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Ludmila Engqvist,
Louise Karlsson och
Magdalena Forsberg
försöker hålla tempo
med Olympiatravets

segrare 1999 Scandal
Play, med kusken

Bosse Eklöf.

LKAB:s vd Carl Ameln
var en av Olympialagets
företagsledare som
prövade på en del av de
tester som talangerna
får genomgå för att
komma med i det
attraktiva SOK-
programmet. Här får han
goda råd av Erik
Johansson, modern
femkamp, inför testet på
löpbandet.

Ungdoms-OS för
sommaridrotterna
avgjordes i Esbjerg,
Danmark. Sverige
tog där tio medaljer,
tre guld, ett silver
och sex brons.

SOK:s sportchef Stefan Lindeberg hälsar de
aktiva välkomna vid det senaste talangtestet
på Olympiastadion.
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Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm

24 november 1999, kl. 18.00

Årsmötets öppnande.

1. Upprop och fastställande av röstlängd.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Behandling av styrelsens berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår med därtill hörande 
resultat- och balansräkningar.

7. Revisorernas berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9. Förslag till reviderade stadgar.

10. Genomgång av verksamhetsplan för pågående och närmast kommande verksamhetsår.

11. Styrelsens rapport om förberedelser för deltagande i nästkommande OS.

12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.

13. Ärenden som OSF, RSF, svensk IOK-ledamot eller RF i vederbörlig ordning hänskjutit till årsmötet.

Årsmötets avslutande.

Föredragningslista vid SOK:s årsmöte
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I. Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) sammansättning

Carl-Gustav Anderberg
ordförande

Stefan Lindeberg
vice ordförande

Kerstin Bodin

Per-Axel Eriksson Tomas Gustafson Göran Johansson

Carin Nilsson-Green Stig Pettersson

Gunilla Lindberg
generalsekreterare

IOK-ledamot

Arne Ljungqvist
IOK-ledamot

Björn Rosengren

Styrelse:
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Ordförande tillika styrelseordförande

Carl-Gustav Anderberg.

Generalsekreterare

Gunilla Lindberg, utsedd av styrelsen
den 6 februari 1989.

Olympiska specialförbund (OSF) och

’recognized’ specialförbund (RSF)

Badmintonförbundet
Baseboll- och softbollförbundet
Basketbollförbundet
Bob- och rodelförbundet
Bordtennisförbundet
Boxningsförbundet
Bouleförbundet (RSF)
Bowlingförbundet (RSF)
Brottningsförbundet
Budoförbundet (RSF) 
Bågskytteförbundet
Curlingförbundet
Cykelförbundet
Danssportförbundet (RSF)
Flygsportförbundet (RSF)
Fotbollförbundet
Friidrottsförbundet
Fäktförbundet
Golfförbundet (RSF)
Gymnastikförbundet
Gångförbundet
Handbollförbundet
Handikappidrottsförbundet (RSF)
Ishockeyförbundet
Judoförbundet
Kanotförbundet
Konståkningsförbundet
Landhockeyförbundet
Orienteringsförbundet (RSF)
Ridsportförbundet
Roddförbundet
Rugbyförbundet (RSF)
Seglarförbundet
Simförbundet
Skidförbundet
Skidskytteförbundet
Skridskoförbundet
Sportskytteförbundet
Sportdykarförbundet (RSF)

Squashförbundet (RSF)
Taekwondoförbundet 
Tennisförbundet
Triathlonförbundet
Tyngdlyftningsförbundet
Vattenskidförbundet (RSF)
Volleybollförbundet
Militäridrotts- och mångkamps-
förbundet (modern femkamp)

Ledamöter av Internationella

Olympiska Kommittén (IOK)

Ledamot jämlikt IOK:s stadgar § 2.1.1.
och SOK:s stadgar § 2:3 Arne Ljung-
qvist och Gunilla Lindberg.

Styrelse

Av årsmötet 1996 vald styrelse:

Ordförande:

Carl-Gustav Anderberg

Övriga ledamöter:

Kerstin Bodin
Per-Axel Eriksson
Tomas Gustafson
Göran Johansson
Stefan Lindeberg
Carin Nilsson-Green
Björn Rosengren
Stig Pettersson

Stefan Lindeberg valdes vid samman-
träde den 19 december 1996 till
styrelsens vice ordförande.

I styrelsen har enligt med IOK:s stadgar
§ 32.1.1. och SOK:s stadgar § 22 ingått
IOK-ledamöterna Arne Ljungqvist och
Gunilla Lindberg.

Kansli

Gunilla Lindberg är generalsekreterare
och kanslichef med Carina Ribjer som
assistent. Inger Wickström är ekonomi-
assistent. Jeanette Blomström är anställd
i generalsekretariatet som assistent.
Björn Folin är informationsansvarig.

Efter beslut av SOK:s styrelse är Stefan
Lindeberg från och med den 1 juli 1998
heltidsarvoderad förtroendeman att
som sportchef leda verksamheten i
sportsekretariatet i första hand till och
med år 2000. 

Peter Reinebo är biträdande sportchef
och Marie Broholmer assistent i sport-
sekretariatet. 

Under året har också följande personer
projektanställts för SOK:s talangsats-
ning: Helena Elinder Wilén och Glenn
Östh, båda på heltid, samt Pia Nilsson
och Hans-Christer Holmberg, båda på
deltid.

SOK:s kansli har fram till den 15 okto-
ber 1998 varit beläget i Idrottens Hus i
Farsta. Efter beslut av SOK:s styrelse den
14 maj 1998 flyttade kansliet under
oktober 1998 till lokaler belägna i So-
phiatornet, Olympiastadion, Stockholm.

För sponsorgruppen Olympialaget har
en kontorsplats ställts till förfogande i
SOK:s kansli för handläggning av
gruppens interna aktiviteter.

Revisorer

Vid årsmötet 1996 omvaldes Bo
Finnhammar och Ulf Egenäs till
revisorer samt Ola Spinnars och Carl-
Gustav Tollemar till revisorssuppleanter.

Valberedning

Vid årsmötet 1996 omvaldes Bo
Tovland, ordförande, Ivar Brandelius
och Thomas Widlund. Vid årsmötet
1998 förrättades fyllnadsval till
valberedningen med anledning av den
beslutande stadgeändringen avseende
jämställdhet i valberedningen.

Lena Wallin-Kantsky, basketboll, och 
Pia Zätterström, simning, valdes till
ledamöter av SOK:s valberedning.
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SOK:s 86:e årsmöte hölls den 24 november 1998
på Industrihuset i Stockholm under ledning av riks-
dagsman Ingemar Josefson.

33 OSF och 9 RSF deltog i mötet. Dessutom var
Martin Holmgren från Inrikesdepartementet och
Ursula Berge från Kulturdepartementet närvarande
samt representanter från Sveriges Riksidrottsför-
bund, Olympiska Guldklubben, Sveriges Olympiska
Akademi, SISU, Sveriges Olympiahistorikers Före-
ning, Bosöns Idrottsinstitut, Svenska Idrottshistoriska
Föreningen, SOK:s sponsorer och massmedia.

Efter mötets öppnande utdelade Carl-Gustav An-
derberg SOK:s hedersring i brons till Elisabet Gus-
tafson, bronsmedaljör i curling i Nagano. De övriga
medaljörerna hade på grund av sitt tävlingsprogram
inte möjlighet att närvara vid mötet.

Carl-Gustav Anderberg delade också ut IOK:s
hedersutmärkelse för 1998 till Bengt Wallin.

Enligt IOK:s direktiv skulle 1998 års utmärkelse
tilldelas en person som genom sitt arbete och sina
aktiviteter har bidragit till att främja etiken inom
idrotten. SOK:s styrelse beslöt att förära förre för-
bundsrektorn i SISU, Bengt Wallin, trofén för hans
insatser bland annat inom projektet Starta Vågen.

I sitt öppningsanförande framförde SOK:s ordfö-
rande Carl-Gustav Anderberg att:

Verksamhetsberättelsen innehåller en fyllig redogö-

relse över det gångna verksamhetsåret med ett

vinter-OS i Nagano och förberedelser för det före-

stående sommar-OS i Sydney om knappa två år.

Men SOK redovisar också arbetet under året med

ett reviderat elitprogram, som i ett unikt samarbete

med staten och näringslivet, en grupp av 19 större

företag samlade under namnet Olympialaget, ger

oss ökade resurser att satsa på dagens och morgon-

dagens elit till de Olympiska Spelen.

Våra resultat vid de senaste Olympiska Spelen –

sommar- som vinter-OS – har inte blivit som vi för-

väntat oss och hoppats på. Allt fler nationer deltar i

OS och konkurrensen ökar.Vi kan inte komma ifrån

att framgång eller inte framgång räknas i medaljer

även om vi själva också tittar lite djupare i resultat-

listorna.

Något förenklat kan vi påstå att vår kompetens

räcker bra till i skiktet närmast under medaljnivån

men mera sporadiskt i kampen om medaljerna. Det

behövs alltså ett lyft för att vi åter skall kunna bli en

stark idrottsnation.Vi kan glädjande nog konstatera

att vi i många idrotter har en juniorelit av världs-

klass. Det gäller alltså att med ett uthålligt stöd ge

möjligheter för denna till att kunna utvecklas och nå

den yppersta världseliten.

Det nu startade Talangprogrammet är långsiktigt

och har horisonten vid Aten 2004 men det kommer

att ge positiva effekter vid OS både före och efter

och för såväl vinter- som sommar-OS – men också

vid världsmästerskap och andra internationella täv-

lingar på vägen dit.

Vårt Topp-program för den etablerade eliten –

såväl i lagidrotter som i våra individuella idrotter

– fortgår, men med en mer spetsad inriktning. Våra

resurser för detta har också stärkts genom samar-

betet med våra sponsorer.

Våra två huvudsponsorer ATG, genom Olympia-

travet, och Nordbanken, genom Olympiafonden,

men också det internationella TOP-programmet är

tyngdpunkterna i vårt sponsorprogram.

I det långsiktiga perspektivet för Topp-program-

met kan jag med glädje och tacksamhet redovisa att

vi för någon dag sedan tecknade ett avtal om Olym-

piatravet som sträcker sig över perioden 1999–2004
med en garantisumma för perioden av 30 miljoner

kronor och med en bonusregel som skall förhandlas

varje år.

Bengt Wallin, till vänster, får IOK:s trofé för sitt arbete för etik och moral inom
idrotten av Carl-Gustav Anderberg och Gunilla Lindberg.

II. Årsmötet
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Vårt internationella arbete inom den olympiska

rörelsen är intensivt. Samarbetsfrågorna tenderar att

öka. SOK är engagerad i styrelser och kommissioner.

Det är angeläget att sprida kännedom och kun-

skaper om den olympiska rörelsen och om SOK,
och i den andan är det glädjande att vi från nu i höst

finns på Internet, där den intresserade kan hämta

såväl historia som aktuell information.

Vi har också förverkligat en länge närd plan att

skapa en enkel informationskanal till vår stora kon-

taktkrets inom och utom idrotten. Det första numret

av Olympisk bulletin har getts ut och vi hoppas att

det skall bli en eftertraktad publikation.

Årsmötet 1997 beställde idrottens utvärdering av

Stockholms kampanj för att få värdskapet för som-

mar-OS 2004. Bengt Wallin har fått uppdraget att ge-

nomföra denna utredning och Wallin kommer sena-

re under mötet att presentera rapporten.De i rapporten

redovisade synpunkterna kommer att vara till god

nytta för kommande kandidaturer, som vi hoppas

skall bli aktuella – för ett sommar- eller vinter-OS.
På dagordningen finns också den under året ge-

nomförda statliga idrottsutredningen. SOK:s styrel-

se har upprättat SOK:s remissvar, som varit ute på

underremiss hos medlemsförbunden. Frågan före-

drages under en särskild punkt.

Under behandlingen av verksamhetsberättelsen redo-
gjorde Stefan Lindeberg för den urvalsprocess som
ägt rum gällande Talangprogrammet. Han redovisade
också det kommande årets aktiviteter inkluderande
uttagningar till de olika programmen för vinter-
OSF:s kandidater.

I frågan om reviderade stadgar för SOK, som be-
handlades vid SOK:s årsmöte 1998, hade beslut
fattats om att jämställdhetsperspektivet förs in vid
val av ledamöter i valberedningen. Med anledning
härav förrättades fyllnadsval till två vakanser inom
valberedningen. Lena Wallin-Kantzy, basketboll, och
Pia Zätterström, simning, valdes till ledamöter av
SOK:s valberedning.

SOK:s generalsekreterare redovisade verksam-
hetsplanen för pågående och närmast kommande
verksamhetsår. En skriftlig uppföljning av tidigare
verksamhetsplan hade innan mötet delats ut till
deltagarna.

Gunilla Lindberg redogjorde även för styrelsens
rapport för deltagande i nästkommande OS.

SOK:s årsmöte 1997 efterlyste en utvärdering av
SOK gällande Stockholmskampanjens för OS 2004
betydelse för idrotten. Den av SOK:s styrelse tillsatte
utredaren Bengt Wallin presenterade sin rapport och
lämnade sina personliga synpunkter efter intervjuer
och enkäter med idrottens företrädare. Rapporten
lades till handlingarna och kommer att kunna fun-
gera som en vägledning inför en eventuellt komman-
de OS-ansökan från Sverige.

SOK erhöll den statliga Idrottsutredningens be-
tänkande (den första sedan 1969) på remiss. SOK:s
styrelse sände sitt förslag till yttrande på under-
remiss till OSF. SOK:s remissvar var i huvudsak sam-
stämmigt med det förslag som en arbetsgrupp inom
RS presenterat, utom på en principiellt viktig punkt
gällande de framtida reglerna för fördelningen av
statliga medel till den svenska idrottsrörelsen.

SOK:s styrelse fann vid sitt sammanträde den 24
november att den övervägande delen av OSF stöder
SOK:s förslag till remissvar och beslöt att anmäla till
årsmötet att styrelsen avsåg att inlämna detsamma i
föreliggande utformning till Inrikesdepartementet.

I den följande debatten diskuterades fördelnings-
principen och berördes frågan om en sammanslag-
ning av RF och SOK. 

Carl-Gustav Anderberg, SOK:s ordförande, i sitt öppningsanförande vid
årsmötet 1998.
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De flesta talare yttrade sig emot en sammanslag-
ning av de båda organisationerna och åberopade
flera tidigare fattade beslut om detta. Man krävde
arbetsro inom idrotten för viktigare uppgifter och
samarbete i enlighet med det avtal som finns mellan
RF och SOK.

