. Detta var historiens 
12:e halvmarathon-VM och Mustafas insats innebar den 
hittills främsta svenska manliga placeringen.

9.11 NM-JNM terräng / Kvarnsveden
Trots hemmaplan inga individuella guld för Sverige, 
däremot blev det lagseger i båda seniorklasserna. Det 
manliga loppet dominerades stort med placeringarna 2-3-
4-6-8. Silvret individuellt togs av Mustafa Mohamed.
 I det kvinnliga loppet blev det lagguld utan någon 
individuell medalj efter lagtempoartade placeringarna 4-
5-6-7 individuellt. I juniorklasserna spelade Sverige en 
diskret roll med brons för lagen och ett individuellt brons 
för Martin Johansson. 

14.12 EM-JEM terräng / Edinburgh, GBR
Sveriges representation vid den tionde upplagan av detta 
mästerskap begränsade sig till den manliga seniorklassen. 
Den samlade insatsen av de svenska herrarna var den hittills 
bästa med tre man bland de fyrtio främsta individuellt 
– Claes Nyberg 13:e, Mustafa Mohamed 20:e och Erik 
Sjöqvist 36:e – och en 8:e plats i lagtävlingen.

LANDSKAMPER

2.2 ”INOMHUSKAMP” / Glasgow, GBR
Denna ”landskamp” kan bäst liknas vid en gala med 
lagpoängräkning. Det begränsade grenurvalet baserades 
på att bli attraktivt för en brittisk TV-publik. I årets match 
deltog förutom Sverige och värden Storbritannien även 
Ryssland, Italien och ett kombinerat europeiskt lag.
 Svenska grenvinster togs av Stefan Holm i höjd, 
Christian Olsson i tresteg och Susanna Kallur på 60m häck. 
Dessutom noterade kvartetten Andreas Mokdasi, Thomas 
Nikitin, Jon Andersson och Johan Wissman med 3:09.44 
nytt svenskt inomhusrekord på 4x400m plus att Kirsten 
Belin med 4.35 tangerade sitt svenska innerekord i stav.

7–8.6 EST-SWE-FIN mångkamp / Tallinn, EST
Utan någon tiokampare över 7.000 poäng och någon 
sjukamperska över 5.000 poäng blev Sverige tvåa resp trea 
i lagmomenten långt bakom de i båda fallen särklassiga 
finska lagen.

21–22.6 Europacupen / Lappeenranta (Villmanstrand), FIN
Efter att ha varit tvåa bakom värdnationen de två senaste 
åren blev det klar seger för Sveriges manliga Europacuplag 
som därmed tävlar i ”Super League” 2004! Under det 
senaste decenniet har vårt herrlag därmed fyra andraplatser 
och två segrar i ”First League” plus fyra framträdanden i 
”superligan”.
 Bakom den hela 12 poäng stora segern låg dels att våra 
etablerade stjärnor Christian Olsson, Patrik Kristiansson, 
Robert Kronberg och Stefan Holm återigen levererade sina 
”väntade” grensegrar, dels att sådana som Johan Wissman 
(200m), Erik Sjöqvist (3.000m), Rickard Pell (800m) och 
korta stafettlaget växte med uppgiften och tog otippade 
grenvinster.
 Det kvinnliga laget har varit stabilt parkerat i ”First 
League” sedan 1995 med en positiv trend: Efter att ha legat 
på den nedre halvan fyra år av de fem första har övre halvan 
gällt nu de senaste fyra åren. I höstväder (blåst, regn, kyla) 
i Villmanstrand blev det en tredjeplats på samma poäng 
som tvåan Finland, men på behörigt avstånd från vinnande 
Polen.

Finnkampen i Helsingfors blev mycket dramatisk och slutade med en 
sjupoängsseger för damerna sedan Camilla Johansson (bilden) avgjort 
med en centimeterseger i näst sista grenen tresteg. På herrsidan var det 
avslutande 1.500 m-loppet helt avgörande och det blev till slut seger för 
Finland med endast två poäng. Foto: Bildbyrån
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Det som fattades – inte minst i jämförelsen med det 
manliga laget – var topplaceringarna. Bara Kajsa Bergqvist i 
höjdhopp vann sin gren och andraplatserna blev inte heller 
fler än fem: Carolina Klüft på 200m (23.20, upp som tvåa 
genom tiderna i Sverige!), Ida Nilsson på 3.000m hinder, 
Susanna Kallur på 100m häck, Erica Mårtensson på 400m 
häck plus 4x100m-laget.

5–6.7 Europacupen sjukamp / Tallinn, EST
Även om Europacupen primärt är en lagtävling låg 
uppmärksamhetsfokus den här gången på det individuella 
där Carolina Klüft ställdes mot comebackande OS-
mästarinnan Denise Lewis. En duell som Carolina vann 
med över 400 poäng på nya svenska rekordet 6.692. Då 
också Malin Svensson och Ida Sjöling presterade på 
personlig bästanivå (kring 5.100) kunde Sverige som sexa i 
lagmomentet försvara positionen i ”First League”.

5–6.7 Europacupen tiokamp / Maribor, SLO
På förhand fanns möjligheten till ett återavancemang till 
”First League” om hela det svenska laget lyckades väl. I 
praktiken bröt en man halvvägs på grund av skada, en bröt 
sista grenen på grund av skada och en nollade i stav (egna 
stavarna kom aldrig fram med flyget). Endast Erik Larsson, 
personbästa 7.158, lyckades fullt ut och laget slutade trea.

23–24.8 Nordiska juniorlandskampen 19 år / Odense, DEN
Den nordiska juniorlandskampen har en historia som 
sträcker sig över ett halvt sekel bakåt i tiden, men 2003 års 
kamp innehöll en viktig nyordning: Övre åldersgränsen hade 
sänks från 20 till den internationella standarden 19 år.
 Trots att Jenny Ljunggren var på stafettuppdrag vid VM 
var det på de korta sträckorna som de svenska flickorna 
lade grunden till sin totalseger: Frida Claesson tog hem 
både 100m och 200m och medverkade i det vinnande 
kortstafettlaget. Fast den stora poängsamlaren för svenskt 
vidkommande var Daniela Lincoln Saavedra som på fyra 
starter hade tre vinster (100m häck, längd och 4x100m) 
plus en andraplats bakom Frida (100m)!
 Den svenska segermarginalen gentemot Finland blev 
till slut 23 poäng med Norge och Danmark/Island kraftigt 
distanserade. Bilden var densamma på pojksidan med den 
– viktiga – skillnaden att man här såg Finland 26 poäng före 
Sverige.

Den svenska styrkan fanns framförallt på slätlöpningarna 
tack vare Andreas Mokdasi (vann 200m och 400m) 
och Olle Walleräng (vann 800m och 1.500m), men det 
räckte inte för att väga upp Finlands traditionella styrka i 
kastgrenarna. För tävlingarnas bästa resultat svarade Linus 
Thörnblad som hoppade 2.22 i höjd!

5–6.9 Finnkampen / Helsingfors, FIN
Med totalt 410 poäng att fördela är sannolikheten för 
spänning in i det sista i en Finnkamp inte speciellt stor, 
men just årets Finnkamper levde båda intensivt nästan 
till den allra sista sekunden. I båda matcherna byggde 
Sverige upp klara försprång under den första dagen (+12 
för männen respektive +17 för kvinnorna) framförallt tack 
vare löpningsinsatser över förväntan och i båda matcherna 
jobbade sig Finland allt närmare under den andra dagen.
 Den kvinnliga dramatiken fick sin höjdpunkt i sista 
ronden av tresteget där först Heli Koivula passerade 
ledande Camilla Johansson med en ynka centimeter 
och sedan Camilla replikerade med att återta ledningen 
med också en ynka centimeter! En situation som perfekt 
illustrerade Finnkampen: Dessa nästan försumbara 
centimetermarginaler betydde svängningar fram och åter på 
fyra poäng i en landskamp där den svenska segermarginalen 
till slut blev sju poäng!
 Individuellt svarade Carolina Klüft för den stora 
poänghåvningen genom att vinna längd, komma tvåa på 
100m häck och 200m, trea på 100m och göra andrasträckan 
i det vinnande 4x100m-laget. Ett lag som i övrigt innehöll 
Susanna Kallur, Jenny Kallur och Jenny Ljunggren och som 
dessutom noterade nytt svenskt rekord: 43.75!
 Den manliga kampen blev ännu mer dramatisk. Sverige 
ryckte inledningsvis åt sig ledningen och behöll den till 
slutet – nästan. Inför avslutande 1.500m var det +6 för 
Sverige och fortfarade mindre än 50 m från mål såg det 
ut att vara tillräckligt. Men en sisuladdad 1.500m-finish 

Europacupen i finska Villmanstrand blev en fullträff för herrlandslaget 
som med en härlig teamkänsla lyckades vinna och därmed kvalificera sig 
för högsta divisionen. Foto: Hasse Sjögren
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förändrade bilden helt inte bara i loppet utan också i hela 
landskampen: Med placeringarna 1-2-4 blev det finskt +8 i 
grenen och därmed finskt +2 sammanlagt!
 Just då kändes förlusten retfull – det fanns många ”tänk 
om bara …”-scenarier – men utgångsläget var faktiskt att 
årsbästasiffrorna hade pekat på klar finsk seger. Den goda 
laganda som alltså nästan vände på detta demonstrerades av 
Johan Wissman, Erik Sjöqvist och Christian Olsson som 
ställde sig till förfogande i och vann två grenar vardera: 
Johan 200m och 400m, Erik 5.000m och 10.000m och 
Christian tresteg och längd! Christian stod också med 
sina 17.51 i tresteg för landskampens absoluta höjdpunkt 
resultatmässigt. 

