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Våga pröva... lär… och våga igen!
NYFIKENHETEN att pröva, lusten att lära
och modet att utmana - det är vad vi vill
se hos de talanger som ska in i Topp och
Talanggruppen. Det är också det vi vill ska
prägla ungdomsidrotten och som olympierna är med och inspirerar till i vårt Drömprojekt.
Den drivkraften, och chansen att få hitta
”sin” idrott är det som kan få fler att fortsätta längre. Alla måste få pröva många
idrotter! Men det är inget självändamål att
fortsätta länge med många.
Alla ska hitta sin väg!
I vår talanggrupp har de flesta provat på
många idrotter, men de flesta har också tidigt hållit på mycket med det som blev ”deras idrott”. Om man får hålla på med det
som är roligast och mest utmanande växer
lusten.
Den datavärld idrotten konkurrerar med
är skickligt utformad för att trigga lusten att
nå nya nivåer och för att göda våra belöningsmekanismer. Det borde vi lära oss mer
av istället för att förnumstigt skjutsa runt de
unga, släta över utmaningarna och se till att
de inte håller på ”för mycket” med den
idrott de tycker är roligast?
Bejaka lusten att satsa!
De som borde vara färdiga för slutsteget till
världstoppen är sämre förberedda idag än
för 10-15 år sedan. Många missade år är svåra
att ta igen. När stillasittande ökar kan inte
idrottens motdrag vara ”skynda långsamt”.
Vi ska bejaka de som vill satsa och vill
satsa tidigt. Vi ska öka tillgängligheten så de
får utlopp för sin lust. Vi ska servera mer av
grundläggande atletisk träning, se till att
dörrarna är öppna för grenbyten och att var
och en får möta sin utmaning.
Stärk utvecklingsmiljöerna lokalt
Det ska vara ett attraktivt alternativ att bli
ledare och tränare. Men då måste det finnas en arbetsmarknad inte bara i de stora
sporterna. Eldsjälarna försvinner. Det hjälper inte att de ideella ledarna är fler när omloppstiden bara är något år, eller så länge de
egna barnen är med. Det är dags att professionalisera idrotten också lokalt.
Då kan vi få kvalitet och ett brett utbud
av idrott lokalt. Då kan vi på allvar nå talangreserven i de områden där idrotten är svagast idag. Men då måste vi också våga släppa
fram nya sätt att driva idrotten och våga
ompröva föråldrade bidragssystem. De som
ska slåss för resurserna måste vässa argumenten för att visa vad en vitaliserad idrott
kan ge i följdeffekter för samhället.
Drömprojektet bidrar
SOK fokuserar på kärnuppdraget, OS-truppen och Topp och Talang, men är med för

att inspirera och sätta exempel. Med Olympic Day öppnar vi dörrar till nya idrotter
och signalerar de attityder vi vill se i ungdomsidrotten. Med Heroes of Tomorrow
prövar vi att nå talangreserven och att nå in
i nya områden, med start i ledarrekrytering
och öppet för att pröva nya former lokalt.
Ett svenskt OS är den hävstång idrotten behöver
Är det äntligen dags för ett svenskt OS?
IOK har ändrat ansökningsprocessen så vi
får den tid vi behöver för förankring och demokratiska beslut. Nya krav på hållbarhet,
etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt
skickar rätt signaler. Och med 7,5 miljarder
kronor i bidrag vänder IOK upp och ner på
alla tidigare bilder av ekonomin i ett OSprojekt.
Stockholm har det mesta på plats. Det
som behöver skapas borde komma ändå för
att idrott ska vara en del av livet i den expanderande storstaden. Med det radikalt ökade
bidraget från IOK finns en rejäl riskbuffert i
projektet. Sköter vi det bra så borde resultatet bli en efterbruksfond i miljardklassen.
Kanske skulle den kunna ge det riskkapital idrotten behöver för att fler internationella event ska kunna genomföras i Sverige?
Kanske skulle det till och med kunna bana
väg för European Games för sommaridrotterna fördelat på flera städer i landet 2023
eller 2027?
Skapa resurser
För sex år sedan tappade vi det statsbidrag
vi haft sedan 1998 för vårt Topp och Talangprogram. Under några år kom pengarna en
annan väg, men 2014 var det slut.
Vi såg tidigt att detta låg i korten och vid
årsskiftet 2010/2011 bestämde sig styrelsen
för att vi skulle maximera det vi fick ut av
våra varumärken. På fyra år ökade vi våra
partnerintäkter med 250% till 100 miljoner
kronor per år.
Vi har öppnat nya dörrar, men också
utmanat andra rättighetshavare och regelverket inom den olympiska värden. Det har
gett oss en tät dialog med IOK och med
våra kollegor på de riktigt stora marknaderna. Det ger oss nya möjligheter att
påverka och att lära.
Att H&M kommit in på den olympiska
arenan har skakat om. En del av de gamla
aktörerna gräver skyttegravar medan IOK
ser ny potential. Det öppnar möjligheter för
oss. De som tar över OS-sändningarna efter
Rio vill veta mer om omställningen i Sverige
från public service till kommersiell leverans.
Sverige ses som en innovativ och spännande
arena. Det är också bra för oss.
Med en liten lokal marknad blir det tydligt att den olympiska världen exklusiva och
territoriella rättigheter inte räcker för att

fånga in ny potential. Vi är nu parallellt på
väg mot en öppnare global marknad och
behöver bli bra på att möta marknaden på
olika sätt, samtidigt.
Vi har under 2015 preciserat vår varumärkesplattform och tagit fram en ny intäktsstrategi. Vi har aldrig levt på skyltar och
exponering. Det är relationen till de olympiska värdena vi erbjuder.
Nu öppnar vi för de svenska globala företagen att använda den olympiska plattformen vid ett OS. Vi försöker få ihop det
redan till Rio och sedan följer tre OS i
Asien, 2018 i Korea, 2020 i Japan och 2022 i
Kina. Det är en bra upptrappning mot ett
möjligt svenskt OS 2026 och den arena det
skulle ge för att visa upp svenska företags
innovationer, hållbarhetslösningar och sociala ansvarstagande.
Det innebär också att SOK är på väg in i
en helt ny fas. Vi ska ta fram idéerna, säkra
budskapen och närheten till idrotten, men
externa proffs ska komma in för att genomföra event och aktivering.
En ny plattform för utveckling
Under vintern har frågan om en ny plattform för innovation flyttats fram snabbt i
samspel med KTH, KI och Handelshögskolan i Stockholm. Idrottsligt är målet att
bli ännu bättre på individanpassning. Med
sensornätverk och realtidsåterkoppling kan
träning och återhämtning bli effektivare. Vi
har än så länge bara skrapat på ytan av hur
stor spännvidd det är mellan olika individer.
Det här är också verktyg som kan göra nytta
vid hälsomonitorering, för att höja upplevelsen vid event och som har en kommersiell potential. Samarbetet är förstås öppet
också för företag.
Efter många försök att få till en utvecklingsarena som klarar idrottens krav på
korta ledtider finns det gott om lärdomar för lite resurser, för mycket politik och för
mycket jämkning av intressen. Istället för en
utslätad gemensam strategi handlar det nu
om att var och en vässar sin egen idé och sin
egen verktygslåda och att vi gemensamt skapar ett öppet och snabbt flöde av resurser
och kompetens.
”Våga pröva, lär och våga igen”, det
gäller alltid

Stefan Lindeberg,
ordförande
SOK
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Rio 2016 och Agenda 2020 i fokus

ANOC:s generalsekreterare Gunilla Lindberg vid organisationens stora möte i Washington DC som samlade 206 nationella olympiska kommittéer. Foto: ANOC.

DET INTERNATIONELLA olympiska året
har främst präglats av slutförberedelserna för
sommar-OS i Rio de Janeiro men också av
implementeringen av Agenda 2020 och dess
40 rekommendationer som IOC beslutade
om vid sessionen i Monaco i slutet av 2014.
Av de 40 rekommendationerna har majoriteten genomförts eller påbörjats under
2015.
– Jag är förvånad över att det gått så fort
och att alla 206 NOCs och samtliga internationella förbund tagit till sig budskapet,
säger Gunilla Lindberg, IOK-medlem och
SOK:s generalsekreterare.
Än mer glädjande är att arrangörerna av
kommande olympiska spel i Rio de Janeiro
2016 och i PyeongChang 2018 sett fördelarna med Agenda 2020 och följer rekommendationerna i möjligaste mån.
IOK-presidenten Thomas Bach har också
under året varit mycket aktiv och besökt
många politiska ledare för att informera om
Agenda 2020.
Han har också vid flera tillfällen talat
inför FN:s Generalförsamling och ett glädjande beslut var antagandet av FN-resolutionen där idrottens självständighet bekräftades av Generalförsamlingen.
– Som guldmedaljör i fäktning 1976 präglas också Bachs arbete av att involvera de
aktiva i alla beslutsprocesser och vid hans
många besök i olika länder träffar han alltid
aktiva för att diskutera IOK:s verksamhet
och de olympiska spelens framtid med dem.
Vårt arbete inom IOK genomsyras av att vi
alltid har de aktiva i fokus, både på elitnivå

men även i utvecklingsländerna där IOK
har intensifierat sin verksamhet i flyktingläger och i andra utsatta områden, säger
Gunilla Lindberg.

Association of National Olympic
Committees
Genom sin roll som generalsekreterare i
ANOC, som är de 206 olympiska kommittéernas samarbetsorganisation, arbetar Gunilla intensivt med att föra ut budskapet om
Agenda 2020 och få alla 206 länder att tala
med en röst och att jämka ihop alla åsikter.
– Det är inte lätt men vi är på god väg och
samarbetet har utvecklats mycket under de
senaste åren, konstaterar Gunilla.
ANOC har under 2015 lagt mycket kraft
på att intensifiera samarbetet med de internationella specialförbunden och med de kommande organisationskommittérna för OS.

IOK fördelar 90 % av inkomsterna från
försäljningen av TV rättigheterna för OS till
de Internationella Förbunden och de nationella olympiska kommittéerna (NOC). För
NOC:s går medlen till en fond, Olympic
Solidarity, där det nu finns många nya program som aktiva får hjälp ifrån och även
NOCs för olika utvecklingsprojekt.
IOK fördelade nära 17 miljarder kronor
tillbaka till idrotten under det gångna året.
Två stora kongresser inom den olympiska
idrotten ägde rum under 2015. Den 128:e
Olympiska Sessionen ägde rum i Kuala
Lumpur den 31 juli – 3 augusti. Vid denna
session valdes Peking som värd för vinterOS 2022 efter att ha slagit motkandidaten
Almaty i Kazhakstan med siffrorna 44-40.
Vid sessionen bekräftades också de nya
grenarna för vinter-OS i PyeongChang 2018
nämligen mixed dubbel i curling, masstart i
skridsko, lagtävling alpint och snowboard
big air.
Vid sessionen omvaldes också Gunilla
Lindberg till en ny fyraårsperiod i IOK:s
styrelse.
Det andra stora olympiska mötet ägde
rum i Washington DC 29-31 oktober där
ANOC genomförde sin generalförsamling
med deltagande av samtliga 206 medlemsnationer, internationella förbund och samtliga kommande Organisationskommittér
för de kommande spelen. Vid detta tillfälle
ägnades en stor del av tiden till information
om Agenda 2020 av IOK:s president Thomas Bach.
De fyra kandidatstäderna för sommar-OS
2024, Budapest, Los Angeles, Paris och Rom
började under 2015 sitt arbete med sina kandidaturer i enlighet med Olympiska Agenda
2020 och valet av OS-stad 2024 äger rum i
Peru i september 2017. Värdstad för vinterOS 2026 utses av IOK under 2019. n

Gunilla Lindberg och ANOC:s ordförande sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah överlägger under överinseende av IOK-presidenten Thomas Bach. Foto: ANOC.
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Mot Rio – större och starkare!

Det svenska simlandslaget är ett av många lag som varit på plats i Rio för att bekanta sig med den blivande OS-staden. Foto: SOK.

- ATT MÅLET är medaljer är ingen hemlighet, men detta är en långsiktig process
där utveckling av kapacitet är det centrala.
Inriktningen är att OS-truppen ska vara
bättre än förra gången och alla ska lyckas
prestera på topp. Ett konkret medaljmål för
Rio-truppen kommer vi att sätta i början
på sommaren 2016, men Rio 2016 utgör
inget slutmål för de flesta aktiva, säger Peter Reinebo, SOK:s verksamhetschef och
svensk truppchef för OS i Rio.
-SOK tror att det är viktigt att jobba med
individuella målsättningar och mål för
gruppen samt att på vägen upprätta olika
delmål. Det kan generera mycket energi och
kraft för de aktiva, men också för ledare och
övriga runtomkring.
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
har tidigare formulerat en vision för de närmaste åren. Visionen kan kort sammanfattas i formeln 2020-20. Det vill säga att den
svenska OS-truppen lyckas bärga 20 medaljer under OS 2020 i Tokyo. Topp- och
Talangprogrammen kommer förstås att
fortsätta även efter Rio som för vissa aktiva
kan ses som en lärdom och ett steg på vägen
mot medaljer i Tokyo 2020, säger Peter
Reinebo.