I diskussionen gällande fördelningen av statsan-
slaget till idrotten yttrade sig merparten för att med-
len till SOK skall fördelas av staten och vidarebe-
fordras genom RF till SOK. Den av utredningen
föreslagna nyordningen innebär att RF blir en myn-
dighet som utifrån egna beslut fördelar sådana medel
och att ett sådant beslut inte skall kunna överklagas.

Följande personer yttrade sig: Carl-Gustav An-
derberg, SOK:s ordförande, Arne Ljungqvist, IOK-
ledamot, Lars Liljegren, RS, Hans Holmér, Bob- och
rodelförbundet, Lars-Christer Olsson, Fotbollför-
bundet, Timo Murberger, Cykelförbundet, Per-Axel
Eriksson, SOK:s styrelse, Lars-Åke Skager, Skridsko-
förbundet, Björn Unger, Seglarförbundet, Ulf Lönn-
qvist, Bordtennisförbundet, Peter Ström, Baseboll-

och softbollförbundet, Christer Löfgren, Judoför-
bundet och Stefan Lindeberg, SOK:s styrelse.

Inga motioner eller övriga ärenden hade hän-
skjutits till årsmötet.

Olympiatravet på Åby 1999 gav nära 6,5 miljoner kronor till svensk olympisk idrott och 650 000 kronor till handikappidrotten. 

Ludmila Engqvist
och Magdalena
Forsberg hyllar

segerkusken
Bosse Eklöf.
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Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 proto-
kollförda sammanträden, nämligen den 14/12 1998,
20/1, 23/2, 12/4, 19/5, 29/6, 17/8, 16/9, 20/10 1999.

Den 30 november inlämnade SOK till regeringen
sitt yttrande över Idrottsutredningens betänkande
(SOU 1998:76). SOK:s yttrande, som endast be-
handlar frågor som berör SOK:s ansvars- och verk-
samhetsområde, är i huvudsak samstämmigt med
RS förslag till yttrande, utom vad avser de framtida
reglerna för fördelning av statsanslaget till idrotten.

Den 4 december sade RF upp Avtal om Samarbete
av den 19 oktober 1996 och det därmed samman-
hängande avtalet avseende Olympisk Support. Sist-
nämnda reglerar SOK:s operativa ansvar för stödet
till elitidrottsutveckling inom alla SF. Uppsägningen
avser en omförhandling av avtalen. Avtalen är
uppsagda till den 31 december 1999.

Den 20 januari genomfördes ett gemensamt möte
med styrelserna för RF och SOK för att diskutera
ett gemensamt förslag till den framtida processen för
äskande av statsanslag och för idrottens dialog med
regeringen. Överenskommelse träffades med inne-
börd att RF och SOK upprättar separata framställ-
ningar om statsanslag för sina respektive ansvars-
och verksamhetsområden och att äskandena inläm-
nas samordnat till regeringen under gemensamt
missiv. Det förutsattes att regeringen i reglerings-
brevet fördelar anslagen till RF respektive SOK ge-
nom en underindelning av anslaget. RF skulle oför-
ändrat vara mottagare av anslaget och fördela detta
på det sätt regeringen bestämmer i enlighet med
regleringsbrevet. 

SOK har på begäran avlämnat yttrande till Stock-
holms kommun över en motion i kommunfull-
mäktige om att utreda stadens förutsättningar att
ansöka om sommar-OS år 2012. I yttrandet har SOK
redovisat idrottens positiva inställning att söka OS
till Sverige men också de hinder och förutsättningar
som för närvarande kan anses föreligga med hänsyn
till den aktuella turbulensen inom den Olympiska
rörelsen. SOK framhåller att om en ansökan aktua-
liseras bör för en långsiktig planering en samråds-
grupp etableras med representanter för staden, SOK,
RF, näringslivet och regeringen samt att represen-
tanter för Östersund/Åre kommuner bör inbjudas
att deltaga.

Östersunds kommun har i en skrivelse föreslagit
diskussioner med idrottsministern om en eventuell
ny OS-ansökan. En skrivelse i samma angelägenhet
har sänts till idrottsministern. I ärendet noterade
styrelsen sitt förenämnda yttrande över motionen i
Stockholms kommunfullmäktige varav kopia över-
sändes till Kulturdepartementet, RF och Östersunds
kommun. Styrelsen erinrade om pågående arbete
inom IOK, bland annat om proceduren för val av
OS-ort. Med hänvisning härtill beslöt styrelsen med-
dela departementet, RF samt Stockholms och Öster-
sunds kommuner att, så snart erforderliga förutsätt-
ningar för ansökan om värdskapet för OS föreligger,
inbjuda till en överläggning i frågan, vilket bedöms
kunna ske i början av år 2000.

Under verksamhetsåret har påbörjats utgivningen av
en Olympisk Bulletin och ett Olympiskt Magasin.
Bulletinen avses utkomma med fyra nummer per år.
Målsättningen är att med korta pressläggningstider
kunna prestera aktuell olympisk information. Ma-
gasinet avses utkomma med två nummer per år och
förutsätts i huvudsak kunna finansieras med annons-
intäkter. Det skall innehålla artiklar och presenta-
tioner av mera bestående värde och mottagare är i
första hand SOK:s sponsorer och andra samarbets-
partners. Publikationerna skall ses som komplement
till SOK:s medverkan i Svensk Idrott.

Uppvaktningar
SOK har lyckönskat svenska och utländska idrotts-
ledare i samband med födelsedagar och har sänt gra-
tulationstelegram till de svenska idrottsmän/-kvin-
nor eller landslag inom OSF som under året nått
framskjutna placeringar vid VM, EM eller andra
internationella tävlingar.

III. Styrelsens sammanträden m m

Pernilla Pettersson,
bordtennis, Kajsa
Bergqvist, friidrott
och Malin Baryard,
passar på att
utbyta erfarenheter
i en fikapaus vid
Olympic Camp i
Örebro. Alla tre var
med i Atlanta 1996
och siktar natur-
ligtvis på ytterligare
ett olympiskt spel.



10

Nordiska Mötet
I enlighet med beslut fattat vid 1998 års Nordiska
Möte i Reykjavik arrangerades det 34:e Nordiska
Mötet för olympiska kommittéer i direkt anslutning
till Den Nordiska Faelleskommitténs möte den 3–4
september 1999 i Helsingör i Danmark. SOK repre-
senterades av Carl-Gustav Anderberg, Gunilla Lind-
berg och Stefan Lindeberg.

Ämnesområden för det olympiska mötet var:
★ Kvinnor och toppidrott
★ OS-uttagningar
★ Utrustning
★ Förberedelser, träningsläger m m
★ Inkvartering, VIP:s, sponsorer och andra 

gäster
★ Gästfrihet
★ Inträdesbiljetter
★ Resor
★ Olympisk databas
★ Elitidrottens problem
★ EYOD i Esbjerg 1999
★ IOK – EOC, den senaste utvecklingen
★ IOK:s framtida organisation
★ Gemensam resolution
★ Förberedelser för EOC:s General Assembly 

i Prag
★ Vinter-OS 2002
★ Samarbete mellan de Nordiska Olympiska

Akademierna
★ Olympisk marknadsföring

Det nordiska samarbetet är av rådgivande och infor-
mativ karaktär och är mycket värdefullt för åsikts-
utbytet i olympiska frågor och för sammanhållningen
inom Norden.

Kontakter med IOK
Den Internationella Olympiska Kommittén har un-
der året skakats av en förtroendekris. I mitten av
december 1998 uppdagades det via en anställd i Or-
ganisationskommittén i Salt Lake City att en anhö-
rig till en IOK-ledamot fått mottaga ett stipendium
under Salt Lake Citys OS-kampanj. 

IOK startade genast en internundersökning vid
vilken framkom att flera oegentligheter hade före-
kommit under Salt Lake Citys kampanj och ankla-
gelser om mutbrott framfördes.

Uppmärksamheten av dessa händelser, framför-
allt i media, blev av förståeliga skäl mycket stor och
IOK:s kansli var vid händelsernas upprinnelse inte
rustat för att informera om sina omedelbara åtgär-
der och sakriktiga förhållanden med påföljd att hela
den olympiska rörelsen drabbades av mycket nega-
tiv kritik.

Till följd av omständigheterna i Salt Lake Citys
kampanj begärde IOK uppgifter från respektive NOK
i länder med sökande om värdskapet för OS under
perioden 1996–2004, huruvida motsvarande för-
hållanden hade förekommit. Rapporter från såväl
Östersund som Stockholm visade inte på att några
oegentligheter av betydelse förekommit och sändes
vidare till IOK.

På grund av det massmediala intresset kring IOK
och mutfrågorna beslöt Överåklagarämbetet i Stock-
holm i februari att genomföra en förundersökning
om Stockholms kampanjarbete. Det beslöts också
att undersökningen skulle omfatta de avtal SOK
tecknat med några afrikanska NOK:s om utbyte av
aktiva och tränare på elitidrottsområdet. Avtalen är
samtida med OS-kampanjen men utan samhörighet
med denna. Något resultat av undersökningarna,
som gjorts synnerligen omfattande, har ännu inte
meddelats från Överåklagarämbetet. Avtalen har
granskats av IOK utan erinran.

IOK:s 108:e session
En extra session hölls i Lausanne den 17–18 mars.
Följande huvudfrågor fanns på dagordningen:

★ Förtroendeomröstning för den sittande IOK-
presidenten Juan Antonio Samaranch

★ Beslut om avstängning av sex ledamöter efter
förslag från IOK:s Exekutivkommitté

★ Regler för valproceduren för arrangör av
vinter-OS 2006

90 ledamöter deltog i sessionen. Återbud hade läm-
nats av:

★ Prinsessan Anne, Storbritannien
★ Tony Bridge, Jamaica
★ Vera Cavslavska, Tjeckien
★ Prins Faisal Fahd Abdul Aziz, Saudiarabien
★ Bob Hasan, Indonesien
★ Kun He Lee, Sydkorea
★ Jan Staubo, Norge

IV.  Internationellt samarbete
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Av de nio ledamöter som valts in vid sessionen i
Nagano hade endast tre ’svurit in’ och var därmed
behöriga att deltaga i sessionen. Dessa tre var Irina
Szewinska från Polen, Prins Henri av Luxemburg
och Mounir Sabet från Egypten.

Fyra ledamöter hade avgått innan sessionen:
★ David Zibandze, Swaziland
★ Pirjo Häggman, Finland
★ Bashir M Attarabulsi, Libyen
★ Charles Mukora, Kenya

I sitt öppningsanförande nämnde IOK:s president
bland annat följande:

★ Av IOK:s ledamöter är 33 före detta olym-
piska deltagare och 16 av dessa är olympiska
medaljörer. Av Exekutivkommitténs ledamöter
är sju före detta olympiska deltagare och fem
olympiska medaljörer.

★ Det finns i dag 98 anställda på IOK:s kansli
från 19 olika nationer.

★ Budgeten för verksamheten är 52 miljoner 
schweiziska franc och officiell granskare av
finanserna är Pricewaterhouse Coopers. En full-
ständig ekonomisk redovisning fanns tillgänglig
för samtliga (även för media). Så har varit fallet
sedan 1981 men intresset för rapporten har
varit lågt och  har därför inte sänts ut till media
sedan 1993.

Efter inledningsanförandet begärde Samaranch själv
sluten förtroendeomröstning gällande hans fortsatta
ordförandeskap. Resultatet av denna omröstning blev
86 ja och 2 nej.

Efter denna omröstning lämnade Dick Pound,
ordförande i den Ad Hoc Commission som inrättats
vid upprinnelsen till mutanklagelserna, en kort pre-
sentation av kommissionens arbete gällande ankla-
gelserna om oegentligheter från Salt Lake Citys
ansökningskampanj för vinter-OS 2002. IOK:s Exe-
kutivkommitté föreslog att sex ledamöter skulle
fråntagas sitt medlemskap av IOK.  Dessa sex ledamö-
ter fick vardera tjugo minuter att redogöra för sessio-
nen för de anklagelser de befunnits skyldiga till. 

Sessionen beslutade om uteslutning av följande
ledamöter:

★ Augustin Arroyo, Equador (72 för, 16 emot, 
2 blanka)

★ Zein El Abdin Gadir, Sudan (86 för, 4 emot)

★ Jean Claude Ganga, Kongo (88 för, 2 emot)
★ Lamine Keita, Mali  (72 för, 16 emot, 1 blank)
★ Sergio Santander Fantini, Chile (76 för, 12 emot)
★ Paul Wollwork, Samoaöarna (67 för, 19 emot,

2 blanka)

Många ledamöter uttryckte sitt missnöje över hur
hela hanteringen av de olika utredningarna skötts.
Flera ledamöter hade blivit föremål för helt felaktiga
anklagelser och artiklar. Fotografier har publicerats i
massmedia utan att några efterforskningar har gjorts.

Mycket kritik riktades också mot det sätt på vil-
ket Salt Lake Citys Organisationskommitté arbetat
och att IOK fråntar sig allt ansvar i frågan.

Ad Hoc-kommissionens uppdrag var därmed
fullföljt och ytterligare frågor om anklagelser om
mutor och korruption kommer att behandlas av den
etiska kommission som skall utses.

Den tredje stora frågan vid sessionen var att fast-
ställa hur valet av arrangörsstad för vinter-OS 2006
skulle gå till. Följande procedur fastställdes av ses-
sionen:

1. Två finalstäder utses av en kommitté med föl-
jande sammansättning:

– IOK:s ordförande
– IOK:s doyen
– Åtta ledamöter som väljs av sessionen

samma dag som omröstning skall ske
– En representant från NOK

Idrottsministern Ulrika Messing besökte SOK:s nya kansli i Sophiatornet på
Olympiastadion. Här tillsammans med Gunilla Lindberg, Stefan Lindeberg och
Carl-Gustav Anderberg.



12

– En representant från internationella vinter-
idrottsförbunden

– Tre aktiva representanter från Athletes
commission.

2. Efter det att de två finalisterna utsetts väljer
hela sessionen arrangörsstad.

3. De sex städer som sökte vinter-OS 2006 hade
helst sett att den gamla proceduren funnits kvar. 

4. Valproceduren för framtiden kommer att ses
över efter sessionen i Seoul i juni 1999.

Beslut fattades om att tillsätta följande kommissioner:
★ En etisk kommission bestående av:

– fyra ledamöter utanför IOK
– tre IOK-ledamöter
– en aktiv representant

★ En IOK 2000-kommission bestående av
20–25 ledamöter av IOK och dessutom av
personer utanför IOK med god kunskap om
internationell idrott. Kommissionen skulle
utses inom den närmaste månaden och
förväntades kunna lämna en delrapport redan
till sessionen i Seoul. Exempel på frågor som
skulle behandlas var:

– Val av IOK-ledamöter
– Mandatperioder
– Exekutivkommittén
– Åldersgränser

– IOK:s framtid
– Olympiska Spelens organisation
– Olympiska programmet 

Det beslutades vidare att snarast instifta den interna-
tionella dopingbyrån, som diskuterats under IOK:s
dopingkonferens i Lausanne den 2–4 februari. Det
fastställdes även att byrån skall styras av idrotten,
det vill säga IOK, IF, NOK:s och de aktiva. En styrelse
kommer att inrättas där förutom representanter från
idrotten, en representant från UNDCP, en represen-
tant från Interpol samt en representant från Council
of Europe kommer att ingå. Därutöver föreslås en
representant från den Internationella domstolen i
Haag samt tre representanter vardera från medicinska,
vetenskapliga och utbildningsorgan. Denna styrelse
föreslås ha en rådgivande funktion. Dessutom skall
ett arbetande organ instiftas.

