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Anja Pärson firar sin andra OS-medalj i Salt Lake City tillsammans med det svenska kungaparet.
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Föredragningslista vid SOK:s 90:e årsmöte
Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm
9 april 2003, 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 fyra styrelseledamöter.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Behandling av styrelsens berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår med därtill

hörande resultat- och balansräkningar.
8. Revisorernas berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende sistförflutet verksamhets- och

räkenskapsår.
10. Genomgång av verksamhetsplan för pågående och närmast kommande verksamhetsår.
11. Styrelsens rapport om förberedelser för deltagande i nästkommande OS.
12. Anslutning till World Anti-Doping Code.
13. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
14. Ärenden som OSF, RSF, svensk IOK-ledamot eller RF i vederbörlig ordning hänskjutit till årsmötet.

Årsmötets avslutande.
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I. Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) sammansättning
Styrelse:

Stefan Lindeberg
ordförande

Björn Rosengren
vice ordförande

Tomas Gustafson
vice ordförande

Kerstin Bodin

Per-Axel Eriksson

Carl Eric Stålberg

Carin Nilsson-Green

Lennart Pettersson

Ann-Louise Skoglund

Gunilla Lindberg
generalsekreterare
IOK-ledamot

4

Arne Ljungqvist
IOK-ledamot

Ordförande tillika styrelseordförande

Stefan Lindeberg
Generalsekreterare

Gunilla Lindberg, utsedd av styrelsen
den 6 februari 1989
Olympiska specialförbund (OSF) och
”recognized” specialförbund (RSF)

Badmintonförbundet
Baseboll/softbollförbundet
Basketbollförbundet
Bob/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
Mångkampsförbundet (modern femkamp)
Ledamöter av Internationella
Olympiska Kommittén

Ledamot jämlikt IOK:s stadgar § 32
punkt 1:1.1 Gunilla Lindberg, Arne
Ljungqvist och Pernilla Wiberg, utsedd
den 23 februari 2002.

Olsson, assistent på generalsekretariatet
slutade sin anställning den 30 augusti.
Frida Wesström tillträdde en tjänst som
assistent på generalsekretariatet den 22
augusti 2002. Björn Folin är informationsansvarig.
Efter beslut av SOK:s styrelse är Stefan
Lindeberg från och med den 1 juli 1998
heltidsarvoderad förtroendeman för att
direkt underställd styrelsen leda verksamheten på sportsekreriatet.

Peter Reinebo är projektsamordnare
och biträdande sportchef. Glenn Östh
är projektanställd som projektsamordStyrelse
nare, Helena Wielinder som karriärAv årsmötet 2000 vald styrelse:
rådgivare, Olle Anfelt som projektledare
Ordförande:
på det mentala området och Rickard
Stefan Lindeberg
Nilsson som samordnare av testningÖvriga ledamöter:
och träningsrådgivning. Från och med
Kerstin Bodin
den 1 juli 2002 är H-C Holmberg
Per-Axel Eriksson
projektanställd för att samordna
Tomas Gustafson
tränings- och utvecklingsdialog. Johnny
Carl Eric Stålberg
Nilsson (deltid) har varit knuten till det
Carin Nilsson Green
fysiologiska området på projektbasis
Lennart Pettersson
och Bengt Saltin har varit vetenskaplig
Björn Rosengren
rådgivare. Marja von Stedingk är
Ann-Louise Skoglund
anställd på halvtid som assistent på
sportsekretariatet.
Tomas Gustafson och Björn Rosengren
SOK:s kansli är beläget i Sofiatornet i
valdes vid sammanträde den 18 december Stockholms Olympiastadion.
2000 till vice ordföranden för SOK:s
För sponsorgruppen ”Olympialaget”
styrelse.
har ett kontorsutrymme ställts till
I styrelsen har enligt IOK:s stadgar § 32 förfogande i SOK:s lokaler för handpunkt 1.1.1 och SOK:s stadgar § 2:3
läggning av gruppens interna aktiviteter.
ingått IOK-ledamöterna Gunilla
Revisorer
Lindberg och Arne Ljungqvist.
Vid årsmötet 2000 omvaldes Bo FinnHedersordförande
hammar och Ulf Egenäs till revisorer.
Carl-Gustav Andersberg
Ola Spinnars omvaldes vid årsmötet
2000 och Bo Johansson nyvaldes vid
Kansli
årsmötet 2000 till revisorssuppleanter.
SOKs kansli är uppdelat i ett generalValberedning
sekretariet och ett sportsekretariat.
Valberedning vald vid årsmötet 2000
Gunilla Lindberg är generalsekreterare
och kanslichef med Carina Tovland som för perioden till årsmötet 2005 är Bo
assistent. Inger Wickström är ekonomi- Tovland, ordförande, Ivar Brandelius,
Thomas Widlund, Lena Wallin Kantzy
ansvarig med Marja von Stedingk som
och Pia Zetterström.
ekonomiassistent på deltid. Helena
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II. Årsmötet
SOK:s 89:e årsmöte hölls tisdagen den 23 april
2002 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm,
under ledning av riksdagsman Ingemar Josefsson. 32
OSF och sex RSF deltog i mötet. Dessutom var
Keneth Wising och Annika Nilsson från
Näringsdepartementet närvarande.
Vidare deltog representanter från Sveriges Riksidrottsförbund, Olympiska Guldklubben, Sveriges
Olympiska Akademi, SISU Idrottsutbildarna, Sveriges
Olympiahistorikers Förening, Bosöns Idrottsinstitut,
Svenska Idrottshistoriska Föreningen, Sveriges
Centralförening för Idrottens Främjande och representanter från SOK:s sponsorer och massmedia.
Mötesdeltagarna hälsades välkomna av SOK:s
ordförande Stefan Lindeberg som i sitt inledningsanförande framförde följande:
”Välkomna till SOKs 89:e årsmöte, som nu efter
det att vi avverkat ett 18 månader långt verksamhetsår och bytt verksamhetsår, för första gången
äger rum på våren. Även om det är det gångna verksamhetsåret som ska avhandlas så tänker jag i min
inledning uppehålla mig vid det nyligen genomförda
vinter-OS i Salt Lake City.
Med den allt tydligare och klart avgränsade roll
SOK har i den svenska idrotten är det självklart OS
som är i fokus. Vi vill öka dragningskraften runt det
olympiska både för att inspirera fler till en idrottslig
satsning, men också för att underlätta resursanskaffningen och på så sätt kunna stödja förbunden
ännu bättre med sikte på olympiska framgångar.
När vi 1998 startade våra nya elitprogram formulerade vi för första gången ett mål för truppen för de
kommande spelen. Vi ville tydligt signalera att vi är
övertygade om att svensk idrott kan bättre än det vi
sett vid de senaste olympiska spelen. Och till de
aktiva som knutits till programmen signalen – vi tror
att du kan vara en av dem som bidrar till att vi når
målen.
Den bekräftelsen ger mycket energi.
Eftersom de nya programmen och finansieringen
för dem växte fram ur kampanjen att få OS till
Stockholm 2004, var Aten det naturliga symboliska
målet, men på vägen dit satte vi upp delmål.
Vi överträffade målet för OS i Sydney 2000, men
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vi nådde det inte i Salt Lake City 2002. Målet tio
medaljer i ett vinter-OS var utmanande. Sverige har
aldrig tagit mer vid något vinter-OS och det skulle
betyda lika många medaljer som vid de tre senaste
vinterspelen sammanlagt.
Resultatet blev sex medaljer. Redan det är ett
tydligt trendbrott och en fördubbling jämfört med
vinter-OS i Nagano 1998 och Lillehammer 1994.
Bakom våra medaljmål ligger idén om att vi tillsammans kan bygga en trupp där många har kapacitet att kämpa om medaljerna. När vi pratar om
den kapacitetsnivån tittar vi helt enkelt på vilka som
varit på pallen vid VM åren närmast före OS eller
upprepade gånger på pallen vid världscuptävlingar i
hårdaste konkurrens. Men konkurrensen är stenhård. Många ligger på den nivån i varje gren och
erfarenheten visar att ett rimligt utfall är att en av tre
sådana möjligheter faktiskt leder till medalj. Så hårt
är det.
I dessa termer åkte vi till Salt Lake City med en
trupp som var avsevärt starkare än vid föregående
spel och där medaljmålet skulle kunna ligga inom
räckhåll. Min bild är att detta var en allmän uppfattning och att också truppen upplevde det så.
OS-truppens ökade konkurrenskraft är en framgång i sig men ingen garanti för medaljer. Det ligger
inga medaljer och väntar på en hylla. Alla medaljer
är en stor framgång i ett OS!
Resultatet ska förstås värderas mot det sätt som vi
formulerade målet på och då är det en besvikelse.
Självklart finns det mycket att lära. Mycket går
säkert att göra bättre och vi vet att det fanns en del
missar i precision i slutförberedelser och på plats i
USA. Vi är just nu mitt uppe i en lika gedigen utvärdering som efter Sydney. En del av erfarenheterna
därifrån, t ex när det gäller satsningen på ledarsidan
är säkert överförbara.
Samtidigt måste vi kunna ställa oss vid sidan och
se vad som faktiskt händer. Risken är att bilden av
Salt Lake blir för negativ och till det bidrar förstås
den ständiga jämförelsen med Norge och vår självbild av att vi är en stor vinternation. Men vi måste
komma ihåg att om Norge tar tio medaljer i ett
vinter-OS är det ett stort bakslag medan Sverige
aldrig har tagit mer än det.