6.9 Ungdomsfinnkampen 17 år / Leppävaara, FIN
Efter cirka tre decennier för åldersgruppen 18 år och 
yngre var det i år premiär för 17 år som övre åldersgräns 
i ungdomskampen. Trots att detta innebar helt nya 
uppsättningar aktiva på båda sidor bestod styrkeförhållandena, 
det vill säga visst svenskt övertag bland flickorna och finskt 
bland pojkarna.
 På flicksidan slutade det 104–97 sedan svenskorna 
vunnit 12 av 19 grenar varav tre (200m, 800m och 1.500m) 
dubbelt. Främsta svenska poängsamlarna var sprinterna 
Emma Björkman och Maria Teilman som besegrade båda 
finskorna i två individuella insatser vardera (Emma vann 
200m och 400m, Maria vann 100m och kom tvåa bakom 
Emma på 200m).
 De svenska pojkarna tog fler dubbelsegrar (400m, 800m, 
1.500m och tresteg) än flickorna men släppte samtidigt sex 
dubblar till motståndarna, så det blev klar hemmaseger i den 
landskampen: 106–95. I det svenska laget utmärkte sig Per 
Strandquist (vann 100m och 100m häck plus en avgörande 
andrasträcka i korta stafetten) och Michel Tornéus (vann 
längd, tvåa i tresteg bakom lagkamraten Mikael Lilja).

TRÄNING

Utvecklingen av teamet aktive/tränare har liksom tidigare 
år i huvudsak legat på respektive hemmaförening. SFIF 
har medverkat genom att erbjuda olika stödformer, bland 
annat i form av utbyte och förmedling av kunskaper och 
erfarenheter.
 Förbundskapten Ulf Karlsson har haft två råd till 
sin hjälp för att diskutera aktuella frågor av intresse för 
landslagsavdelning. Elitrådet består av företrädare för de 
elitaktiva, elitklubbarna, FIG, SFIF med flera. De aktivas 
råd är framröstat av de elitaktiva (cirka 100 stycken) och har 
tre manliga respektive kvinnliga representanter samt SFIFs 
elit/landslagsavdelning.

SOK
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har under verksam-
hetsåret bidragit till flera stora projekt. De största har 
varit, coachprojektet ”Coaching Athens 2004” samt Elit-
idrottsskolan. Dessutom har SFIF ett antal aktiva i SOK:s 
Topp- och talangprogram.

Coaching Athens 2004
Projektet, som leds av Nils-Egil Rosenberg, genomförde 
sitt tredje verksamhetsår av de fyra planerade åren. 
Projektet syftar ytterst till att lyfta den svenska OS-
truppens prestationer i Aten till en stabil högstanivå. Topp 
prestationer i ett OS kräver att alla viktiga pusselbitar i 
helheten ligger på plats. Det är delar som fysisk form, 
psykisk styrka, tävlingsrutiner, igenkännande av OS miljöer, 
stresshantering, social förmåga mm liksom ledarteamets 
insatser for hela laget och den enskilde. 
 Coaching Athens 2004 inriktar sig på denna helhet av 
mästerskapets konst. Gemensamma aktiviteter under året 
har varit att samtliga coacher närvarade på det VM läger 
som genomfördes på Cypern under maj månad samt att 
coacherna var med under VM i Paris. Därutöver har den 
personliga utbildningen av de 23 utvalda coacherna som 
ingår i projektet fördjupats.

Elitidrottsskolan
En nystart av Elitidrottsskolan har skett under året med 
tretton aktiva och deras tränare. Syftet med Elitidrottsskolan 
är att få fler av våra duktiga juniorer att fortsätta och delta på 
seniormästerskap med framgång. Teambildning, mentor-
skap, mental rådgivning, kostrådgivning och medicinsk 
service är huvudinriktningarna på projektet som leds av 
Anders Rydén.
 Deltagarna är Magnus Lohse/Bobby Lohse, Niclas 
Wiberg/Arne Svensson/Kjell Andersson, Jenny Ljunggren/
Thomas Kristiansson, Emma Green/Yannick Tregaro, 
Linus Thörnblad/Sten Keding, Daniela Lincoln Saavedra/
Jörgen Becke, Olle Walleräng/Sven-Olof Walleräng, Mfon 
Etim/Jorge Cordero, Cecilia Axelsson/Kenth Olsson, 
Thomas Bipella/Yannick Tregaro, Charlotte Schönbeck/
Peter Lundqvist, Elin Wiik/Peter Holgersson, Jenny 
Holmroos/Sirpa Holmroos/Peter Holmroos.

Topp- Talangprojektet
Antagningen till SOKs topp/talangprojekt fortsatte under 
verksamhetsåret. I toppgruppen ingick Kajsa Bergqvist, 
Stefan Holm, Christian Olsson, Staffan Strand, Carolina 
Klüft och Patrik Kristiansson och i talanggruppen Susanna 
Kallur, Robert Kronberg och Kirsten Belin.
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Topp/talangprogrammen innebär ett omfattande individ-
uellt riktat stöd till aktiva och dess hemmatränare som 
bedöms ha potential att kunna ta medalj vid OS 2004. 
Utöver ekonomiskt stöd till utvecklingsaktiviteter innehåller 
programmet ett antal utbildningshelger/block i SOKs regi. 
Formerna för stödet har utvecklats i dialog mellan SOK, 
SFIF, den aktive och dennes hemmatränare. 

Gren Grupps Chefer (GGC)
Gren Utvecklings Ansvariga (GUA)
SFIF har under verksamhetsåret haft fyra GGC anställda 
på 50%. Sprint/häck: Bengt-Erik Blomqvist, medel/lång-
distans: Ulf Friberg, hopp: Ragnar Lundqvist, kast: Kim 
Johansson samt en på 25% i mångkamp: Ulrik Mattisson 
(t o m september 2003, Fredrik Ahlström fr o m 2003-10-
01). GGC-tjänsterna är ett kraftigt stöd till föreningarna i 
utvecklingen av de aktiva och deras tränare. Till sin hjälp 
har GGC ett antal GUA.
 Målsättningen för GGCarnas och GUArnas arbete 
har varit att hjälpa  den aktiva och dennas personlige 
tränare med råd och stöd kring den idrottsliga situationen 
och att så långt som möjligt medverka till att optimera  
träningssituationen i hemmamiljön. 
 Totalt har det med GGCarnas hjälp genomförts 
tjugotalet utvecklingsträffar för närmare 400 aktiva och 
tränare under 2003. GGCarna och GUArna har fungerat 
som en viktig remissinstans för förbundskaptenen samt 
landslagsledarna vid uttagningar av aktiva och ledare till 
landskamper och mästerskap.

Friidrottens medicinska råd
Under ledning av landslagsläkaren Sven Jönhagen har 
friidrottens medicinska nätverk fortsatt sitt arbete. 
Nätverket består idag av ett hundratal yrkesutövare, i första 

hand läkare och sjukgymnaster runtom i landet, som är 
beredda att hjälpa de aktiva som får problem med skador 
och sjukdomar. Medlemmarna i nätverket får nyhetsbrevet 
Nätverksbladet och har inbjudits till träffar i samband med 
GE Galan samt DN Galan.

Antidoping
Svensk friidrott har under en lång tid varit aktivt verksam i 
kampen mot doping. Under de senaste åren har SFIF haft 
ett allt närmare samarbete med RF och dess Anti Doping 
Grupp (ADG) för att förbättra tester såväl i samband med 
tävlingar som utanför dessa (”out-of-competition”).
 För att de senare ska fungera väl är det viktigt att RF har 
tillgång till bra information om var och när de aktiva tränar. 
Ledningsgruppen inom Elit och Landslag tog inför 2003 
ut 40-talet aktiva som var skyldiga att uppge till ADG var 
och när de tränade under den påföljande månaden. Under 
våren 2003 skärpte ledningsgruppen kraven på de aktiva 
angående informationen till ADG. Aktiv som ej lämnade 
korrekt information till ADG kunde inte bli uttagen till 
nästkommande landslagsaktivitet.
 Utöver ADG:s out-of-competion-tester hade ytter-
ligare nio aktiva skyldighet att  till internationella friidrotts-
förbundets dopingprogram lämna uppgift om var de 
dagligen befann sig.
 Under de senaste verksamhetsåren har antalet tester på 
svenska friidrottare varierat från 114 år 2001 till 2003 års 
toppnotering på 268 tester. Målsättningen är att 70% av 
testerna ska tas på träning och resterande 30% på tävling. 
Utfallet för 2003 blev 67% på träning och 33% på tävling.
 SFIF:s antidopingpolicy uppdateras fortlöpande och 
tillsammans med de kostrekommendationer SFIF står för 
är de en viktig del i det antidopingarbete som kontinuerligt 
genomförs i utbildningar och träningsträffar.

Emma Green var en av 
flera framgångsrika juni-

orer i Elitidrottsskolan. 
Bland 2003 års meriter 

märks bland annat brons 
på junior-EM19, andra-

plats i Finnkampen och 
brons på inomhus-SM.

Foto: Göran Lenz
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Medelpads Friidrottsförbund, för Götaland den 6–7 
september i Vellinge av IK Finish samt för Svealand den 
20–21 september i Eskilstuna av Ärla IF och Gillberga-
Lista IF. Tävlingen, som handlar om att göra upp om 
titlarna som individuell regionmästare, men främst är en 
prestigefylld lagkamp mellan regionens distrikt, samlade 
totalt cirka 800 deltagare på dessa tre orter.
 Arrangörerna har fått stöd för att satsa på en bredare 
tävlingsupplevelse där tävlande och kringarrangemang 
utgör en helhet. Dessutom utgick liksom tidigare, rese-
bidrag till distrikten för att kunna skicka så stora trupper 
som möjligt. 