Senare beslöts att IOK 2000-kommissionen skulle
bestå av 40 IOK-medlemmar samt 40 representanter
för NOK, IF och utanför idrotten välrenommerade
personer. Gunilla Lindberg ingår i kommissionen i
egenskap av IOK-medlem.

IOK:s 109:e session
Sessionen hölls i Seoul, Sydkorea, den 17–20 juni
1999.

11 ledamöter hade lämnat återbud till sessionen:
★ Nikos Filaretos, Grekland
★ Prinsessan Anne, Storbritannien
★ Prins Faisal Fahd Abdul Aziz, Saudiarabien
★ Tony Bridge, Jamaica
★ Jan Staubo, Norge
★ Vera Caslavska, Tjeckien
★ Prins Henri av Luxemburg
★ Ung Chang, Nordkorea
★ Olegario Vazques Rana, Mexico
★ Phil Coles, Australien
★ Antun Vrdoljak, Kroatien

De under året avlidna ledamöterna hedrades med en
tyst minut. Under året har följande ledamöter avlidit:

★ Renée Essomba, Kameroun
★ Lord Killanin, Irland
★ Alexandru Siperco, Rumänien
★ Carlos Ferrer, Spanien
★ Loui Guirandou-N’Diaye, Elfenbenskusten

Aldrig har en IOK-session mötts av ett så stort massmedialt intresse som
den 108:e i Lausanne. I en sluten förtroendeomröstning på sessionens
första dag röstade 86 medlemmar för Samaranch medan två röstade emot.
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Till ny protokollchef efter den avlidne Guirandou-
N’Diaye utsågs Pal Schmitt, Ungern.

IOK:s generaldirektör Francois Carrard lämnade
en redogörelse över årets verksamhet och konsta-
terade att IOK inte haft resurser att hantera den upp-
komna situationen angående Salt Lake City. Man
arbetar med att skaffa större kompetens och resur-
ser framförallt på kommunikationssidan.

Det bör noteras att hela sessionen var öppen och
sändes direkt till mediacentrum. Detsamma har ock-
så skett vid antidopingkonferensen i Lausanne i feb-
ruari och IOK:s reformkommissions möte i Lausan-
ne i juni.

Lägesrapporter lämnades från organisationskom-
mittéerna i Sydney, Salt Lake City och Aten.

Organisationskommittén för vinter-OS i Nagano
1998 lämnade sin slutrapport och fick stora applå-
der för genomförandet av vinter-OS.

Den Medicinska kommission lämnade genom sin
ordförande Prince de Merode en rapport över verk-
samheten. Beslut fattades om att inga obligatoriska
könstester kommer att genomföras i Sydney. Detta
beslut initierades av Athletes Commission sedan
man hört expertis i frågan.

Australiensaren Kevan Gosper valdes till vice ord-
förande efter Pal Schmitt, Ungern, som fullföljt sin
mandatperiod. Zenliang He, Kina valdes till leda-
mot av Exekutivkommittén (Ivan Slavkov, Bulgarien,
och Lambis Nikolau, Grekland, drog tillbaka sina
kandidaturer).

Till ny ledamot ex officio av IOK invaldes FIFA:s
ordförande Sepp Blatter.

Palao (Oceanien) och Eritrea godkändes som
NOK. Det innebär att antalet Olympiska kommittér
nu uppgår till 200.

World Karate Federation (WKF), erhöll definitivt
godkännande som IF. Provisoriskt godkännande
som IF gavs till Internationella Dragkampsförbundet
och Internationella Wushuförbundet.

Ordförandena för Ethics Commission och IOK
2000 Reform Commission lämnade underhands-
rapport om arbetet. För IOK 2000 har ett första
möte hållits i juni och ytterligare tre möten kommer
att hållas under hösten. En extra session i december
kommer att ta ställning till de slutliga förslagen.

De sex kandidatstäderna för vinter-OS 2006 –
Klagenfurt, Helsingfors, Poprad Tatry, Zakopane,

Sion och Turin fick en timme var till förfogande för
att presentera sina koncept för sessionen.

Följande personer valdes omröstningsdagen att
ingå i Selection College för att utse två finalister:

★ IOK:s ordförande, ingen röst
★ Joao Havelange, IOK:s doyen
Åtta ledamöter valda av sessionen:

★ Fernando Lima Bello, Portugal
★ Valery Borzov, Ukraina
★ Willi Kaltschmitt, Guatemala
★ Toni Khouri, Libanon
★ Jean-Claude Killy, Frankrike
★ Gunilla Lindberg, Sverige
★ Shengrong Lu, Kina
★ Sam Ramsamy, Sydafrika
samt dessutom:
★ Chick Igaya, ordförande Evaluation

Commission
★ Vinter-IF; Josef Fendt, rodel
★ Athletes Commission; Prins Albert, Tomas

Gustafson, Vladimir Smirnov
★ ANOC, Feliciano Mayoral

Selektionsgruppen tog ut Sion och Turin till finalister.
Slutomröstningen vanns av Turin med 53 röster

mot 36 för Sion.

IOK:s världskonferens mot doping
IOK:s första världskonferens mot doping ägde rum
i Lausanne den 2–4 februari. Drygt 450 personer
representerande den olympiska rörelsen, FN, reger-
ingar, aktiva olympier och medicinsk expertis fanns
på plats och många intressanta inlägg gjordes i de-
batten. Tyvärr överskuggades mediarapporterna av
de politiska utspel som några av EU:s idrottsminist-
rar gjorde gentemot den olympiska rörelsen.

Vid konferensen antogs en resolution där samt-
liga utom två IF (cykel och fotboll) enades om ett
minimistraff om två års avstängning vid användning
av förbjudna medel. 

Beslut fattades också om att instifta en internatio-
nell dopingbyrå med uppgift att genomföra tester
under träningsperioder samt koordinera forsknings-
arbetet och utforma utbildningsprogram. Byrån
skall vara inrättad så att den kan fungera under OS
i Sydney år 2000 och ett startkapital om 25 miljo-
ner dollar tillskjuts av IOK. En arbetsgrupp bestående
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av aktiva representanter, representanter från den
olympiska rörelsen samt från regeringar och statliga
organisationer fick i uppdrag att utforma verksam-
heten.

Vid IOK:s exekutivkommitté i Sevilla den 20
augusti beslutades att IOK skall verka för att byrån
är igång innan årets utgång.

Olympic Day Run 
Det 10:e Olympic Day Run arrangerades den 3 juni.
Cirka 3 500 personer deltog i evenemanget, som för
första gången hade tre olika discipliner med, näm-
ligen löpning (2 000 deltagare), gång (1 000 delta-
gare) och inline (500 deltagare).

Arrangemanget var ett samarrangemang med
Stockholm Marathon.

Svensk representation i IOK
IOK har två ledamöter i Sverige,  Arne Ljungqvist
och Gunilla Lindberg. Matts Carlgren (till och med
22/9 1999) och Gunnar Ericsson är hedersledamö-
ter. Matts Carlgren avled den 23 september 1999. 

Arne Ljungqvist är ledamot av IOK:s medicinska
kommission och av dess subkommission Sports
Medicine and Coordination with the noc:s.

Gunilla Lindberg är ledamot av IOK:s Press Com-
mission och IOK:s arbetsgrupp Women and Sport
samt i arbetsgruppen för översyn av det olympiska
programmet för år 2000 och 2004. Hon har också
varit ledamot av Evaluation Commission för an-
sökningsstäderna för vinter-OS 2006. Kommissio-
nen besökte de sex kandidatstäderna Sion, Turin,
Klagenfurt, Poprad-Tatry, Zakopane och Helsing-
fors under oktober–november 1998 för att efter
detta lämna en rapport till IOK.

Hon ingår också i IOK:s Reformkommission
IOC 2000.

Björn Rosengren är ledamot av den idrottsdom-
stol, Court of Arbitration for sport, som IOK bildat
av inom idrotten verksamma jurister.

Tomas Gustafson är medlem av IOK:s Athletes
Commission och är samma kommissions represen-
tant i IOK:s Press Commission. Tomas Gustafson är
också ordförande i Athletes Commissions kontroll-
grupp för vinter-OS i Salt Lake City 2002.

Sveriges Olympiska Akademi
Styrelsen inom Sveriges Olympiska Akademi har un-
der året haft tre styrelsemöten, nämligen den 4 feb-
ruari, den 9 juni och den 9 september. Däremellan
har ledningsgruppen utfört aktuella arbetsuppgifter.  

Styrelsen har bestått av Gösta Gärdin, ordfö-
rande, Lotta Falkenbäck, Jonas Mauritzon, Gunilla
Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth, Stig Pet-
tersson, Rolf Peterson, Lars Wass, Ture Widlund,
Björn Folin, adj och Carina Ribjer, sekreterare. An-
dreas Karlsson, kanot, har varit adjungerad ledamot
fram till den 9 september, då Elisabeth Vestlund,
rodd, invaldes som adjungerad ledamot ett år framåt. 

I ledningsgruppen har ingått Gösta Gärdin,
Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth och
Carina Ribjer.

Arbetet under året har koncentrerats till förbere-
delser och genomförande av den 7:e svenska sessio-

Olympic Day Run samlade cirka 3 500 deltagare 1999.
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nen i Kalmar den 22–24 oktober. Deltagare i sessio-
nen var inbjudna representanter från SOK:s styrelse,
SOA, Centralföreningen för Idrottens Främjande,
Sveriges Olympiahistorikers Förening, Svenska
Idrottshistoriska Föreningen, Idrottshistoriska Säll-
skap i Blekinge, Småland och Östergötland, Riks-
idrottsmuséet, Idrottsförbunden i Blekinge, Småland

och Östergötland, Utvecklingscentra i Småland,
Högskolan och grundskolan i Kalmar, IOA-deltagare
och representanter från Danmarks och Finlands
Olympiska Akademier.

Programmet för sessionen, som hölls på Brofästet
Konferens, var följande:

★ Invigning och information
Gösta Gärdin, Inger Lindholm

★ IOK och idrottens internationella organisation
Gunilla Lindberg

★ SOK och dess organisation i Sverige
Carl-Gustav Anderberg

★ IOA/SOA
Gösta Gärdin

★ Den olympiska filosofin
Jan Lindroth

★ Citius, Altius, Fortius
Åke Stolt

★ Medeltida idrottsliv
Leif Yttergren

★ Kåseri om erfarenheter och upplevelser av
olympiska spel
Sven Plex Pettersson

★ Den olympiska rörelsen möter ett nytt
årtusende. Skall Sverige söka OS?
Gruppdiskussion med Sven Plex Petersson

Kalmar kommun bjöd på en middag i medeltida stil
på Kalmar Slott.

Kontakter med Associations of National
Olympic Committees (ANOC)
Gunilla Lindberg ingår som en av Europas fem re-
presentanter i styrelsen för ANOC.

Styrelsen har under året haft ett sammanträde,
nämligen i Paris den 20–21 maj och 27–29 oktober.

ANOC:s nästa General Assembly äger rum den
21–26 maj år 2000 i Rio de Janeiro.

Kontakter med European Olympic
Committees (EOC)
Arbetet inom EOC är intensivt och har varit väg-
ledande i många gemensamma frågor för världens
NOK:s. EOC är den starkaste av de kontinentala
organisationerna. EOC har också bra direktingångar
till IOK och har varit samarbetspartner till IOK när

Internationella Olympiska
Akademin

SOK och Sveriges Olympiska Akademi har sänt 
deltagare till följande sessioner inom den 
Internationella Olympiska Akademin under 1999:

IOA:s 7:e Post graduate seminar 

on olympic studies

3 maj–15 juni i Olympia 
Amanda Creutzer, Riksidrottsmuséet  

IOA:s 4:e internationella session 

för högskoleutbildare

28 maj–3 juni i Olympia
Klas Åstrand, Kalmar/Staffan Larsson, Göteborg

IOA:s 5:e session för Akademiordföranden 

(eller liknande)

10–16 maj 1999 i Olympia
Jan Lindroth, SOA

IOA:s 10:e internationella seminarium 

för sportjournalister

1–6 juni 1999 i Olympia 
Göran Ohlsson, Smålands-Tidningen

IOA:s 39:e session för aktiva/ledare under 35 år

20 juli–5 augusti i Olympia
Christina Thörnqvist, bordtennis och Elisabeth

Vestlund, rodd

Workshops mellan 15 europeiska NOA

angående ‘Projects, problems and ways of

perspective cooperation in Olympic Education’ 
23–25 april i Prag 
Lotta Falkenbäck, SOA

Svensk studieresa till Olympia som inslag 

i kurs på Idrottshögskolan

22–28 april
Leif Yttergren, Idrottshögskolan
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det gäller utformning av system för kvalificering, kvot-
platser för de olika kontinenterna, reklamregler etc.

Gunilla Lindberg har varit ledamot av EOC:s
styrelse 1993–1997. Hon omvaldes till styrelsen
vid EOC:s General Assembly i Stockholm den
14–15 november 1997 för perioden 1997–2001.

EOC:s styrelse har under året haft fyra samman-
träden: i Lausanne den 15 januari, i Murcia den 15
april, i Esbjerg den 10 juli och i Prag den 11
november.

Vid styrelsemötet i Esbjerg den 10 juli beslöt
EOC:s styrelse att tilldela 1999 års ’Order of Merit’
till Gunnar Eriksson, som fick mottaga utmärkelsen
vid EOC:s 28th General Assembly i Prag den 12
november.

EOC har fem kommissioner:
★ Preparation of the Olympic Games
★ Marketing and Finance Commission
★ Technical Commission
★ Juridical Commission och
★ European Youth Olympic Days

Gunilla Lindberg  utsågs den 13 november 1998 till
ordförande i Technical Commission och Stefan Lin-
deberg till ledamot i Marketing and Finance Com-
mission.