SOK:s ordförande Stefan Lindeberg talar på årsmötet 2002.

Vi måste också kunna se trendbrottet. Vi dubblerar medaljskörden. Det är vårt bästa OS sedan
början av 60-talet med undantag för OS i Sarajevo
om vi ser till nationspoängen. Vi har en mycket
starkare trupp än tidigare. Det kan inte vara en
katastrof och det är trist att se och höra hur snabbt
bilden av Sydney bleknat och när man inte ser det
våra medaljörer i Salt Lake City lyckats med.
Återigen hör vi korparna kraxa om att inte svenska
idrottare är bäst när det gäller. Tvärtom ser vi en
attitydförändring där våra killar och tjejer är
beredda att stiga fram när det hettar till med siktet
på att vara med och slåss i toppen.
Vi måste våga stå upp för det vi gör, tro på vår
egen satsning, ha tålamod och också se bortom det
skarpa medaljmåttet, se vart är vi på väg och tro på
våra aktiva, när det går bra – kanske bättre än
väntat – och när det går mindre bra.
I den allt hårdare konkurrensen finns ett obehagligt samband – det mellan resurser och resultat. I en
jämförelse som våra kollegor i Team Danmark har
gjort kan vi konstatera att våra resurser fortfarande
är mycket små i relation till våra konkurrenter.
Samtidigt får vi ut oerhört mycket av det vi satsar.
Om vi gör en grov jämförelse mellan medaljskörd
och ekonomisk satsning på toppnivå så ser vi att det
är rena reapriset på de svenska medaljerna. Vi har en
mycket hög effekt på satsade pengar. Norge ligger
också ganska bra till, men i övrigt pratar vi om

mångdubbla kostnader per medalj.
Ska vi nå effekt med små resurser så måste vi
prioritera hårt och arbeta rationellt med elitstödet.
Bilden blir att vi gör det och självklart har förbunden, där de flesta olympiska förbund är vana att
hantera en mycket trång resurssituation, en stor roll
i detta.
Summeringen blir att vårt system ger resultat, att
det är effektivt, att vi skulle kunna komma ännu
längre, effektivt kunna satsa lite bredare och ha
större marginaler i systemet, om vi kunde få loss mer
resurser.
Med små resurser måste vi prioritera hårt. Vi kan
med våra resurser inte lösa alla elitidrottens problem. Försöker vi det är vi snart tillbaka där vi var
tidigare – att många får lite bättre möjligheter men
väldigt få får de möjligheter de behöver för att nå sin
fulla potential.
På sikt kan vi se problem när det gäller rekryteringen. Det ser tunnare ut i vinteridrotterna än på
sommarsidan. De talanger vi har inne i programmen
är verkligt lovande och visst finns det de som trycker
på och förtjänar en rejäl chans, men det finns också
stora hål i flera idrotter bakom de bästa och de mest
lovande.
Det går inte att lämna OS i Salt Lake City utan att
kommentera dopingfrågan. Där är ordet misslyckande mer berättigat och även om man nu kan
fånga in även fuskarna i uthållighetsidrotterna så är
nätet för grovmaskigt och mycket måste hända
framöver. Givetvis kommer kampen mot doping att
vara en huvudfråga vid alla inter-nationella möten
framöver, såväl vid olympiska möten som vid
kongresser i internationella specialförbund.
Vi har agerat visavi IOK efter spelen. Det har
främst gällt frågan om att de aktiva som diskats inte
blivit fråntagna alla sina medaljer. Något som vi
menar att det finns stöd för att göra i det olympiska
regelverket. Vi har vädjat till IOK att man ska
ompröva sitt beslut. Norge har gått längre genom
att stämma IOK till idrottens skiljedomstol. Vi
menar att IOK har varit ledande i kampen mot
doping och inte ska sätta sig i en sits där man hamnar på fel sida skranket utan hellre tar risken att
förlora för en rättfärdig sak i en juridisk prövning.
En grundidé bakom SOKs topp- och talangprogram är att det går att nå toppen med ärliga
medel. Därför har det ända sedan starten varit
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Richard Richardsson mottar SOK:s minnersring och IOK:s minnesnål för sitt OS-silver i Salt Lake City av SOK:s generalsekreterare
och IOK-ledamot Gunilla Lindberg och ordförande Stefan Lindeberg vid årsmötet 2002.

viktigt att tillsammans med de aktiva som får del av
stödet arbeta mot doping. Vi har ett bra samarbete
med RFs antidopinggrupp och det är för övrigt bra
att kontrollerna sköts av en separat organisation
och inte av oss själva. Det ökar trovärdigheten.
Förutom information till de aktiva ingår krav på
vistelserapportering så att alla kan nås för oanmälda
kontroller. Vi har också köpt in extra dopingtester.
Vi går nu vidare och inför ett s k blodpass i uthållighetsidrotterna. Genom de regelbundna hälsokontroller vi gör och den centrala insamlingen av
medicinsk information för våra aktiva finns mycket
på plats för att snabbt komma igång med ett
blodpass. Vi hoppas det ska bidra till att den frågan
skjuter fart också internationellt.
Men det räcker inte med kontroller. För att visa
att det går att nå toppen på ett juste sätt måste vi
också kunna erbjuda de aktiva konkurrenskraftiga
förutsättningar för sina satsningar.
Vi har fått den möjligheten genom vårt samarbete
med Olympialaget, ATG, Nordea, Stadium och
andra partners i näringslivet – och genom regeringen. Det tackar vi för!
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Vi är inte framme där vi vill vara än – men vi är på
väg.”
Efter årsmötets öppnande ägde parentation rum

efter två av svensk idrotts stora ledare, nämligen
Sigge Bergman och Gudrun Lindmark.
Sigge Bergman avled den 6 januari 2001 i en ålder
av 95 år. Sigge Bergman var en stor ledare inom
skidor, både nationellt och internationellt och var
under åren 1953 –1976 ledamot i SOK:s Arbetsutskott. Vid två tillfällen, 1972 och 1976 var Sigge
Bergman Chef de Mission för den svenska OStruppen.
Gudrun Lindmark var bara 48 år vid sin
bortgång. Hon var en drivande ledare inom svensk
konståkning och ordförande i Konståkningsförbundets elitkommitté. Gudrun Lindmark var en stor
idrottsledare vars engagemang och brinnande
intresse för utveckling av elitidrotten i Sverige var ett
föredöme.
De bortgångna ledarna hyllades med en tyst
minut.