Nya tävlingsformer
Inom ramen för ungdomssatsningen fanns också detta år 
möjlighet för föreningar att få stöd till att utveckla och prova 
nya och alternativa tävlingsformer för barn och ungdomar.
 Kopplat till detta projekt har ett redskapspaket kallat 
”Levande Friidrott” tagits fram efter att erfarna barn- och 
ungdomsledare fått möjlighet att prova ut olika så kallade 
”mjuka” tränings- och tävlingsredskap.
 Dessa redskap passar utmärkt till att genomföra den 
verksamhet som beskrivs i de nya utbildningsmaterialen, 
och kan på sikt också utgöra ett alternativ när det gäller att 
bedriva tävlingsverksamhet för barn och yngre ungdomar.

Happy Mil
Söndagen den 25 maj gick startskottet för en ny löparfest 
för barn mellan 5 och 11 år över hela landet. I samarbete 
med McDonalds arrangerades då Happy Mil på 78 orter. 

BARN OCH UNGDOM

Intresset hos barn och ungdomar att prova friidrott blir 
större och större. Genom den uppmärksamhet och de 
framgångar som svensk friidrott rönt i media och på arenor 
runtom i världen, är nyfikenheten stor på vad friidrott 
egentligen är.
 Många föreningar har köer till sin verksamhet, främst 
i de yngre åldersgrupperna. Anledningen är oftast brist 
på ledare och lokaler. Därför har fokus på den centrala 
satsningen inte legat på rekrytering utan på stöd till 
distrikt och föreningar för aktiviteter som syftar till att 
behålla ungdomar och ledare. Viktigt är att ta hänsyn till 
de önskemål och förutsättningar som dagens unga och 
ledare har så att många – alla – som provar friidrott i våra 
föreningar både vill och kan stanna kvar med en fortsatt 
positiv bild av friidrott.
 Med hjälp av samarbetet med och det stora stödet från 
Folksam, vår ungdomssponsor, har dessa aktiviteter varit 
möjliga att genomföra som en betydande del av Svenska 
Friidrottsförbundets utvecklingsarbete. 

Folksam Sommaridrottsskola
Sammanlagt 93 föreningar var under 
sommaren med och arrangerade 
Folksam Sommaridrottsskola. Totalt 
cirka 9.500 barn i åldrarna 7–12 år 
deltog. Den här verksamheten har 
främst varit en ovärderlig möjlighet 
för mindre föreningar att kunna 
svara upp mot bygdens förväntningar att arrangera en 
friidrottsskola, men har också varit ett bra stöd på större 
orter och för större föreningar när det gäller att kunna 
möta intresset för att prova friidrott under några intensiva 
sommarmånader. 

Ungdoms-SM och Folksammästerskapen
Årets arrangör av USM var Heleneholms IF – inomhus den 
15–16 mars och utomhus den 15–17 augusti. Intresset för 
denna tävling har ökat stadigt de senaste åren och trenden 
fortsatte även 2003. Dessa tävlingar är en nyckelaktivitet 
i SFIF:s ungdomssatsning genom att målgruppen 15–17 
år är ytterst viktig när det gäller att på lång sikt bredda 
startfälten i junior- och seniorklasserna.
 De regionala mästerskapen för 13–14-åringar arran-
gerades för Norrland den 30–31 augusti i Sundsvall av 

Skol-SM på Stockholms Stadion avslutade traditionsenligt arenasäson-
gen för våra juniorer och ungdomar och för sjätte året i rad stod SFIF som 
arrangör. Foto: Hasse Sjögren
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har färdigställts. I den verksamhet som utbildningen 
står för, strävar vi efter att möta dagens ungdomar och 
deras önskemål. Det innebär en verksamhet med många 
upplevelser och social gemenskap samt en levande och 
stimulerande träning.
Vi möter också ledarnas förutsättningar att vara ledare i 
dagens samhälle. Att arbeta i tränarteam är i detta avseende 
en av de röda trådarna. Man delar på uppgifterna vilket 
medför att verksamheten inte står och faller med enstaka 
personer.
 Ett av syftena med ungdomstränarutbildningen är att 
behålla ungdomarna uppåt genom tonåren och därmed 
bryta den negativa trend som är aktuell sedan 80-talet. 
Utifrån detta syfte är följande mål fastställt för 14–17 
årsutbildningen: ”Ledaren som gått denna utbildning ska 
kunna genomföra en verksamhet:
• Som är stimulerande för många ungdomar oavsett talang 
eller idrottslig nivå;
• Som innebär att de ungdomar som vill satsa hårt får bästa 
möjliga idrottsliga utveckling;
• Som är stimulerande för ledaren själv och för ledarteamet.”

Teamtanken slår igenom
Som ett led i att föra ut den nya barn- och ungdoms-
ledarutbildningen har en utbildarutbildning 14–17 år 
genomförts med 37 nya deltagare. Antalet formellt utbildade 
utbildare är därmed 126 stycken och fördelningen framgår 
av tabellen på nästa sida. Nitton av dessa har behörighet för 
två målgrupper.
 2001 års rekord med 602 nya ledare slogs 2002 med 
råge. Som framgår av tabellen nedan är det så många som 
672 ledare som har utbildat sig.
 Under året har vi återigen också fått bekräftat att 
teamtanken slår igenom. Många upplever att det till 
och med är lättare att rekrytera 4–5 ledare för en grupp 
ungdomar än att hitta en som ensam ska svara för allt. Av de 
672 ledarna ingår mer än 3/4 i tränarteam. Ett team består 
i genomsnitt av fyra ledare. 

Trots namnet handlade det inte alls om en mil, inte heller 
en mile, utan att springa en sträcka någonstans mellan 400 
m och 1.200 m.
 Ingen tidtagning, inga resultat – det enda som 
kunde påminna om en tävling i sammanhanget var i så 
fall startskottet och nummerlapparna – alla med nr 1! 
Arrangemanget rönte stor uppskattning och de tusentals 
barn som deltog fick en rolig möjlighet att springa 
tillsammans med andra.

Unga Ledare
Med hjälp av medel från RF och 
EAA har projektet Unga Ledare 
i friidrottens tappning fortsatt 
under 2003. Projektet har handlat 
om att skapa naturliga möjligheter 
för unga att komma till tals inom 
friidrottsrörelsen för att kunna förändra ”friidrottskulturen” 
så att den mer motsvarar de ungas förutsättningar och 
värderingar, att hitta former för tränar/ledarutbildning som 
lockar unga att vilja utbilda sig.
 De metoder vi har använt oss av är nätverksträffar, 
regionala ungdomsforum och ungdomsanpassade kurser i 
ledarskap.
• Nätverksträffarna har givit de ungdomar som varit mest 
aktiva i projektet stor kunskap om att ungdomar kan 
påverka, utöva ledarskap och utforma verksamhet inom 
svensk friidrott. Många har vuxit och verkligen vågat ta för 
sig i en mängd sammanhang.
• De regionala ungdomsforumen har för många ungdomar 
varit en första kontakt med ledarskapet och givit ett flertal 
deltagare en ny inblick i friidrotten.
• I slutet av projektet har en ungdomsanpassad ledar-
utbildning testats med goda resultat. Många av deltagarna 
har uppskattat den ”vuxenfria” utbildningsmiljön, som 
har givit utrymme till mer spontana diskussioner. Även 
innehållet i kursen verkar motsvara vad de unga efterfrågar.

UTBILDNING

Friidrottscentrum
Under verksamhetsåret har friidrottens åtta FC genom- 
fört utvecklingsverksamhet utifrån avtal med SFIF. Avtalet 
har berört barnledarutbildning 7–10 år, ungdomstränar-
utbildning 10–14 år, läger för ungdomar 13–14 år, samt 
utvecklingsträffar för ungdomar 15–17 år och deras tränare. 

Friidrott för ungdom 14–17 år
Rubricerade bok innebär att den tredje och sista delen 
av friidrottens nya barn och ungdomstränarutbildning 
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                    Antal studiecirklar/deltagare/studietimmar

Tränarutbildning

I Karlstad genomfördes i oktober en förbundstränarhelg 
med 80-talet speciellt inbjudna där utbildning och 
planering stod på programmet. 
• På Idrottshögskolan i Stockholm började två studenter 
på specialtränarutbildningen. Ett utbildningsprogram för 
dessa är utarbetat av SFIF tillsammans med studenterna. 
Programmet innehåller auskultation vid landskamper, 
regelbundna träffar samt möjlighet att förlägga sin praktik 
på våra friidrottsgymnasier.
• SFIF har en deltagare i SISU:s Högre Tränar Utbildning.
• SFIF fortsatte att utveckla de av SOK initierade arbetet 
med att producera kravanalyser i samtliga friidrottsgrenar. 
Utgångspunkten var de speciella träningsläror som togs 
fram i mitten av 80-talet. Samtliga grengruppschefer är 
engagerade i arbetet.
• I samarbete med SOK har en fördjupningskurs i kort häck 
genomförts.
• Friidrottens Tränarförening, SFIF och Växjö friidrotts-
universitet genomförde tillsammans ett välbesökt (140 
personer) och uppskattat Tränarforum i Växjö den 21–23 
november.
• Totalt har ett tiotal svenska tränare deltagit i olika 
internationella kurser under verksamhetsåret.