OS-uttagningarna
- Uttagningarna av truppen inleddes den 17
november på Olympic Camp. Vi har sedan
idrottsvisa tidsplaner för uttagningar tom
juni och vilka tävlingar det är som gäller för
olika idrotter. Vi har också tillsammans med
förbunden skapat en översättning av vad
uttagningskriterierna kräver för nivå och
resultat i varje gren. Först gäller det att bli
internationellt möjlig att ta ut. Nästa steg
handlar om att leva upp till SOK:s uttagningskriterier: det vill säga att man har gjort
resultat motsvarande topp-8 nivå i världen
i sin idrott – alternativt att man befinner
sig i spåret för att kunna bli uttagen på vårt
framtidskriterium.
Framtidskriteriet är ett viktigt moment,
de vill säga att lyfta fram yngre, lovande
idrottare som är på väg mot sitt första OS.
- Vi vet att det kan betyda mycket för en
yngre aktiv att få med sig en OS-upplevelse
i bagaget inför framtida utmaning om medalj. Det skapar en inspiration, lärdomar och
mental trygghet.
Planeringen och framförhållningen är
viktig vid uttagningarna säger Peter.
- Utgångspunkten att göra så tidiga uttagningar som möjligt för att skapa bra förberedelsemöjligheter för de aktiva. Vi vill avdra-

matisera uttagningsfrågan och ge de aktiva
en så bra uppladdning inför OS i Rio som
möjligt.
Prestationsutveckling
Framgång på ett olympiskt spel är förstås
inget snabbjobb eller tillfällighet. Det behövs långsiktighet och klokskap, samt lika
mycket motivation och glädje för att timme
efter timme genomföra den vardagliga träningen då grunden läggs. Ett faktum som
gäller för såväl aktiva som tränare. Verktyg
som till exempel utvecklingsdialoger, personliga utvecklingsplaner, kapacitets- och
träningsplanering måste finnas på plats för
att höja kvaliteten runt idrottaren.
-Det handlar i grund och botten om att
systematiskt göra träningsjobbet med fullt
fokus. Frågor som behöver ett svar är till
exempel ”Vad är viktigast i det dagliga träningsarbetet – och hur kan vi bli bättre på
det?”. Prioriteringen måste inriktas mot att
utveckla de områden som verkligen kan
göra skillnad i prestationen. Inom SOK kan
vi ex ställa oss frågan om vi använder våra
specialister och resurser på ett optimalt sätt,
säger Peter Reinebo.
En toppidrottare kan få en raketutveckling från en säsong till en annan, men nor-
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Cyklisten Emma Johansson och hennes tränare Martin Vestby kunde på plats i Rio de Janeiro på nära
håll få en god uppfattning om de blivande OS-banorna. Foto: SOK.

malt byggs kapaciteten upp gradvis, år från
år. Den aktives kapacitetsutveckling under
2015 och uppnådda internationella nivå
kommer ganska väl att spegla vad man kan
förvänta sig under OS-året 2016. Säsongen
2015 var alltså ett väldigt viktigt år för många
i satsningen mot Rio men också ett år som
kunde ge grunden för kommande års
utveckling mot nästa prestationsnivå. Att
under samma säsong hantera de viktiga OSkvalen och samtidigt utveckla vissa av sina
kapaciteter kan vara en kvalificerad utmaning.
Ledarlaget
Tränare och ledare med olika funktioner har
viktiga roller som stöd för de aktiva i en situation där pressen kan upplevas som stor.
Vissa av ledarna eller resurspersonerna genomför dock huvuddelen av sitt arbete inför
OS. Det kan till exempel handla om fys-tränare, idrottspsykologer eller kostrådgivare
som finns med under förberedelserna på
hemmaplan eller på tävlingar och träningsläger i Sverige och internationellt. I ledarlaget måste förstås även finnas coacher och
resurspersoner som jobbar i det skarpa läget
under OS-tävlingarna. Det är headcoachens
(oftast en förbundskapten) uppgift att sätta
samman ett ledarlag och utmejsla vilka personer som ska ha vilka roller före och under
spelen. Peter Reinebo säger:
-Två gånger per år arrangerar vi samlingar
med förbundskaptener, landslagscoacher
och personliga tränare i Topp-och Talangprogrammet. I huvudsak har de här träffarna tre syften. Ett är att jobba med lärdomar från tidigare OS. Ett annat rör planering inför OS där erfarenhetsutbyte mellan

idrotterna är en viktig del, inte minst när
det gäller att bygga fungerande ledarlag. De
här träffarna har också en viktig roll för att
man ska lära känna varandra över idrottsgränserna och på så sätt bygga en gemenskap i OS-truppen. Det underlättas förstås
om man har skapat relationer under en
längre tid innan. Att lyckas bygga ledarlaget
till en gemensamt stark och kompetent
grupp för varje gren men också för hela OStruppen tillsammans är en nyckelfråga och
en framgångsfaktor.
- Utöver de här seminarierna har vi även
tre grupper med enbart headcoacher som
träffas 2-3 gånger per år. Dessa grupper har
fokus på headcoachens roll, kollegialt utbyte
bla om problemlösning och kontakten med
media.
Bra förberedelser
Bra förberedelser är mycket viktigt för
framgång på OS. Rätt upplägg, praktiska
lösningar och trygghet genom att känna till
skapar förutsättningar för bra prestationer.
Så många aktiva och coacher som möjligt,
samt alla grenars headcoacher – ska under
2015 eller 2016, i god tid innan OS, ha besökt OS-staden för tävling, träningsläger eller rekognosering. Simningen är en av flera
idrotter som redan har besökt Rio och OSområdet samt som dessutom hunnit med
ett träningsläger i en annan del av Brasilien.
Att ha gjort resan och sett miljön är viktigt.
Intryck och kunskap för att veta vad som
väntar och kunna skapa energigivande känslor samt bra rutiner och smidiga lösningar i
OS-tillvaron. När det gäller klimatet så ska
det normalt inte utgöra något problem för
svenska utövare. Under OS kommer det att

vara tidig vår i Rio vilket ungefär motsvarar
en bra svensk sommar. Tidsskillnaden – 5
timmar – måste dock hanteras i slutförberedelserna. Anpassat träningsupplägg och
väl planerade resor och tillräckligt tidig ankomst till Rio kommer att spela roll när det
gäller.
Ett eller ett halvt år kvar till OS i Rio, det
kan ses som både lång och kort tid – beroende på vilket perspektiv man har. För ledningsteamen i de olika idrotterna gäller nog
det sistnämnda. En rad frågor behöver redan
vara besvarade eller besvaras omgående för
att hinna planeras i god tid och kanske också
genrepas. Hur ska målsättningsfrågan hanteras? Vilka personer ska ingå i bästa ledarlaget? När ska rek-resan göras? Väl medveten om att det inte går att göra allt hela tiden
så är frågan om vilka kvaliteter som olika
aktiva ska rådas att försöka utveckla mest?
Hur ska perioder med både viktig träning
och OS-kval läggas upp? Vad är bästa tidsplan för OS-uttagningarna? Deltagande på
den gemensamma pre-camp som SOK
anordnar utanför Lissabon eller ett eget
upplägg och hur? Hur ska det tävlas sommaren före OS? När ska resan gå till Rio?
-Våra samlade pre-camps har varit en
framgångsfaktor. Där får även de mindre
idrotterna tillgång till alla servicefunktioner
och OS-truppen stärks som ett lag. I juli
2016 kommer vi att vara på ett träningscenter utanför Lissabon, Rio Major. Erfarenheterna när det gäller resorna till OS och vistelsetiden i OS-byn är ”Sent in – tidigt ut”.
Vanligast är att de aktiva anländer till OSbyn 3-4 dagar innan det är dags att börja
tävla. Att gå och trampa för länge i OS-byn
skapar lätt onödigt energiläckage. Sedan
finns det vissa idrotter – som segling, skytte
och ridsport – som måste vara på plats en
längre tid innan för att träna på tävlingsarenan. För dem kan en lösning vara att åka
iväg ett par dagar och sedan komma tillbaka
lagom till tävlingen. Det gäller att hitta sin
av- och påknapp och slå på först när det
verkligen börjar dra ihop sig. Den goda
stämningen som byggs i en svensk OS-trupp
ger både inspiration och trygghet inför prestationerna. Det handlar både om att aktiva
och ledare från olika idrotter känner varandra lite redan innan och att man hjälps åt att
skapa en god och förväntansfull känsla. Att
ordna ett trivsamt ”svenskt vardagsrum” i
OS-byn är också en viktig åtgärd liksom att
ge positiv service och tid till de som behöver,
säger OS-truppens chef Peter Reinebo. n
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Olympic Camp – lärdomar, energi och laganda

I samband med Olympic camp på Playitas togs de första aktiva ut till Rio 2016. Av de uttagna fanns nio individuellt uttagna på plats, fr v: Daniel Ståhl, Emma
Johansson, Stefan Nilsson, Sofia Mattsson, Anton Dahlberg, Fredrik Bergström, Sarah Sjöström, Simon Sjödin och Louise Hansson. Foto: Jessica Gow, TT

SOK ANORDNADE under 2015, året innan
OS, traditionsenligt Olympic Camp för den
preliminära OS-truppen, både aktiva och
ledare. Campen gick av stapeln under en
vecka i november 2015 på ön Fuerteventura
och anläggningen Playitas vilken drivs av
SOK:s sponsor Apollo. Syftet är att bygga
laganda och kontakter i hela OS-truppen
samt för att ge användbar information inför
OS-förberedelserna och spelen i Rio liksom
för att klara en rad praktiska frågor som
klädprovning av H&M:s OS-kollektion,
uppgiftsinsamling av olika slag, ta foton
och filmsnuttar mm. En hel del viktig träning och samarbete med resurspersoner
och SOK:s specialister genomfördes också
men framförallt så laddades mycket positiv

energi hos de blivande OS-resenärerna.
Det här var första gången som träningsmomenten var ett omfattande inslag under
Olympic Camp.
- Vi provade ett nytt koncept för Olympic
Camp med att lägga till riktigt bra träningsförutsättningar för flera idrotter. Allting fördjupas om man är tillsammans en längre tid.
Vi ökar inspirationen, kontaktmöjligheterna, gemenskapen och lärdomarna. Träningsmöjligheterna var en förutsättning för
att kunna samla truppen en hel vecka. Vi
fick en fantastisk vecka tillsammans som ett
mycket viktigt steg för OS-truppen på
vägen mot OS i Rio, säger Peter Reinebo,
truppchef för OS i Rio 2016. n

Emil Lindgren, mountainbike, i sitt rätta element. Foto: SOK.

Katrina Vangdahl, förbundskapten i golf, fick en exklusiv
rundtur tillsammans med banchefen Neil Cleverly på den
olympiska golfbanan. I bakgrunden skymtar OS byn där
golfarna kommer att bo med över 10 000 aktiva. Foto: SOK.
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Martin Pacek, judo, genomför ett av många träningspass under Olympic
camp. Foto: Jessica Gow, TT.

Michel Tornéus,längdhopp, i styrketräningslokalen på Playitas. Foto: SOK.

Daniel Ståhl i diskusringen på friidrottsarenan på Palyitas. Foto: Jessica Gow, TT

Carl Jenner, simtränare, har koll på tiderna. Foto: SOK.
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Partners skapar förutsättningar
FÖR SOK:s partners inleddes 2015 med en
resa till skid-VM där sponsorgruppen guidades av Skidförbundet och fick ta del av de
olika partneraktiveringar som genomfördes
av svenska företag på plats. Som avslutning
på dagen fick gruppen se Sverige ta sin första
medalj i form av Stina Nilssons silver i den
individuella sprinten.
I augusti genomförde SOK evenemanget
”1 år till Rio” i samband med Olympic Daydagarna i Kungsträdgården. Flera partners
deltog med aktiviteter i parken och närmare
20 000 personer besökte Kungsträdgården
under de två dagarna.
Dag två genomfördes ett program där
medaljörer från vinter-OS i Sotji 2014 fick
sina minnesgåvor från SOK. I programmet
deltog och intervjuades också ett 20-tal blivande sommarolympier som tillsammans
med sin idrott på plats fick berätta om sin
resa mot Rio.
”1 år till Rio” genomfördes i samarbete
med Brasilianska ambassaden där ambassadör Marcos Pinta Gama höll ett tal till de
blivande olympierna och önskade dem
lycka till och välkomna till Brasilien. Pro-

Frida Nevalainen, ishockey, blir utmanad. Foto: SOK.

grammet genomfördes tillsammans med
Viasat och med Carolina Klüft som konferencier.
I november deltog ett flertal av SOK:s
partners med aktiviteter under Olympic
Camp på Playitas. Det blev ett uppskattat
inslag bland de aktiva på campen och ett bra
tillfälle för deltagande partners att samla
information och dokumentation inför sina

Carolina Klüft intervjuar boxaren Oliver Flodin. I bakgrunden avvaktar Agnes Alexiusson, boxning. Foto: SOK.

aktiveringar under det kommande OS-året.
SOK har utöver olika event också samlat
partners till två partnerträffar med information och nätverkande för partnergruppen.
På det ena mötet hade SOK bjudit in gästföreläsaren Magnus Berglund som fördjupade
ämnet sponsoraktivering i digitala och sociala medier.
Nya partners till SOK som tillkommit
under 2015 är Camfil och EF. Bägge företagen är svenska, kvalitetsinriktade och världsledande på sina respektive områden, Camfil
på ren luft inomhus och EF inom utbildning framförallt språk.
SOK har under hösten 2015 lanserat sin
nya hemsida med helt ny design och funktionalitet. Syftet med den nya hemsidan har
också varit att förenkla tillgängligheten och
göra det enklare för besökaren att hitta i den
gedigna samlingen av information om
svenska olympier och de olympiska spelen.
Den nya hemsidan har i användarundersökningar tagits emot väl och i den fortsatta
planen ligger också integrering med de idag
externa undersidorna för Olympic Day och
OS i Skolan. n
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Stefan Holm – mot nya olympiska höjder

Stefan Holms guldhopp vid OS i Aten 2004. Nu väntar andra olympiska utmaningar. Foto: Henrik Montgomery. TT.