Efter parentationen hyllades medaljörerna från

vinter-OS i Salt Lake City varvid de fick mottaga
SOK:s minnesring av Chef de Mission Stefan
Lindeberg och IOK:s minnesnål av IOK-ledamoten
Gunilla Lindberg. Medaljörerna från vinter-OS
hyllades med en varm applåd av årsmötet.
Vid årsmötet 2000 instiftades ett stipendium med

anledning av SOK:s förre ordförande C.G. Anderbergs avgång ur SOK. Anderberg hade föreslagit att
stipendiet skall delas ut efter vinter- respektive
sommar-OS till en idrottsförening i Sverige som på
ett framgångsrikt sätt bidragit till fina OS-framgångar. C.G. Anderbergs stipendium för år 2002 tilldelades Tärna IK Fjällvinden. Ordföranden i föreningen, Bo Bernström, fick emottaga stipendiet om
50 000 kr ur C.G. Anderbergs hand.
Stockholms OS-stipendium på 20 000 kr som
instiftades efter OS-kampanjen för Stockholm 2004
och som förvaltas av Stockholms Idrottsförbund,
gick till simmerskan Cathrin Carlzon. Juryn består
av företrädare för Stockholms stad, Sveriges
Olympiska Kommitté och Stockholms Idrottsför–
bund.

Efter dessa utmärkelser inleddes årsmötesförhandlingarna och mötesordföranden Ingemar
Josefsson gick igenom ärendelistan punkt för punkt.
Under punkten behandling av styrelsens berättelse
för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår
informerade Stefan Lindeberg om det pågående
arbetet gällande topp- och talangprogrammen och
de målsättningar som satts upp för de kommande
fyra åren. Han poängterade särskilt frågan om
tillgång på resurser och kvalitetskraven i satsningarna på de aktiva. Grunden är alltid förbundens
egen satsning och samspelet mellan SOK och OSF
är mycket betydelsefullt. I uppdraget gäller att
upprätthålla samma kvalitetskriterier tvärs över
idrotterna.
Svenska Basketbollförbundet begärde genom
Niklas Nordström och Bengt Wallin ordet i denna
fråga och ifrågasatte SOK:s principer när det gäller
utdelning av medel till OSF.
Innan redovisningen av verksamhetsplanen lämnade SOK:s ordförande en inledande redogörelse
över styrelsens arbete inför det kommande verksamhetsåret. Han betonade också vikten av långsiktighet och kvalitet i arbetet.

SOK:s förre ordförande delar ut sitt stipendium till ordföranden i Tärna IK Fjällvinden, Bo Bernström.
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OS-medaljörer från Salt Lake City i centrum vid årsmötet 2002.

Bengt Wallin, Basketbollförbundet rekommenderade styrelsen att se över kompetens och resurser
när det gäller satsningen för elitidrottsutveckling i
landet. Denna översyn bör även beröra Elitidrottsrådets funktion och finansiering samt användningen
av regionala elitidrottscentra.
Inriktningen bör vara att lämna förslag till en
utformning av det samlade elitidrottsstödet där
tillgängliga resurser utnyttjas optimalt i ambitionen
att utveckla ungdomarna idrottsligt från talang till
mästare för att därigenom trygga internationella
framgångar för svensk idrott även i framtiden. Lars
Liljegren, Fäktförbundet, ställde sig bakom Basketbollförbundets förslag.

LOL, Liten Olympisk Latmask
SOK – Sverige Olympiska Kommitté
IOK (IOC*) – Internationella Olympiska Kommittén
NOK (NOC) – Nationella Olympiska kommittéer
EOK (EOC) – Sammanslutning av Europeiska
Olympiska Kommitteer
ANOK (ANOC) – Sammanslutningen av världens 200
olympiska kommitteer
RF – Riksidrottsförbundet
SF – Specialförbund
IAAF – Internationella friidrottsförbundet
ENGSO – De europeiska riksidrottsförbundens
samarbetsorgan
OSF – Olympiska Specialförbund
RSF – «Recognized» specialförbund

SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg redo-

visade därefter SOK:s verksamhetsplan för pågående och närmast kommande verksamhetsår.
Hon redovisade därefter förberedelserna för OS i
Aten 2004.
Inga motioner eller övriga ärenden hade hänskjutits till årsmötet.
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IF – Internationella förbund
IS – De internationella specialförbunden
IOA – Internationella Olympiska Akademin
SOA – Sveriges Olympiska Akademi
EYOD – European Youth Olympic Days
WADA – World Antidpoing Agency
* de engelska förkortningarna

III. Styrelsens sammanträden m m
Styrelsen har under 2002 hållit sex protokollförda

sammanträden, nämligen den 25 mars, 15 april, 15
maj, 18 juni, 4 september och 9 december.
I styrelsens arbete har under året principiella
diskussioner om inriktningen av SOK:s verksamhet
haft en betydande plats. Styrelsen har också diskuterat SOK:s strategier för information, kommunikation och marknadsföring. Inriktningen är att på
bästa sätt ta vara på tiden fram emot OS i Aten 2004
och den uppmärksamhet som kan förväntas inför
spelen för att skapa ett bra utgångsläge och handlingsberedskap för marknadsföringen framöver.
Långsiktigheten inom SOK:s olika program är
mycket viktig och blickarna är idag riktade inte
endast mot Aten utan även mot Turin 2006 och
Peking 2008.
SOK:s uppdrag förutsätter ett väl fungerande
samspel med andra organisationer. Genom det för
SOK, RF och SISU Idrottsutbildarna gemensamma
elitidrottsrådet, där också SF-representanter finns
med, har en arena skapats för att följa och kunna
föreslå förbättringar i elitstödet. Under året har
SOK representerats av Stefan Lindeberg och Tomas
Gustafson i elitidrottsrådet.
Styrelsen har också vid flera tillfällen ställt sig
bakom olika samverkansinitiativ. Det gäller exempelvis visavi RF och EIC/Bosön om en samordnad
hantering av stipendier till elitidrottare och förstärkning och samordning av test- och idrottsvetenskapliga labresurser.
För att förstärka samspelet med OSF utsåg
styrelsen den 17 januari 2001 kontaktpersoner
gentemot OSF. Dessa kontakter med OSF:s ledningar har fortsatt under 2002 och ger viktiga
impulser till styrelsens arbete för att anpassa och
utveckla SOK:s verksamhet.
SOK har under året genomfört informationsträffar med ordförande och generalsekreterare i
sommar- respektive vinterförbunden för att förankra justeringar i elitprogrammen.
Vid styrelsens sammanträde den 9 december
2002 diskuterades de erfarenheter som ledamöterna
haft av samarbetet under det gångna året. Beslöts att
om möjligt intensifiera kontakten med förbunden
och OSF-ordförandena under det kommande året.