Friidrottsgymnasier
Verksamheten vid SFIF:s sju friidrottsgymnasier (FIG) med 
riksintag i Falun, Karlstad, Lidingö, Malmö, Sollentuna, 
Umeå och Växjö har fortsatt planenligt. Ett 60-tal nya 
elever började sin utbildning hösten 2003 och sammanlagt 
går ca 200 elever på dessa riks-friidrottsgymnasier.
 Kvalitetssäkringsarbetet har fortsatt i egen regi och 
tillsammans med RF. Samtliga FIG lämnade i november in 
en rapport till RF om vidtagna och planerade förbättrings-

åtgärder. Elevenkäter har genomförts på samtliga gymnasi-
er liksom en tränarenkät. Resultaten visar på mycket 
bra verksamheter även om det alltid fi nns utrymme för 
förbättringar.
 Alla FIG har deltagit i en eller två av RF arrangerade 
tvådagarsutbildningar med koppling till kvalitetssäkrings-
arbetet.
 Växjö var platsen för SFIF:s årliga fortbildning för alla 
tränare vid FIG. Den hölls i maj i samarbete med FIG 
Växjö och ortens universitetet. En översyn av elitfriidrott 
och studier kommer att göras 2004.

Friidrott och högskolestudier
Verksamheten vid Karlstads och Umeås Friidrottsuniversitet 
samt Löparhögskolan vid Högskolan Dalarna har genomförts 
planenligt för dryga 40-talet studenter.
 Under höstterminen 2003 startades också Växjö 
Friidrottsuniversitet, vilket är ett glädjande tillskott till 
friidrottens idrotts- och högskoleutbud. Avtalet är tecknat 
mellan parterna SFIF, universitetet, Växjö kommun, 
Smålands FIF och FC Växjö. Första året är 12 elitsatsande 
elever antagna med Carolina Klüft i spetsen.

Domarutbildning
Årets förbundsdomarutbildning lockade 33 deltagare. Efter 
godkänt regelprov kunde 20 nya förbundsdomare utnämnas.
 I förbundsstarterkursen deltog nio personer. Nya 
godkända förbundsstarters blev Sven Jansson, Göran 
Malmström, Jan-Erik Persson och Anders Prytz.

TÄVLING

Liksom tidigare år har det nationella tävlingsprogrammet 
och fastställandet av SM-tävlingar under verksamhetsåret 
handlagts av tävlingskommittén (TÄK; stora SM beslutas 
dock av förbundsstyrelsen). Svenska mästerskap för 

Friidrotts- Antal utbildade Antal utbildade  
centrum utbildare ledare för åldrarna  
   7–14 år* 
Gävle-Dala FC 17 26
FC FIG Karlstad 9 36
FC Mellan 16 83
FC Norr 24 33
Skånes FC 8 62
FC Väst 25 172
FC Växjö 14 86
FC Öst 13 174

Summa 126 672

*Avser ettårsperioden 2002-10-01–2003-09-30
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seniorer, juniorer och ungdom i samtliga mästerskapsgrenar 
har genomförts såväl inom- som utomhus.
 Under verksamhetsåret har även SM-programmet för 
2004 vuxit fram och arrangörer har utsetts i de fl esta fall. 
Dessutom har Turebergs FK utsetts till arrangör av Stora 
SM 2006. Noterbart från årets Stora SM, som arrangerades 
med den äran av Rånäs 4H i Norrtälje, är att det under tre 
tävlingsdagar räknades in inte mindre än 17.056 åskådare. 
 Folksam Grand Prix (fram till 1993 Svenskt Grand 
Prix) genomfördes för 19:e året i följd och bestod i år av 
fyra tävlingar: Växjö, Karlstad, Malmö och Göteborg. I takt 
med att våra svenska stjärnor växer sig allt starkare ökar 
intresset för Folksam Grand Prix. En mycket stor publik 
kunde glädja sig över fyra väl genomförda arrangemang. 

17.056 åskådare kom till stora SM i Norrtälje som blev en riktig folkfest. 
Hela den svenska eliten var på plats med Christian Olsson och Carolina 
Klüft i spetsen. Bilden är från 100 m-fi nalen som Carro (22) vann före 
Susanna Kallur (2). Foto: Hasse Sjögren

Anna Söderberg vann sitt elfte raka SM-guld i diskus, segrade i 
Finnkampen och blev åtta i VM-fi nalen på 61.61 – hennes bästa resultat 
på tre år. Foto: Hasse Sjögren

SM-arrangörer 2003

ISM Stockholms FIF
IJSM Västerås FK
IUSM Heleneholms IF
ISM-IJSM-IUSM mångkamp Göteborgs FIF
SM Rånäs 4H
JSM IK Finish
USM Heleneholms IF
Lag-SM Västerås FK
Lag-USM Huddinge AIS
SM-JSM-USM stafett Stockholms FIF
SM-JSM-USM terräng Hälle IF
SM-JSM-USM mångkamp Gefl e IF 
SM marathon HässelbySK/Spårvägens FK
SM halvmarathon IF Göta
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SFIF har sedan några år tillbaka påtagit sig ansvaret för att 
genomföra Skol-SM. Detta arrangerades på Stockholms 
Stadion den 12–14 september med rekordstort antal starter, 
cirka 1.900.
 Central sanktion har under verksamhetsåret lämnats för 
373 föreningstävlingar vilket är en liten ökning från 2002.  
Den inbördes fördelningen mellan olika typer av tävlingar 
är i stort sett oförändrad. 

Internationella mästerskap i Sverige 2003
NM-JNM i terräng i Borlänge 9/11. Arrangör Kvarn-
svedens GoIF.

Av IAAF sanktionerade tävlingar i Sverige 2003
GE Galan i Stockholm (Globen) 18/2 och DN Galan på 
Stockholms Stadion 5/8.

MOTION OCH FOLKHÄLSA

Friidrotten håller Sverige i rörelse
har även 2003 varit temat för många aktiviteter som 
friidrotts-Sverige genomfört. Folkhälsoinstitutets (FHI) 
kampanj ”Sätt Sverige i rörelse” som inleddes 2001 är nu en 
kontinuerlig process under namnet ”Håll Sverige i rörelse”. 
Idrottens aktiviteter återfi nns under mottot ”Idrotten håller 
Sverige i rörelse”.
 SFIF:s  föreningar har genomfört ett stort antal 
aktiviteter, framförallt inom de arenor  FHI kallar ”Fritid” 
och ”Förskola/skola”. Även inom arena ”Arbetsplatsen” 
samt ”Hälso- och sjukvård” förekommer aktiviteter i våra 
föreningars regi.
 Exempel på aktiviteter är öppna inomhushallar 
och sommaridrottsskolor, motion på recept, olika 
samarbetsprojekt mellan föreningar och skola samt ett antal 
genomförda Vår- respektive Höstgalopper i hela landet.
 I samarbete med företaget Go!Cipp (Good Citizen 
Project Partners) drivs en informationskampanj som riktar 
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Centralt sankt. 
tävlingar  Fördelning 2002 2003

1994 503 Internationella tävlingar 10   9
1995 492 Nationella tävlingar 55 47
1996 458 Ungdomstävlingar 80 83
1997 426 Inomhustävlingar 31 37
1998 417 Marathon 14 16
1999 398 Halvmarathon 14 12
2000 387 Övriga långlopp 137 148
2001 380 Gatustafetter 21 21
2002 362
2003 373 Totalt 362 373
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sig till företag. Syftet är att informera, engagera, inspirera 
och aktivera företagen till att satsa på fysisk aktivitet och 
friskvård. Kampanjen kallas ”Stad för stad för ett friskare 
Sverige”.
 Liksom föregående år har SFIF tagit fram en motions-
affi sch med alla distriktssanktionerade lopp 2003. Jogging-
kalendern som innehåller alla centralt sanktionerade lopp 
med utförlig information utkom för andra året. Kalendern 
trycktes i 30.000 exemplar och har bland annat distribuerats 
vid tidiga vårlopp, till exempel Två Sjöar Runt, och via 
Löplabbets butiker. Joggingkalendern är mycket uppskattad 
och bidrar till att vi får fl er deltagare i de olika motionslopp 
som arrangeras.
 500 motionslopp för allt från nybörjare till elit har 
genomförts och 200 av dem har varit centralt sanktionerade. 
Sträckorna har varierat från 2 km till marathon. Över 60 av 
loppen har haft fl er än 1.000 startande. Antalet starter i de 
centralt sanktionerade loppen har ökat med ca 7.500 st 
(totalt över 374.000) jämfört med år 2002.
 De gemensamma träningar inför motionslopp, som 
förekommer på många platser, är uppskattade aktiviteter 
och har bidragit till ökat antal deltagare i dessa lopp. 
Under året har till exempel  deltagarantalet ökat i samtliga 
”Blodomlopp”.
 Malmö AI har tagit ett eget grepp vid sitt Vår Rus 
och ordnat busstransporter från kranskommunerna. 
Kommunerna har ställt upp servicetält mm – allt för att öka 
intresset och därmed antalet deltagare.