Technical Commission höll sitt första möte i
Stockholm den 11–12 februari och har därefter haft
två ytterligare sammanträden, i Amsterdam den 3
juni och i Prag den 13 november. Kommissionen har
arrangerat ett seminarium i Papendal, Nederländer-
na, den 11–13 september med två huvudteman rela-
terade till de kommande OS-förberedelserna: High
Level competition och Time travelling.

Seminariet i Papendal samlade 70 deltagare från
31 Europeiska Olympiska Kommittér. SOK repre-
senterades vid seminariet av Claes Östberg, Hans-
Christer Holmberg och Hans Rosdahl. En av före-
läsarna gällande höghöjdsfrågorna var Bengt Saltin.

Marketing and Finance Commission har haft ett
sammanträde i München den 25 mars.

EOC har också tre olika arbetsgrupper. Björn Folin
har utsetts till ledamot i arbetsgruppen New Ways of
communication. Gruppen har haft två sammanträ-
den, nämligen i Bratislava den 1 mars och i Amster-
dam den 2 juni.

EOC:s 27:e General Assembly 
EOC:s 27:e General Assembly hölls i S:t Petersburg
den 13–14 november 1998. Samtliga 48 Europeiska
Olympiska Kommittéer deltog i mötet. SOK repre-
senterades av Carl-Gustav Anderberg, Gunilla Lind-
berg och Stefan Lindeberg.

EOC:s ordförande Jacques Rogge inledde assemb-
lyn med att gratulera Europas NOK:s till de mycket
goda resultaten vid vinter-OS i Nagano som åter-
igen visade att Europa är den starkaste kontinenten
när det gäller vinterspel. 177 av 233 medaljer er-
övrades av aktiva från Europa.

EOC:s generalsekreterare Mario Pescante lämna-
de en rapport över det gångna årets aktiviteter. Dess-
utom rapporterade de avgående ordförandena från
de olika kommissionerna om de fyra årens aktivi-
teter. Nya kommissioner tillsattes varav den svenska
representationen framgår av ovanstående text.

Fyllnadsval förrättades också till EOC:s styrelse
efter den holländske ledamoten Frederik W Hub-
rigtsen som avsagt sig sitt ledamotskap. Fyra leda-
möter fanns nominerade:

★ Anatoli Ivanov, Belarus
★ Milan Jirasek, Tjeckien
★ Erika Terpstra, Nederländerna
★ Vincente Muora, Portugal

Hans Chrunak, simningens förbundskapten, fanns
naturligtvis på plats när SOK firade ett år kvar till
Sydney-OS.
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Erika Terpstra valdes med 17 röster före Vincente
Muora med 14 och Jirasek och Ivanov med 9 re-
spektive 8 röster.

Organisationskommittéerna för Sydney, Salt Lake
City och Aten lämnade sina redovisningar över för-
beredelsearbetet.

En resolution angående antidoping, som föresla-
gits av den Nordiska Olympiska Kommittén, presen-
terades och antogs med smärre justeringar. 

Rapporter lämnades också för arrangörerna av
World Youth Games i Moskva 1998 och European
Conference Sport for the Environment som hölls i
Rom den 19–20 juni 1998.

Fyra städer hade anmält sitt intresse för EOC:s
General Assembly 1999, nämligen Belgrad, Prag,
Sarajevo och Krakow. Prag utsågs till värdstad för
1999 års Assembly den 11–13 november.

EOC:s 20:e Generalsekreterarmöte
EOC:s 20:e Generalsekreterarmöte hölls i Amster-
dam den 4–5 juni. 47 av Europas 48 noc deltog
(Monaco saknades). SOK representerades av Carl-
Gustav Anderberg, Gunilla Lindberg och Stefan Lin-
deberg.

Styrelseledamoten av EOC, Erika Terpstra, höll
välkomstanförandet och hänvisade i detta att idrot-
ten inom Europa består av 48 länder och inte endast
de som tillhör EU. Detta hade poängterats vid EU:s
första konferens om idrott, som hållits i Olympia i
maj. När det gäller idrott skall inga gränser finnas
inom den europeiska regionen, framhölls det.

EOC:s ordförande Jacques Rogge redogjorde för
EOC:s aktiviteter sedan General Assembly i S:t Peters-
burg i november 1998. Det första mötet för EOC:s
generalsekreterare och Chef de Missions hölls redan
1975 och sedan 1982 har det arrangerats årligen.

EOC:s generalsekreterare Mario Pescante infor-
merade i sin rapport om Europas stora dominans
både när det gäller antal deltagare och antal medal-
jörer i olympiska spel. Europa är starkt och har ock-
så en stor påverkan på världsidrotten.

Pere Miro från IOK:s Olympic Solidarity medde-
lade att Europa för 1998 fick 30 procent av
totalbudgeten för Olympic Solidarity, innebärande
7 310 500 us $.

När det gäller Olympic Scholarships till Europa
inför Sydney 2000 finns det 165 aktiva från 24
noc:s med i programmet. Dessutom ingår 81 unga
lovande aktiva. Till dessa anslår Olympic Solidarity

Olympiatravets segerkusk Bosse Eklöf hyllas efter segern av olympier i mängd.
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5 000 000 us$ under tiden 1998–2000. Stipendie-
programmen är öppna endast för aktiva från ’behö-
vande’ länder.

Rapporter lämnades också om förberedelsearbe-
tet i Sydney, Salt Lake City och Aten samt från EOC:s
olika kommissioner.

European Youth Olympic Days 1999
Vinter-EYOD arrangerades i Poprad-Tatry i Slovakien
den 6–12 mars. Den svenska truppen bestod av 50
aktiva (14 flickor och 36 pojkar) och 20 ledare. Sve-
rige deltog i samtliga discipliner (ishockey, konståk-
ning, alpint, backe, längd, skidskytte och short track).

Spelen samlade 1 224 aktiva och ledare från 40
länder (att jämföras med 991 i Sundsvall 1997).

Sverige tog tre medaljer, en guld, en silver och en
brons. En förteckning över samtliga svenska del-
tagare och resultat återfinns på sidorna 34–38.

Sommar-EYOD arrangerades i Esbjerg i Danmark
den 10–16 juli. Sveriges trupp bestod av 82 per-
soner varav 56 aktiva. Sverige deltog i åtta idrotter
(badminton, basketboll, cykel, friidrott, gymnastik,
judo, simning och tennis). 

Spelen samlade 2 500 aktiva och ledare från
samtliga 48 NOK:s.

Sverige tog tio medaljer; tre guld, en silver och sex

brons, dessutom ett antal fjärdeplaceringar. En för-
teckning över samtliga svenska deltagare och resul-
tat återfinns på sidorna 39–43. 

Samarbete med EU
EOC arbetar mycket aktivt inom EU och har tillsam-
mans med de internationella specialidrottsförbun-
den nått bra resultat i att värna om idrottens intresse.
Ett samarbete äger också rum med de europeiska
riksidrottsförbundens samarbetsorgan ENGSO.

Björn Folin deltog som SOK:s representant i den
konferens som arrangerades av EU i Olympia den
20–23 maj gällande idrotten i Europa.

Kontakter med NOK:s
SOK har ett mycket gott samarbete av rådgivande
karaktär med de flesta av Europas Olympiska Kom-
mittéer men även med de olympiska kommittéerna
på de andra kontinenterna, främst då Australien,
Nya Zeeland, Kanada och USA.

I enlighet med SOK:s samarbetsavtal med Ugan-
das Olympiska Kommitté har två friidrottare från
Uganda, Pascal Owor och Grace Birungi, tränat tre
veckor under juli månad på Bosön och deltagit i
internationella tävlingar.

★
★

★

★

★

SOK har tecknat ett avtal med några afrikanska NOK:s om utbyte av aktiva
och tränare på elitidrottsområdet. Pascal Owor och Grace Birungi, från
Uganda, har tränat tre veckor på Bosön.
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Uppbyggnaden av programmen
Förberedelserna för Olympisk Offensiv och SOK:s
nya elitprogram för perioden 1998–2004 startade
idémässigt redan efter vinter-OS i Lillehammer 1994
och accelererade hösten 1997 efter kampanjen för
OS i Stockholm. De avslutades i och med att styrel-
sen fastställde det nya programmet den 1 september
1998. Detta beslut föregicks av en slutlig avstäm-
ning med OSF:s ledningar den 24 augusti.

De nya programmen innebär att kvalitetskraven
har höjts, att kraven på precision i stödets inriktning
har skärpts och att behovet av ett löpande samspel
med och en nära uppföljning av OSF:s arbete och de
aktiva har ökat. För att möta dessa behov har sam-
arbetet med externa partners utökats, nya verktyg
skapats och SOK:s sportsekretariat förstärkts.

En hörnsten i programmen är att de idrottsliga
satsningarna skall utgå från en medveten bild av vad
som krävs för att nå toppen i en viss gren i komman-
de OS. Sådana kravanalyser ger också underlag för
urval av talanger, uppbyggnad av testuppföljning,
utvärdering av träning och för identifiering av
viktiga framgångsfaktorer som kan belysas i olika
utvecklingsprojekt. 

forskning och medicin
Det tidigare samarbetet med idrottsforskare har
därför utvecklats från hösten 1999. Ett vetenskap-
ligt råd bildades med idrottsprofessorerna Björn Ek-
blom, Alf Thorstensson och Per Rehnström. Senare
knöts också docent Peter Hassmén till rådet. Bengt
Saltin gavs samtidigt en fast koppling till SOK:s
sportsekretariat som vetenskaplig rådgivare. Sam-
verkan med dessa och andra resurspersoner från oli-
ka forskningsfält har varit, och kommer framöver
att vara, av största betydelse. Överenskommelser
träffas med olika institutioner för att säkra ett smi-
digt samarbete. I samråd med Idrottshögskolan bil-
das där en grupp för tillämpad idrottsvetenskap med
inriktning på elitidrott och en projektbaserad vida-
reutbildning för tränare startas vid IH. Det ökar
möjligheterna att tillgodose behovet av skickliga
översättare mellan forskningen och toppidrotten.

De nätverk av resurspersoner, bland annat inom
kost- och mental rådgivning, som började byggas
upp för några år sedan har säkrats och kopplas nu
närmare till de vetenskapliga rådgivarna. Ett ökande
samarbete mellan idrotterna när det gäller olika
specialtränare växer också fram.

Det medicinska stödsystemet har stärkts under
året. Alla aktiva i de individuella programmen har
en elitidrottsförsäkring. Kärnan i systemet är fort-
farande att bidra till ett bra medicinskt stöd i varje
SF. För att säkra snabb och kompetent behandling
av de aktiva har ett nära samarbete med Tipsklini-
ken (S:t Görans sjukhus) etablerats. Ett system med
återkommande hälsokontroller är under uppbygg-
nad för att undvika onödiga hälsorisker och ge
underlag för förebyggande insatser.

Genom Dopingkommissionens försorg skall samt-
liga aktiva i de individuella programmen bli föremål
för minst två oannonserade dopingtester under trä-
ningsperioder per år. Det förutsätter en smidig
’vistelserapportering’.

V. Elitprogrammet

★

Anna Lindberg, simhopp, pinas på den första
Talangcampen.



20

ledningsutveckling
Den gemensamt organiserade utbildningen har på-
börjats i samband med genomförandet av två Talang-
camper under året, som också syftar till att de aktiva
skall lära känna, kunna lära av och stödja varandra. 

Utveckling av kompetens hos de aktivas egna trä-
nare och landslagsledningarna är ett viktigt  tema i
de nya satsningarna. I utvecklingsplanerna för de
aktiva inryms ofta åtgärder för att stödja de person-
liga tränarnas arbete och utveckling. Hemmatränar-
na bjöds dessutom in till den första campen för ta-
langerna och ett särskilt seminarium har ordnats för
dem. Insatser för ledningsutveckling för SF:s lands-
lagsledningar är ett naturligt inslag i genomförandet
av programmen. Fördjupade insatser har påbörjats i
några idrotter.

Informationen om genomförandet av program-
men har skett i samband med olika möten samt via
SOK:s hemsida och de nya produkterna Olympisk
Bulletin och Olympiskt Magasin. En överenskom-
melse har träffats med Olympialaget (de 20 företag
som medverkar till finansieringen av Talangpro-
grammet) om samverkan för att kunna höja ambi-
tionsnivån på informationsområdet.

Topp-programmet
Det nya Topp-programmet började införas i och
med planeringsdialogerna med sommar-OSF hösten
1998. 34 aktiva och 1 lag placerades då in i topp-
gruppen, något som förutsätter visad medaljkapa-
citet inför OS. Överenskommelser mellan OSF, be-
rörda aktiva och SOK träffades under våren. I dessa
överenskommelser regleras såväl de aktivas som

OSF:s och SOK:s åtaganden i konkreta termer. Hu-
vuddelen av den ekonomiska insatsen går som tidi-
gare i första hand till träning och tävling på inter-
nationell nivå, men SOK:s stöd är kraftfullare och
mer koncentrerat än tidigare. Förutom till de aktiva
i toppgruppen utgår även nu ett stöd till OSF även för
andra aktiva som bedöms ha en rimlig möjlighet att
kvalificera sig till OS. För sommarförbunden bör-
jade de konkreta stödinsatserna löpa från kalender-
årsskiftet 1998/99.

I vinteridrotterna skedde införandet av det nya
Topp-programmet i samband med dialogerna under
våren 1999, med resultatet att 21 aktiva och 1 lag
placerades i toppgrupp. Konkreta stödåtgärder bör-
jar löpa först från och med budgetåret 1999/00.

Talangprogrammet
Till skillnad från Topp-programmet baseras urvalet
av aktiva till Talangprogrammet inte bara på upp-
nådda resultat. En särskild urvalsprocedur har pro-
vats under detta första år, med som det verkar gott
resultat. 

I det första steget nominerar OSF de aktiva som
de menar lever upp till SOK:s definition av talang –
»aktiva som är väl förberedda för en fullvärdig elit-
satsning och bedöms ha en sådan utvecklingspoten-
tial att de med uthålligt stöd kan nå den yppersta
världseliten». Ett första urval görs därefter av SOK
baserat på de redovisningar OSF lämnar av tränings-
bakgrund och resultatutveckling. Därefter samlas de
återstående aktiva till en dag med tester, både fysiska
och mentala/personlighetsinriktade, intervjuer och
gruppsamtal. Det viktigaste vid detta tillfälle är att
få en bild av den aktives attityd till och medvetenhet
om vad en långsiktig elitsatsning innebär och dennes
handlingsberedskap för detta.

Två selektioner har genomförts under året. Den
första i oktober 1998 riktades i första hand till
sommar-OSF och den i april 1999 till vinter-OSF.
Totalt har OSF nominerat cirka 300 aktiva till Ta-
langprogrammet. Av dessa har 64 aktiva valts ut till
programmet, varav 43 representerar sommaridrot-
ter och 21 vinteridrotter.