Naturligtvis präglades arbetet under det första
kvartalet 2002 av förberedelser för och deltagande i
de vinterolympiska spelen i Salt Lake City som
delvis redovisades vid årsmötet 2002. Styrelsens
rapport från OS i Salt Lake City återfinns sist i
denna verksamhetsberättelse.
Samarbetsmöten med representanter från RF:s
och SOK:s styrelser har ägt rum den 5 juni och den
25 september. Dessa möten har varit mycket positiva och nya vägar till utökat samarbete har hittats.
Från SOK har Stefan Lindeberg, Kerstin Bodin, PerAxel Eriksson och Gunilla Lindberg deltagit och
från RF Gunnar Larsson, Lennart Karlberg, Hans
Hellqvist och Karin Mattsson.
Styrelsen har under året haft ingående diskussioner gällande SOK:s informationsstrategi och en
översyn av nuvarande informationsinsatser har
gjorts. Styrelsen har under hösten lagt fast nya
riktlinjer för informationsverksamheten för tiden
fram över OS i Aten. När det gäller den därefter
kommande fyraårsperioden kommer strategin såväl
för SOK:s marknadsföring som information att ses
över under det kommande året.
Beslut om att förnya SOK:s hemsida har tagits
och detta arbete har startat under senare delen av
2002.
SOK:s officiella organ är Svensk Idrott. Tomas
Gustafson är ledamot i redaktionsrådet av Svensk
Idrott. SOK kommer efter överenskommelse med
RF att fr.o.m. 2003 få ett uppslag till sitt förfogande.
Uppvaktningar
SOK har lyckönskat svenska och utländska idrottsledare i samband med födelsedagar och har sänt
gratulationstelegram till de svenska idrottsmän/
kvinnor eller landslag inom OSF som under året nått
framskjutna placeringar vid VM, EM eller andra
internationella tävlingar.
Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
Styrelsen inom Sveriges Olympiska Akademi har
under året haft fyra styrelsemöten, den 11 april,
19 augusti, 28 oktober och 16 december. Tomas
Gustafson har varit Akademins ordförande. Styrelsen har för övrigt bestått av Lars-Gunnar Björklund,
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Sveriges Olympiska Akademi höll ett av sina styrelsesammanträden på slottet i Stockholm. Värd för mötet var SOA-ledamoten
Christer Lignell som till vardags har sin arbetsplats på slottet.

Lotta Falkenbäck, Gunnar Larsson, Christer
Lignell, Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan
Lindroth, Björn Walden, Björn Folin, adjungerad
och Carina Tovland, sekreterare. Malin Karlsson,
handboll, har varit adjungerad ledamot i egenskap
av IOA-deltagare 2002. För speciella projekt har
även Ulf Bjöns och Elisabeth Vestlund varit adjungerade ledamöter.
I ledningsgruppen har ingått Tomas Gustafson,
Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth och
Carina Tovland.
Akademins verksamhet har framförallt inriktats
på SOK:s skolprojekt som startades inför OS i
Sydney av Elisabeth Vestlund och Christina
Törnqvist. Projektet har rönt stor uppskattning
både nationellt och internationellt. Ett samarbetsavtal har tecknats med Arla för marknadsföring av
projektet på mjölkpaketen under januari–februari
2002.
Malin Karlsson har representerat SOA vid
Norges Olympiska Akademis session 15–18 augusti
och Anders Båtemyr vid Finlands Olympiska
Akademis session den 9 november.
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Den 12–13 oktober arrangerade SOK en svensk
session på Stockholms Stadion. Sessionen delades
upp i två olika avsnitt. Den 12 oktober inbjöds
samtliga deltagare vid tidigare sessioner i Grekland
till en diskussionsdag om hur denna grupp kan
medverka och bistå SOA i sitt arbete. Två skolor
som deltagit i SOK:s skolprojekt presenterade sina
arbeten. 48 skolor blev certifierade ”OS - skolor” i
samband med 2002 års olympiska vinterspel.
Den 13 oktober inbjöds OSF samt historiska
föreningar till en temadag ”Olympiastadion”.
Olympic Day Run
Det 13:e Olympic Day Run arrangerades den 22
augusti 2002 med start och mål på Olympiastadion,
Stockholm. 2 300 personer deltog i evenemanget
som var ett samarrangemang mellan SOK, Stockholm Marathon och Olympialaget. För första
gången fanns det två alternativa banor, 5 km och 10
km. Banan gick i Liljansskogen. Pernilla Wiberg
sköt startskottet och Sven Melander var konferencier. Många aktiva olympier fanns på plats vilket
var ett populärt inslag för tävlande och publik.

IV. Internationellt samarbete
Nordiska Mötet
Det 37:e Nordiska mötet för de Nordiska Olympiska Kommittéerna arrangerades i direkt anslutning till det Nordiska Mötet för de nordiska
riksidrottsförbunden den 20–22 september på Färöarna. SOK representerades av Gunilla Lindberg
och Carin Nilsson Green.
På föredragningslistan för mötet för de nordiska
riksidrottsförbunden kan nämnas:
• Idrottens samarbetsformer – gränser mellan stat
och idrottsorganisationer
• Strategiplan för involvering av ungdomar i
idrottsarbetet
Samnordiska ansökningar om idrottsevenemang
• Dopingfrågor
Samtliga deltagare inbjöds till det olympiska mötet
som var av informativ karaktär och bland annat
innefattade en presentation av Gunilla Lindberg
avseende arbetet inom IOK:s styrelse, reformerna
inom IOK och utformningen av framtida OS.
Det nordiska samarbetet är av rådgivande och
informativ karaktär och är värdefullt för åsiktsutbytet i gemensamma frågor.
Beslöts att framtidens nordiska möten skall vara
gemensamma för riksidrottsförbunden och de olympiska kommittéerna där aktuella nordiska och internationella frågor skall belysas och diskuteras.
IOK:s 113:e session
IOK:s 113:e session hölls i Salt Lake City den 3–6
februari 2002. 111 ledamöter var närvarande vid
sessionen.
Två ledamöter hade avgått i och med att deras
funktioner som IF ordföranden upphört, nämligen:
Shengrong Lu, Kina (badminton)
Robert Steadward, Canada (paralympics)
Jan Zelezny, Tjeckien, som blev invald som aktiv
representant vid Spelen i Sydney har också avgått på
grund av sin satsning mot OS i Aten.
Vid sessionen avtackades de två aktiva representanter som varit valda till IOK-ledamöter och vars
mandat nu utgick, nämligen Johan Olaf Koss,
Norge och Vladimir Smirnov, Kazakstan.
Sessionen i Salt Lake City var den första under

den nya IOK-presidenten Jacques Rogges ledning.
Han meddelade att han tillsatt en ny reformkommission för att se över de reformer som antogs
1999 och för att ytterligare se över och stärka IOK:s
roll. Han poängterade också att kampen mot doping
är en av de främsta uppgifterna för hela den
internationella idrottsrörelsen.
De åtta ansökningsstäderna för vinter-OS 2010
fanns på plats och informerade sig om arrangemangen. De åtta ansökningsstäderna är:
Andorra
Bern (Schweiz)
Harbin (Korea)
Jaca (Spanien)
Pyeongchang (Sydkorea)
Salzburg (Österrike)
Sarajevo (Bosnien-Herzegovina)
Vancouver (Canada)
Alla städer har efter sessionen genomgått en
undersökningsprocess från en specialistgrupp inom
IOK. Vid IOK:s Exekutivkommittés möte i augusti i
Lausanne beslutades att Bern, Pyeongchang, Salzburg och Vancouver uppfyllde kraven för att gå
vidare i en finalomgång.
Efter detta beslut har Bern dragit sig ur efter en
folkomröstning. Valet om arrangör av vinter-OS
2010 äger rum vid IOK:s session i Prag i juli 2003.
Vid sessionen i Salt Lake City valdes följande
personer till ledamöter av IOK.
Individuella ledamöter:
Patrick Chamunda, Zambia
Kai Holm, Danmark
Youssoupha Ndiaye, Senegal
Representerande NOK:
Prins Nawaf Fahd, Kuwait
Kikis Lazarides, Cypern
Shejk Tamin Bin Hamad bin Kalifa Al-Thani,
Quatar
Sandra Baldwin, USA
Francoise Narmon, Belgien
Representerande IF:
Yong Sung Park, Sydkorea (judo)
Till ny vicepresident i exekutivkommittén, efter
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SOK:s generalsekreterare och IOK-ledamot Gunilla Lindberg i samspråk med IOK-presidenten Jacques Rogge i den olympiska
matsalen i Salt Lake City.