Största ungdomsloppen    

Tävling Anmälda Anmälda Anmälda
  2001 2002 2003
Lilla Göteborgsvarvet 5.721 6.526 6.963
Stockholm minimarathon 7.912 7.879 6.245
Lilla Lidingöloppet 3.854 3.834 5.919
Midnattsloppet, Sthlm ing. uppgift 1.340 1.349
Victorialoppet, Borgholm 1.123 1.047 1.073
Lilla Tjejmilen, Sthlm 1.298 1.265 1.036
Rösjöloppet, Sollentuna 1.411 1.324 1.030

Summa 21.319 23.215 23.615

Antal anmälda löpare (över 16 år) till de 
största centralt sanktionerade elit- och
motionsloppen    

Tävling Anmälda Anmälda Anmälda
  2001 2002 2003

Göteborgsvarvet 33.358 31.580 32.976
Vår Ruset, Sthlm 23.716 24.313 25.994
Tjejmilen, Stockholm 25.461 23.289 24.565
Vår Ruset, Göteborg 17.923 21.521 23.350
Lidingöloppet 13.805 14.212 16.136
Stockholm Marathon 13.806 14.511 15.118
Midnattsloppet, Sthlm 16.250 16.074 14.028
Vår Ruset, Malmö 11.789 11.863 11.286
Vår Ruset, Växjö 14.076 13.921 11.108
Vår Ruset, Örebro 11.428 10.391 9.984
Vår Ruset, Jönköping 10.389 11.034 9.450
Vår Ruset, Västerås 10.834 10.173 9.425
Vår Ruset, Norrköping 8.271 8.404 9.311
Vår Ruset, Vänersborg 8.311 9.043 8.006
Vår Ruset, Halmstad 8.523 8.163 7.091
Bellmanstafetten, Sthlm 6.640 7.100 7.025
Vår Ruset, Karlstad 0 4.022 6.600
Vår Ruset, Sundsvall 7.885 8.056 6.473
Drottning Margaretalop., Kalmar 5.101 5.303 6.205
Vår Ruset, Gävle 5.531 5.674 6.063
Vår Ruset, Umeå 5.340 6.378 5.595
Broloppet, Malmö 9.600 13.200 5.523
S:t Eriksloppet, Sthlm 6.704 5.298 5.117
Lidingö Tjejlopp 2.754 3.859 4.395
Vasastafetten, Mora 3.890 3.950 4.190
Blodomloppet, Sthlm 3.400 3.844 4.038
Blodomloppet, Linköping 1.712 2.442 4.005
Grabbhalvan, Norrköping   3.309
Karlstad Stadslopp 4.082 3.282 3.212
EM-loppet, Göteborg 0 0 3.205
Vår Ruset, Luleå 0 2.140 2.423
Olympic Day Run, Sthlm 2.796 2.572 2.351
Blodomloppet, Malmö 1.169 2.173 2.245
Blodomloppet, Göteborg 596 1.539 2.095
Vår Ruset, Visby 2.056 2.381 1.843
Blodomloppet, Jönköping 760 1.400 1.830
S:t Olavsloppet, Östersund 1.847 1.648 1.825
Blodomloppet, Örebro 768 1.440 1.820
Grabbhalvan Örebro   1.745
Växjöloppet 2.023 1.303 1.591
Blodomloppet Hudiksvall 250 450 1.540
Rösjöloppet, Sollentuna 2.471 2.293 1.526
Lundaloppet, Lund 1.414 1.117 1.440
Victorialoppet, Borgholm 1.555 1.385 1.396
Lidingöstafetten 1.244 1.112 1.248

Summa 312.182 326.314 329.701 
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VETERANKOMMITTÉN

Veterankommittén har under verksamhetsåret bestått 
av Torsten Carlius, ordförande, Elisabet Ekborg, Karl-
Gustav Holmgren, Gudrun Kinger och Ivar Söderlind.  
Kommitténs resurspersoner har varit Sven Gärderud, Ulf 
Agrell, Börje Andersson och Ove Edlund.
 I landets samtliga 23 distrikt har man under året haft 
ett officiellt veteranombud. Under verksamhetsåret har 
kommittén haft sju protokollförda sammanträden varav 
fem per telefon.

Internationella veterantävlingar
Den 6–9 mars avgjordes de fjärde VEM inomhus, platsen 
var  San Sebastian i Spanien. 1.586 veteraner (418 kvinnor) 
var anmälda från 33 länder. Nytt deltagarrekord för VEM 
inomhus och sannolikt, deltagarmässigt sett, världens 
största inomhustävling i friidrott någonsin. Liksom 
tidigare mästerskap höll tävlingarna hög resultatnivå, 97 
mästerskapsrekord, 16 världs-, 39 europa- och sju svenska 
rekord. Sverige tog 17 guld, 7 silver och 3 brons.
 Det 8:e VEM Non-Stadia avgjordes i Upice, Tjeckien, 
den 23–26 maj med 765 veteraner från 25 länder som 
gjorde mer än 1.000 starter. Sverige hade fyra deltagare och 
tog två guld och två brons.
 Stora VNM i Lahtis, Finland, den 13–15 juni 
samlade nära 850 deltagare – det hittills största nordiska 
veteranmästerskapet. De finska deltagarna dominerade 
tävlingarna, men svenskarna gjorde utmärkta insatser och 
tog hem 74 guld, 50 silver och 35 brons någorlunda jämnt 
fördelade mellan kvinnor och män.
 De 15:e VVM:et avgjordes i städerna Carolina och San 
Juan i Puerto Rico, Västindien, 2–13 juli. 2.719 veteraner 
från 78 länder var anmälda, varav 41 från Sverige. Trots 
värmen höll tävlingarna hög klass med 21 världsrekord, 
18 Europarekord, 9 nordiska rekord och 3 svenska rekord. 
Svenskarna tog 9 guld, 12  silver och 7 brons och en 12:e 
plats i medaljligan bland 78 deltagande länder.
                                                                                                           
Svenska veteranmästerskap
IVSM avgjordes den 15–16 februari i Eskilstuna, med 
deltagarrekord, 246 veteraner (varav 44 kvinnor). För första 
gången var viktkastning med som officiell IVSM-gren. 
Tävlingarna höll hög klass med 48 mästerskapsrekord, 22 
svenska inomhusrekord, 6 nordiska och 1 Europarekord. 
Bästa klubb blev Malmö AI före Järvsö IF.
 VSM i terräng i Uddevalla den 3 maj samlade 172 
veteraner (varav 39 kvinnor) vilket är bästa deltagarsiffran 
på många år.
 VSM i halvmarathon i Veberöd den 28 juni samlade 160 
veteraner, bästa deltagarsiffran på länge.

Stora VSM i Eksjö den 8–10 augusti hade 500 deltagare, 
betydligt fler än vid tidigare VSM. Även resultatnivån 
var hög med 1 världs-, 2 europa-, 3 nordiska, 16 svenska 
och 51 mästerskapsrekord. Fjolårstrean Malmö AI vann 
överlägset lagtävlingen på 211 poäng före IFK Tumba 156 
och Högsbo AIK 142.
 VSM i marathon (Bromölla Marathon) arrangerades 
av Ryssbergets IK den 6 september med fler deltagare än 
tidigare år, 108 startande.
 VSM i femkamp i Östhammar den 6 september samlade 
tolv veteraner.
 Vid VSM i kastfemkamp i småländska Bottnaryd 13 
september deltog 39 män och 3 kvinnor.
 Med något undantag arrangerades under 2003 officiella 
VDM på såväl arena och landsväg och terräng.
 Veterantinget ägde rum i samband med VSM i 
Eksjö den 9 augusti. 57 veteraner var på plats inklusive 
Veterankommitténs fem medlemmar.
 För första gången på ett par år genomfördes den 9–10 
november 2002 i Stockholm Veteranombudskonferens för 
distriktsombuden. Totalt 25 personer (varav 4 kvinnor) från 
18 distrikt deltog. Konferensen var lyckad med intressant 
information och givande diskussioner om veteranfriidrotten 
i Sverige och internationellt.
 Veteranstatistiken innefattande resultat för alla veteran-
grenar och åldersgrupper och har som vanligt sammanställts 
av Sven Gärderud med assistans av Ove Edlund, Börje 
Andersson och Ivar Söderlind. Inomhusårsbästa, utomhus-
årsbästa, åldersrekord och genom-tiderna-statistik med 
100-bästa i varje klass och gren har kommit ut under året.
 Veteranhemsidan (www.friidrott.se/veteran) får allt fler 
besökare och har under verksamhetsåret haft drygt 2.300 
besök i månaden och cirka 28.000 besök under senaste 
året. Webbmaster är Åke Runnman med assistans av 
informationsansvarige Ivar Söderlind.
 Både internationellt och nationellt blir antalet friidrotts-
veteraner allt fler. Samtidigt som Veterankommittén arbetar 
för en sådan utveckling gäller devisen: ”Det viktigaste är 
inte att vinna utan att delta”. Social gemenskap, vänskap 
och livskvalitet ska vara ledorden.

Folksam Grand Prix innehöll fyra galor sommaren 2003 som alla sam-
lade hela den svenska eliten. Årets orter var Växjö, Karlstad, Malmö och 
Göteborg. Bilden är från MAI-galan i Malmö. Foto: Hasse Sjögren
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MARKNADSFÖRING/SPONSORER

Arbetet har under större delen av verksamhetsåret genom-
förts tillsammans med marknadsgruppen. Under senare 
delen av verksamhetsåret tillsattes en ny marknadsgrupp 
med delvis annan inriktning. Den nya marknadsgruppen 
ska fungera som en förankrings- och referensgrupp.
 Våra idrottsliga framgångar innebär en stor potential 
för att öka intäkterna från sponsorer. Men sponsorerna står 
inte i kö. Företagen är intresserade men tyvärr fortfarande 
restriktiva då det tuffa läget i näringslivet lämnar spår efter 
sig på sponsormarknaden. Beslutsprocesserna är långa och 
om man jämför med ett par år tillbaka är beloppsnivåerna 
för idrottssponsring relativt låga. Vår utmaning ligger i 
att skapa attraktiva och heltäckande erbjudanden som 
genererar affärsvärde hos våra partners.
 Under året har vi presenterat ett nytt koncept som vi 
kallar MEDALJKLUBBEN vilken bygger mer på kund- 
och personalrelaterade aktiviteter för de medverkande 
företagen än på exponering.
 Åtta företag har hittills nappat på detta koncept, Ask 
Mr Nilsson, som dessutom fr o m nästa år är vår resebyrå, 
Deloitte, Dagens Nyheter, Folksam, Göteborgs-Posten, 
Spar, Thermia Värme samt Viking Line. Intäkter från 
Medaljklubben går till aktiviteter som ska stärka våra 
möjligheter att ta medaljer under EM 2006.