Individuella utvecklingsplaner har upprättats på
förslag från respektive OSF, framtagna i samspel
med aktiva och hemmatränare, och godkända först
efter ingående dialog mellan SOK och OSF. Genom-
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förandet började i januari 1999 i samband med den
första talangcampen på Bosön och under våren och
sommaren har en uppväxling skett för de aktiva
både vad gäller träning och tävling. För de aktiva
som togs in i programmet under våren börjar det
konkreta stödet att verka under hösten 1999. De
deltog emellertid redan i den andra talangcampen
som genomfördes i juni månad.

Det är ännu för tidigt att avläsa resultat av sats-
ningen. Programmet är långsiktigt inriktat. Avsikten
är att de aktiva i talanggruppen successivt skall eta-
blera sig i världstoppen och ta steget över till Topp-
programmet och därmed också ge utrymme för att
ta in nya talanger i Talangprogrammet. Flera av de
aktiva i talanggruppen är aktuella för deltagande i
OS redan i Sydney nästa år.

Supportprogrammet
Programmet Olympisk Support samfinansieras med
RF och riktar sig till samtliga SF. Det syftar till att
stimulera SF att höja kvaliteten i sina elitsatsningar
och motivera att ta fram långsiktiga utvecklings-
planer. De nya Topp- och Talangprogrammen har
bidragit till att ett betydande steg framåt har kunnat
tas i det arbetet för många osf. 

Samspelet har fortsatt även med övriga SF. Dessa
förbund har också fått en större andel än tidigare av
det projektstöd som ryms inom Supportprogram-
met. ’Projektuppdraget’ handlar om stöd till att ut-
veckla nya elitplaner, pröva nya former för elitsats-
ningarna och/eller nya metoder i den konkreta
träningen och tävlingssituationen. 

Kravanalyser är en hörnsten i planeringen särskilt
inom Talangprogrammet. Sverige har, från att tidi-
gare ha varit världsledande på detta område, tappat
mark. Det stod tidigt klart att de första analyserna
som presenterades av OSF i de flesta fall behövde
vidareutvecklas och beslut togs att prioritera projekt
med den inriktningen. Utifrån dialogen med OSF har
också ett par större tematiska så kallade paraplypro-
jekt identifierats. 

I Supportprogrammet ingår också uppdraget att
bygga upp och samordna utvecklingen av olika ut-
vecklingscentra och andra stödresurser. Med det syftet
har överenskommelser tidigare träffats med dessa
stödpunkter för att förtydliga deras uppdrag med
sikte på ökad kvalitet, men också för att motivera ett

visst ekonomiskt bidrag för att något möta en vi-
kande regional basfinanisering.

RS tog i december 1998 beslut att RF från och
med 1999 skall ta ansvar för ett ekonomiskt bidrag
till regionala UC och att Bosön från och med 2000
skall ha den koordinerande rollen. Samtidigt sa rs
upp det långsiktiga avtalet om Olympisk Support.

Supportprogrammet är ett viktigt komplement till
de båda övriga programmen. Osäkerheten under
året, till följd av uppsägningen av avtalen, har emel-
lertid gjort det svårt att starta långsiktiga utveck-
lingsprojekt samtidigt som SOK:s överenskommel-
ser med bland andra de regionala UC fått helt nya
förutsättningar.

Specialsatsningar
När styrelsen lade fast den tydliga individuella in-
riktningen av det nya Talangprogrammet konstate-
rades också att ett kompletterande stöd kommer att
behöva riktas mot grupper av aktiva i individuella
idrotter och mot lagidrotter. 

Många SF har inte de ekonomiska möjligheterna
till att nå en rimlig basnivå på sin elitsatsning så att
de på egen hand kan stödja de aktivas utveckling
upp till den höga nivå som krävs för att komma in i
SOK:s stödprogram.

Genom så kallade specialsatsningar kan SOK gå
in med projektstöd under en begränsad period för
att stödja ett förbund som gör en kvalitativ nysats-
ning för att nå internationell toppnivå. Målet för
SOK:s stöd skall i princip vara att, efter projektet,
en eller flera av de aktiva i den aktuella idrotten skall
kunna gå in i de övriga stödprogrammen. Exempel
på sådana insatser under det gångna året finns inom
skridsko och backhoppning.

Specialsatsningar kan också användas för att kom-
plettera SOK:s övriga program för att stödja nya grepp
inom lagidrotterna. Exempel på detta finns såväl för
handbollens utvecklingslag som inom damfotbollen. 

Erfarenheterna från det första årets urval till Ta-
langprogrammet visar att rekryteringen bakom de
talanger som nu tas in i programmet i många idrot-
ter är svag. Behovet av att kunna stödja grupper av
lovande aktiva, som ännu inte är färdiga för Talang-
programmet, är mycket stort. SOK har så långt det
varit ekonomiskt möjligt beaktat detta i sin plane-
ring inför verksamhetsåret 1999/00. 



22

OS i Sydney 2000
Vid IOK:s 106:e session i Lausanne den 2–6 septem-
ber 1997 godkändes följande nya grenar respektive
idrotter att ingå i det olympiska programmet i Syd-
ney år 2000:

★ två ytterligare lag i landhockey för damer
★ två ytterligare lag i handboll för damer
★ tyngdlyftning för damer i sju viktklasser
★ två ytterligare damgrenar i skytte – trap och

skeet
★ återinförande av duo i konstsim

– lag kvarstår
★ herrar olympic sprint, herrar Madison, herrar

keirin och damer 500 meter time-trial i cykel
★ båtklassen 49 ersätter starbåten i segling
★ taekwondo (fyra herr- och fyra damgrenar)
★ triathlon (herrar och damer)
★ gymnastik (införande av trampolin)
★ kanotslalom

Dessa idrotter har kompletterats vid IOK:s 107 ses-
sion i Nagano med:

★ modern femkamp för damer
★ vattenpolo för damer
★ återinförande av seglingens starbåtklass
★ synchronized diving

Efter detta beslut har också slägga för damer och
stavhopp för damer godkänts för OS-deltagande i
Sydney. Detta innebär att 42procent av deltagarna
kommer att vara kvinnor.

SOK:s styrelse utsåg vid sitt sammanträde den 1
september 1998 följande centrala ledning för den
svenska OS-truppen i Sydney år 2000:

★ Överledare, Carl-Gustav Anderberg
★ Chef de Mission, Stefan Lindeberg
★ Ass Chef de mission, Gunilla Lindberg
★ Chefsläkare, Bo Berglund

Ledningen kompletteras efter hand med ytterligare
medicinsk personal och sok-personal för den admi-
nistrativa verksamheten.

Kontrakt har tecknats med Bond University på
Guldkusten för träningsläger och tidsacklimatise-
ring innan OS börjar.

Flera av OSF har varit på plats under året för
deltagande i för-OS-tävlingar och Worldcuptävling-
ar på OS-arenorna i Sydney. Handbollslaget vann

sin för-OS-turnering och goda resultat har också
presterats i segling, modern femkamp och bågskytte.

Fler idrotter kommer att under det första halvåret
år 2000 få testa OS-anläggningarna.

arrangemang och möten
Organisationskommittén i Sydney arrangerade den
22–26 september ett seminarium för Chefs de Mis-
sions alla deltagande länder. 198 av 200 NOK:s fanns
på plats och SOCOG gjorde ett utmärkt arbete både
gällande organisation och information till deltagarna.

SOK representerades vid seminariet av Carl-Gustav
Anderberg, Gunilla Lindberg och Stefan Lindeberg.

Ett internationellt presseminarium arrangerades
den 13–16 oktober där flera av de svenska ackredi-
terade journalisterna deltog. Björn Folin deltog i
seminariet för SOK:s del. Sverige har tilldelats en
mycket bra kvot för journalisterna och SOK har i
samarbete med Svenska Sportjournalistförbundet
fördelat 89 platser till svensk media. Alla har fått
önskad ackreditering. Till dessa tillkommer cirka
100 representanter från TV och radio.

Fifth IOC World Congress on Sport Sciences ägde
rum i Sydney den 31 oktober–4 november. Stefan
Lindeberg, Peter Reinebo och Glenn Östh represen-
terade SOK vid denna kongress. I samband med kon-
gressen gjordes också ett besök på Bond University
för att detaljplanera det svenska acklimatiserings-
lägret inför OS.

En Olympic Camp arrangerades för den presum-
tiva OS-truppen i Örebro den 2–3 oktober, där 90
deltagare fick information om OS, hälsotestades och
fick lämna mått för utrustningen.

Den 1 oktober hölls också ett möte mellan SOK
och förbundskaptenerna för de aktuella idrotterna in-
för Sydney. Vid detta möte genomgicks reseplanering,
regler för utrustning, dagar för träningsläger m m.

förberedelser
The Stadium Promotion AB har fått uppdraget att ta
fram och leverera OS-utrustningen till den svenska
OS-truppen i Sydney.

Organisationskommittén i Sydney ligger väl fram-
me i sin planering och 80 procent av anläggningar-
na är klara och har redan testats. Den olympiska
byn är under uppförande och har ett mycket fördel-
aktigt läge intill Olympic Parc. Rummen blir dock
små och det är risk för överbeläggning i OS-byn.

VI. Inför OS 2000 och 2002
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Arrangörerna arbetar för att hitta ytterligare boende-
alternativ för ledare.

SOK har tecknat avtal med Thai Airways gällan-
de flygresorna.

Hotellsituationen i Sydney är mycket besvärlig
och tillresande gäster och sponsorer hänvisas rum
upp till 20 mil från Sydney. Trafiken kommer också
att bli ett problem och mycket få parkeringsplatser
kommer att ställas till förfogande. De flesta trans-
porter måste ske via kommunala transportmedel. En
järnvägslinje finns till Olympic Parc cirka en halv-
timmes resväg från centrala Sydney.

SOK har mycket goda kontakter med nyckel-
personerna inom SOCOG och vi får all den hjälp vi
behöver. Arrangörerna gör ett mycket bra arbete.

Inbjudan från IOK till deltagande i de XVII
Olympiska Spelen i Sydney den 15 september–
1 oktober år 2000 ankom till SOK den 16 septem-
ber. Besked om svenskt deltagande avsändes samma
dag till IOK. 

En kick off arrangerades på SOK:s kansli på års-
dagen av invigningen den 15 september. Drygt 200
inbjudna gäster deltog i detta evenemang med
australiensisk prägel.

OS i Salt Lake City 2002
SOK besökte för första gången Salt Lake City under
första veckan i december 1998. Stefan Lindeberg
och Gunilla Lindberg sammanträffade med Orga-
nisationskommittén och besökte samtliga arenor.

Avstånden till längd och alpint är cirka en timme.
Arrangörerna har beslutat om att erbjuda de delta-
gande länderna extra inkvartering i Soldier Hollow,
där tävlingarna i längdskidor och skidskytte skall
äga rum. Arrangörerna betonade att detta alternativ
inte är en extra OS-by med den service som detta
medför, utan ett enkelt hotellalternativ på de del-
tagande ländernas egen bekostnad.

För de alpina tävlingarna i Park City är avståndet
till OS-byn cirka 45 minuter på bra motorväg.

Mycket återstår att bygga och OS-byn måste re-
noveras helt. Hotellsituationen är redan nu besvärlig
och det kommer att bli svårt att hitta extra för-
läggningar.

IOK:s Exekutivkommitté beslutade vid sitt möte i
Aten den 2 oktober om att införa följande nya disci-
pliner på OS-programmet för Salt Lake City:

★ bobsleigh för damer (tvåman)
★ skeleton för damer och herrar
★ 1500 meter short track för damer och herrar
★ sprint i nordisk kombination (ett hopp i backe

och 7,5 kilometer längdåkning)
★ sprint i längdåkning för damer och herrar 

(1,5 kilometer, masstart med kvalificeringsom-
gång, kvartsfinal, semifinal och final)

★ förföljelselopp i biathlon, herr och dam

I och med dessa beslut kommer det att bli 78 disci-
pliner på OS-programmet i Salt Lake City.

SOK kommer att göra sitt andra officiella besök
i Salt Lake City i januari 2000.

2000 års olympiska
maskotar har fått de
passande namnen Olly
(olympic), Syd (Sydney)
och Millie (millennium).
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STATSANSLAG
SOK ansöker om statsmedel för sin verksamhet
avseende central administration inklusive inter-
nationellt arbete samt förberedelsearbete avseende
deltagande i OS och i EYOD. Särskilt äskande görs
beträffande deltagandet i OS och EYOD. Äskandet
inlämnas via RF.

För 1999 äskades ett bidrag om 5 460 000 kro-
nor för central administration och för internationellt
arbete. För EYOD äskades 845 000 kronor för del-
tagandet i vinterspelen och 835 000 kronor för
deltagande i sommarspelen.

RS meddelade i skrivelse av 20/10 1998 att man
beslutat om ett administrationsbidrag till SOK om
2 100 000 kronor. Något bidrag till deltagande i
EYOD tilldelades inte.

SOK inlämnade den 1 mars via RF sin anslags-
framställan till Kulturdepartementet för budgetåret
2000. SOK har äskat följande:

★ SOK:s administration, förberedelser för 
och genomförande av olympiskt deltagande

24,435 miljoner kronor
★ Det särskilda Talangprogrammet

10,0 miljoner kronor

För 1:a halvåret 1999 har SOK erhållit 5 miljoner
kronor till talangsatsningen inom svensk olympisk
idrott.

SOK-MEDEL
Anslag till OSF
SOK har under 1998/99 lämnat bidrag till OSF för
Topp- och Talangprogrammen med sammanlagt
22 159 249 kronor. Se bilaga.

Till verksamheten för Olympisk Support har  för
1998/99 förbrukats 5 742 550 kronor varav SOK
bidragit med 1 588 889 kronor.

Anslagen redovisas på sidorna 46–47.

SOK:s sponsorverksamhet
SOK har ett väl utvecklat samarbete med sina samar-
betspartners. 

Olympiatravet. Årets Olympiatrav genomfördes
den 10 april på Åby Travbana. Omsättningen upp-
gick till 78 576 390 kronor vilket innebar att SOK
från AB Trav och Galopp fick mottaga 6 428 820

kronor, det näst högsta beloppet sedan begynnelsen
1979. Årets evenemang fick en stark olympisk profil
med en olympisk eld och särskilda arrangemang
riktade till publiken under medverkan av många
olympiska medaljörer och kandidater till föreståen-
de sommar-OS i Sydney 2000 och vinter-OS i Salt
Lake City 2002. Sedan starten 1979 har SOK mot-
tagit 82,4 miljoner kronor för medverkan i Olym-
piatravet. 