avgående Keba Mbaye, valdes Jim Easton, USA och
till nya ledamöter i exekutiven valdes Tony Khouri,
Libanon och Tommy Sithole, Zimbabwe.
IOK:s Athletes Commission kompletterades med
fyra aktiva representerande vinteridrott, vilka
röstats fram av de aktiva som deltog vid vinter-OS i
Salt Lake City. Tio personer kandiderade i det valet
och SOK hade anmält Pernilla Wiberg. 1 733 aktiva
röstade och till stor glädje för Sverige blev resultatet:
Pernilla Wiberg, Sverige, alpint, 640 röster
Manuela di Centa, Italien, längdåkning,
593 röster
Jari Kurri, Finland, ishockey, 579 röster
Adne Sondral, Norge, skridsko, 427 röster.
Pernilla Wiberg är därmed invald både i IOK:s
Athletes Commission och till IOK-ledamot i Sverige
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för en period om åtta år.
Totalt antal IOK-ledamöter är i och med dessa val
134.
IOK:s 114:e session
IOK höll sin 114:e session i Mexico City den 26–30
november. Sessionen – som var en extra session –
hade endast fyra punkter på föredragningslistan,
nämligen:
• Olympiska programmet
• Olympic Study Commission – lägesrapport
• Översyn av de 50 reformer som togs 1999
• Översyn av IOK:s kansli och dess arbetsformer
Det olympiska programmet
IOK:s programkommission, som tillsatts 1996 och
vars uppgift har varit att se över det olympiska

programmet för framtiden, lämnade sin rapport till
IOK:s exekutivkommitté i augusti 2002. Exekutivkommittén beslutade att frågan om inkludering av
nya sporter och exkludering av sporter som i dagens
läge ej uppfyller IOK:s kriterier skulle diskuteras av
sessionen i Mexico City. Programkommissionens
förslag diskuterades under flera timmar. Samtliga
ledamöter uttryckte sin uppskattning över kommissionens arbete men ansåg sig inte kunna ta ställning
till förslaget om uteslutande av idrotter vid detta
tillfälle. Ett fyrtiotal inlägg gjordes i debatten och
efter dessa inlägg beslutade sessionen att frågan ska
tas upp på nytt efter OS Aten och att en översyn av
det olympiska programmet i sin helhet måste ske
efter varje OS.
Frågan gällande discipliner diskuterades inte av
sessionen utan detta förslag kommer upp under
våren 2003.
Olympic Study Commission
Ordföranden i denna kommission – kanadensaren
Dick Pound – lämnade en lägesrapport över kommissionens arbete. Detta har hittills framförallt gällt
att se över kostnader för arrangören och för IOK
före och under OS. Man har också öppnat en
website där alla berörda har kunnat framföra sina
åsikter och 75 % av de som varit inne på sidan har
bara diskuterat det olympiska programmet. C:a 500
personer har lämnat sina synpunkter.
Olympic Study Commission har hittills kommit
fram till
att
endast en stad kan söka sommar-OS
att
vinter-OS skall gå på snö eller is
att
kostnader för anläggningar måste minskas
att
antalet ackrediteringar i alla kategorier
måste minskas
Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete
under våren och sedan lägga fram en slutrapport vid
sessionen i Prag i juli 2003.
IOK:s reformer
Den stora frågan var om proceduren för ansökningar till OS skulle ändras och om besök återigen
skulle tillåtas av ledamöterna till ansökningsstäderna.
Sessionen beslutade med stor majoritet att behålla
nuvarande system med en utvärderingsgrupp som

studerar samtliga kandidater och därefter avlämnar
en rapport.
Diskussionerna om besöken var långa men endast
ett fåtal ledamöter önskade återgå till det gamla
systemet. Sessionen beslutade att hålla fast vid det
idag fungerande systemet.
Mandattiden för IOK:s exekutiv ändrades så att
omval kan ske en gång, d.v.s. fyra plus fyra år för att
om möjligt upprätthålla en viss kontinuitet.
Omorganisation av IOK:s kansli
En utomstående konsult har tillsammans med IOK:s
finansdirektör gjort en översyn av IOK:s interna
arbete och föreslagit en del förändringar och en hel
del kostnadsbesparingar.
IOK:s kontrakt med Meridien kommer att sägas
upp och fr.o.m. hösten 2004 kommer arbetet med
sponsorfrågorna att skötas internt.
IOK:s reserverade medel på 140 miljoner US
dollar kommer att ytterligare ökas med 52 miljoner
US dollar för att säkerställa att organisationen fortlever även om Spelen ställs in.
En utökning av informationsenheten kommer att
ske och en direktör tillsätts för att vara koordinator
för de olympiska spelen.
WADA – World Antidoping Agency
Verksamheten i den av IOK grundande organisationen WADA har nu kommit igång och fått sitt
permanenta säte i Montreal.
IOK har lämnat bidrag om 20 miljoner US dollar
för verksamhetsåren 2000, 2001 och 2002 och man
väntar fortfarande på bidrag från många regeringar
runtom i världen som utlovat bidrag till WADAs
verksamhet.
För 2002 har det verkställande utskottet inom
styrelsen för WADA följande sammansättning:
Ordförande:
Dick Pound, IOK
Ledamöter idrotten:
Feliciano Mayoral, ANOC
Mustapha Larfaoui, IF
Gian Franco Kasper, IF
Rania Amr Elwani, IOK:s Athletes
Commission
Ledamöter public authorities:
H.E. Mr. Ngconde Balfour, idrottsminister,
Sydafrika

15

Paul Devillers, statssekreterare, Canada
Brian Mikkelsen, idrottsminister, Danmark
Kisaburo Tokai, senior vice minister of
education and culture, Japan
Rod Kemp, idrottsminister, Australien
Wada har också en Foundation Board bestående av
37 medlemmar. Arne Ljungqvist är medlem av
Foundation Board representerande IOK.
WADA har också fem arbetsgrupper:
• Etik och utbildning
• Finans och administration
• Hälsa, medicin och forskning
• Harmonisering
• Juridik
Arne Ljungqvist är ordförande i arbetsgruppen
för hälsa, medicin och forskning.
WADA var närvarande under OS i Salt Lake City
och hade ansvaret för alla ”out of competition”
tester. WADA kontrollerade även under OS att
dopingkontrollerna sköttes enligt reglerna.
Under 2002 har WADA arbetat med att ställa
samman en World Anti-Doping Code för idrotten.
Förslag till text i World Anti-Doping Code har
skickats på remiss till NOC, IF och andra berörda
organisationer. SOK och RF har i samarbete skickat
in förslag till texter i koden.
Den slutgiltiga texten kommer att antas vid
WADA:s antidopingkonferens, som äger rum i
Köpenhamn den 3–5 mars 2003.
Svensk representation i IOK
IOK har tre ledamöter i Sverige, Gunilla Lindberg,
Arne Ljungqvist och Pernilla Wiberg. Gunnar
Ericsson är hedersledamot.
Gunilla Lindberg är sedan OS i Sydney ledamot
av IOK:s exekutivkommitté. Dessutom har hon
under året varit ledamot i IOK:s presskommission,
coordination commission för vinter-OS i Turin
2006, reformkommissionen samt i kommissionen
för översyn av det olympiska programmet för 2004,
2006 och 2008.
Arne Ljungqvist är ledamot av IOK:s medicinska
kommission och av dess subkommission ”Sports
medicine and Coordination with the NOC:s”.
Pernilla Wiberg är ledamot av Athletes
Commission, Ethics Commission samt i Evaluation
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Commission för vinter-OS 2010.
Björn Rosengren är ledamot av den idrottsdomstol ”Court of arbitration for sport” som IOK
bildat av inom idrotten verksamma jurister.
Docent Björn Ekblom är ledamot av IOK:s
Selection Committee for the IOC Olympic Prize on
Sports Science samt tillsammans med professor Per
Renström, professor Bengt Saltin och professor P-O
Åstrand, ledamot av IOK:s Olympic Academy on
Sports Science.
Per Renström är förutom ovanstående, medlem i
IOK:s medicinska kommission sedan 1997 och
medlem i IOK:s subkommission Public Advisary
Committee sedan 1989.
Före detta statsminister Ingvar Carlsson är ledamot av International Olympic Truce Foundation
(IOTF).
IOK:s vetenskapliga pris för 2001
Bengt Saltin, vars nominering aktivt stöttats av
SOK, erhöll IOK:s vetenskapliga pris för år 2001.
Priset utdelades vid en ceremoni under OS i Salt
Lake City.
IOK:s Women and Sport trophy 2002
Carin Nilsson Green har erhållit ett hedersdiplom
från IOK:s Women and Sport Working Group för
hennes framgångsrika arbete för kvinnor och idrott
både nationellt och internationellt.
IOK:s seminarium Sport and Culture
IOK:s seminarium Sport and Culture ägde rum i
Wiesbaden, Tyskland, den 23–24 augusti 2002.
Elisabeth Vestlund presenterade SOK:s skolprojekt
vid seminariet.
Internationella Olympiska Akademin (IOA)
SOK och Sveriges Olympiska Akademi har sänt
deltagare till följande sammankomst inom den
Internationella Olympiska Akademin under 2002:
IOA:s 42:a session 24 juli–8 augusti
Petra Gummesson Sörling, bordtennis
Malin Karlsson, handboll
Anders Båtemyr, rodd
Kontakter med Association of National
Olympic Committees (ANOC)
ANOC:s 13:e General Assembly ägde rum i Kuala