Här följer en kort presentation av våra sponsorer/samarbets-
partners:

• FOLKSAM har varit vår största sponsor de senaste åren 
genom Folksam Grand Prix (FGP) och Ungdomsprojektet. 
FGP blir bara en bättre och bättre tävling vilket kombinerat 
med attraktiva kringaktiviteter också lett till utökat publik- 
och mediaintresse. Det är därför glädjande att Folksam 
förlänger avtalet och utökar engagemanget kring FGP-
tävlingarna.
 Sponsringen av ungdomsprojektet, som betytt oerhört 
mycket för barn- och ungdomsfriidrotten, har upphört med 
utgången av år 2003.

• REEBOK har intensifierat exponeringen av sitt varumärke 
under året. Detta främst genom deras individuella satsning 
på Carolina Klüft vilket vi inte minst märkte på Reeboks 
dagliga presskonferenser i Eiffeltornet under VM i Paris. 
Sällan eller aldrig har väl något företag använt en så 
känd byggnad för denna typ av verksamhet. Reebok är 
tillsammans med Folksam vår äldsta samarbetspartner och 
de står för all landslagskonfektion. Dessutom anordnade 
Reebok i maj den populära friidrottsgolfen med ett 50-tal 
deltagare på sin egen hemmabana i Västervik.

• PLUSENERGI satsar vidare på sitt grenprojekt för 
sprinters och häcklöpare.

21
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• ENIRO är vår landslagssponsor med exponering på 
tävlingsdräkten vid EM, IEM, Europacupen och Finn-
kampen samt på profilkläderna. 

• MITSUBISHI har ett rent exponeringsavtal med oss. Vi 
använder deras bilar vid ett antal centrala evenemang samt 
utbildningar. Dessutom har några av våra allra bästa aktiva 
som Christian Olsson, Stefan Holm och systrarna Kallur 
valt Mitsubishi som sin individuella bilsponsor.

• THERMIA VÄRME har fortsatt sin sponsring främst 
genom Finnkampen och nu även Medaljklubben. De har 
också ett individuellt avtal med Carolina Klüft.

• WACKES syns på stora SM och FGP-tävlingarna. Vi 
köper profilkläder av dem till våra lojalitetspaket respektive 
landslag.

• SCANDIC HOTELS har fortsatt sin centrala satsning 
som ger oss ett antal gratisnätter samt speciella idrottspriser 
till friidrottsföreningar.

• MCDONALDS är ny sponsor inom ramen för vårt 
samarbete kring Happy Mil, en löparfest för barn.

• OFFICE är vårt nya centrala kopieringsföretag och syns 
mest i samband med Finnkampen.

• REHBAND är sedan många år en trogen samarbets-
partner genom att alla våra landslag vid behov använder 
företagets välkända förbandsmaterial.

• CEFAR MEDICAL är en ny samarbetspartner för våra 
landslag. Våra aktiva använder vid behov deras elektro-
stimulatorer.

• POWERADE är Coca-Colas senaste sportdryck och ny 
samarbetspartner som förser våra landslag med dryck vid 
landskamper och mästerskap.

 NYHETSBREVET till våra samarbetspartners som 
tidigare år ”bara” kommit ut veckovis under högsäsong har 
under 2003 kommit ut nästan varje vecka eller totalt 44 
veckor.
 Nytt för år 2003 är att vi genomfört två uppskattade 
SPONSORTRÄFFAR med ett varierande program.

INFORMATION

Hemsidan är en central del av förbundets informations-
verksamhet med kontinuerliga nyhetsnotiser (cirka tre 
per dag), resultatbörs, uppdaterade årsbästalistor och 
livebevakning från arrangemang (19 stycken 2003). Live-

rapporteringen vet vi är väldigt populär och topparna 
i besöksfrekvensen sammanfaller med dem. Parallellt 
med aktualitetsbevakningen arbetas det hela tiden med 
att bygga ut hemsidan som ”uppslagsbok” för individer 
som vill få perspektiv på olika friidrottshändelser. Den 
intresserade kan hitta ett gediget historiskt material och 
annan bakgrundsinformation. I slutet av året öppnades den 
nya avdelningen ”Vad är friidrott?” med svar på olika frågor 
om friidrott som är vanligt förekommande.
 Förbundets hemsida har mycket gott renommé bland 
företrädare för media och andra friidrottsintresserade. I år 
har hemsidan haft i snitt 4.629 besök per dag jämfört med 
3.450 i snitt per dag under år 2002. Ansvarig webbredaktör 
är A. Lennart Julin. Som stöd till Lennart har Owe Fröberg 
och Jonas Hedman anlitats  för live-rapporteringar från ett 
antal tävlingar och Owe har även under sex månader arbetat 
med andra uppgifter för hemsidan.
 Medierna har under hela året kontinuerligt serverats 
med pressreleaser, pressjour per telefon och två speciella 
mediadagar arrangerades inför utomhussäsongen under två 
eftermiddagar i maj. Förbundet har även haft en speciell 
presschef vid inomhus-VM, landslagets läger tillsammans 
med svenska simeliten i maj, VM-truppens Pre-camp, 
VM i Paris och Finnkampen. Intresset från svenska och 
internationella tidningar, TV och radio har under året 
varit mycket stort. Två exempel på detta är att det mycket 
ansedda TV-bolaget BBC besökte lägret på Cypern för att 
göra reportage om det svenska friidrottsundret och under 
VM i Paris besöktes flera svenska presskonferenser av över 
100 mediaföreträdare och svensk friidrott stod i världens 
centrum.
 Särskilda mediaguider har tagits fram inför VM 
inomhus och utomhus med personliga biografier om de 
svenska deltagarna sammanställda av A. Lennart Julin. 
Servicen till journalister och fotografer som bevakar 
friidrott har varit mycket uppskattad. Johan Storåkers har 
varit arvoderad på deltid som mediaansvarig. Därutöver är 
Ulf Karlsson en viktig länk i förbundets mediakontakter.
 Springtime Publishing har under året utkommit med 
en bilaga med namnet ”Friidrott” i årets tio nummer av 
Runners World. I denna bilaga har förbundet haft utrymme 
för förbundsinformation.
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Friidrottsförbundet avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01–2003-12-31.    

   

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Svensk Friidrott och Svenska Friidrottsförbundet har verksamhetsåret 2002/03 upp- 
levt det genom tiderna bästa friidrottsåret med stora framgångar på internationella 
mästerskap, vilka rönt stor uppmärksamhet och i sin tur inspirerat många barn att pröva 
friidrott.
 Resultatet för 2002/03 (15 mån) visar på en vinst med 0,1 Mkr (2001/02 0,7 Mkr), 
vilket ska ställas mot budgeterat resultat på -1,9 Mkr. Det goda resultatet beror främst på 
ökade anslag från Riksidrottsförbundet samt minskade kostnader för det centrala kansliet.
 Förbundet har sedan mitten av 1980-talet ett antal kapitalförsäkringar för aktivas 
räkning. Fortfarande råder oklarhet i hur dessa inkomster skall beskattas och vem som 
skall belastas med kostnaden. Förbundets utgångspunkt är fortfarande att fi nna en 
lösning som inte inverkar på förbundets ekonomi. Någon reservering med anledning av 
dessa försäkringar har därför inte gjorts. Den maximala exponeringen hänförd till den 
extra skattebelastningen bedöms uppgå till 0,6 Mkr.   
     
    
  
      

RESULTATRÄKNING (alla belopp avser kkr)   
     
    2002-10-01 2001-10-01 
   Not 2003-12-31 2002-09-30 
Verksamhetens intäkter    
 Erhållna bidrag och anslag  19 000 15 354
 Avgifter och avtal  16 961 16 008 
 Övriga intäkter  2 265 1 783

    38 226 33 145 

Verksamhetens kostnader    
 Lämnade bidrag och anslag  -4 739 -4 608 
 Övriga externa kostnader  -17 901 -15 266 
 Personalkostnader 1 -15 657 -12 874 
 Jämförelsestörande poster 2 0 196 
 Avskrivningar  -81 -93

Rörelseresultat  -152 500 

Resultat från fi nansiella investeringar   
 Ränteintäkter m m  296 217 
 Räntekostnader  -5 -21

Årets resultat  139 696 
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BALANSRÄKNING (alla belopp avser kkr)  

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar  Not 2003-12-31 2002-09-30 
Materiella anläggningstillgångar     
 Inventarier 3 91 141

   91 141 
Finansiella anläggningstillgångar     
 Långfristig fordran SPP  0 642

   0 642

Summa anläggningstillgångar  91 783
 
Omsättningstillgångar     
 Varulager m m     
 Varulager  181 238

   181 238 

Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar  1 300 1 785 
 Övriga fordringar 4 687 820 
 Förutbetalda kostnader     
 och upplupna intäkter  1 332 1 198

   3 319 3 803 
      
Kassa och bank 5 6 889 8 299 

Summa omsättningstillgångar  10 389 12 340

Summa tillgångar  10 480 13 123 
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital   
   Balanserat resultat  2 394 1 698 
   Årets resultat  139 696

Summa eget kapital  2 533 2 394 

Långfristiga skulder     
 Checkräkningskredit (Limit 1 000)  0 170

Summa långfristiga skulder  0 170 

Kortfristiga skulder     
 Leverantörsskulder  587 596 
    Övriga skulder  396 3 892 
 Upplupna kostnader     
 och förutbetalda intäkter  6 964 6 071

Summa kortfristiga skulder  7 947 10 559 

Summa Eget kapital och Skulder  10 480 13 123 
     

POSTER INOM LINJEN     
 Ställda säkerheter 6 1 000 1 000 
 Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Not 1 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter

 2002/2003 2001/2002 
 (15 mån)  
Styrelse och generalsekreterare 822 677 
Övriga anställda 8 781 7 268 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 787 4 037 
(varav pensionskostnader) 

Totala löner, ersättningar
och sociala avgifter 14 390 11 982 

Pensionskostnader för generalsekreteraren 182 kkr (119 kkr).   