Olympiafonden. Samarbetet med Nordbankens
Kapitalförvaltning AB i Allemansfonden Olympia
inbringade under budgetåret 6 979 389 kronor.
Från starten 1988 har SOK mottagit 38,1 miljoner
kronor.

Olympialaget. För Talangprogrammet har spon-
soravtal tecknats och för ändamålet har bildats ett
särskilt bolag företrätt av Olof Stenhammar och
omfattande en grupp av 20 ledande företag inom
näringslivet. företagsgruppen profileras under be-
teckningen Olympialaget. Bolaget skall för perioden
1999–2005 lämna bidrag med upp till 10 miljoner
kronor per år. Statsbidrag erhålls med motsvarande
belopp.

VII. Ekonomi

Samarbetet med Nordbankens Olympiafond gav under
året nära sju miljoner kronor till svensk olympisk idrott.
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Olympiapelare. Samarbetsprojektet med More
Group Sverige AB om olympiapelare har inbringat
419 400 kronor. 

Orrefors. Försäljningen av Orrefors Olympia-
fackla har givit en intäkt av 23 679 kronor.

C A Strömbergs AB. Försäljningen av Olympia-
boken och Olympiaboken 50 år har givit en intäkt
av 135 100 kronor.

Triumph International AB. Avtal har tecknats
med Triumph International AB inför OS i Sydney
2000. De svenska deltagarna kommer att utrustas
med underkläder från Triumph.

Thai Airways. Avtal har tecknats med Thai Air-
ways om rättighet till marknadsföring som leveran-
tör av SOK:s resor till Sydney.

IOK:s TOP-program
För olympiaden 1997–2000 har avtal tecknats med
Meridian Management för IOK:s internationella
program TOP IV vari följande företag ingår:

★ Coca-Cola
★ Kodak
★ Visa
★ Matsushita/Panasonic
★ Xerox
★ IBM

★ United Parcel Service (UPS)
★ Samsung
★ McDonald’s
★ John Hancock
★ Swatch
★ Time

Intäkterna från TOP-programmet har för budget-
året varit 4 034 606 kronor.

Från avtal som tecknats med Meridian Manage-
ment för försäljning av produkter för Organisa-
tionskommittén i Nagano har SOK erhållit 252 922
kronor.

Olympic Solidarity
SOK har från Olympic Solidarity erhållit administra-
tionsbidrag med 15 000 dollar.

För bidrag till olympiska förberedelser har SOK
erhållit bidrag från European Project med 25 000
dollar.

Bidrag har erhållits till resekostnaderna för delta-
gare i den Internationella Olympiska Akademins
session i Olympia. 

Olympic Solidarity har också betalat resekostna-
der för en deltagare till seminariet för Chefs de
Mission i Sydney.

Scandal Play och
kusken Bosse Eklöf
var ett mycket
populärt
segerekipage vid
1999 års
Olympiatrav på Åby
travbana.



26

SOK:s verksamhet har under året varit mycket in-
tensiv.

SOK har utvecklat sin organisation och har ge-
nom samarbetsavtalet med Sveriges Riksidrottsför-
bund haft det operativa ansvaret för svensk idrotts
gemensamma stöd till elitidrottsutveckling, Olym-
pisk Support. Tillsammans med SOK:s traditionella
stöd till OSF med sponsormedel innebär detta att
arbetet med att utveckla den svenska elitidrotten har
samordnats under SOK. Det direkta samarbetet med
förbund och ledare har varit omfattande och givande.

SOK sätter stor tilltro till det nya Talangprogram-
met som skapats i samarbete med regeringen och
näringslivet. Arbetet med talangselektering och upp-
följning av aktiva i både elit och talanggrupper är
intensivt och tidskrävande. Programmet har fått ett
mycket positivt gensvar och det är ett stort ansvar
för SOK att lyckas nå de uppsatta målen.

SOK flyttade i oktober 1998 in i nya lokaler i
Stockholms Olympiastadion från 1912. Steget att
flytta från Idrottens Hus var stort men fördelarna
med placeringen i Olympiastadion har övervägt.
Besöksfrekvensen från olika samarbetspartners har
ökat i mycket hög grad, vilket sammanhänger med
den lättillgängliga lokaliseringen. Ett förmånligt hy-
resavtal har tecknats med Stockholms Stad för i
första hand en femårsperiod. 

os-förberedelser
Förberedelserna för deltagandet i OS i Sydney är nu
inne i sin slutfas och arbetet med förberedelserna för
vinter-OS i Salt Lake City och Aten har påbörjats. Vi
har också två ungdoms-OS framför oss, vinter-
EYOD i Vuokatti i Finland i mars 2001 och sommar-
EYOD i Murcia i Spanien i juli 2001.

Samarbetet mellan OSF samt mellan ledare och
aktiva i de olika idrotterna har intensifierats. Genom
de nya programmen i SOK:s regi  har möjligheter
till dialog och samträning mellan de olika idrotterna
förbättrats. Olympisk Support kan vidareutvecklas
och kraven på elitidrotten ökar för varje år.

SOK arbetar vidare med att skapa ekonomiska re-
surser så att OSF skall kunna förbereda sina aktiva för
OS på ett internationellt jämlikt sätt. Vi hoppas att
det nya programmet för talangsatsningen skall medfö-
ra att junioreliten kan utvecklas till yppersta seniorelit.

Det blir svårare i många idrotter att ha möjlighet
att kvalificera sig i de internationella förbundens

kvalificeringsturneringar. Kraven och kostnaderna
för förbunden ökar. SOK:s styrelse har under hösten
diskuterat sina kvalificeringsregler för OS. Deltagan-
det styrs mer och mer av de internationella förbun-
dens beslut och kvoteringsregler. De nationella
olympiska kommittéerna arbetar med att stärka sin
position gentemot de internationella specialförbun-
dens regler. Enligt den olympiska chartern är de
olympiska kommittéerna suveräna när det gäller det
olympiska deltagandet och anmälan av de olympiska
deltagarna.

Allt fler grenar kommer in på det olympiska pro-
grammet. Naturligtvis är det positivt för de nya gre-
nar och idrotter som tas upp, men det skapar också
problem för redan befintliga idrotter. Problemen för
arrangörerna ökar och trängseln i den olympiska
byn och kraven på ett fungerande transportsystem
blir en utmaning.

Allt fler vill vara på plats under de Olympiska
Spelen och inkvarteringsproblemen tenderar att bli
oöverstigliga för arrangörerna. Sydney har stora
problem med att hitta hotellrum inom acceptabelt
avstånd från centrum och OS-anläggningarna. Pro-
blemen kommer inte att bli mindre i Salt Lake City
och definitivt inte i Aten. SOK arbetar redan nu med
att lösa inkvarteringsfrågorna för Salt Lake City och
vi har även påbörjat arbetet med Aten.

internationellt arbete
Det internationella arbetet är omfattande och SOK
har representation i styrelserna för både Europa-
organisationen (EOC) och Världsorganisationen
(ANOC). De internationella kontakterna är av stor
betydelse för möjligheterna att kunna påverka den
internationella utvecklingen. En av punkterna i ut-
värderingen av Stockholms OS-kandidatur var att i
framtiden försöka få in ytterligare representanter från
Sverige i idrottens internationella organisationer.

Krisen inom den Internationella Olympiska Kom-
mittén har berört hela den olympiska rörelsen. IOK
har tillsatt en reformeringskommission, som har till
uppgift att se över organisationen, val av OS-orter,
medlemskapet m m. Tre arbetsgrupper har tillsatts
inom kommissionen för att lägga fram förslag till
förändringar och förnyelse. Kommissionen träffas
den 30–31 oktober för att enas kring ett gemensamt
förslag att föreläggas en extra IOK-session, som äger
rum den 11–12 december 1999.

VIII. Slutord
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Kriser leder ofta till förnyelse och enighet. Den
olympiska rörelsen kommer förhoppningsvis att gå
in i ett nytt millennium med förnyad styrka och kraft
inför framtiden. 

Tiotalet städer har redan visat intresse för att
arrangera sommar-OS 2008 och fler kommer tro-
ligtvis att anmäla sig. När det nya ansökningsför-
farandet fastställts, är det lämpligt att Idrottssverige
diskuterar eventuella kommande OS-ansökningar.
När skall Sverige söka OS? Det nya ansöknings-
systemet kommer att ställa hårda tekniska krav på
de sökande städerna och det är därför viktigt att
diskutera mellan berörda parter hur man är villig att
satsa. 

Det nya Europa och EU-frågorna har en stor plats
i EOC:s arbete och har involverat även IOK, som
agerar för att bevara idrottens suveränitet i vår glo-
bala organisation. Det poängteras att världsidrotten
består inte endast av 16 EU-länder utan av olym-
piska kommittéer i 200 länder.

kamp mot doping
Kampen mot doping är en av IOK:s viktigaste frågor.
Samtliga IF måste ansluta sig till en gemensam anti-
dopingkod. Vid IOK:s dopingseminarium den 2–4
februari togs många steg i rätt riktning och samtliga
förbund utom cykel och fotboll anslöt sig till en ge-
mensam avstängningsregel på två år. Inom en snar
framtid bör även dessa förbund ansluta sig till denna
kod för att trovärdigheten skall kunna öka för kam-
pen mot doping. 

Vid seminariet antogs även kravet om tester un-
der träningsperioder och beslut fattades om att
inrätta en internationell antidopingbyrå. IOK:s
Exekutivkommitté fattade vid sitt möte den 1–4
oktober beslut om att provisoriskt inrätta denna
byrå i Lausanne. IOK satsar 25 miljoner dollar som en
första grundsten och förväntar sig att EU och andra
organisationer bidrar med ytterligare medel. Byrån
kommer att vara i arbete från och med januari 2000.

fred och jämlikhet
IOK har inlett ett nära samarbete med FN och med
den internationella miljörörelsen. Arbetet för fred
och hjälp till världens befolkning är en viktig del av
IOK:s verksamhet.

Kvinnan får en allt starkare roll inom idrotten.
Detta framgår inte minst av det ökade antalet grenar
för kvinnor till OS i Nagano och Sydney. Kvinnliga
ledamöter i IOK, i NOK:s och i de internationella
förbundens styrelser och organ ökar ständigt och ett
mål är att uppnå en kvinnlig representation av 10
procent senast år 2000 och 20 procent år 2005.
Dessa siffror kan ur svenskt perspektiv synas låga
men ur ett internationellt perspektiv är det en stor
framgång om målen kan uppnås.

nya kanaler
Den Svenska Olympiska Akademin arbetar vidare
med att föra fram den olympiska rörelsens budskap
och höll i år sin 7:e session, denna gång i Kalmar. 
I och med utvidgningen av SOK:s kansli och upprät-
tandet av en egen hemsida på Internet kommer bland
annat akademins budskap att kunna marknadsföras
mer effektivt. 

Vi har också nya möjligheter att profilera det olym-
piska arbetet genom tillkomsten av vårt Olympiska
Magasin och informationsbladet Olympisk Bulletin.

tack
SOK tackar statsmakterna och Sveriges Riksidrotts-
förbund för värdefullt stöd till svensk olympisk
idrott och till SOK:s arbete.

SOK tackar också alla sina samarbetspartners,
utan vars ekonomiska stöd det inte är möjligt att ge
våra kommande olympier och OSF bästa förutsätt-
ningar att förbereda sitt OS-deltagande.

SOK tackar också massmedia för ett gott och
nära samarbete till gagn för den olympiska rörelsen,
för våra olympier och för de olympiska special-
idrottsförbunden.

Carl-Gustav Anderberg

Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson

Carin Nilsson-Green Tomas Gustafson

Göran Johansson Stefan Lindeberg

Stig Pettersson Björn Rosengren

Gunilla Lindberg Arne Ljungqvist
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Ida Mattson 
jublar efter segern

i ungdoms-OS i
Esbjerg på 100

meter fritt. 
Ida ingår i SOK:s

talangprogram
med sikte på

medaljer i Sydney
och Aten.
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1998/99 1997/98
noter belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa- och banktillgodohavanden 22 704 695 17 093

Kortfristiga placeringar not 7 28 553 276 21 685

Kundfordringar 72 312 53

Upplupna räntor 283 693 342

Förutbetalda kostnader 805 220 66

Övriga fordringar 1 911 868 2 007

SUMMA TILLGÅNGAR 54 331 064 41 246

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 865 956 434

Upplupna kostnader 649 508 310

Förutbetalda intäkter 1 500 000 6 380

Övriga skulder 9 796 746 230

Summa kortfristiga skulder 12 812 210 7 354

Eget kapital not 8
Fritt eget kapital:

balanserade medel 33 892 040 32 259

Årets resultat  7 626 814 1 633

Summa eget kapital 41 518 854 33 892

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 54 331 064 41 246

Balansräkning

1998/99 1997/98
noter belopp i tkr

INTÄKTER

Statsbidrag not 1, 2, 5, 6 16 676 409 18 047

Bidrag Olympic Solidarity not 1, 4 317 022 1 390

Övriga bidrag 1 085

Licensavtal, varumärket not 3, 5 28 276 356 18 421

Ränteintäkter not 3 1 038 173 1 176

Övriga intäkter not 1, 6 53 143 239

Summa intäkter 46 361 103 40 358

KOSTNADER

Lämnade bidrag not 1, 2, 4, 5, 6 23 833 766 17 416

Projektrelaterade kostnader not 1, 2, 4, 5, 6 5 633 310 14 832

Personalkostnader, arvoden not 1, 3, 4, 5, 6 5 161 798 3 916

Övriga rörelsekostnader not 1, 3, 4, 5, 6 4 105 415 2 561

Summa kostnader 38 734 289 38 725

ÅRETS RESULTAT 7 626 814 1 633

Resultaträkning

Ekonomisk redogörelse för
Sveriges Olympiska Kommittés verksamhet 1 juli 1998 –30 juni 1999
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Noter till resultat- och balansräkningen

Not 1. Central administration

Not 2. Olympiskt deltagande

1998/99 1997/98
belopp i tkr

Statsbidrag administration 2 100 000 2 100

Statsbidrag EOC-General Assembly 100

Bidrag Olympic Solidarity 116 580 327

Övriga bidrag IOC, ANOC, EOC 144

Övriga bidrag, EOC-General Assembly 297

Ränteintäkter 49

Övriga intäkter 3 143 164

SUMMA INTÄKTER 2 219 723 3 181

Övriga bidrag 32 563 12

Projektrelaterade kostnader:

Olympiska akademin 278 374 215

Internationell verksamhet 398 219 349

Informationsverksamhet 628 171

Olympiska Guldklubben 34 356

EOC-General Assembly 1 266

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden 2 105 006 2 556

Övriga rörelsekostnader 2 030 196 1 568

SUMMA KOSTNADER 5 506 885 5 966

ÅRETS UNDERSKOTT –3 287 162 –2 785

1998/99 1997/98
belopp i tkr

Statsbidrag OS 4 809 742 10 390

Bidrag Olympic Solidarity 106

Statsbidrag EYOD 650

SUMMA INTÄKTER 4 809 742 11 146

Projektrelaterade kostnader:

OS Nagano 1998 116 584 10 496

OS Sydney 2000 755 084

OS Aten 2004 2 488

OS Salt Lake City 2002 81 876

EYOD/sommar 1997 750

EYOD/vinter 1999 1 104 054

EYOD/sommar 1999 10 547

SUMMA KOSTNADER 2 070 633 11 246

ÅRETS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 2 739 109 –100
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Not 4. Topp-programmet

1998/99 1997/98
belopp i tkr

Licensintäkter varumärket 18 276 356 18 421

Bidrag Olympic Solidarity 958

Övriga bidrag 643

Ränteintäkter 1 038 173 1 087

Övriga intäkter 75

SUMMA INTÄKTER 19 314 529 21 184

Bidrag till Topp-programmet 15 847 409 13 740

Bidrag till Olympisk Support 1 588 889 1 600

Övriga bidrag 128 576 182

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden 21 124 122

Övriga rörelsekostnader 96 848 524

SUMMA KOSTNADER 17 682 846 16 168

ÅRETS ÖVERSKOTT 1 631 683 5 016

1998/99 1997/98
belopp i tkr

Bidrag Olympic Solidarity 200 442

Bidrag från marknadsföringsprogram 15 847 409 13 740

SUMMA INTÄKTER 16 047 851 13 740

Bidrag OSF 13 619 000 13 740

Stipendier aktiva 1 236 000

Projektrelaterade kostnader:

Toppstöd, gemensamt 158 778

Övrigt 31 265

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden 607 134

Övriga rörelsekostnader 395 674

SUMMA KOSTNADER 16 047 851 13 740

ÅRETS ÖVERSKOTT 0 0

Not 3. Marknadsföring
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Not 6. Olympisk Support (utvecklingsprogram)

1998/99 1997/98
belopp i tkr

Licensintäkter 10 000 000

Statsbidrag 5 000 000

SUMMA INTÄKTER 15 000 000

Bidrag OSF 5 080 627

Stipendier aktiva 876 000

Projektrelaterade kostnader:

Talangstöd, gemensamt 615 395

Övrigt 542 184

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden 1 214 267

Övriga rörelsekostnader 791 349

SUMMA KOSTNADER 9 119 822

ÅRETS ÖVERSKOTT 5 880 178

1998/99 1997/98
belopp i tkr

Statsbidrag 4 766 667 4 807

Bidrag från marknadsföringsprogram 1 588 889 1 600

Övriga intäkter 50 000

Ränteintäkter 40

SUMMA INTÄKTER 6 405 556 6 447

Bidrag OSF 1 016 000 2 134

Bidrag icke OSF 445 000 138

Bidrag  UC/OSC 1 400 000 1 210

Projektrelaterade kostnader:

Paraplyprojekt 575 323 671

Utvecklingsinsatser SF, gemensamt 119 098 450

Olympic Clinic, seminarier 27 488 91

Stödsystem, nätverk 115 307 184

Testklubb, kvalitetssäkring 25

Information 27 357 289

Övrigt 11 362 46

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden 1 214 267 1 238

Övriga rörelsekostnader 791 348 469

SUMMA KOSTNADER 5 742 550 6 945

ÅRETS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 663 006 – 498

Not 5. Talangprogrammet
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Revisionsberättelse för Sveriges Olympiska Kommitté

Vi har granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
1 /7 1998– 30/6 1999.

Räkenskaperna har detaljgranskats av Deloitte & Touche Stockholm AB.

vi tillstyrker
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 21/10-1999

Bo Finnhammar Ulf Egenäs

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Av årsmötet utsedda revisorer

Not 8. Eget kapital

Andelar Marknadsvärde Bokfört värde

Värdepappersfonder:

Sekura 48 688,8781 9 913 542 7 000 000

Optima 65 720,1416 23 056 597 16 172 084

SE-bankens Obligationsfond 577 189,0800 5 381 192 5 381 192

SUMMA VÄRDEPAPPERSFONDER 38 351 331 28 553 276

Det bokförda värdet är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive marknadsvärdet.

Fritt eget kapital Fritt eget kapital
vid årets ingång Årets resultat vid årets utgång

Central administration – 5 249 852 – 3 287 162 – 8 537 014

Olympiskt deltagande – 303 649 2 739 109 2 435 460

Marknadsföringsprogram 39 985 101 1 631 683 41 616 784

Talangprogram 5 880 178 5 880 178

Olympisk Support – 539 560 663 006 123 446

Totalt 33 892 040 7 626 814 41 518 854

Not 7. Kortfristiga placeringar

Stockholm 20/10-1999

Carl-Gustav Anderberg Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson

Carin Nilsson-Green Tomas Gustafson Göran Johansson

Stefan Lindeberg Stig Pettersson Björn Rosengren

Gunilla Lindberg Arne Ljungqvist
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Svenska truppen vid EYOD i Poprad-Tatry 1999

Ledare
Peter Reinebo, SOK
– Chef de Mission

Carina Ribjer, SOK
– Ass. Chef de Mission

Thomas Torstensson, SOK
– medicinskt ansvarig

Ulrika Tranaeus Fitzgerald, SOK
– medicinskt ansvarig

Lars Lisspers, ishockey

Tomas Thelin, ishockey

Göran Lindblom, ishockey

Alexander Manojlovic, ishockey

Magnus Högström, 
läkare ishockey

Sophia Gustavsson, konståkning

Andrea Dohany, konståkning

Mona Kjell-Jonsson, 
domare konståkning

Peder Häggling, skidor alpint

Roger Spets, skidor alpint

Nils-Olov Westberg, 
skidor backe

Mats Ainegren, skidor längd

Cathrine Engman, skidor längd

Ulf Johansson, skidskytte

Anita Westling, skidskytte

Linda Liljedahl, short track

Carin Holmberg tog guld i längd 7,5 km klassisk stil vid ungdoms-OS i Poprad-Tatry.
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1. Daniel Sperrle, ishockey Tjeckien–Sverige 0–5

2. Henrik Lundqvist, ishockey Sverige–Schweiz 4–3

3. Fredric Mannström, ishockey Sverige–Slovakien 6–0

4. Niclas Wästlund, ishockey Sverige–Finland 4–5

5. Magnus Hedlund, ishockey

6. Per Helmersson, ishockey 2:a av 5 länder

7. Andreas Jungbeck, ishockey

8. Jörgen Sundqvist, ishockey

9. Lars Jonsson, ishockey

10. Tim Eriksson, ishockey

11. Johan Eneqvist, ishockey

12. Patrik Moberg, ishockey

13. Martin Samuelsson, ishockey

14. Johan Hägglund, ishockey

15. Mattias Luukonen, ishockey

16. Mikael Zettergren, ishockey

17. Jens Karlsson, ishockey

18. Daniel Widing, ishockey

19. Jonas Nordqvist, ishockey

20. Daniel Hermansson, ishockey

Aktiva och resultat

Det blev silver till det svenska hockeylandslaget vid ungdoms-OS i Poprad-Tatry 1999.
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7,5 km, fri stil 7,5 km, klassisk stil

33. Carin Holmberg, skidor längd 4:e (0:24:17,7) 1:a (0:23:40,6)

34. Johanna Ojala, skidor längd 22:a (0:25:41,6) 27:e (0:26:04,6)

35. Tove Olsson, skidor längd 31:a (0:26:07,9) 15:e (0:25:20,3)

36. Maria Rydqvist, skidor längd 24:e (0:25:44,6) 17:e (0:25:23,2)

10 km, fri stil 10 km, klassisk stil

37. Joel Brännström, skidor längd 40:e (0:29:13,3) 16:e (0:28:58,7)

38. Fredrik Byström, skidor längd 10:e (0:27:41,2) 6:e (0:28:21,1)

39. Linus Davidson, skidor längd 43:e (0:29:19,6) 27:e (0:29:30,2)

40. Simon Wass, skidor längd 23:e (0:28:35,6) 10:e (0:28:45,1)

4x5 km, fri stil (mixat)

5:e (51:07,6) (C. Holmberg, S. Wass, M. Rydqvist, F. Byström)

10:e (53:04,8) (J. Brännström, J. Ojala, T. Olsson, L. Davidsson)

K-90 ind. K-90 lag

31. Jonas Nordin, skidor backe 23:e (149,5 m) 11:e (J. Nordin, E. Westberg, 
Manuel Bau, Italien)

32. Emil Westberg, skidor backe 30:e (129,5 m)

26. Marie Älvstrand, skidor alpint 19:e (1’54,69) 16:e (1’49,46) 22:a (1’46,29)

27. Oscar Andersson, skidor alpint bröt i 1:a åket 28:e (1’39,47) bröt

28. Tony Andersson, skidor alpint 8:e (1’53,18) 22:a (1’37,25) 16:e (1’40,73)

29. André Björk, skidor alpint bröt i 1:a åket – bröt

30. Jon Olsson, skidor alpint 15:e (1’54,08) 18:e (1’36,50) 10:e (1’39,50)

storslalom slalom super G

23. Linda Borssén, skidor alpint diskv. 1:a åket 19:e (1’50,43) 25:e (1’46,94)

24. Sophia Bäck, skidor alpint 8:e (1’53,31) 15:e (1’48,35) 17:e (1’45,28)

25. Ida Mattsson, skidor alpint bröt i 1:a åket skadad skadad

korta prog. totalt

21. Åsa Persson, konståkning 14:e (7,0) 8:e (K=14, L=5)

22. Kristoffer Berntsson, konståkning 5:e (2,5) 3:e (5,3) 5,5
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1 000 m 500 m

49. Ranya Ezzi, short track 14:e 22:a, utsl. i 1:a racet

50. Jonas Nilsson, short track 22:a 14:e, utsl. i 2:a racet

4x7,5 km stafett

9:e (1:50:41,5) (T. Andersson, M. Olsson, I. Eriksson, T. Adolfsson)

10 km L S L 6 km L S L

41. Ida Eriksson,  skidskytte 37:e 2 3 3 (36,11) 17:e 3 1 4 (26:29,9)

42. Karin Gustafsson, skidskytte 35:e 1 2 1 (36,00) 23:e 0 3 3 (26:58,0)

43. Madeleine Olsson, skidskytte 9:e 0 2 0 (32,51) 4:e 0 1 1 (24:59,3)

44. Ida Semrén, skidskytte – – 38:e 1 1 2 (29:28,7)

10 km L S L 7,5 km L S L

45. Tommy Adolfsson, skidskytte 22:a 0 2 2 (29,19) 28:e 0 1 1 (25:24,8)

46. Tommie Andersson, skidskytte 15:e 0 2 1 (28,47) 25:e 0 2 2 (25:22,2)

47. Johan Hagström, skidskytte 52:a 0 2 5 (31,35) 23:e 2 2 4 (25:18,7)

48. Erik Hansson, skidskytte 55:e 2 2 1 (32,08) 50:e 1 2 3 (27:27,4)

Carin Holmberg hyllas av delar av den svenska truppen efter segern på 7,5 km klassisk stil vid ungdoms-OS i Poprad-Tatry 1999.
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Svenska medaljörer

ETT GULD

Carin Holmberg, längd, 7,5 km klassiskt

ETT SILVER

Ishockeylaget

ETT BRONS

Kristoffer Berntsson, konståkning

Kristoffer Berntsson, konståkning, fick bronsmedalj, blommor och en maskot.

Sverige
förlorade mot

Finland som
vann med 5–4

och förpassade
Sverige till
silverplats.
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Svenska truppen vid EYOD i Esbjerg 1999

Ledare
Carl-Gustav Anderberg, SOK
– överledare

Gunilla Lindberg, SOK
– EOC-representant

Peter Reinebo, SOK
– Chef de Mission

Carina Ribjer, SOK
– Ass. Chef de Mission

Thomas Torstensson, SOK
– medicinskt ansvarig

Ulrika Tranaeus Fitzgerald, SOK
– medicinskt ansvarig

Rikard Hjelm, badminton

Jim Thuresson, basket

Dan Wiorek, basket

Carina Forell, basket

Sossipetros Tokanidis, basket

Lahdo Sharro, domare basket

Hans Falk, cykel

Per Danielsson, cykel

Karin Torneklint, friidrott

Ivan Premovski, friidrott

Jonas Asplund, friidrott

Anders Larsson, friidrott

Staffan Söderberg, gymnastik

Marianne Zetterman, domare 
gymnastik

Jesper Hultgren, judo

Katarina Håkansson, judo

Dick D. Johansson, domare judo

Ulrika Sandmark, simning

Michael Tsiparis, simning

Johan Ferraro, simning

Anders Björklund, tennis

Philip Nossmy vann guld på 110 m häck.