Lumpur den 22–24 maj 2002. 198 olympiska kommittéer deltog i mötet. Endast Afganistan (suspenderat) och Peru var frånvarande. Drygt 500 delegater fanns på plats. Att notera är att endast tio kvinnliga delegater fanns anmälda.
Ordföranden Mario Vazques Rana, Mexico och
generalsekreteraren Feliciano Mayoral, Spanien,
omvaldes för en ny fyraårsperiod. De var enda
kandidater till sina respektive poster.
Fyra specialämnen fanns upptagna på föredragningslistan:
• ”Role of the NOC in the 21st century”
(Moderator Graig Reedie, Storbrittanien)
• ”Finances and Organization of the NOC:s”
(Moderator Julio Maglione, Uruguay)
• ”The fight against doping in sport”
(Moderator Robin Mitchell, Fidjii)
• ”Major issues faced by the NOC:s in
connection with the Olympic Games”
(Moderator Gunilla Lindberg, Sverige)
Samtliga teman skapade en livlig debatt och inte
mindre än 107 delegater gjorde inlägg i debatten.
En resolution antogs att överlämnas till IOK:s
exekutivkommittén innehållande bl.a. följande:
att
inkludera inkvartering för sponsorer och
andra NOK-gäster i Host City Contract.
att
undersöka möjligheten att ändra och lägga
till nya grenar och sporter på OSprogrammet utan att öka antalet deltagare.
att
undersöka möjligheten till större flexibilitet
när det gäller ackrediteringar till OS.
att
säkerställa NOK:s rätt att sälja inträdes
biljetter i det egna landet.
att
undersöka möjligheten att tilldela fler
biljetter till aktiva.
att
tillsammans med IOK och IF se över
gällande kvalificeringssystem till OS för att
möjliggöra lika rätt för de olika NOK:s och
de olika kontinenterna att deltaga i OS.
att
understryka NOK:s rättigheter att
bestämma över de aktivas kläder enligt den
olympiska chartern.
att
understryka NOK:s rättigheter att god
känna avtal gällande TOP sponsorers
underavtal med aktiva.
att
stärka relationerna med regeringarna för att

Pernilla Wiberg agerade starter vid Olympic Day Run som 2002
avgjordes på klassisk olympisk mark på Olympiastadion och
terrängen runt arenan.
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Anna Lindberg var ett populärt mål för autografjägarna under Olympic Day Run på Olympiastadion.

att
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säkerställa stödet till NOK:s.
stärka arbetet mot doping genom att
• alla aktiva skall ingå i WADA:s Athletes
Passport Programme.
• alla aktiva måste vara tillgängliga för
”out of competition” tester.
• alla NOK:s skall verka för en harmoni
sering av WADA:s Antidoping Code.
• verka för nationella antidopingkontroller i
samtliga NOK:s
• verka för ett informationssystem där alla
aktiva måste uppge var de befinner sig för
att möjliggöra ”out of competition” tester.
• att alla dopingregler också skall gälla
tränare, läkare, överledare samt annan
ledningspersonal.
• att möjliggöra för IOK att vägra aktiva,
NOK och IF:s start om de inte accepterat
ovanstående regler.
• att WADA:s Anti Doping Code skall vara

att

på plats till Aten 2004.
• att utöka ”out of competition”
programmet att starta minst sex veckor
innan OS för högrisksporter.
• att uppdatera listan över förbjudna medel.
• att utveckla en närmare relation med
public authorities för att säkerställa en
harmonisering gällande antidopingarbetet.
verka för kvinnors rätt att deltaga i idrott
samt att öka antalet kvinnor i styrelser.

Nästa ANOC General Assembly äger rum i Aten
under våren 2004.
Kontakter med European Olympic
Committees (EOC)
Arbetet inom EOC är intensivt och har varit
vägledande i många gemensamma frågor för världens NOK. EOC är den starkaste av de kontinentala
organisationerna. EOC har också bra direktin-

gångar till IOK och har varit samarbetspartner till
IOK när det gäller utformning av systemet för
kvalificering, kvotplatser för de olika kontinenterna,
reklamregler m m.
Gunilla Lindberg har varit medlem av EOC:s
styrelse 1993–2001. Hon omvaldes vid EOC:s
General Assembly i Monaco den 30 november 2001
för perioden 2001–2005. EOC:s styrelse har under
året haft fem styrelsemöten.
EOC har fem kommissioner:
• Preparation of the Olympic Games
• Technical Commission
• Juridical Commission
• European Youth Olympic Festival
• Athletes Commission
Gunilla Lindberg är ordförande i Technical Commission och Stefan Lindeberg medlem i Preparation
of the Olympic Games. Kommissionerna har haft ett
möte vardera under året.
EOC har också tre olika arbetsgrupper. Björn
Folin har varit ledamot i arbetsgruppen New Ways
of Communication.
EOC:s 31:a General Assembly
EOC:s 31:a General Assembly hölls i Reykjavik den
6–7 december 2002. 46 av Europas 48 olympiska
kommittéer deltog. SOK representerades av Gunilla
Lindberg, Stefan Lindeberg och Tomas Gustafson.
Björn Folin deltog i sammanträdet med New
Ways of Communication och deltog därefter i General Assembly som observatör.
EOC:s ordförande Mario Pescante nämnde i sitt
anförande att EOC har mycket goda relation med
EU och Council of Europe. Elva nya europeiska
länder är på väg in i EU-medlemskap och det är
viktigt att dessa också informeras om vad som sker
inom EU när det gäller idrotten. Han betonade
också betydelsen av Antidopingkonferensen i
Köpenhamn den 3–5 mars 2003.
The Games of the Small States of Europe, som
startades 1984, kommer att hålla sina nästa spel på
Malta första veckan i juli 2003.
EYOF kommer att hållas i Bled 2003 för vinteridrotterna och i Paris 2003 för sommaridrotterna.
Ordföranden i de sex EOC-kommissionerna
rapporterade från sina verksamhetsområden. Här
kan nämnas det planerade tekniska seminaret i mars