Under avtalstiden (2003-09-01–2007-08-31) gäller för nuvarande 
generalsekreterare (GS) en uppsägningstid från Svenska Fri-
idrottsförbundet (SFIF) sida om tolv månader och från GS  sida 
om sex månader. Under uppsägningstiden utgår fulla anställ-
ningsförmåner. Skulle GS,  efter SFIF:s medgivande, påbörja 
annan anställning under eljest löpande uppsägningstid skall 
avräkning ske.

Medelantalet anställda 2002/2003 2001/2002
Män 14 19
Kvinnor 6 6 

Totalt 20 25

Fördelning befattningshavare per balansdagen

 2003-12-31 2002-09-30
Män   
Styrelse 5 6 
GS  1

Totalt 5 7

Kvinnor  
Styrelse 4 3
GS 1 

Totalt 5 3 

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad 
med avdrag för planmässiga avskrivningar. Planenlig avskrivning 
på inventarier har skett med 20% årligen motsvarande fem års 
avskrivning.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (alla belopp avser kkr) 

Varulager
Varulagret är värderat till anskaffningsvärden och inkuransbedöm-
ning har skett på individuell nivå.

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas infl yta.

Not 2 Jämförelsestörande poster 

Posten avser omräkning av SPP fordran enligt nuvärdesme-
toden med 0 kkr (196 kkr).

Not 3 Inventarier  2002/2003 2001/2002
Ingående anskaffningsvärde 672 955 
Årets inköp 36 35 
Försäljning/utrangeringar -95 -318

Utgående anskaffningsvärde 613 672 
Ingående avskrivningar enligt plan -531 -749 
Försäljning/utrangeringar 90 311 
Årets avskrivning -81 -93

Ackumulerad avskrivning -522 -531

Utgående planenligt restvärde 91 141 
 
Not 4 Övriga fordringar 
I posten övriga fordringar ingår SPP:s kortfristiga del med 500 
kkr (767 kkr).  

Not 5 Kassa och bank 
I posten kassa och bank ingår reserverade medel för friidrottar-
nas räkning med 0 kkr (3 377 kkr).

Not 6 Ställda säkerheter
Avseende checkräkningskredit  Belopp
Företagsinteckningar     FöreningsSparbanken AB   1 000 
 

(1 313) (1 150)
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Solna den 17 februari 2004

Svenska Friidrottsförbundet
Bengt Westerberg, ordförande

Gunnel Andersson, Yngve Andersson, Krister Clerselius, Erik Hafström, 
Curt Högberg, Christina Liffner, Madeleine Melander, Lena Moen.

Johanna Berggrén (personalrepr), Lotta Borgh (GS).

 

REVISIONSBERÄTTELSE
 

Till förbundsmötet i Svenska Friidrottsförbundet

Organisationsnummer 802001-0719

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning i Svenska Friidrottsförbundet för räkenskapsåret 2002-10-01–2003-12-31. 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av 
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige.
 Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i 
strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 februari 2004

Lars Egenäs Lars Bauman  Jonas Grahn
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Utsedda av Svenska Friidrottsförbundet Utsedd av Riksidrottsförbundet
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RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSDEL

     

Nationell och internationell representation 132 -170 -38 4 -106 -102

Interndemokrati/Valda organ 284 -989 -705 198 -845 -647
Styrelse, förbundsmöte 284 -695  198 -618 
Övriga organ  -294   -227 

Information 561 -1 714 -1 153 720 -1 421 -701

Finnkampen (biljettförsäljning i Helsingfors) 639 -680 -41 658 -629 29

Stöd lokal verksamhet 4 037 -3 692 345 4 050 -3 886 164
Regionala möten 44 -290  52 -244 
Folksam/GP 2 125 -2 015  2 067 -1 882 
Övrigt 1 868 -1 387  1 931 -1 760

Barn och ungdomsutveckling 933 -4 119 -3 186 107 -2 620 -2 513
Utbildning barn- o ungdomsledare 30 -851  7 -458 
Övriga utbildningar 903 -3 268  100 -2 162

Svenska mästerskap 323 -499 -176 324 -386 -62

Landskamp och internationella mästerskap 570 -5 060 -4 490 1 043 -4 896 -3 853
Internationella mästerskap och cuper 498 -2 416  730 -2 523 
Nordiska mästerskap och landskamper 62 -1 210  310 -1 331 
Övriga landskamper och gem kostnader 10 -1 434  3 -1 042

Elitutveckling 5 562 -11 083 -5 521 5 428 -9 462 -4 034

Marknad 10 101 -4 315 5 786 9 849 -4 005 5 844

Gemensamt 14 776 -5 668 9 108 10 562 -4 491 6 071
RF-bidrag 13 325   9 086  
Förbundskansliet 80 -1 730  145 -1 704 
Övrigt 1 371 -3 938  1 331 -2 787

Övrigt
Avskrivningar  -81   -93 
Jämförelsestörande poster    196  
Finansiella intäkter/kostnader 296 -5  417 -20  
    
TOTALT 38 214 -38 075 139 33 556 -32 860 696

   Utfall (15 mån) Utfall 
       2002-10-01–2003-12-31 2001-10-01–2002-09-30
(Alla belopp avser kkr) intäkter kostnader netto intäkter kostnader  netto
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Friidrottens Ungdomsfond och Edvin Wide-stipendiet

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER  
   021001– 031231 011001– 020930 
Erhållna bidrag  1 400 1 000 

Summa intäkter  1 400 1 000 

KOSTNADER   

Resekostnader  -7 679 -5 312 
Stipendier  -31 000 -28 000 

Summa kostnader  -38 679 -33 312 
 
Resultat från fi nansiella investeringar  
Ränteintäkter m m  17 576 17 053

Årets resultat  -19 703 -15 259 

BALANSRÄKNING    
  
TILLGÅNGAR Not 2003-12-31 2002-09-30 

Bank   9 354 7 659 
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter   124 
Ungdomsfond/Edvin Widefond 1 377 350 398 624 

Summa tillgångar  386 704 406 407

 
SKULDER OCH EGET KAPITAL   

Eget kapital   
Balanserat vinst/förlust  406 407 421 666 
Årets resultat  -19 703 -15 259

   386 704 406 407 

Summa skulder och eget kapital  386 704 406 407 
 
 
Noter till resultat- och balansräkningen

Not 1 Ungdomsfond/Edvin Widefond  Värde Värde 
   2003-12-31 2002-09-30 
Europafonden  142 118 123 020 
Obligationsfonden  19 035 17 844 
Räntefond Sverige  261 725 283 471 

Fonder totalt  422 878 424 335
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Hedersordförande H M Drottningen
Ordförande Bengt Westerberg
Vice ordförande Christina Liffner

Övriga ledamöter
Gunnel Andersson (från 2003-01-26), Yngve Andersson 
(från 2003-01-26), Krister Clerselius, Erik Hafström, 
Curt Högberg, Madeleine Melander, Lena Moen, Anders 
Prytz (t o m 2003-01-26), Erik Wiger (t o m 2003-01-26), 
Johanna Berggrèn (personalrepresentant)

Hedersledamöter
Arne Ljungqvist, Lars Gösta Tamm, Carl-Gustav Tollemar

Valberedning
Ingemar Nyman (ordf ), Torsten Carlius, Lillemor Rönn-
brant, Ann-Louise Skoglund, Tomas Vidmark 

Revisorer
Lars Bauman, Lars Egenäs, Ulf Egenäs  (t o m 2003-05-30, 
utsedd av RF), Jonas Grahn (från 2003-05-30), Lars Ivar 
Olsson och Owe Westin som revisorssuppleanter

Tävlingskommittén
Madeleine Melander (ordf ), Jan Ahlström, Per Crona, Erik 
Hafström, Gunnar Holm, Anders Olsson (SFIF:s kansli)

GP-Grupp
Anders Olsson (sammankallande), Björn Corestav, Anders 
Faager, Reine Jämthagen, Johan Storåkers

Utmärkelsekommittén
Carl-Gustav Tollemar (ordf ), Bengt Forsman, Elisabeth 
Sandström (SFIF:s kansli)

Veterankommittén
Torsten Carlius (ordf ), Elisabeth Ekborg, Karl-Gustav 
Holmgren, Gudrun Kinger, Ivar Söderlind 

Juridiska rådet
Thore Brolin, Anders Malm

Medicinska rådet
Sven Jönhagen (förbundsläkare och ordf ), Agneta Anders-
son (dietist), Tommy Eriksson (naprapat), Inger Karlsson 
(sjukgymnast), Sverker Nilsson (läkare), Anders Rydén 
(SFIF:s kansli)

Arbetsgruppen för statistik
Owe Fröberg, Sven Gärderud, Rooney Magnusson, Bengt 
Holmberg, A. Lennart Julin (SFIF:s kansli)

Lokala Organisationskommittén för EM i Friidrott 2006
Bengt Westerberg (ordf ), Claes Bjerkne, Lotta Borgh (från 

2003-09-01), Björn-Åke Carlén, Bengt Gabrielii, Ulf 
Jarfelt, Christina Liffner, Leif Nilsson, Ingemar Nyman     
(t o m 2003-03-31), Rolf Porsborn, Toralf Nilsson (GS för 
EM 2006)