DET ÄR DRYGT tio år sedan Stefan Holm
tog sitt historiska OS-guld i Aten. Nu är
han åter uppe på de olympiska höjderna –
men denna gång i en annan roll. Barndomens OS-dröm lever vidare.
– På ett IOK-möte i Kuala Lumpur berättade jag om en dag då jag cyklade hemåt i
full fart från skolan. Det skulle bli omröstning om var vinter-OS 1994 skulle hållas.
Och nu satt jag där själv och skulle rösta om
var vinterspelen skulle hamna, det kändes
verkligen speciellt, säger Stefan Holm.
Med tanke på den allt sedan barnsben
pågående kärleksaffären med det olympiska
så var det förstås logiskt att det skulle bli en
fortsättning även efter den aktiva karriären.
I juli 2013 ringde det på Stefan Holms
mobil. De hade plötsligt uppstått en lucka
att ta in en ytterligare medlem i de aktivas
kommitté efter att ett par kandidater diskvalificerats på grund av otillåtet röstfiske i
OS-byn i London 2012.
Holm, som tidigare varit representant för
de aktiva i det europeiska friidrottsförbundet EAA och i IAAF hade med andra ord en
del erfarenhet och gick som han själv beskriver det ”In i det med öppna ögon.”
Han valdes in i ”Members election com-

mitté” och i år blir det sommarolympisk
debut som IOK-ledamot i Rio. Vad blir då
hans uppgifter på plats?
– Det kommer att vara ett antal möten
där en viktig del blir att nätverka och så
kommer jag även att vara prisutdelare.
Veckan innan invigningen arrangerar IOK
alltid en stor session som jag också kommer
att medverka i.
Hur ser då Stefan Holm på sina möjligheter till inflytande som ledamot av de aktivas
kommitté?
– Vår president Thomas Bach har ju själv
varit aktiv så han brinner verkligen för att de
aktiva ska ha ett reellt inflytande. Sedan han
tillträdde har atmosfären blivit mycket öppnare och präglas av arbetet med Agenda
2020.
Som olympisk guldmedaljör bär man förstås på en tävlingsinstinkt utöver det vanliga. Och att det finns möjligheter för före
detta aktiva att klättra ända upp till toppen
av IOK-hierarkin har såväl den nuvarande
presidenten Thomas Bach som den tidigare
Jaques Rogge kunnat visa. Är det en drivkraft som även finns hos Stefan Holm?
– Jag har faktiskt inte funderat så mycket
på det. Man sitter ju på mandatperioder om

åtta år, sedan får jag se. Men jag känner att
jag blir säkrare och säkrare i rollen och det
personliga nätverket växer hela tiden. Skulle
det bli så att Sverige söker vinter-OS så är
det oerhört viktigt att ha internationella
kontakter. Ett vinter-OS i Sverige – och då
är det Stockholm som gäller – vore fantastiskt. Det är något som jag verkligen brinner
för, säger Stefan Holm.
Som medlem i IOK:s aktivas kommitté
är ett av uppdragen bland annat att vara
med på Ungdoms-OS.
– Jag medverkar i olika workshops. En
viktig fråga i det här sammanhanget är till
exempel hur man planerar sin dag då man
pluggar och elitsatsar samtidigt. Kulturella
inslag som syftar till att öka förståelsen mellan olika nationer ingår också.
För egen del känner Stefan Holm starka
band till ungdoms-OS. Det var nämligen
under ett europeiskt ungdoms-OS som den
olympiska elden en gång började brinna i
hans inre.
– Jag var väl 16 år och det är ett av de starkaste OS-minnena jag bär med mig. Det var
första gången jag flög ut i världen och tävlade. Där väcktes drömmen om att en dag få
delta i ett OS. n
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22 000 barn mötte olympier på Olympic Day
UNDER 2015, genomfördes 35 Olympic
Days, med cirka 22 000 deltagande barn
och cirka 10 500 föräldrar på plats. Ungefär 400 föreningar fördelat på cirka 40 olika
idrotter var engagerade under dagarna.
Under en Olympic Day får barn och ungdomar chansen att tillsammans med lokala
föreningar och dess ledare prova på många
olika idrotter och vara en del av ett olympiskt sammanhang. Under dagen finns ett
antal olympier som gör sitt bästa för att
inspirera barnen till att vilja idrotta.
De som arbetade med att genomföra
Olympic Day under 2015 tillsammans med
de lokala arrangörerna var olympierna Lassi
Karonen, rodd, Lars Lewén, skicross och
Nathalie Larsson, skytte. Förutom dessa tre
har ett tjugotal olympier varit med under
dagarna. Vissa bara någon enstaka gång och
andra ett stort antal dagar.
Året inleddes med ett antal dagar under
sportloven både i Stockholmstrakten och i
fjällen.
I maj och juni följde ett antal dagar i
Uppland men även Nynäshamn, Möln-

lycke, Katrineholm, Halmstad och Malmö
fick besök.
Årets stora Olympic Day händelse var
”Olympic Day- 1 år till Rio” i Kungsträdgården i augusti. Alla SOK-partners var
inbjudna och tillsammans med idrottsföreningarna bjöd de på massor av bra aktiviteter
för barnen.
En del av den förmodade OS-truppen till
Rio fanns på plats för att svara på frågor och
skriva autografer.
Under hösten besöktes även Nyköping,
Lindesberg, Göteborg, Avesta, Norrköping,
Eksjö, Örsundsbro, Hallstavik och Gotland.
Olympic Day är ett mycket populärt evenemang och många orter vill arrangera
Olympic Day igen. Barnen får uppleva nya
idrotter, glädje och gemenskap under dessa
dagar. Föreningar som är med upplever att
de får fler aktiva till sina verksamheter efter
att de har medverkat på en Olympic Day.
Viktigast av allt är dock att barnen får
uppleva idrott, glädje och gemenskap under
dessa dagar samt att några hittar en idrott
som passar dem! n

Carolina Klüft intervjuar Nikita Glasnovic, taekwondo, under
Olympic Days dagarna i Kungsträdgården, Stockholm, med ett
år kvar till Rio. Foto: SOK.

Lassi Karonen, rodd, och Johan Röjler, skridsko, i intensiv
innebandykamp med ungdomar under Olympic Day. Foto: SOK.

Olympic Day besökte Åre. Lars Lewén ger tips hur man snabbast kommer ut ur en startgrind. Foto: SOK.

SOK-gänget som genomförde Olympic Day i Åre, från vänster: Lars Lewén, skicross, Tord Wiksten,
skidskytte, Lassi Karonen, rodd, Johan Röjler, skridsko Danijela Rundqvist, ishockey. Sittande: Lisa Sund
och Anders Åberg, SOK. Foto: SOK.

Olympic Day besökte Kvibergs nya sportanläggning i Göteborg.
det av blivande fäktartalanger. Foto: SOK.
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Heroes of Tomorrow – en ny utmaning

HEROES OF TOMORROW vänder sig till
tjejer och killar mellan 18-25 år som är eller
har talang för att bli ledare och vill inspirera
andra att utvecklas. Det vänder sig även till
ungdomar i åldrarna 13-15 år som vill utmana sig själva och utvecklas inom idrott.
Syftet med Heroes of Tomorrow är att
hitta nya sätt att organisera idrott på som tar
vara på de ungas kreativitet, hitta och stötta
unga ledartalanger, få fler unga att testa och
upptäcka sin idrott och slå bryggor mellan
olika grupper och stadsdelar. Mottot för
projektet är att alla deltagare ska bemötas
som en framtida olympier.

”Pröva på” olika idrotter är ett populärt inslag och här vimlar

Hösten 2015 genomfördes ett pilotprojekt
för Hereoes of Tomorrow på tre orter - Skärholmen, Täby och Västra Frölunda. 15 ledare
rekryterades. Under en utbildningsdag gavs
ledarna fakta och information om olympiska
värderingar och SOK, ledarskapsinspiration
och information om projektet. Under dagen
deltog även olympierna Danijela Rundqvist
och Michel Tornéus som inspiratörer.
I nästa steg rekryterades ungdomar från
ledarnas respektive områden. Rekryteringen
skedde via skolor, fritidsgårdar, Facebookoch kampanjsida och i köpcentrum på respektive ort. I köpcentrum rådde glädje,

spänning och förväntan när ledare och ungdomar bildade lag, alla ungdomar testade
sina fysiska egenskaper i SOK:s Fysprofil,
tog lagbilder och peppade varandra.
Kommande veckor genomfördes aktiviteter, både på individ- och lagnivå, för att förbättra fysiska egenskaper inför kommande
återträff. Med stöd från SOK och ledarna
genomfördes totalt 60 lagträffar där deltagarna testade på olika idrotter. Utmaningar
skickades ut via kampanjsidan för att peppa
till egen träning. På sidan kunde deltagarna
logga in och titta på sina testresultat, lagets
poäng och lägga upp sina träningsbilder.
Vid återträffarna genomförde ungdomarna Fysprofilens tester igen och vinnare i
olika kategorier utsågs under härlig stämning.
I Heroes of Tomorrows pilotprojekt deltog cirka 100 ungdomar. I undersökningar
har 100% av ungdomarna uppgett att de
blivit bemötta med respekt, 95% kände stöd
i sin utveckling, 90% av ungdomarna vill
fortsätta i projektet och 50% av ungdomarna säger att de hittat nya vänner. Av
ungdomarna har antalet som känner till vad
SOK, som organisation, gör ökat från 20 till
55%. Projektet genomförs med stöd från
Svenska Postkodlotteriet. Efter utvärdering
av pilotprojektet kommer satsningen att
rullas ut över Sverige 2016. n

Danijela Rundqvist spelade ishockey på platsrinken som fanns på plats i Kviberg, Göteborg, tillsammans med en av de yngre deltagarna. Foto: SOK.
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Utmanare satsar mot Topp- och Talang
MÅLET MED Utmanarprojektet är att skapa
underlag för rekrytering av aktiva till SOK:s
Topp och Talangprogram för att de sedan
ska kunna göra långsiktiga satsningar med
fullt stöd mot medaljnivå inom tre till sex år.
Utmanarprojektet syftar till att specialförbunden ska kunna ge en närmare och bättre
support av lovande aktiva och därmed få till
en kvalitetshöjning av träningen på framförallt klubbnivå men förhoppningsvis också
bidra till mer internationell matchning.
Kärnan i projektet är uppföljning av
utmanarnas tränings- och tävlingsmängd
(”insats”), uppföljning av individernas fysik
(”kapacitet”) genom tester på Youth Olympic Camp (YOC) samt två till tre gånger i
hemmamiljö samt uppföljning av presterade
resultat mot kvalitativt bra internationellt
motstånd.
Två YOC har under året arrangerats med
placering i Malmö och på Bosön. Syftet
med YOC är att samla alla aktiva (utmanarna), deras hemmacoacher och projektledarna i specialförbunden för genomförande
av fysiska tester samt utbildning och inspiration av det olympiska sammanhanget och
en framtida elitidrottssatsning.
I Malmö 13-14 juni deltog 120 aktiva och
ledare och på Bosön 10-11 oktober var det
130 deltagare (aktiva och ledare). 17 nya
aktiva har tagit steget in i Utmanarprojektet
och elva har tagit klivet in i Topp och
Talangprogrammet under 2015.
I samband med YOC har det också
genomförts en speciell coach/ledarutbildning och 2015 var temat elitidrottsförberedande träning och skivstångsträning (lyftningsmetodik och teknik).
I och med 2015 års YOC har 17 av 27 specialförbund gått in i det sista verksamhetsåret för Utmanarprojektet 2013-2016.
Förutom genomförandet av de två YOC
har under 2015 betalats ut knappt fyra miljoner kronor i verksamhetsstöd inom Utmanarprojektet.
Topp- och talanggruppen fortsätter att
växa om än i långsammare takt än önskat.
Det skräddarsydda stödet i eller mot världstopp har under året ökat från 257 till 272
aktiva. n

Leif Larsson med 40 års erfarenhet av elitträning, föreläser på Youth Olympic Camp. Foto: SOK.

Jörgen Sandberg och Leif Larsson från SOK testar en utmanare. Foto: SOK.
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Prio Rio för resursteamet

Seglarna Fredrik Bergström och Anton Dahlberg tillsammans med förbundskaptenen Magnus Grävare får tips av SOK:s nutrionist Linda Bakkman under
Olympic camp på Playitas. Foto: SOK.

UNDER 2015 har SOK:s resursteam lagt stor
vikt vid att alla delar av resursteamet i möjligaste mån ska vara involverade i kontakten
med de aktiva.
Den aktive efterfrågar inte alltid stöd från
hela teamet utan av delar av teamets resurser.
En stor och viktig del av resursteamets
arbete är att ha ett nära samarbete med den
aktives hemmatränare och stödja dennes

egna resurser på hemmaplan samt ha en nära
kontakt med sportchef/förbundskapten.
En stor del av resursteamets arbete sker
ute i ”fält”. Det vill säga i den aktives hemmamiljö, på landslagsläger och övriga träningsläger både i Sverige och utomlands.
Under året har fokus av naturliga skäl
legat på ”PrioRio”. n

Fälttävlanryttarna Anna Nilsson, t v, och Frida Andersén, får träningsråd av SOK:s Leif Larsson. Foto: SOK.