2003 i Belgien, under ledning av Gunilla Lindberg
som ordförande i EOC:s tekniska kommission samt
Guido de Bondts, ordförande i EYOF, anförande om
EYOF:s framtid. Enligt de Bondt är det nu dags att
ytterligare marknadsföra dessa ungdomsspel och
även kanske utöka antalet idrotter och deltagare.
Denna fråga kommer att diskuteras under 2003 och
inlägg för och emot en utökning gjordes av församlingen.
Mario Pescante gav också en presentation av
läget gällande EU och en eventuell artikel för idrott.
Det är IOK:s och EOC:s uppfattning att en sådan
artikel måste finnas för att säkerställa idrottens
självständighet.
Nästa EOC General Assembly äger rum i Rom i
december 2003.
EOC:s seminarium för generalsekreterare och
Chef de Mission
EOC:s 23:e seminarium för generalsekreterare
och Chef de Mission ägde rum i Limassol på Cypern
den 26–27 april 2002. SOK representerades av
Stefan Lindeberg, Gunilla Lindberg och Peter
Reinebo. SOK:s chefsläkare Bo Berglund deltog
också i seminariet i egenskap av föredragshållare.
Seminariet hade denna gång ett upplägg i form av
diskussionspunkter. Temat var antidopingarbetet
och Bo Berglund var huvudtalare.
Övriga punkter vid seminariet var rapporter från
de kommande OS-städerna Aten 2004, Turin 2006
och Peking 2008. Dessutom hölls en paneldiskussion om framtiden för Olympic Solidarity och
EYOF 2003 och 2005. En tillbakablick gjordes
också på OS-genomförandet i Salt Lake City ur de
nationella olympiska kommittéernas synvinkel.
Nästa seminarium för EOC:s generalsekreterare
och Chef de Missions äger rum den 15–17 maj 2003
i Tallinn, Estland.
Kontakter med NOK
SOK har mycket gott och nära samarbete av
rådgivande karaktär med de flesta av Europas
olympiska kommittéer, men även med de olympiska
kommittéerna i de andra kontinenterna, främst då
Australien, Kanada och USA.
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V. Elitprogrammet
Inriktningen ligger fast
Genomförandet av SOK:s elitprogram för perioden
1998–2004 har fortsatt som planerat under verksamhetsåret. De grundläggande riktlinjerna ligger
fast, samtidigt som löpande justeringar görs baserat
på de erfarenheter som vinns.
SOK har som symbol för elitprogrammet formulerat utmanande medaljmål. Bakom dessa ligger en
övertygelse om att svensk idrott kan bli mer konkurrenskraftig om de som har potential att nå
toppen får de möjligheter de behöver för att förbereda sig på ett fullvärdigt sätt. De ska kunna göra
”det som behövs”, inom den självklara ram som
sätts av vår syn på etik och fair-play. För SOK är
medaljer i olika grenar lika mycket värda och en
aktiv ska få de möjligheter som krävs oavsett den
egna idrottens ekonomiska och kommersiella kraft.
Det förutsätter en hård prioritering och ett tydligt
riktat stöd.
Bakom ett utmanande medaljmål för en OS-trupp
ligger också ett konkret mål när det gäller truppens
konkurrenskraft. Ska vi kunna ta många medaljer
måste vi ha mycket starka OS-trupper. Vår erfarenhet visar att av dem som bevisat att de har kapacitet
att ta medalj så kommer i genomsnitt ungefär en av
tre att lyckas. Ska vi kunna säga att tio medaljer är
ett realistiskt mål så måste vi ha en trupp med
dokumenterad kapacitet för upp emot 30. Handlar
det istället om 20 medaljer så krävs 50–60 heta
medaljchanser.
Topp-programmets mål är att de aktiva som har
dokumenterad kapacitet att ta medaljer vid VM och
OS ska kunna förbereda sig på ett fullvärdigt sätt.
För att nå våra utmanande idrottsliga mål måste
toppgruppen undan för undan bli större. Talangprogrammets mål är att successivt nya aktiva ska
kunna ta steget till toppgruppen. Att selektera
talanger och satsa långsiktigt är per definition ett
riskprojekt. Målet är att varannan av de aktiva som
tas in i talanggruppen ska komma att etablera sig i
världstoppen och ta steget över till toppgruppen.
Supportprogrammets roll är att underlätta det
ständigt pågående utvecklingsarbetet runt elitsatsningarna. I det ligger att förstärka infrastruktur och
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kompetensnätverk samt att skapa starka bryggor till
idrottsforskningen.
Sammanfattande resultat
SOK:s mål inför OS i Sydney var tio medaljer. Resultatet blev tolv medaljer, varav fyra guld. På förhand
hade truppen kapacitet att konkurrera om 27 medaljer. Utfallet var alltså något bättre än ”normalt”.
I OS-truppen ingick dessutom 35 aktiva som var
med i SOK:s talanggrupp. Det var då nästan hälften
av alla talanger i sommaridrotter och ett avsevärt
bättre utfall än väntat.
SOK:s mål inför OS i Salt Lake City 2002 var
också tio medaljer. Resultatet blev sexmedaljer – en
besvikelse trots att det var lika många medaljer som
vid de tre föregående vinterspelen sammanlagt.
Inför spelen betraktades målet som realistiskt.
Statistiskt behövde OS-truppen ha kapacitet att ta
25–30 medaljer för att ett normalt utfall skulle
kunna ge tio medaljer. Resultat från VM och World
Cup de båda senaste åren före OS visade att vi hade
en så stark trupp. Det är en stor framgång i sig.
Däremot blev utfallet sämre än ”normalt”. Utvärderingen av Salt Lake har givit betydelsefulla erfarenheter för planeringen och genomförandet av
slutförberedelserna och för hanteringen av OSsituationen i sig inför kommande spel.
I truppen till vinter-OS ingick 15 aktiva i SOKs
talanggrupp. De gjorde alla bra insatser utan att det
satte spår i medaljstatistiken. Samtidigt har medel ur
talangprogrammet använts för att tillsammans med
svenska ishockeyförbundet göra en långsiktig satsning på damlandslaget i ishockey. Satsningen är
inriktat på OS i Turin 2006, men redan nu gav den
resultat genom att laget vann ett brons.
Inför OS i Aten 2004 stärker svensk idrott steg för
steg sin position. De 30 medaljchanser vi hade inför
OS i Sydney har efter 2001 ökat till 37 och efter
2002 till 43. Vi är på väg mot att få den slagkraftiga
trupp vi behöver för att målet 20 medaljer i Aten ska
kunna vara nåbart. Men 2002 var ett fantastiskt
idrottsår. Vi behöver lika bra år 2003 och 2004 med
många nya aktiva som etablerar sig i världstopp för
att nå ända fram.