Marknadsgrupp (t o m 2003-11-23)
Krister Clerselius  (ordf ), Jan Ahlström, Yngve Andersson, 
Gunnar Bergqvist, Anders Faager (SFIF:s kansli), Christina 
Liffner, Stefan Olsson, Daniel Wessfeldt

Nya Marknadsgruppen (från 2003-11-23)
Yngve Andersson  (ordf ), Agne Bergvall, Gunnar Bergqvist, 
Lotta Borgh (SFIF:s kansli), Anders Faager (SFIF:s kansli), 
Nicklas Larsson, Toralf Nilsson, Stefan Olsson, Lars 
Sandström, Rajne Söderberg, Daniel Wessfeldt

Aktivas Råd
Annika Amundin, Erica Johansson, Cecilia Nilsson, Johan 
Engberg, Bengt Johansson, Fredrik Lindberg

Styrgrupp Finnkampen
Ingemar Nyman, ordf (t o m 2003-03-31), Anders Faager 
ordf från 2003-04-01), Anders Albertsson (adj), Jan Axelsson, 
Björn-Åke Carlén, Bengt Gabrielii, Ulf Jarfelt, Anders 
Olsson (SFIF:s kansli)

SM-gruppen
Anders Olsson (sammankallande)

INTERNATIONELL REPRESENTATION

(av SFIF nominerade/utsedda)

Representation i IAAF
Council: Arne Ljungqvist (1:e vice ordf )
Medicinska kommittén: Arne Ljungqvist (ordf )
Dopingkommissionen: Arne Ljungqvist (ordf )
Tekniska kommittén: Carl-Gustav Tollemar (hedersordf )
Veterankommittén: Torsten Carlius

Representation i Internationella Olympiska Kommittén 
Medical Commission: Arne Ljungqvist (ordf )

Representation i EAA
Utvecklingskommittén (Development Committee): 
Toralf Nilsson

Representation i World Masters Athletics (WMA)
Torsten Carlius (ordf )
Rekordkommittén: Ivar Söderlind

European Master Association
Torsten Carlius
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Nordiska Veterankommitténs möte, San Juan, PUR,
03-07-10
Torsten Carlius, K G Holmgren, Elisabet Ekborg, Ivar 
Söderlind

WMA 100 km Championship, Tainan, TPE, 03-11-19
Torsten Carlius

ÖVRIGA INTERNATIONELLA UPPDRAG

Sparkassen-Cup, Stuttgart, GER, 2003-02-02 
Sigyn Ekwall (IAAF-delegat)

European Indoor Cup, Leipzig, GER, 2003-02-15
A. Lennart Julin (ATO)

SPAR European Cup, Florens, ITA, 2003-06-21–22 
Sigyn Ekwall (jurymedlem)

European Cup, 2nd League, Group A, Århus, DEN, 
2003-06-21–22
Mats Svensson (teknisk delegat)

Memorial Josefa Odlozila (IAAF Grand Prix II), Prag, 
CZE, 2003-06-29
Sigyn Ekwall (IAAF-delegat)

European Championships under 23, Bydgoszcz, POL, 
2003-07-17–20
Kjell Ahnstedt (juryn), Mats Svensson (ATO chief )

Europacupen mångkamp Super League, Bressanone, 
ITA, 2003-07-05–06
Gunnar Holm (ATO)     

Karelia Games (EAA Pemit Meeting), Lappeenranta, 
FIN, 2003-08-03 
Sigyn Ekwall (EAA-delegat)

IAAF Asics GP, Helsingfors, FIN, 2003-08-18
Gunnar Holm (teknisk delegat)

IAAF World Athletics Final, Monaco, 2003-09-13–14
Sigyn Ekwall (ATO)

European Veteran Athletics Association (EVAA)
Council: Ivar Söderlind, Torsten Carlius

Nordic Technical Congress, Reykjavik, ISL, 2002-11-15–16
Rickard Bryborn, A. Lennart Julin

EAA Event Presentation Seminar, Madrid, ESP
2003-03-21–22
Anders Olsson

Nordic GS-Congress, Stockholm, 2003-03-27–28
Ingemar Nyman, Kerstin Rosén

Nordic Congress, Stockholm, 2003-03-28–29
Christina Liffner, Curt Högberg, Ingemar Nyman, Anders 
Olsson, Kerstin Rosén, Bengt Westerberg

IAAF-kongressen, Paris, FRA, 2003-08-19–21
Sigyn Ekwall, Kerstin Rosén, Christina Liffner

IAAF RDC, High level seminar hammer, HUN,
2003-09-05–07
Mårten Ejdervall, Magnus Mårtensson, Hans Källén

Nordic GS-Congress, Stockholm, 2003-10-10–11
Lotta Borgh, Kerstin Rosén

EAA kalenderkonferens, Rethymno, GRE, 2003-10-23–26
Madeleine Melander, Anders Olsson

EACA Congress, Malta, 2003-11-07–09
Anders Perswalld, Oscar Gidewall, Eva Damgen

EAA Chief Executive Officers’ seminar, Budapest, 
HUN, 2003-11-14–16
Kerstin Rosén

EVAA Non Stadia Championship, Upize, CZE, 03-05-23–25
Ivar Söderlind, Torsten Carlius

Nordiska Veterankommitténs möte, Tammerfors, FIN, 
03-06-14
Torsten Carlius, K G Holmgren, Elisabet Ekborg, Gudrun 
Kinger

WMA Stadia Championship, Carolina/San Juan, PUR, 
03-07-02–13
Torsten Carlius

EVAA Europamöte, San Juan, PUR, 03-07-07
Ivar Söderlind

WMA General Assembly, San Juan, PUR, 03-07-10
Elisabet Ekborg, K G Holmgren, Ivar Söderlind
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NATIONELL REPRESENTATION

SOK:s årsmöte 2003-04-09
Christina Liffner

Riksidrottsmötet, Stockholm, 2003-05-29–30
Yngve Andersson, Christina Liffner, Erik Hafström, Madeleine 
Melander, Lena Moen

Dessutom är följande personer, som har en friidrottslig förankring, 
valda till styrelseledamot av respektive organisations årsmöte:

Riksidrottsstyrelsen
Bengt Westerberg

SOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, Ann-Louise Skoglund

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Kerstin Rosén, vice ordf

UTMÄRKELSER

FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER
Bengt Olof Eskilsson Råby-Rekarne FI
Arne Olsson Smålands FIF
Bengt Järnhester Smålands FIF
Lars Sandström Turebergs FK
Gert-Åke Hansson Eslövs AI
Dick Blom Eslövs AI
Bo Larsson Gotlands FIF
Tage Påhlsson Ånge BI
Hans Rolander IF Udd
Elsa Enarsson IF Udd
Lars Skans IF Udd

FÖRTJÄNSTMÄRKE
Thomas Gustafsson Råby-Rekarne FI
Folke Andersson Råby-Rekarne FI
Jan-Olof  Fallström Värmland
Stig Larsson VIF Gute FK
Per-Ove Ringvall VIF Gute FK
Stig Högberg Turebergs FK
Uno Magnusson Indals IF
Bernt Norberg Sundsvalls FI
Svante Hägglund Sundsvalls FI
Bengt-Erik Mattisson IF Udd
Per-Ove Halvarsson IF Udd
Allan Larsson IK Wilske

FÖRTJÄNSTDIPLOM 
Sven Olof  Johansson IK Hinden
Lena Karlsson IK Hinden
Inger Fust IK Hinden
TorLeif  Carlsson Vedums AIS
Åke Lundberg Brittatorps TK
Göran Karlsson Mölnbo IF
Britt-Louise Karlsson Mölnbo IF

Rickard Eriksson Estuna IF
Åke Nordberg Estuna IF
Börje Gustavsson Vilsta IK
Willy Qvist Vilsta IK
Lisbeth Polgård Falu IK
Hans Lofors Gefle IF
Stefan Fougman Gefle IF
Bo Rosengren Gefle IF
Bengt Hedlund Gefle IF
Katarina Törnros Gefle IF
Bo Lindqvist IK Tjelvar
Joel Svensson Oskarshamns SK
Åke Sundström IF Vingarna
Stig Larsson Sundsvalls FI
Bo Nylander Sundsvalls FI
Lennart Wik Sundsvalls FI
Mikko Ronkainen IF Udd
Anders Johansson IF Udd
Benny Palmgren IF Udd
Magnus Carlsson IF Udd
Peter Blomqvist IF Udd
Lars-Gunnar Bengtsson IF Udd
Christina Jonfelt IF Udd
Bo Rydström IF Udd
Rolf Duhlén Tidaholms SOK Sisu
Bengt Gustafsson Tidaholms SOK Sisu
Göran Linnarsson SOK Unden
SOK Unden 
Ingvar Andersson Hässelby SK
Kent Clefberg Hässelby SK
Johan Engholm Hässelby SK
Stig Himberg Hässelby SK
Christer Lythell Hässelby SK
Jenny Rudin Hässelby SK
Conny Silfver Hässelby SK
Jochen Wetter Hässelby SK
Per Östlund Hässelby SK

STORA GRABBAR
Kirsten Belin  464
Mikael Jakobsson  465
Bengt Johansson  466
Jenny Kallur  467
Carolina Klüft  468
Patrik Lövgren  469
Ida Nilsson  470
Linda Olsson  471
Hanna-Mia Persson  472
Nadja Petersen  473
Annika Petersson  474
Henrik Skoog  475
Marie Söderström-Lundberg 476
Henrik Wennberg  477
Johan Wissman  478

20 A-LANDSKAMPER
Annika Larsson, Gefle IF
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