Resursteamets arbete
Fysrådgivarna: Träningsplanering, fysiska tester, styrketräning upplägg och
teknik, programupplägg.
Kostrådgivarna: Mat för träningsperioder respektive tävling, dryckesprogram,
viktjusteringar, specialkost.
Medicin: Akutlina, hälsokontroller, specialutredningar, rehabilitering, skadeförebyggande träningsupplägg, antidopinginformation.
Prestationspsykologi och coaching:
Tävlingsrutiner, mentala planer, problemlösning, coachingstrategi och ledarstöd.
Video: Teknik-analys och utveckling,
taktik analys, motståndaranalys, dokumentation

SOK:s fysioterapeut Peter Drugge övervakar Jonna Adlerteg, gymnastik, i en övning. Foto: SOK.

Utveckling: Forskningskopplingar, utvecklingsprojekt, metodutveckling, kravanalyser och utvecklingstrappor, prestationsanalys, prestationsteknologi.
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Premiär för Europeiska Spelen

Anna Laurell Nash, boxning, jublar, efter sin semifinalseger. ES-premiären slutade sedan med ett silver för Anna.

DE FÖRSTA Europeiska Spelen (ES), European Games, genomfördes den 12-28 juni i
Baku, Azerbajdzjan. 6 000 aktiva och 3 000
ledare från 30 grenar fanns på plats. Den
svenska truppen bestod av 75 aktiva och 48
ledare från 15 idrotter.
Sofia Mattson, brottning, var svensk fanbärare på ES-invigningen. Anna Laurell Nash,
boxning, bar den svenska flaggan på National Stadium under avslutningsceremonin.
I åtta av idrotterna stod kvotplatser eller
rankingpoäng i de internationella kvalen
mot OS i Rio 2016 på spel.
Brottning och judo genomfördes dessutom sina ordinarie EM inom ramen för
Europeiska Spelen.
I simidrotterna var det junioråldrarna
som deltog.
Några icke olympiska grenar fanns på
tävlingsprogrammet, bland annat karate där
Sverige deltog.
Den svenska truppens resultat var blandat. De sju medaljerna var mycket starka
och Sverige hade flera övriga bra prestationer. Ryssland vann medaljligan överlägset
och Azerbajdzjan blev andra nation.

Svenska medaljörer
Guld: Sofia Mattsson, brottning (55 kg).
Silver: Stefan Nilsson, Skytte (skeet), Anna
Laurell, boxning (75 kg), Petter Menning,
kanot (K1 200m).
Brons: Lisa Nordén, triathlon, Nikita
Glasnovic, taekwondo (57 kg), Elin Johansson, taekwondo (67 kg).

Petter Menning, kanot, silvermedaljör i K1 200 meter.

Sofia Mattsson, brottning, blev Europamästarinna
och ES-guldmedaljör. Här firar hon segern i finalen.

En utvärdering genomfördes med de ansvariga ledarna i ES idrotterna/grenarna angående ES i stort, ”den svenska missionen”
och deras egna insatser.
Positivt för SOK var de kommentarer om
information och välkomnandet samt servicenivån under ES. Vanliga synpunkter var
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Nikita Glasnovic, bronsmedaljör i taekwondo (57 kg).

Elin Johansson, taekwondo, tog också brons men i 67 kg.

också att ES var en mycket bra arena/genrep
för lärdomar och erfarenheter inför OS,
framförallt för aktiva som inte varit på OS
förut och för nya ledare. ES, byn och truppen med många idrotter gav för många bra
erfarenheter och lärdomar inför OS i Rio/
Tokyo.
Spelen var i stort välorganiserade. Tävlingarna, arenorna, boendet och transporterna samt information fungerade bra.
Säkerheten och kontrollen in i byn och in
på arenorna var överraskande svag.

bli en del av ES med seniortävlingar av hög
kvalitet.
SOK samlade i maj de sportsligt ansvariga
ledarna för de deltagande idrotter för både
sportslig teknisk information samt information om landet Azerbajdzjan.
På ledarträffen medverkade Sveriges
ambassadör för Azerbajdzjan, Mikael Eriksson som berättade om landet, dess historia
och dagens politiska läge.
Robert Hårdh från Civil Rights Defenders (CRD) informerade också om den kritik som finns mot hur regimen i Azerbajdzjan hanterar mänskliga rättigheter och om

Stefan Nilsson, silvermedaljör i skeet.

Alla tävlingar genomfördes i Baku med närhet förutom kanot som tävlade och bodde
i Minchengevir cirka fem timmars bussresa
nordost om Baku, vilket inte var optimalt.
Idrotts – och tävlingsprogrammet måste
absolut utvecklas och kvaliteten höjas, vilket
många länder är eniga om. Nyckeln för att
höja den idrottsliga nivån och statusen på
ES är att fler idrotter bör ha en större portion OS-kval, (rankingpoäng, kvotplatser
med mera) placerad på ES. Lösningar måste
också hittas för att simning och friidrott ska

Lisa Nordén, bronsmedaljör i triathlon.

att det finns stora inskränkningar i pressoch yttrandefriheten. Skriftlig information
från både UD och CRD fanns också med i
Teambook som skickades ut till aktiva,
ledare och OSF inför ES.
Den svenska truppen var under ES inbjuden att närvara på ambassadens midsommarfirande på Villa Petrolia (bröderna
Nobels 100 åriga residens utanför Baku) tillsammans med den svenska kolonin i Baku
samt internationella gäster från diplomati,
politik, näringsliv och kultur. Samarbetet
med ambassaden både före och under spelen fungerade mycket väl. n
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Ungdoms-OS, sommar, i extrem värme

Sveriges trupp vid Ungdoms-OS i Tbilisi. Foto: SOK.

DEN 13:e upplagan av European Youth
Olympic Festival (EYOF), Ungdoms-OS,
sommar, arrangerades i Tbilisi, Georgien.
Nio idrotter samlade 3 800 aktiva från 50
nationer under perioden 26-31 juli.
Den svenska truppen bestod av 37 aktiva
och 16 ledare från sex idrotter (simning, friidrott, cykel, gymnastik, tennis och judo).
Totalt tog Sverige fem medaljer, två guld
och tre silver vilket placerade Sverige som
nummer 20 i medaljligan.
De fem medaljerna togs i simning och friidrott.
Bröstsimmerskan Hannah Brunzell vann
två medaljer, guld på 100 meter och silver
på 200 meter.
På friidrottsarenan tog Henrik Larsson
det svenska guldet på 100 meter. De två silvermedaljerna togs av Maja Nilsson i höjd
och Lisa Gunnarsson i stav.
Topplaceringar nåddes också i gymnastik
och cykel.
Ungdoms-OS viktigaste budskap är att
utbilda och inspirera ungdomar att fortsätta
satsa på sin idrott och är i många fall den
första kontakten som ungdomarna får med
internationell tävlingsverksamhet.
I Tbilisi försökte arrangörerna i möjligaste mån likna ett ”riktigt” OS. Deltagarna

möttes av en nybyggd OS-by som fungerade, efter att några barnsjukdomar rättats
till, mycket bra och som gav en OS-känsla.
Friidrott, gymnastik, simning och volleyboll tävlade i nya arenor som anlagts en bit
utanför Tblisi.
Tekniskt sett fanns det en del brister i
arrangemanget i vissa idrotter samt att den
extrema värmen gjorde förhållanden svåra
för utomhusidrotterna. n
Henrik Larsson, guldmedaljör på 100 meter.

Maja Nilsson, silvermedaljör i höjdhopp firrar tillsammans med Hannah Brunzell, guld på 100 meter
bröst och silver på den dubbla distansen. Foto: SOK.
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Ungdoms-OS, vinter, med delat värdskap
DEN 25-30 JANUARI deltog Sverige med
en trupp på European Youth Olympic Festival (EYOF) på Ungdoms-OS, vinter, i
Vorarlberg-Liechtenstein.
Sveriges trupp bestod av 39 personer
varav 26 aktiva. Sverige deltog i fyra olika
idrotter, alpint, backhoppning, längdskidor
och skidskytte. Truppen kom hem med två
medaljer.
Det var första gången ett Ungdoms-OS
arrangerades av två värdländer. Österrike
och Liechtenstein delade på värdskapet.
Man ville sudda ut gränsen mellan länderna
och förmedla känslan av att befinna sig i ett
och samma land, vilket vi tycker att man
lyckades med. En utmaning när arrangemanget gick i både Österrike och Liechtenstein var de relativt långa avstånden.
Organisationen var väl förberedd och
hanterade spelen i stort sett på ett mycket
bra sätt.
Utmaningen för organisationen var
boendet och transporterna. Den svenska
truppen bodde mycket centralt och bra
även om det krävdes långa resvägar för
några idrotter förutom till backhoppning,
invigning, medal plaza, avslutning och
nödvändig EYOF service.

Sebastian Larsson överst på prispallen efter sin seger i skidskyttets jaktstart. Foto: SOK.

Guld och silver i skidskytte
I skidskytte var utmaningen höjden (1 500
meter över havet) för åkarna. Några av dem
gjorde misstaget att gå ut för hårt den första tävlingsdagen men lärde av misstaget till
andra tävlingsdagen. Någon som lyckades
anpassa sin åkning var Sebastian Samuelsson
som tog två individuella medaljer, övertygande och imponerande.
I de alpina tävlingarna fick Sverige en topptio placering vilket var en besvikelse för dem.

Sebastian Larsson på väg mot ett silver i skidskyttets sprinttävling. Foto: SOK.

Den svenska insatsen i backhoppning var
något sämre än de själva hoppats på. De var
dock nöjda över att finnas med i sammanhanget och samla på sig erfarenhet av stora
tävlingar.
Längdskidåkarna var i stort sett nöjda
med insatsen. De kom hem med tre topptio placeringar och många inom topp 20.
Bästa lyckades det mixade stafettlaget med
en femte plats. n
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EYOF Tbilisi 26 – 31 juli
JUDO

Flickor 63 kg: 1. Jovana Obradovic, Serbien, 2. Irijna Chrasjtjevska, Ukraina, 3. Lara Kliba, Kroatien,
och Sanne Vermeer, Nederländerna.
Sve res: 5. Ida Eriksson.
+70kg: 1. Annalisa Calagreti, Italien, 2. Raz Hershko, Israel, 3. Marketa Paulusova, Tjeckien, och
Mercedesz Szigetvari, Ungern.
Sve res: Katerina Kalpakidou, utslagen första omg.
Pojkar 66 kg: 1. Giovanni Esposito, Italien, 2.
Gievorg Manukian, Ukraina, 3. Jores Boes, Nederländerna, och Bagrati Niniashvili, Georgien.
Sve res: Dan Johansson utslagen första omg.

na, 14,45, 3. Kevin Carvalho, Frankrike, 14,200.
Sve res: 46. Wanström, 12,750.
Räck: 1. Moreno Kratter, Schweiz, 14,050, 2. ReginiMoran, 13,850, 3. Gallo, 13,800.
Sve res: 20. Wanström, 13,000.
Flickor Mångkamp: 1. Daria Skrypnik, Rysland,
55,75, 2. Axelle Klincjaert, Belgien, 55,75, 3. Anastasia
Iliankova, Ryssland, 55,50.
Sve res: Emmy Haavisto, 48,90, 23. Ellen Haavisto, 48,25.
Barr: 1. Skrypnik, 14.85, 2. Nina Derawel, Belgien,
14.80, 3) Iliankova, 14.70.
Sve res: 8) Emmy Haavisto, 12.20.

FRIIDROTT

SIMNING

Flickor 100 m: 1. Ciara Neville Irland, 12,01, 2.
Klaudia Adamek Polen, 12,16, 3. Ingvild Meinseth
Norge, 12,17.
Sve res: 7. Fanny Runheim, 12,52.
800 m: 1. Malin Edland, Norge, 2.07,43, 2. Lilyana
Georgieva, Bulgarien, 2.07,89, 3. Adrianna Czapla,
Polen, 2.08,84.
Sve res: 22) Vilma Jonsson, 2.25,25.
100 m häck: 1. Kristina Klesjtjeva, Ryssland, 13,75,
2. Paula Sprudzane Lettland, 13,75, 3. Nika Glojnaric, Slovenien 13,84.
Sve res: 14) Victoria Almerén Hansson, 14,35.
Stafett 4x100 m: 1. Norge 46,54, 2. Frankrike
46,67, 3. Belgien 46,78.
Sve res: 4. 47,58 (Thunberg, Hansson, Hanna
Axelsson, Runheim.
Höjd: 1. Ekaterina Prichodkova, Ryssland, 1,80, 2.
Maja Nilsson Sverige 1,80, 3. Sommer Lecky, Irland,
1,80.
Stav: 1. Elizaveta Bondarenko, Ryssland, 4,20, 2.
Lisa Gunnarsson, Sverige, 4,15, 3. Amalie Svabikova,
Tjeckien, 3,90.
Tresteg: 1. Georgiana Anitei, Rumänien, 13,50, 2.
Sonia Kussekala, Ukraina, 13,30, 3. Eva Pepelnak,
Slovenien 12,87.
Sve res: 7) Fatima Koné, 12,26.
Spjut: 1) Carolina Visca, Italien, 60,09, 2. Jona
Aigouy, Frankrike, 54,70, 3. Arianne Morais, Norge,
52,64.
Sve res: 7. Ida Thunberg, 47,26.
Pojkar 100 m: 1. Henrik Larsson, Sverige, 10,72, 2.
Rauni Tuomilehto, Finland, 10,82, 3. Pol Retamal
Avila, Spanien, 10,92.