Carolina Klüft tog en av tre svenska guldmedaljer genom att vinna höjdtävlingen på 1.80 m.
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Aktiva och resultat

17. Kristina Blomstrand, friidrott 400 m: utsl. i försök 1.00.38

18. Maria Eklund, friidrott längdhopp: 10:a 5.41

19. Carolina Klüft, friidrott höjdhopp: 1:a 1.80

20. Rebecka Kvist, friidrott kula: 12:e (delad) 10.82

21. Johanna Nilsson, friidrott 800 m: 8:a 2.21.11

22. Charlotte Nordh, friidrott 200 m: utsl. i försök 25.37

23. Anna Pihlgren, friidrott spjut: 7:a 42.37

24. Maria Rendin, friidrott stavhopp:  3:a 3.75

25. Emma Rienas, friidrott 100 m: 3:a 12.11

26. Johan Bjellerman, friidrott spjut: startade ej –

27. Jacob Cedertun, friidrott 800 m: 4:a 1.53.95

28. Anders Constantin, friidrott kula: utsl. i första omg. 15.24

29. Johan Fritz, friidrott stavhopp: 7:a 4.50

30. Thomas Nikitin, friidrott 200 m: 4:a 22.04

31. Philip Nossmy, friidrott 110 m häck: 1:a 13.64

32. Johan Wissman, friidrott 400 m: 5:a 48.88

33. Linus Persson, friidrott 100 m: utsl. i försök 11.67

34. Richard Persson, friidrott höjdhopp: utsl. i första omg. 1.97

15. Dennis Persson, cykel Time trial:  55:e 14:50.72
Criterium:  39:e 1:12.06
Roadrace:   48:e 1:40.01

16. Richard Hopp, cykel Time trial:  59:e 15:23.59
Criterium:  27:e (klunga) 1:09.55
Roadrace:   28:e (klunga) 1:39.31

1. Elin Bergblom, badminton Singel: utsl. i kvartsfinal Mixeddubbel: utsl i kvartsfinal

2. Daniel Glaser, badminton Singel: utsl. i första omg. Mixeddubbel: utsl. i kvartsfinal

3. Serdar Akyüz, basket Slovenien–Sverige 78–53

4. Daniel Nilsson, basket Sverige–Jugoslavien 67–71

5. Panagiotis Kazantzis, basket Sverige–Storbritannien 74–86

6. Jasmin Korajkic, basket Danmark–Sverige 78–68

7. Christian Maråker, basket

8. Håkan Nilsson, basket 8:a av 8 länder

9. Per Norling, basket

10. Jim Nyström, basket

11. Patrik Odén, basket

12. Amde Tegbaru, basket

13. Tomas Öberg, basket

14. Zebastian Österman, basket
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35. Karolina Bohman, gymnastik Lag: 19:e plats
Hopp: 7.925
Barr: 7.800
Bom: 7.600
Fristående: 8.675 Totalt: 32.900 
Individuellt: ej till 36-final

36. Charlotte Dahlbom, gymnastik Lag: 19:e plats
Hopp: 7.888
Barr: 7.400
Bom: 6.850
Fristående: 7.825 Totalt: 29.962
Individuellt: ej till 36-final

37. Sanna Askerlöf, judo -52 kg: utsl. i bronsmatch = 5:e plats

38. Tereza Brizic, judo -48: utsl. i första match

39. Therese Råvik, judo -57: utsl. i första match

40. Sebastian Andersson, judo -55 kg: utsl. i första match

41. Kalle Engström, judo -60 kg: 9:a, förl. 1:a och 2:a match, förl. återkvalet

42. Marcus Holmberg, judo -66 kg: utsl. i första match

43. Caroline Drab, simning 100 m bröstsim 8:a, A-final 1.16.90
4x100 m medley 4:a 4.26.16
(R. Persson, C. Drab, G. Fagundez, I. Mattsson)

44. Gabriella Fagundez, simning 100 m fjäril 6:a, A-final 1.05.73
4x100 m fritt 3:a 4.01.74
(L. Knutsson, G. Fagundez, I. Mattsson, R. Persson) 

4x100 m medley 4:a 4.26.16
(R. Persson, C. Drab, G. Fagundez,I. Mattsson)

Den svenska truppen vid ungdoms-OS i Esbjerg 1999.
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49. Erik Dorch, simning 100 m bröstsim 8:e, A-final 1.09.11
4x100 m medley 7:a 4.01.70
(J. Petersson, E. Dorch, M Harlenbäck, M. Mujanovic)

4x100 m fritt utsl. i försök 3.40.70
(J. Petersson, E. Dorch, M. Harlenbäck, M. Mujanovic)

50. Daniel Halldén, simning 200 m medley 7:a, A-final 2.13.37
400 m medley 2:a, B-final 4.44.76

51. Martin Harlenbäck, simning 100 m fjäril 4:a, B-final 0.59.57
200 m fjäril utsl. i försök 2.18.96
4x100 m medley 7:a 4.01.70
(J. Petersson, E. Dorch, M Harlenbäck, M. Mujanovic)

4x100 m fritt utsl. i försök 3.40.70
(J. Petersson, E. Dorch, M. Harlenbäck, M. Mujanovic)

52. Mujo Mujanovic, simning 200 m frisim utsl. i försök 2.03.53
4x100 m medley 7:a 4.01.70
(J. Petersson, E. Dorch, M Harlenbäck, M. Mujanovic)

4x100 m frisim utsl. i försök 3.40.70
(J. Petersson, E. Dorch, M. Harlenbäck, M. Mujanovic)

53. Jens Petersson, simning 100 m ryggsim 3:a, A-final 0.59.17
200 m ryggsim 2:a, B-final 2.10.42
4x100 m medley 7:a 4.01.70
(J. Petersson, E. Dorch, M Harlenbäck, M. Mujanovic)

4x100 m frisim utsl. i försök 3.40.70
(J. Petersson, E. Dorch, M. Harlenbäck, M. Mujanovic)

54. Petter Stymne, simning 100 m frisim utsl. i försök 0.56.62

46. Ida Mattsson, simning 100 m fritt 1:a, A-final 0.57.20
200 m fritt 2:a, A-final 2.02.88
200 m medley 3:a, A-final 2.22.93
400 m fritt 4:a, A-final 4.18.48
4x100 m fritt 3:a 4.01.74
(L. Knutsson, G. Fagundez, I. Mattsson, R. Persson) 

4x100 m medley 4:a 4.26.16
(R. Persson, C. Drab, G. Fagundez, I. Mattsson)

47. Rebecca Persson, simning 100 m ryggsim 5:e, B-final 1.08.86
200 m ryggsim 7:a, B-final 2.27.84
4x100 m fritt 3:a 4.01.74
(L. Knutsson, G. Fagundez, I. Mattsson, R. Persson)
4x100 m medley 4:a 4.26.16
(R. Persson, C. Drab, G. Fagundez, I. Mattsson)

48. Kim Ödin, simning 200 m bröstsim 6:a, A-final 2.42.49
400 m medley 5:a i B-final 5.19.48

55. Hanna Nooni, tennis Singel: utsl. i andra omg. Mixed dubbel: utsl. i första omg.

56. Christian Johansson, tennis Singel: utsl. i andra omg. Mixed dubbel: utsl. i första omg.

45. Linda Knutsson, simning 4x100 m fritt 3:a 4.01.74
(L. Knutsson, G. Fagundez, I. Mattsson, R. Persson) 
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Svenska medaljörer

TRE GULD

Philip Nossmy, 110 m häck

Carolina Klüft, höjdhopp

Ida Mattsson, 100 m fritt

ETT SILVER

Ida Mattsson, 200 m fritt

SEX BRONS

Maria Rendin, stavhopp

Emma Rienas, 100 m, friidrott

4x100 m lagkapp, flickor

Ida Mattsson, 200 m medley

4x100 m stafett, flickor

Jens Petersson, 100 m ryggsim

Gabriella Fagundez, Ida Mattsson, Linda Knutsson och Rebecca Persson tog brons i 4x100 m lagkapp i simning.

Maria Rendin
visar stolt upp
sin bronsmedalj 
i stavhopp.



Curling Damer lag:
(Elisabeth Gustavsson,
Katarina Nyberg, Louise 
Marmont, Elisabeth Persson)

Herrar lag:
(Peter Lindholm,Tomas 
Nordin, Magnus Swartling,
Peter Narup)

Ishockey Herrlag

Skidor alpint Pernilla Wiberg
Ylva Nowén
Anja Persson

Skidor freestyle Marja Elfmann

Skidor längd Antonina Ordina
Tobias Fredriksson

Herrar stafett:
(Per Elofsson, Mathias 
Fredriksson, Anders 
Bergström, Niklas Jonsson)

Skidor snowboard Richard Richardsson
Fredrik Sterner
Anna Hellman

Skidskytte Magdalena Forsberg

Badminton Peter Axelsson
PG Jönsson

Bordtennis Jan-Ove Waldner
Jörgen Persson

Boxning Kwamena Turksson

Brottning Mikael Ljungberg
Martin Lidberg

Bågskytte Magnus Petersson

Friidrott Ludmila Engqvist
Kajsa Bergqvist

Fäktning Peter Vanky

Handboll Herrlaget

Kanot Markus Oscarsson
Henrik Nilsson

Modern Femkamp Jeanette Malm

Ridsport Dressyrlag
Paula Törnqvist

Rodd Maria Brandin

Segling Fredrik Lööf
Karl Suneson
Daniel Birgmark
Johan Molund
Mattias Rahm
Johan Barne
Magnus Augustsson
Hans Wallén

Simning Lars Frölander

Damer 4x100, 4x200:
(Johanna Sjöberg, Louise 
Jöhncke, Therese Alshammar,
Josefin Lillhage)

Tennis Jonas Björkman

Tyngdlyftning Anders Bergström

44

Toppgrupp 1999

H-C Holmberg
kontrollerar vilka

tester OS-
ryttarinnan från
1996 i Atlanta,

Malin Baryard, ska
göra vid

talangtestet på
Olympiastadion i

oktober.
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SOMMAR

Badminton Henrik Andersson
Daniel Eriksson

Bordtennis Fredrik Håkansson
Magnus Molin
Linda Nordenberg

Boxning Andreas Gustafsson
Giovanni Alvarez

Brottning Eddy Bengtsson
Mattias Eriksson

Bågskytte Petra Eriksson

Cykel Susanne Ljungskog

Friidrott Stefan Holm
Patrik Kristansson
Marie Norrman
Erica Johansson
Anna Söderberg
Mustafa Muhammed

Fäktning Robert Dingl
Adam Larsson

Gymnastik Michael Hjorth

Handboll Mattias Andersson
Robert Arrhenius
Magnus Lindén

Judo Gabriel Bengtsson

Kanot Niklaes Persson
Johan Eriksson
Erik Lindeberg
Anders Gustafsson

Modern Erik Johansson

Femkamp Michael Brandt

Ridsport Sara Algotsson
Pernilla André

Rodd Maria Andersson

Simning Anna Lindberg
Ida Mattsson
Malin Svahnström
Anna-Karin Kammerling
Lotta Wänberg
Sandra Steffensen

Sportskytte Emil Andersson

Taekwondo Carolin Persson

Triathlon Jonas Djurback

Tyngdlyftning Kristoffer Modig

VINTER

Curling (Damer lag)
Ulrika Bergman
Anna Bergström
Margaretha Lindahl
Mia Zackrisson

Konståkning Åsa Persson

Skidor alpint Johan Brolenius
Markus Larsson
Anna Ottosson

Skidor 
backhoppning Kristoffer Jåfs

Skidor freestyle Fredrik Fortcord
Sara Kjellin

Skidor längd Mattias Almgren
Lina Andersson
Jörgen Brink

Skidor snowboard Stephen Copp
Sara Fischer
Markus Jonsson
Magnus Sterner

Skidskytte Per Eriksson

Skridsko Johan Röjler

Aktiva i Talangprogrammet 1999

Göran Kropp, mannen som cyklade till och besteg Mount Everest, höll ett
inspirerande och engagerande föredrag på Talangcampen på Bosön. 
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Olympisk Support
SOMMAR-OSF 1996/97 1997/98 1998/99 1998/99

Badminton 450 000 400 000 952 000 50 000

Baseboll 100 000 100 000 50 000

Basket 200 000 200 000

Bordtennis 350 000 400 000 863 000 20 000

Boxning 300 000 350 000 533 000 18 000

Brottning 500 000 450 000 516 000 107 000

Bågskytte 400 000 350 000 659 000

Cykel 350 000 350 000 345 000

Fotboll 350 000 250 000 705 000

Friidrott 600 000 650 000 1 667 000 50 000

Fäktning 300 000 300 000 594 000

Gymnastik 150 000 150 000 199 000

Trampolin 50 000

Gång 100 000 100 000 50 000

Handboll 700 000 700 000 790 000 60 000

Judo 175 000 175 000 218 000 15 000

Kanot 650 000 700 000 1 269 000 100 000

Landhockey 100 000 100 000 30 000

Modern femkamp 250 000 325 000 571 000 20 000

Ridsport 600 000 600 000 866 000

Rodd 500 000 500 000 785 000

Segling 650 000 700 000 2 339 000

Simning 750 000 825 000 1 737 000 40 000

Sportskytte 300 000 350 000 493 000

Taekwondo 200 000 250 000 391 000 15 000

Tennis 200 000 200 000 120 000

Triathlon 150 000 150 000 214 000 30 000

Tyngdlyftning 175 000 200 000 418 000 120 000

Volleyboll 250 000 300 000 6 000

SUMMA 9 800 000 10 125 000 17 344 000 731 000

Stöd till OS-förberedelser från Topp- 
och Talangprogrammen 1998/99
(inklusive stipendier till aktiva från och med 1998/99) 

Stöd till SF 
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Olympisk Support
VINTER-OSF 1996/97 1997/98 1998/99 1998/99

Bob/rodel 200 000 200 000 175 000 50 000

Curling 450 000 600 000 600 000

Ishockey 650 000 650 000 500 000

Konståkning 100 000 125 000 100 000

Skidor 1 110 000 1 440 000 1 500 000 195 000

Skidskytte 375 000 325 000 300 000 40 000

Skridsko 275 000 275 000 292 627

SUMMA 3 160 000 3 615 000 3 467 627 285 000

Gemensamt org. stöd 1 347 622

SUMMA OSF 12 960 000 13 740 000 22 159 249 1 016 000

(1993–1996 = 42.780)

Olympisk Support
ICKE-OSF 1998/99

SOMMARFÖRBUND

Bowling 50 000

Danssport 60 000

Draghund 30 000

Dragkamp 20 000

Döva 10 000

Golf 50 000

Orientering 125 000

SUMMA 345 000

VINTERFÖRBUND

Bandy 100 000

SUMMA 100 000

OSF OCH ICKE OSF

Gemensamt org. Stöd 875 935

Utvecklingscentra UC-
Olympiskt Support-
centra OSC 1 400 000

SUMMA TOTALT 12 960 000 13 740 000 22 159 249 3 736 935
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Sydney Competition Olympic Games 
tävlingsschema 

• •
simning • • • • • • • •
simhopp • • • • • • • • •
konstsim • • • • •
vattenpolo – män • • • • • • • •
vattenpolo – kvinnor • • • • • • •

• • • • • •
friidrott • • • • • • • •
maraton • •
gång • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • • •

män • • • • • • • • • •
kvinnor • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •
slalom • • • •
sprint • • • • • •
track • • • • • •
road – time trial •
road – road race • •
mountain bike • •
hoppning • • •
dressyr • • • •
fälttävlan • • • • • • •

• • • • • • • • •
män • • • • • • • • • •
kvinnor • • • • • • • •
gymnastik • • • • • • • •
rytmik • • • •
trampolin • •
män • • • • • • • •
kvinnor • • • • • • • • •
män • • • • • • • • • • • • • •
kvinnor • • • • • • • • • • •

• • • • • • •
• •

• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • •
• • • • • • • • • •

• •
män • • • • • • • • •
kvinnor • • • • • • • • •
beach • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
grek.rom • • • •
fristil • • • •

simsport

bågskytte

friidrott

badminton

baseball

basket

boxning

kanot

cykling

ridsport

fäktning

fotboll

gymnastik

handboll

landhockey

judo

modern femkamp

rodd

segling

skytte

softboll

bordtennis

taekwondo

tennis

triathlon

volleyboll

tyngdlyftning

brottning

sport gren

september/oktober 2000 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
ons tor fre lör sön mån tis ons tor fre lör sön mån tis ons tor fre lör sön

preliminärt schema

invignings- och avslutningsceremonier
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