GYMNASTIK

Pojkar Mångkamp: 1.Joe Fraser, Storbritannien,
84,750 p, 2. Maksim Sinitjkin, Ryssland, 83,250, 3.
Artem Arnaut, do, 82,700.
Sve res: 22. Kim Wanström, 76,550.
Fristående: 1. Giarnni Regini-Moran, Storbritannien, 14,700, 2. Hamish Carter, do, 14,100, 3. Krisztian Boncser, Ungern, 14,050.
Sve res: 4. Wanström, 13,800.
Bygel: 1.Alexander Sytjugov, Ryssland, 14,700, 2.
Fraser, 14,200, 3. Lorenzo Gallo, Italien, 14,000.
Sve res: 38. Wanström, 12,650.
Ringar: 1. Sinitjkin, 14,150, 2. Nick Klessinj, Tyskland, 14,100, 3. Fraser, 14,050.
Sve res: 26. Wanström, 12,800.
Hopp: 1. Yahor Sjaramkou, Vitryssland, 14,400, 2.
Giarnni Regini-Moran, Storbritannien, 14,400, 3.
Dimitri Govorov, Georgien, 14,150.
Sve res: 19. Kim Wanström, 13,700.
Barr: 1. Fraser, 14,600, 2. Eduard Yermakov, Ukrai-

Pojkar 50 m fritt: 1. Nyls Korstanje, Nederländerna, 23,26, 2. Oleksandr Moroz, Ukraina, 23,65, 3.
Istvan Vegh, Ungern, 23,65.
Sve res: 7. Erik Brandt, 23,88, 36, Joseph Zlotnick
25.40.
100 m fritt: 1. Alexej Sancov, Moldavien, 50,90, 2.
Korstanje, 50,97, 3. Alexander Bobar, Serbien, 51,60.
Sve res: 5. Daniel Kertesz, 51,69, 16. Brandt, 52,56.
100 m rygg: 1. Hugo De Oliviera, Spanien, 55,87,
2. Conor Ferguson, Irland, 56,44, 3. Kacper Stokowski, Polen, 56,97.
Sve res: 26. Olle Sköld, 1.01,24.
100 m fjäril: 1. Krekor Zirk, Estland, 54,04, 2. Egor
Kuimov, Ryssland, och Tomer Frankel, Israel, 54,57.
Sve res: 15. Albin Lövgren 57,43.
200 m fritt: 1. Sancov, 1.49,20, 2. Johannes Hintze,
Tyskland, 1.50,18, 3. Richard Marton, Ungern,
1.50,42.
Sve res: 18. Kertes, 1.55,44, 20. Brandt, 1.55,53.
200 m bröst: 1. Nicolo Martinenghi, Italien,
2.15,14, 2. Rafal Kusto, Polen, 2.17,45, 3. Tanguy
Lesparre, Frankrike, 2.17,61.
Sve res: 6. Daniel Räisänen, 2.19,94.
400 m fritt: 1. Sancov, 3.53,42, 2. Cesar Valle, Spanien, 3.54,17, 3. Richard Marton, Ungern, 3.54,36.
Sve res: 20. Kertes, 4.06.99.
400 m medley: 1. Barta, 4.24,73, 2. De Oliviera,
4.28,68, 3. Lesparre, 4.29,15.
Sve res: 21. Räisänen, 4.41.98.
4x100 m fritt: 1. Ryssland, 3.26,16, 2. Tyskland,
3.26,20, 3. Ungern, 3.26,40.
Sve res: 11. 3.32,.92 (Brandt, Lövgren, Kertses,
Zlotnick).
4x100 m medley: 1. Italien, 3.46,15, 2. Spanien,
3.48,46, 3. Polen, 3.48,83.
Sve res: 6. 3.52,55 (Sköld, Räisanen, Lövgren,
Brandt).
Flickor 50 m fritt: 1. Fanni Gyurinovics, Ungern,
25,95, 2. Janja Segel, Slovenien, 26,29, 3. Loulou
Janssen, Nederländerna, 26,40.
Sve res: 27. Tova Olsson 27,76.
100 m fritt: 1. Segel, 56,85, 2. Ajna Kesely, Ungern,
57,18, 3.Nadia Oliviera, Spanien, 57,42.
Sve res: 41. Olsson 1.01,48.
100 m bröst: 1. Hannah Brunzell, Sverige, 1.10,66,
2. Tina Celik, Slovenien, 1.11,26, 3. Katie Robertson,
Storbritannien, 1.11,45.
100 m fjäril: 1. Petra Braoscia, Ungern, 1.01,46, 2.
Ellen Walshe, Irland, 1.02,17, 3. Charissa Jochems,
Belgien, 1.02,44.
Sve res: 27. Kamelia Gradinarska, 1.06,33, 38.
Victoria Åberg 1.09,96.
100 m rygg: 1. Valerija Egorova, Ryssland, 1:03.93,
2. Janja Jamsek, Slovenien, 1.04,07, 3. Ellionor

Southward, Storbritannien, 1.04,41.
Sve res: 28. Åberg, 1.11,27.
200 m bröst: 1. Anna Fehlinger, Tyskland, 2.33,48,
2. Brunzell, 2.34,47, 3. Vanessa Cavagnoli, Italien,
2.36,34.
200 m rygg: 1. Janja Jamsek, Slovenien, 2.16,75,
Tatiana Salcutan, Moldavien, 2.16,84, 3. Sophie
Hobbah, Storbritannien, 2.17,38.
Sve res: 26. Åberg, 2.38,34.
200 m fjäril: 1. Kesely, 2.15,04, 2. Emiley Large,
Storbritannien, 2.16,20, 3. Ariadna Escribano, Spanien, 2.17,24.
Sve res: 16. Gradinarska 2.31,89.
4x100 m medley: 1. Slovenien, 4.15,53, 2. Storbritannien, 4.16,14, 3. Ryssland, 4.16,66.
Sve res: 15. 4.29,94 (Åberg, Brunzell, Gradinarska,
Olsson).
Mixed, 4x100 m fritt: 1. Spanien, 3.38,28, 2. Tyskland, 3.38,41, 3. Ryssland, 3.39,25.
Sve res: 19. 3.52,80 (Zlotnick, Lövgren, Olsson,
Gradinarska)
4x100 m medley: 1. Rysland, 3.58,49, 2. Tyskland,
4.02,43. 3. Slovenien, 4.03,03.
Sve res: 19. 4.13,27 (Sköld, Brunzell, Gradinarska,
Kertes).

TENNIS

Flickor Singel, 1:a omg: Lisa Zaar, Sverige - Axana
Mareen, Belgien, 6-4, 6-3, Melis Yasar, Sverige - Karademitrou Antoniou, Gre 7-6, 6-0.
2:a omg: Lucie Kankova, Tjeckien – Zaar, 6-3, 6-2,
Benedetta Ivaldi, Italien – Yasar, 7-6, 7-6.
Dubbel, 1:a omg: Antoniou/Natalia Nikolopoulou,
Grekland - Zaar/Yasar, 6-4, 6-4.
Pojkar Singel, 1:a omg: Johan Garpered, Sverige
- Muhamed Zulji, Kosovo, 6-0, 6-0, Anton Örnberg, Sverige - Aaron Schmid, Schweiz, 6-3, 7-6.
2:a omg: Simon Von Der Graf, Schweiz – Garpered,
6-0, 6-4, Alejandro Vedri-Castellano, Spanien –
Örnberg, 6-4, 6-1.
Dubbel, 1:a omg: Örnberg/Garpered - Bjorgvin
Juliusson/Daniel Siddall, Island, 6-1 6-0.
2:a omg: Gabriele Bosio/ Ricardo Perin, Italien
– Örnberg/Garpered, 6-4, 7-6.

CYKEL

Flickor Tempo 9,6 km: 1. Elena Pirrone, Italien,
14.12,43, 2. Clara Copponi, Frankrike, - 0,04 min, 3.
Louise Dolan Lauren, Storbritannien, - 0,07 min,
Sve.plac: 33. Johanna Johansson , +0,53 min, 44.
Maja Johansson +1.04 min, 52. Clara Lundmark,
+1.13 min.
Linje 47,4 km: 1.Letizia Paternoster, Italien, 1.18,21,
2. Emma Joergensen Norsgaard, Danmark, samma
tid, 3. Clara Copponi Frankrike, samma tid.
Sve.plac: 17.Clara Lundmark, samma tid, 54. Johanna Johansson, +1,17 min, 56. Maja Johansson,
+2,24 min.
Pojkar Tempo, 9,6 km: 1. Julius Johansen, Danmark, 12.30,25, 2. Samuel Steiger Schweiz , +0,18
min, 3. Florentin Lecamus, Frankrike, +0,19 min.
Sve.plac: 35. Jacob Eriksson, +0,50 min, 45. Erik
Bergström Frisk, +0,54 min, 93. Andreas Andersson,
+1.49 min.
Linje 71,1 km: 1. Steiger, 1.39.57, 2. Matus Stocek,
Slovakien, +0,01 min, 3. Alfred Brockwell Wright,
Storbritannien, samma tid.
Sve plac: 6. Eriksson, samma tid, 18. Bergström
Frisk, +0,33 min, 45. Andersson, +1.38 min. n
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EYOF VORARLBERG LIECHTENSTEIN, 25 – 30 januari.

Truppen till vinterupplagan av Ungdoms-OS. Foto: SOK.

Alpint

Längdåkning

Skidskytte

Flickor, storslalom 1. Leona Popovic, Kroatien
1.33,67, 2. Katharina Gallhuber, Österrike 1.34,20,
3. Aline Danioth, Schweiz 1.34,45.
Sve.plac: 20. Matilda Grundén 1.37,82, 26. Emeli
Alkell 1.39,49.
DNF: Jonna Luthman,och Elsa Håkansson Fermbäck.
Flickor, slalom 1. Romane Geraci, Frankrike
1.49,20, 2. Laura Pirovano, Italien 1.49,53, 3. Katharina Liensberger, Österrike, och Melanie Meillard, Schweiz 1.49,98.
Sve.plac: 22. Alkell 1.58,20.
DNF: Luthman, Grundén, Håkansson- Fermbäck.
Pojkar, storslalom 1. Pascal Fritz, Österrike
1.42,79, 2. Albert Popov, Bulgarien 1.43,07, 3.
Armand Marchant, Belgien 1.43,21.
Sve.plac: 9. Fabian Nyman 1.44,10, 16. Olle
Sundin 1.44,85.
DNF: Filip Venneström.
DSQ: Kevin Stein-Lagerheim
Alpint pojkar, slalom 1. Raphael Haaser, Österrike 1.28,05, 2. Popov, 1.29,51, 3. Adrian Meisen,
Tyskland 1.29,75.
Sve.plac: DNF: Stein-Lagerheim, Nyman, Sundin, Vennerström.
Parallellslalom, mixed team 1. Österrike 2.
Norge, 3. Tyskland.
Sve.plac: 1/8-final (Alkell, Grundén, Luthman,
Nyman, Stein-Lagerheim, Sundin)

Längd Flickor 5 km (f) 1. Antonia Fraebel,
Tyskland 13.46,1, 2. Olga Kutjeruk, Ryssland
14.01,1, 3. Polina Nekrasova, do, 14.03,6.
Sve.plac: 14. Johanna Hagström, 14.33,8, 17. Moa
Lundgren, 14.44,2, 22. Emma Thalin, 15.06,4, 27.
Emma Backén 15.17,5.
Flickor, 7,5 km (k) 1. Marte Mählum Johansen,
Norge, 23.04,3, 2. Lidia Durkina, Ryssland,
23.08,8, 3. Katherine Sauerbrey, Tyskland, 23.17,6.
Sve.plac: 16. Hagström, 24.52,2, 18. Lundgren,
25.01,3, 23. Backén, 25.32,9, 26. Emma Thalin
25.42,4.
Flickor, sprint (k) 1. Kutjeruk, Ryssland, 2. Antonia Fraebel, Tyskland, 3. Martine Lorgen-Övrebust, Norge.
Sve.plac: 15. Thalin, 18. Backén, 19. Lundgren,
20. Hagström.
Pojkar, 7,5 km (f) 1. Janosch Brügger, Tyskland,
19.06,0, 2. Egor Kazarinov, Ryssland, 19.18,9, 3.
Petter Stakston, Norge, 19.29,9.
Sve.plac: 10. Jonas Eriksson, 20.05,2, 41. Hugo
Jacobsson, 21.03,6, 47. Gustav Aflodal, 21.16,9, 53.
Adam Persson, 21.46,1.
Pojkar, 10 km (k) 1. Stakston, Norge, 27.08,9, 2.
Herman Martens-Meyer, Norge, 27.18,0, 3. Brügger, Tyskland, 27.25,9.
Sve.plac: 13. Eriksson, 28.21,6, 46. Jacobsson,
30.11,6, 48. Aflodal, 30.12,3, 49. Persson, 30.27,8.
Pojkar, sprint (k) 1. Stakston, Norge, 2. Martin
Collet, Frankrike, 3. Matis Bouscarra-Gaubert,
do.
Sve.plac: 8. Jacobsson, 12. Aflodal, 20. Persson,
31. Eriksson.
Stafett 1. Ryssland, 55.19,7, 2. Norge, 55.30,3, 3.
Tyskland, 56.39,0.
Sve.plac: 5. Sverige (Eriksson, Hagström, Jacobsson, Lundgren) 58.12,6.

Pojkar, sprint 1. Sergei Demitjev, Ryssland,
24.45,1 (0), 2. Sebastian Samuelsson, Sverige,
24.49,6 (3), 3. Igor Malinovskij, Ryssland 24.58,5
(3).
Övr. sve. plac: 34. Emil Nykvist, 27.41,2 (2), 69.
Nicklas Olausson, 31.05,1 (7), 70. Henning Sjökvist, 31.07,1 (9)
Pojkar, jaktstart 1. Samuelsson, 31.45,2 (3), 2.
Sturla Holm-Lagereid, Norge, 31.50,8 (3), 3.
Aleksander Fjeld-Andersen, do, 32.30,8 (3).
Övr sve plac: 21. Nykvist, 31.36,1 (2).
Flickor, sprint 1. Anna-Maria Schreder, Österrike,
21.31,0 (0), 2. Tamara Steiner, do, 21.43,4 (1), 3.
Emelie Bulle, Frankrike 21.51,2 (3)
Sve.plac: 30. Nicolina Lindqvist, 24.16,7 (2), 60.
Maja Hagström, 26.05,4 (4), 61. Moa Olsson,
26.10,1 (4), 63. Sanna Sjödén, 26.15,1 (6)
Flickor, jaktstart 1. Lou Jeanmonnot, Frankrike,
27.17,9 (0), 2. Vera Rumjantsjeva, Ryssland,
27.30,6 (3), 3. Sophia Schneider, Tyskland 28.01,2.
Sve.plac: 47. Hagström, 36.08,1, 48. Lindqvist,
36.17,4.
Stafett 1. Norge, 1.25.56,1 (0+8), 2. Ryssland,
1.26.34,8 (1+10), 3. Tyskland 1.28.53,5 (1+9).
Sve.plac: 7. 1.32.46,7 (1+14) (Olsson, Sjöden,
Nykvist, Samuelsson). n

Backhoppning
1. Niko Kytösaho, Finland 271,3p (102,0-102,5), 2.
Domen Prevc, Slovenien 244,3p (96,0-93,5), 3.
Dawid Jarzabek, Polen 242,9p (96,0-95,0).
Sve.plac: 49. Marcus Flemström 57,7p (66,5), 52.
Kevin Berg 38,9p (62,5).
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Stöd till idrottsutveckling
Tilldelat stöd via dialogen inom SOK:s Topp och Talangprogram inkl stipendier och resurspersoner. Beloppen är en
summering till gren- resp förbundsnivå av stöd baserat på individuella utvecklingsplaner och behov för olika lag.
Stödet är finansierat av SOK:s sponsormedel (under åren 2010-2013 delfinansierat via RF, så kallat riktat stöd.)

SOMMARIDROTTER

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Badminton

1 141

1 207

1 046

798

1 037

998

1 346

1 030

1 353

Baseboll

260

0

0

0

0

0

0

0

0

Basket

650

600

520

558

1 081

1 200

1 510

918

1 488

1 224

1 717

1 149

575

1 417

1 718

2 129

1 740

2 786

592

892

1 212

1 555

1 377

1 068

530

248

847

3 214

4 278

3 214

2 660

3 860

4 156

5 522

4 242

5 890

Bordtennis
Boxning
Brottning
Bågskytte
Cykel

landsväg
mountainbike

1 375

568

0

0

0

0

338

80

183

336

364

564

701

661

882

991

707

328

415

540

500

337

284

147

480

743

922

Fotboll

1 206

1 353

732

920

1 752

880

950

475

944

Friidrott

2 955

3 120

2 149

2 603

2 652

2 263

2 446

3 977

4 402

Fäktning

1 187

1 178

1 108

1 106

1 300

817

1 426

1 877

1 851

418

1 125

980

1 370

1 550

1 434
1 440

Golf
Gymnastik
Gång
Handboll
Judo
Kanot

372

0

170

468

664

1 149

1 598

0

0

0

0

0

0

0

0

51

500

935

1 300

1 384

2 255

1 354

1 750

1 150

1 003

2 332

1 655

1 495

1 655

1 761

2 390

2 620

2 649

3 726

racing

2 361

1 733

1 047

1 515

1 832

1 850

1 775

2 108

2 496

slalom

145

0

0

0

0

0

70

72

285

0

0

0

0

100

50

0

0

0

823

1 051

0

0

50

0

50

0

0

0

755

235

280

80

820
3 537

3 605

4 203
1 270

Landhockey
Modern femkamp
Ridsport

373

dressyr
hoppning

350

765

275

460

1 200

1 216

fälttävlan

653

1 052

230

800

1 471

1 989

1 698

1 312

728

863

1 138

819

647

1 100

100

50

50

0

0

Rodd
Rugby
Segling
Simning
Sportskytte

simning

3 725

3 202

3 118

3 711

5 054

3 406

2 804

4 771

6 455

3 233

3 253

862

1 167

2 619

3 310

2 078

2 141

2 870

simhopp

458

408

184

255

636

364

100

90

143

pistol

333

0

0

0

0

0

861

737

727

722

771

81

1 664

872

637

1 209

1 670

1 446

1 615

2 088

gevär
lerduva
gemensamt

1 755

603

30

0

0

0

0

Taekwondo

775

791

1 831

1 642

2 199

1 741

1 880

2 877

2 964

Tennis

495

710

1 554

1 352

1 191

1 346

1 452

809

1 692

Triathlon

212

266

226

383

376

285

214

305

334

0

0

0

0

0

0

130

70

110

0
36 149

0
35 716

0
26 643

0
29 799

0
41 517

0
38 290

0
40 959

0
43 020

0
53 225

Tyngdlyftning
Volleyboll
beach
Summa sommaridrotter
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VINTERIDROTTER
Bob och rodel
Curling
Ishockey
Konståkning
Skidor

alpint

20072008
400

20082009
0

1 111

1 289

2 202

3 314

20092010
0

20102011
0

20112012
0

20122013
0

2013
0

2014
0

1 879

1 672

1 995

2 886

3 963

3 433

4 149

2 086

2 340

1 788

2 272

3 145

2 066

2 675

2015
75

671

921

961

992

1 170

1 344

1 668

1 588

1 249

4 597

5 389

4 538

2 789

4 415

4 743

5 874

5 922

4 859

backhoppning

550

510

0

0

0

0

0

0

0

freeski puckel

2 189

1 780

1 862

1 798

1 832

1 621

1 750

1 027

316

220

1 545

1 827

1 194

1 731

1 867

2 313

2 332

2 337

520

425

1 157

1 807

1 301

freeski skicross
freeski slopestyle
längd

1 788

1 924

3 537

3 335

3 417

4 995

5 323

6 276

2 537

snowboard alpint

915

709

674

0

0

0

0

0

0

snowboard bordercross

293

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650

992

1 312

1 393

1 835

2 041

2 037

1 737

1 919

1 015

2 204

1 769

786

851
17 622

620
20 231

1 287
20 688

651
16 508

654
19 441

25
21 843

146
28 535

560
28 092

561
22 238

snowboard halfpipe/
slopestyle
Skidskytte
Skridsko
Summa vinteridrotter

ÖVERSIKT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sommaridrotter

36 100

35 700

26 600

29 800

41 500

38 300

41 000

43 000

53 250

Vinteridrotter

17 600

20 200

20 700

16 500

19 400

21 800

28 500

28 100

22 200

Gemensamt
Totalt stöd

11 200
64 900

11 500
67 400

10 100
57 400

10 500
56 800

14 400
75 300

15 600
75 700

16 800
86 300

15 900
87 000

16 000
91 450

Redovisningen för vinteridrotter ändrad till kalenderår för 2013.
I Gemensamt ingår bl a medicinsk support, resurspersoner, rådgivning, tester, utbildningsaktiviteter och utvecklingsprojekt.
Fr o m år 2013 tillkom Utmanarstödet.
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Organisation
Verksamhetschef

Sport

Nutrition

Peter Reinebo

Gunilla Lindberg

Thomas Engdahl, sportchef
Carina Skoog, sportchef
Anders Wiggerud, sportchef
Glenn Östh, sportchef

Linda Bakkman
Per Lindius
Stig Mattson
Stefan Pettersson

Samordning och service

Resursteam

Medicin

Generalsekreterare

Björn Folin, press
Mikael Gunnarzon, ekonomichef
Arash Shanazari, ekonomi
Marja von Stedingk, projektledare
Anders Åberg, IT

Olympisk profilering och
marknad
Anna Lundin marknad- och kommunikationschef (fr o m 2015-03-16)
Lotta Olsson, sponsormanager
Anna Hanspers, marketing manager (fr o
m 2015-05-01)
Natalie Larsson, projektledare
Linda Sandgren, information
Lisa Sund, projektledare

Fysträning
Leif Larsson
Rickard Nilsson
Dimitrios Panagiotopoulos
Jesper Sjökvist
Jörgen Sandberg

Utveckling
Mårten Fredriksson
Hans-Christer Holmberg
Nicky Lukic
Lars Ljung
Tomas Mårtensson
Lorenz Söderhielm
Johan Wallberg

Per Andersson
Bo Berglund
Peter Drugge
Angelica Hirschberg
Lykke Tamm

Prestationspsykologi
och coaching
Olle Anfelt
Christian Augustsson
Henrik Gustafsson
Jonas Jacobsson
Carolina Lundqvist

Olympiska specialförbund (OSF)
Badmintonförbundet
Basketbollförbundet
Bob och rodelförbundet
Bordtennisförbundet
Boxningsförbundet
Brottningsförbundet
Bågskytteförbundet
Curlingförbundet
Cykelförbundet
Fotbollförbundet
Friidrottsförbundet
Fäktförbundet

Golfförbundet
Gymnastikförbundet
Gångförbundet
Handbollförbundet
Ishockeyförbundet
Judoförbundet
Kanotförbundet
Konståkningsförbundet
Landhockeyförbundet
Mångkampsförbundet
Ridsportförbundet
Roddförbundet

Rugbyförbundet
Seglarförbundet
Simförbundet
Skidförbundet
Skridskoförbundet
Skidskytteförbundet
Skyttesportförbundet
Taekwondoförbundet
Tennisförbundet
Triathlonförbundet
Tyngdlyftningsförbundet
Volleybollförbundet

Recognized specialförbund (RSF)
Amerikansk Fotbollförbund
Bandyförbundet
Baseboll/softbollförbundet
Bouleförbundet
Bowlingförbundet
Budo och Kampsportförbundet

Danssportförbundet
Flygsportförbundet
Frisbeeförbundet
Innebandyförbundet
Karateförbundet
Klätterförbundet

Revisorer
Elisabeth Werneman, ordinarie revisor
Thomas Lönnström, ordinarie revisor

Jens Karlsson, revisorsuppleant
Andreas Frountzos, revisorsuppleant

Orienteringsförbundet
Sportdykarförbundet
Squashförbundet
Vattenskidförbundet
Handikappidrottsförbundet
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Valberedning
Walter Rönmark, ordförande
Patrik Tengwall

Stefan Rahm
Macha Paulsen

Svante Rasmuson

Therese Alshammar, simning
Tobias Karlsson, handboll
Carl-Johan Bergman, skidskytte

Kim Martin, ishockey
Emil Jönsson, skidor

Agneta Andersson
Jonas Bergqvist

Gunnar Larsson
Pernilla Wiberg

Presskommittén

Association of National Olympic
Committees (ANOC)

Aktivas kommitté (AK), SOK
Anna Lindberg, simhopp, ordförande
Jörgen Persson, bordtennis, vice ordförande
Sanna Kallur, friidrott

Svenska Olympier
Kontaktgruppen för sällskapet

Idrottsakademins styrelse
Bengt Jönsson

Bosökommittén
Carin Nilsson-Green (t o m 2015-04-21)
Katarina Henriksson (fr o m 2015-04-21)

RF:s Elitidrottsråd
Peter Reinebo

RF:s internationella råd
Gunilla Lindberg

Internationell representation
Internationella Olympiska
Kommittén (IOK)

Gunilla Lindberg

Gunilla Lindberg, medlem av
IOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, hedersmedlem

Olympic Solidarity

Koordinationskommittén
för Rio de Janeiro 2016
Gunilla Lindberg

Aktivas Kommitté
Stefan Holm

Koordinationskommittén för
PyeongChang 2018
Gunilla Lindberg, ordförande

Nomineringskommittén
Stefan Holm

Programkommittén

Gunilla Lindberg

Gunilla Lindberg, generalsekreterare

Gunilla Lindberg

Europeiska Olympiska
Kommittéerna (EOC)
Kommittén för olympiska spel
Peter Reinebo
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SOK:s styrelse

Stefan Lindeberg
Ordförande

Mervi Karttunen
Vice Ordförande

Per Palmström
Vice Ordförande

Maria Damgren Nilsson

Katarina Henriksson

Bengt Jönsson

Jerker Löfgren

Anette Norberg

Hans von Uthmann

Jörgen Persson
Representant
Aktivas Kommitté

Gunilla Lindberg
Generalsekreterare
IOK-medlem
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Arbetet med att undersöka förutsättningarna för ett vinter-OS i Stockholm 2026 fortsätter. SOK:s ordförande Stefan Lindeberg på toppen av Hammarbybacken
– en publikmagnet under ett OS i Stockholm. Foto: Emil Wesolowski. DN.

2015 års Olympiatrav på Åby travbana gav 7,5 miljoner kronor till SOK:s Topp-och
talangprogram. Foto: Tommy Holl, ATG.

Internationella Olympiska Akademin i Aten, Grekland, arrangerade för 55:e gången en session för unga deltagare. På plats
fanns tre svenskar från olympiska förbund, Sebastian Kraupp,
curling, Hanna Plato, kanot och Jalmar Sjöberg, brottning.
Foto: SOK.

SOK:s styrelse samlade i IOK:s högkvarter i Lausanne för dels
ordinarie styrelsemöte samt dels för information från IOK:s medarbetare . Styrelsen välkomnades av IOK-presidenten Thomas Bach
som här flankeras av SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg
och SOK:s ordförande Stefan Lindeberg. Foto: IOK.
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Årsredovisning 2015
Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. SOK:s uppgift är att utveckla och värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet
med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs
(IOK) stadgar och i enlighet med andra beslut fattade av IOK.
SOK:s uppgift är också att verka för Sveriges intressen inom den
olympiska rörelsen internationellt.
SOK, ska, med uppdraget att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS samt bidra till konkurrenskraftiga OS-trupper, verka
för ändamålet att: Skapa fler goda förebilder för unga, inspirera fler
att utvecklas genom och inom idrott, skapa möjligheter att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi samt sprida de olympiska
värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Medlemskap och beslutande organ
Medlemskretsen utgörs av svenska Olympiska Specialidrottsförbund (OSF), två representanter utsedda av SOK:s Aktivas Kommitté, Recognized Specialidrottsförbund (RSF) samt av svensk
medlem i IOK.
SOK är medlem i European Olympic Committees (EOC) samt
Association of National Olympic Committees (ANOC).
SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelsens
ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen består också av svensk
medlem av IOK med de begränsningar som framgår av Olympic
Charter och en representant för de aktiva utsedd av SOK:s aktivas
kommitté. Styrelsen utser generalsekreterare och verksamhetschef.
Styrelsen har under året bestått av Stefan Lindeberg (ordförande), Mervi Karttunen (vice ordförande), Per Palmström (vice
ordförande), Maria Damgren Nilsson, Katarina Henriksson,
Bengt Jönsson, Anette Norberg, Jerker Löfgren, Hans von Uthmann, Jörgen Persson (aktivas representant) samt IOK-medlem
Gunilla Lindberg tillika generalsekreterare. Styrelsen har sammanträtt nio gånger under 2015. Stefan Holm, IOK-medlem för
aktiva, och Peter Reinebo, verksamhetschef, har varit adjungerade
till styrelsen.

Organisation och ledning
Den nationella verksamheten har under 2015 letts av Peter Reinebo. Verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden, vilka
utgörs av Samordning och Service, Sport samt Olympisk Profilering och Marknad.
Den internationella verksamheten har under 2015 letts av
Gunilla Lindberg som också varit tjänstledig 80% från SOK för
uppdrag som generalsekreterare för ANOC.

Främjandet av ändamålet och väsentliga händelser under räkenskapsåret
och efter dess utgång
Under året har SOK, genom det sponsorfinansierade Topp- och
Talangprogrammet, skapat förutsättningar för att stärka den
internationella konkurenskraften för förbund samt aktiva och
ledare. Stödet har använts av berörda förbund till bland annat
olika tränings- och tävlingsaktiviteter för aktiva samt till tränare

och resurspersoner. Topp- och Talanggruppen har också kunnat
söka och få stipendier för att möjliggöra en utökad satsning på
sin idrott. Under 2015 har antalet aktiva som tagit del av SOK:s
Topp- och Talangstöd ökat från 257 till 272. Under året har
Utmanarstödet fortsatt med avsikten att under åren 2016-2017
bidra till att stärka rekryteringen till Topp- och Talanggruppen.
SOK:s sponsormedel finansierar också planerings- och uppföljningsdialogen med de olika landslagen, liksom det resursteam som SOK tillhandahåller med specialister för att stärka
kompetens och bidra till utvecklingen i landslagssatsningar.
Det första Europeiska Spelen (ES) gick av stapeln i juni 2015
i Baku, Azerbajdzjan. Omkring 6000 aktiva från Europas 50
länder deltog i ES 29 idrotter. Sveriges trupp bestod av 75 aktiva
och 48 ledare från 15 idrotter. Resultatet blev sju medaljer varav
ett guld (Sofia Mattsson, brottning), tre silver och tre brons.
Sex idrotter hade OS-kval under ES. Brottning och judo
genomförde ordinarie EM inom ramen för ES.
Planering, förberedelser och rekognosering inför sommar OS
i Rio har fortsatt under året och innefattat stort deltagande av
OSF:s aktiva och ledare. OS-kval har pågått för samtliga idrotter och testtävlingar i Rio har genomförts med svenskt deltagande i tio grenar. Väsentliga aktiviteter har varit den veckolånga samlingen, Olympic Camp, av den preliminära OS-truppen inför Rio samt två coachseminarier. Under januari 2016
genomfördes en större rekogniseringsresa till Rio där headcoacher för 19 grenar deltog. Resan inbegrep besök på de olika
tävlingsarenorna, OS-byn samt möten med nyckelpersoner
från Rio:s organisationskommitté.
Under januari 2015 genomfördes europeiska vinter ungdomsOS i Voralberg, Liechtenstein. Sverige deltog med en trupp om
26 aktiva och 13 ledare från fyra idrotter. Resultatet blev två medaljer varav ett guld och ett silver. Under augusti 2015 genomfördes europeiska sommar ungdoms-OS i Tbilisi, Georgien. Sverige
deltog med en trupp om 37 aktiva och 17 ledare från sex idrotter.
Resultatet blev fem medaljer varav två guld och tre silver. Under
februari 2016 genomfördes Världsungdoms-OS, vinter, i Lillehammer. Truppen bestod av 39 aktiva och 26 ledare. Resultatet
blev sex medaljer varav tre guld, två silver och ett brons.
Under 2015 genomfördes 35 Olympic Days på olika orter
runt om i Sverige. Det är en aktivitet för att inpirera unga att
pröva nya idrotter och väcka drömmen om OS samt för att
sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och
strävan efter utveckling. Tillsammans med 350 ideella föreningar har förutsättningar givits för totalt 22 000 barn och ungdomar att delta i Olympic Days och prova sammanlagt 40 olika
idrotter. Som förebilder och inspiratörer har cirka 20 olympier
deltagit vid aktiviteterna. I samband med ”ett år kvar till Rio
2016” genomfördes Olympic Days under två dagar i Kungsträdgården, Stockholm.
Med målet att ta idrotten in i nya områden och till nya målgrupper har SOK startat projektet ”Heroes of Tomorrow”.
Heroes of Tomorrow ska inspirera unga, oavsett bakgrund och
ekonomiska möjligheter, att hitta en väg in till idrotten och att
vilja satsa på sin idrott. Målgruppen är högstadieungdomar
samt unga ledartalanger, 18-25 år. Ledarnas uppgift är att hitta
nya sätt att utveckla idrotten lokalt och sprida Olympiska värderingar till individer och verksamhet. Postkodlotteriet finansierar projektet med 9 mkr.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2015

29

Flerårsöversikt (Mkr)
Resultat

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Statsbidrag Not.

30

42

24

44

25

50

24

63

26

Sponsor- och licensintäkter

83

96

69

58

44

48

32

51

36

Övriga intäkter
Summa intäkter

18
131

12
150

5
98

7
109

3
72

5
103

5
61

5
119

4
66

Lämnade bidrag och stipendier

-72

-71

-41

-32

-29

-25

-47

-51

-50

Olympiskt deltagande

-16

-27

-10

-33

-1

-32

-1

-38

-1

-51
-139

-44
-142

-42
-93

-44
-109

-33
-63

-28
-85

-26
-74

-29
-118

-26
-77

1

-1

0

0

1

0

1

2

2

Redovisat resultat

-7

7

5

0

10

18

-12

3

-9

Eget kapital

51

58

51

46

46

36

18

30

27

Medelantal anställda

30

30

30

29

25

24

20

21

19

Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiellt netto

Not.				
Statsbidrag har redovisats i samband med att det intäktsförts och då för att täcka kostnaderna för OS-uppdraget och alltså inte i takt med att det erhållits.
Erhållet totalt statsbidrag i mkr:							

Årtal
Erhållet statsbidrag (Mkr)

2015
35

2014
33

2013
33

Ekonomi
Finansiering
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom sponsorintäkter från näringslivet samt övrig extern finansiering.
SOK har ett statsbidrag för det direkta OS-uppdraget att förbereda och genomföra det svenska OS-deltagandet.
En väsentlig uppgift är att säkerställa en långsiktig finansiering. Styrelsen har i oktober 2015 tagit beslut om följande
intäktsstrategi:
· Intäktsmålen delas upp i två sexårsperioder, till och med 2020
respektive 2026, med tydliga intäktsblock.
·U
 nder 2016-20 är fokus att förlänga och utveckla avtal med existerande partners. Beredskap ska finnas för att ersätta eventuellt avslutade samarbeten och för att bedriva viss nyförsäljning.
· I det längre perspektivet mot 2026 ska nya intäktsvägar bearbetas, exempelvis avseende Olympiska Akademin och andra
temasatsningar.
· S OK ska arbeta för att hela kostnaden för OS-uppdraget täcks
av statligt stöd.

Statsbidrag				
2015 erhöll SOK ett statsbidrag om 35 mkr att jämföra med äskandet och beräknad kostnad på drygt 43 mkr årligen för de tre
återstående åren av perioden 2015-2018. RF har i januari 2016 beslutat om ett statligt bidrag på 39 mkr för 2016. Statsbidraget beräknas för en fyraårsperiod med ett sommar- och ett vinter-OS.

2012
35

2011
34

2010
34

2009
40

2008
40

2007
40

För den föregående fyraårsperioden 2011-2014, innefattande OS
i London och OS i Sotji, blev utfallet ett underskott på drygt
1 mkr.

Sponsorer				
Sponsorintäkterna uppgick under 2015 till 82,6 mkr (2014, 96,3
mkr) och beräknas uppgå till 92 mkr 2016. I dagsläget består
SOK:s sponsorgrupp av 16 företag utöver de företag som också
är IOK:s internationella olympiska partners. De senaste åren
har H&M tillkommit som strategiskt viktig partner. Sedan
länge är ATG och Nordea hörnpelare i finansieringen av SOK:s
satsningar. Under 2015 gav Olympiatravet SOK ett bidrag på
7,5 mkr (2014, 7,8 mkr) och Olympiafonden inbringade 9 mkr
(2014, 9 mkr). Sedan starten 1979 har Olympiatravet gett SOK
210 mkr och sedan 1988 har Olympiafonden gett SOK 154 mkr.
Det mångåriga samarbetet med Vattenfall avslutades vid årsskiftet 2015/2016.

Övriga bidrag				
SOK är 90-kontoinnehavare, vilket öppnar för insamling och
bidrag från allmänheten och andra organisationer som ser ett
mervärde i att stötta SOK:s verksamhet. Att vara godkänd
90-kontoinnehavare innebär också att SOK:s verksamhet och
ekonomiska redovisning står under granskning av kontrollorganet Svensk Insamlingskontroll. En av SOK:s viktigaste
samarbetspartners är Svenska Postkodlotteriet som under 2015
bidragit med totalt 13 mkr (2014, 8 mkr).
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Medelsanvändning				
Statsbidraget används för organisations- och projektkostnader
för svenska truppers förberedelser och deltagande i OS. Övrig
extern finansiering och sponsormedlen finansierar stödet till
OSF och aktiva främst via Topp- och Talangprogrammet samt
genomförandet av inspirationsaktiviteter som Olympic Days
och Heroes of Tomorrow.

Resultat och ekonomisk ställning
SOK gör 2015 ett negativt resultat om drygt 7,1 mkr. Ett resultat som är något sämre än budget. Avvikelsen mot budget beror
på att rörliga intäkter kopplat till ett par samarbetsavtal inte genererat medel i linje med förväntningarna. Kostnaderna, för de
olika verksamhetsområdena, har hållits inom budgetramarna.
Intäkterna från samarbetspartners ligger fortsatt på en hög och
stabil nivå, vilket skapar förutsättningar för kontinuitet och
långsiktiga satsningar i verksamheten.
Balansomslutningen har minskat med 2 mkr och är kopplat
till det negativa resulatet. Det egna kapitalet uppgick 2015-12-31
till 51 mkr.

Förväntad framtida utveckling samt risker
och osäkerhetsfaktorer
SOK:s kommersiella intäkter varierar mellan åren. Samtidigt
ska insatserna inom Topp och Talang vara långsiktiga. Det leder
till stora variationer i SOK:s resultat mellan olika år. Periodiseringen (4 år) av statsbidraget för OS-uppdraget innebär att
vinter-OS 2018 avslutar perioden 2015-2018. Eftersom sommarOS generellt är dyrare än vinter-OS kommer ett underskott
att uppstå efter sommar-OS 2016. Detta ska sedan hämtas in
under tvåårsperioden t o m 2018. Om statsbidraget blir 39 mkr
för 2016-18, (35 mkr 2015), så kommer 12 mkr att saknas för
SOK:s OS-uppdrag under perioden.
Perioden t o m 2016 är under kontroll och därför bör utbyggnadsplanerna av Topp och Talanggruppen fullföljas som planerat. Samtidigt måste en noggrann uppföljning göras av den
ekonomiska utvecklingen. Långsiktigt krävs tillkommande
finansiering, vilket främst bedöms ske via nya intäktskällor.

SOK:s resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp
är i tkr såvida inte annat särskilt anges.								

Resultaträkning
Not

2015

2014

82 604

96 307

30 113

41 858

Bidrag Olympic Solidarity

3 366

3 452

Övriga externa bidrag

13 104

8 000

INTÄKTER
Sponsor- och licensintäkter
Statsbidrag

1,4

Erhållna donationer 90-konto
Övriga intäkter
Summa intäkter

26

26

1 973
131 186

545
150 188

KOSTNADER
Lämnade bidrag och stipendier
Personalkostnader, arvoden
Projektrelaterade OS-kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av Anläggningstillgångar
Summa kostnader

-72 148

-70 575

2, 4

-26 090

-26 403

4

-15 956

-27 126

3,4

-24 726

-17 252

5

-275
-139 195

-267
-141 623

-8 009

8 565

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

868

1 136

Nedskrivning och återförd nedskrivning
av aktier i dotterbolag
ÅRETS RESULTAT

7

0
-7 141

-2 184
7 517
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Balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

5

301

413

Andelar i koncernföretag

7

202

202

0
503

100
715

1 010

2 518

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

90

63

5 608
6 708

4 274
6 855

36 532

43 216

Kassa och bank

30 685

30 531

SUMMA TILLGÅNGAR

74 428

81 317

Balanserat resultat

58 495

50 978

Årets resultat
Summa eget kapital

-7 141
51 354

7 517
58 495

Leverantörsskulder

3 104

894

Övriga skulder

1 367

783

18 603
23 074

21 145
22 822

74 428

81 317

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

8

Kortfristiga placeringar

9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

11

Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys
2015-01-01-2015-12-31

2014-01-01-2014-12-31

-7 141

7 517

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

275

267

0

2 184

-6 866

9 968

147

3 726

252
-6 467

1 579
15 273

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningtillgångar

-163

-395

Förändring kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

6 684
6 521

-10 162
-10 557

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Reglerad fordran dotterbolag

100

100

Lämnat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
100

-2 200
-2 100

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets ingång
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets utgång

154

2 616

30 531

27 915

0

0

30 685

30 531

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2015

33

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Övergripande redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 - K3.
Koncernredovisning har inte upprättats med anledning av til�lämpning av Årsredovisningslagens 7 kap. 3 a§.
Nedan angivna lättnadsregler har tillämpats:
·F
 örmånsbestämda pensionsplaner har redovisats som avgiftsbestämda pensionsplaner, eftersom premier betalats till extern
pensionsförvaltare
· S amtliga leasingavtal, såväl finansiella- som operationella, redovisas som operationella avtal.
Intäkts- och kostnadsredovisning
Det statsbidrag som SOK erhåller via RF ska användas för att
täcka kostnaderna för SOK:s OS-uppdrag. Intäkter i form av
statsbidrag redovisas i takt med att det nyttjas och då dels för
att täcka projektkostnaderna för OS och dels för att täcka organisationskostnaderna för OS. Detta innebär att en större del av
statsbidraget intäktsförs året för genomförandet av ett specifikt
OS. Det innebär också att en mindre del av statsbidraget intäktsförs löpande under övriga år.
Som huvudprincip intäktsförs sponsor- och licensintäkter
vid fakturering motsvarande i avtal stipulerade faktureringstidpunkter.
Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om bidrag
föreligger och en tillförlitlig uppskattning av beloppen kan
göras.
Tillgångar, fordringar och skulder
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till
det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga
skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till
de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Valutakursdifferenser redovisas som finansiella poster.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjandeperiod
på 3-5 år.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas kollektivt i enlighet med portföljmetoden och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde
och marknadsvärde.
Förutbetalda projektkostnader OS och förutbetalda
statsbidrag OS				
Förutbetalda projektkostnader hänförliga till OS periodiseras
i bokslutet som fordran då de ännu inte förbrukats. De förutbetalda statsbidrag som erhålls för OS, periodiseras i bokslutet
som skuld då det ännu inte förbrukats. I årsredovisningen nettoredovisas förutbetalda statsbidrag och förutbetalda projektkostnader för OS.
Bedömningar och uppskattningar
SOK har ett antal framtida kontraktsmässiga åtaganden kopplat till sponsoravtal. SOK har bedömt att kostnaderna för det
sammantaget är av ringa värde och således redovisas inte någon
ansvarsförbindelse.
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Noter
NOT 1 Statsbidrag
Statsbidrag organisationskostnad OS
Statsbidrag projektkostnad OS Sotji

2015

2014

16 691

16 489

0

23 018

Statsbidrag projektkostnad OS Rio

10 232

1 997

Statsbidrag projektkostnad OS Pyeongchang
Summa

3 190
30 113

354
41 858

2014

2013

År 2015 uppgick statsbidraget till 35 000 tkr för administration, förberedelser och deltagande vid Olympiska
spelen.Av dessa har 30 113 tkr intäktsförts 2015 och 4 887 tkr balanserats för att möta kostnaderna för OS i
Rio 2016.
Statsbidraget för 2014 uppgick till 33 000 tkr.

Not 2 Personal
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt

9

8

21
30

22
30

Hälften av de anställda är projektanställda specialister, knutna till SOK:s resursteam för stöd till
landslag i de olympiska idrotterna samt aktiva och tränare inom Topp och Talangprogrammet.

Löner och arvoden
Styrelse
Generalsekreterare, verksamhetschef och ordförandes särskilda uppdrag
Övriga anställda
Socialförsäkringsavgifter

–

–

1 787

1 788

14 384

14 744

5 325

5 406

Pensionskostnader
Styrelse
Generalsekreterare, verksamhetschef och ordförandes särskilda uppdrag
Övriga anställda

–

–

294

505

1 834

1 659

2 466
26 090

2 301
26 403

Kvinnor

5

5

Män

6

6

Kvinnor

1

1

Män

1

1

Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
Ordförandes särskilda uppdrag är att företräda SOK i externa kontakter med syfte att etablera och
utveckla partnerskap och kommersiella samarbeten. Generalsekreteraren är tillika styrelseledamot, i
sin egenskap av IOK medlem.
Samtliga pensionsförpliktelser följer allmän plan och täcks genom premier till försäkringsbolag. Inga
avtal om avgångsvederlag föreligger. Uppsägningstiden för generalsekreteraren och verksamhetschefen är 6 månader ömsesidigt.

Könsfördelning styrelse

Könsfördelning ledande befattningshavare
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Not 3 Operationell leasing

2015

2014

Leasingkostnad under året

1877

1825

Summa

1877

1825

Leasingkostnaderna avser, hyra av kontorslokal, operationell leasing av bilar, teknisk utrustning i form av projektoranläggning samt kopieringsmaskiner och skrivare.
Leasingavtalen för bilarna löper på 2 år och på övrig utrustning tom 2018-12-31.					

Framtida minimi leasingavgifter

1 år
1 885

2-5 år
2 166

6 år =>
0

2015

2014

16 691

16 489

–

23 018

Statsbidrag projektkostnader OS Rio 2016

10 232

1 997

Statsbidrag projektkostnader OS Pyeongchang 2018
Summa intäkter

3 190
30 113

354
41 858

-16 691
–
–
-10 232
-3 190
–
-2 534
-32 647

–
-16 489
-23 018
-3 376
-354
-378
–
-43 615

-2 534

-1 757

-15 956

-27 126

NOT 4 Resultat OS-uppdraget
Intäkter
Statsbidrag organisationskostnad OS
Statsbidrag projektkostnader OS Sotji 2014

Kostnader
Organisationskostnad OS Rio 2016 (2015)
Organisationskostnad OS Sotji 2014
Projektkostnader OS Sotji 2014 förbrukade (2014)
Projektkostnader OS Rio 2016 förbrukade (2014-15)
Projektkostnader OS Pyeongchang 2018 förbrukade (2014-15)
Världsungdoms-OS i Nanjing, sommar 2014
Europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter
Summa kostnader
Resultat
Projektrelaterade OS-kostnader i Resultaträkningen
Statsbidrag OS avser dels bidrag för att täcka organisationskostnader OS och dels bidrag för att täcka projektrelaterade
kostnader för ett specifikt OS. Statsbidraget planeras för en fyraårscykel, 2015-18. För föregående fyraårsperiod, 2011-14 fick
inte SOK full kostnadstäckning för OS uppdraget vilket resulterade i ett ackumulerat underskott på minus 1 mkr.
Organisationskostnad OS är personal-, drifts- och övriga rörelsekostnader hänförliga till den nödvändiga organisationen
för att lösa SOK:s OS-uppdrag. Organisationskostnaderna för OS utgör del i posterna personalkostnader och övriga externa
kostnader i resultaträkningen för varje år.
De projektrelaterade kostnaderna är, direkta och tydligt avskiljbara, kostnader för förberedelser och genomförandet av ett
specifikt Olympiskt Spel. Projektrelaterade utgifter redovisas i resultaträkningen i takt med att de nyttjas. Projektrelaterade
kostnader som uppstår under år då det inte är OS, men som ännu inte förbrukats, balanseras och kostnadsförs i resultaträkningen i samband med att de förbrukas.
Den totala kostnaden för varje OS består dels av organisationskostnader OS under OS året och året innan, dels de
projektrelaterade OS kostnaderna.				
Kostnaderna för Världsungdoms-OS (YOG) och Europeiska Ungdoms-OS (EYOF) redovisas också här. SOK har äskat
statsbidrag för YOG men har, hittills, ej erhållit detta. 				
				
			

NOT 5 Inventarier

2015-12-31

2014-12-31

Anskaffningsvärde IB

2 053

1 658

Årets inköp
Utrangering
Anskaffningsvärde UB

163
–
2216

395
–
2053

-1 640
-275
–
-1 915

-1 373
-267
–
-1 640

301

413

Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Utrangering
Ackumulerade avskrivningar UB
Redovisat värde
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NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2015

2014

222
157
489
–
868

493
25
618
–
1 136

2015-12-31

2014-12-31

202
–
–
–
202

186
–
2 200
-2 184
202

Rösträttsandel
100%

Antal andelar

Bokfört värde

1 000

145

Säte
Stockholm

Eget kapital
145

Resultat
6

Rösträttsandel
100%

Antal andelar
500

Bokfört värde
57

Säte

Eget kapital

Resultat

Stockholm

57

0

Realisationsresultat fonder
Räntenetto
Valutakursresultat
Utdelningar
Summa

NOT 7 Specifikation av andelar i koncernföretag
Bokfört värde IB
Årets anskaffningar
Aktieägartillskott
Nedskrivningar
Bokfört värde UB
Namn
SOK servicebolag AB

Kapitalandel
100%
Org.nr.
556893-8426

Namn
SOKSTHLOS AB

Kapitalandel
100%
Org.nr.
556952-8069

SOK startade ett helägt dotterbolag under 2012. Verksamheten har fram till idag varit väldigt begränsad. I slutet av 2013 startades ytterligare ett helägt dotterbolag med
anledning av en eventuell OS-ansökan för Stockholm 2022. Bolaget är vilande sedan arbetet med en OS-ansökan 2022 avbrytits i början av 2014.

NOT 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015-12-31

2014-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea

3 602

3 805

Pågående projekt vinter OS i Rio 2016

5 519

–

Reserverade statsbidrag OS i Rio 2016

-4 887

–

Förutbetalt Elitidrottsförsäkring
Övriga upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Övriga poster
Summa

847

–

–

44

148
379
5 608

148
277
4 274
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NOT 9 Kortfristiga placeringar

Andelar

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde
Redovisat värde

Aktierelaterade värdepapper
Nordea Sverigefond
Nordea Stabila aktier
Nordea Tillväxtmarknader
Nordea Nordamerikafond
Nordea Global Real Estate Fund
Nordea Japan Fund
Nordea Euro. SM Mid Cap Equity Fund

1 039
32 427
8 471
26 328
1 274
704 940
786

2 124
4 480
1 431
3 670
1 560
1 447
4 162

1 693
3 100
1 373
2 000
1 000
1 000
3 000

2 191
33 277
70
41 775
1 239
2 000 000
80 642

1 147
3 213
84
5 080
1 024
2 053
8 848

970
2 742
84
5 000
1 000
2 040
8 878

1 000 000
1 500 000

1 076
1 634
43 033

1 122
1 530
36 532

Årets resultat

Eget kapital

7 517

50 978

Resultatdisposition föregående års resultat
Årets resultat

-7 517
-7 141

7 517
-7 141

Utgående balans

-7 141

51 354

2015-12-31

2014-12-31

1 925
12 500
3 949
229
18 603

2 278
12 500
6 091
276
21 145

Ränterelaterade värdepapper
Nordea Obligationsinvest
Nordea US Corporate Bond Fund
Nordea Institutionell penningmarknadsfond
Nordea US High Yield Bond
Nordea Emerging Market Bond
Nordea Kreditbevis Invest SRI, etisk
Nordea Bostadsobligationsfond
Strukturerade värdepapper
Nordea Aktieobl. Global SRI, etisk fond
Nordea Aktieobl. Global SRI, etisk fond
Summa
NOT 10 Förändring i eget kapital
Belopp vid årets ingång

NOT 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Förutbetald intäkt samarbetspartner
Upplupna kostnader OSF-stöd hösttermin
Övriga poster
Summa
			
Stockholm den 9 mars 2016
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté, org.nr 802002-5667

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Olympiska Kommitté för år 2015. Årsredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 28-37.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo¬visningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredo¬visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk¬bedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma gransknings¬åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-digheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamåls¬enligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo¬visningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Sveriges Olympiska Kommitté för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort
sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens
stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskaps¬året.

Stockholm den 17 mars 2016

Elisabeth Werneman
Auktoriserad revisor

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor
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