Sedan starten av talangprogrammet har 20 aktiva
i sommaridrotterna tagit steget från talang- till
toppgrupp medan 24 har fått lämna programmet av
andra skäl. Det är ett mycket bra resultat. Lika
positiv är inte bilden på vintersidan. Där har, vid
kontrollstationen sommaren 2002, bara en aktiv
tagit steget till toppgruppen, medan elva aktiva har
fått lämna det.
Förstärkning av SOK:s elitprogram
Erfarenheterna efter OS i Sydney visade på behov av
att förstärka satsningarna ytterligare.
Behovet av insatser för att stärka coach- och
tränarsidan har mötts av insatser på flera plan. Den
riktade utbildning som startade under 2001 för de
coacher som är aktuella för OS i Aten har fortsatt
programenligt. Dessutom har under 2002 ett utvecklingsprogram startat för de olika grenarnas
headcoacher. Det består av en serie av aktiviteter
som fortgår ända fram till spelen. Vidare har under
år 2002 resursinsatsen för att öka tränarstödets
omfattning ökat betydligt.
Ytterligare insatser ansågs också nödvändiga för
att de aktiva ska få möjlighet att satsa den tid som
krävs. Redan 2001 genomfördes därför en uppjustering av SOK:s stipendier till de aktiva, delvis
finansierat via en samordning med RF:s stipendier
för elitidrott-utbildning. Detta har under 2002 följts
upp i ett beslut om ytterligare förstärkning av SOK:s
stipendiesystem.
Båda dessa förändringar av satsningarna har
förutsatt ökade resurser för talangprogrammet.
Redan efter OS i Sydney, och kopplat till det
behov av förstärkningar av elitsatsningen som utvärderingen visat på, utmanade regeringen näringslivet om en utökad finansiering av talangprogrammet. Inom SOK:s sponsorgrupp Olympialaget
skapades för detta ändamål en högre insatsnivå,
med utökade rättigheter, som företagen kunde välja
inom ramen för det etablerade samarbetet. Samtidigt genomfördes den avtalade kontrollstationen
för enskilda företags medverkan i Olympialaget,
vilket ledde till att ett par företag lämnade gruppen.
Det har mot den bakgrunden, men även med hänsyn
till den ekonomiska situationen under 2001 och
2002 dröjt ända till hösten 2002 innan den utökade
finansieringen var på plats.
Uppgörelsen innebär att, från och med 2002 och

resten av avtalstiden, näringslivet och staten ökar
sina respektive årliga insatser från 10 till 15 miljoner
kronor. Totalt innebär det en utökning av talangsatsningen från 140 till 180 miljoner kronor.
Den ökade ekonomiska ramen har gjort det
möjligt att också realisera den önskvärda utökningen av talangprogrammet med flera aktiva. På
samma sätt har styrelsen under 2002 kunnat ta
beslut om att inleda fler gruppinriktade specialsatsningar mot yngre aktiva. Detta dels som förberedande insatser med sikte på OS i Peking 2008
dels för att stärka rekryteringsbasen till talanggruppen.
Det samlade stödet
Till grund för planeringsdialogen mellan SOK och
OSF ligger OSF:s nominering av aktiva och förslag
till långsiktig elitsatsning. Alla tre delprogrammen i
SOK:s elitstöd (topp-, talang- och supportprogrammen) behandlas samlat vid dialogen för att
uppnå en helgjuten satsning där olika verksamheter
integreras på ett effektivt sätt.
Vid dialogen föreslår OSF hur SOK bäst kan
bidra till att förstärka de egna insatserna och vilket
riktat stöd som behövs för att höja kvaliteten för de
aktiva i topp- och talanggrupperna. I överenskommelserna regleras såväl de aktivas, som OSF:s
och SOK:s åtaganden. Det innebär att stödet är
kvalitets- och behovsstyrt både till sin inriktning och
omfattning.
SOK:s stöd till OSF går som tidigare främst till
träning och tävling på internationell nivå. Vid en
jämförelse med föregående år framgår tydligt den
ökade insatsen på ledning och tränare:
Sommar-OSF
2000/2001
2002
Träningsläger, varmort etc
34%
27%
Tävlingar internationellt
16%
21%
Ledning, tränare
17%
25%
Resurspersoner
4%
3%
Utvecklingsprojekt
3%
1%
Materialutveckling
6%
3%
Medicinsk support, testning
6%
3%
Stipendier
14%
17%

Vinter-OSF
2000/2001
2002
34%
25%
18%
16%
17%
26%
4%
3%
9%
1%
2%
6%
4%
5%
12%
18%

Därutöver har SOK direkt finansierat vissa utvecklingsprojekt, det grundläggande medicinska stödet,
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Samarbetet med RF:s antidopinggrupp har
stärkts. SOK köper dessutom in extra dopingtester
på de aktiva som ingår i stödprogrammen. Målet är
att säkra att alla aktiva, oavsett idrott, blir testade
minst två gånger per år. Signalen ska vara
kristallklar – ”vi ska visa att man kan nå toppen
med justa metoder”.
Efter skandalen med bloddoping i samband med
OS i Salt Lake City agerade SOK snabbt. I ett
samarbete främst mellan SOK:s chefsläkare Bo
Berglund och professor Björn Ekblom togs initiativ
till ett ”blodpass”. Sommaren 2002 började de
första proverna tas på aktiva i uthållighetsgrenar
inom SOK:s stödprogram.
Syftet är att genom återkommande provtagningar
kunna följa förändringar i en aktivs blodbild. Det
ger ett referensmaterial som kan användas för att
konstatera eventuella onormala förändringar som
kan tyda på otillåten manipulation. Samtidigt blir
det ett sätt för den aktive att kunna styrka att sådan
manipulation inte förekommit. I projektet ligger ett
stort mått av metodutveckling och kvalitetssäkring
av provtagning och analys. Projektet kommer att ge
viktig kunskap inför den kontrollprocedur som
måste byggas upp även internationellt och har
därför rönt stort intresse även utomlands.

Carolina Klüft har tagit steget upp till topprogrammet från
talangprogrammet efter sina framgångar under säsongen 2002.

testuppföljning samt vissa utbildningsaktiviteter och
Olympic Camps.
Antidoping
Insatserna för att manifestera det självklara
avståndstagandet från doping i SOK:s satsningar
har fortsatt under året. Förutom att dopingfrågan
behandlas vid olika utbildningssamlingar och
information sprids i frågan har vistelserapporteringen stramats upp under den gångna perioden.
Denna rapportering fungerar ännu inte tillfredsställande men är nödvändig för att de aktiva ska
vara möjliga att nå för oannonserade kontroller
även under träning.
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Karriärrådgivning
SOK har sedan starten av de topp- och talangprogrammen byggt upp en funktion för karriärrådgivning till berörda aktiva. Det innebär en möjlighet för den aktive att få ett aktivt stöd för individuell anpassning såväl av studier som av arbete. På
utbildningsområdet har det i huvudsak handlat om
högskolenivån.
Stödet på detta område har länkats ihop med det
likaledes individrelaterade stödet när det gäller de
aktivas idrottssatsning. Detta görs i direkt samspel
med berört OSF och dess landslagssatsning, vilket
har gjort det möjligt att ta ett helhetsgrepp på de
ingående aktivas situation.
Erfarenheterna av studieanpassning på högskolenivån är övervägande positiva. Det finns normalt
både intresse och beredskap vid högskolorna för att
hantera de aktivas behov. Den arbetsinsats som
krävts från SOK har varit mycket varierande och
oftast kunnat reduceras till ett minimum sedan väl
behoven och förutsättningarna klarats ut och en

relation skapats mellan den aktive och berörda
nyckelpersoner vid högskolan. De direkta kostnaderna för anpassningsåtgärder har varit mycket
begränsade.
Det har varit väsentligt svårare att hitta formerna
för att underlätta kombinationen av en fullödig
elitsatsning med ett yrkesliv.
Under 2002 startade emellertid ett projekt i
samarbete med Adecco AB, ett av företagen i
Olympialaget. Projektet innebär att Adecco ställer
sin kompetens och sina kontaktnät till förfogande
för att assistera de aktiva med ett brett register av
åtgärder. Det kan handla om att utifrån en individs
intresseinriktning arbeta fram en karriärplan, som
kan innefatta såväl kompletterande utbildning som
praktik. De aktiva får hjälp att arbeta fram en
meritförteckning där också idrottskarriären lyfts
fram som en tillgång. Träning inför en anställningssituation är ett annat exempel. Adecco arbetar också
konkret med att hitta lämpliga arbeten och arbetsplatser utifrån den aktives behov och långsiktiga
inriktning. Ett 20-tal aktiva ingår för närvarande i
projektet.

bland annat att de kan komma ifråga för stipendier
från SOK och att de får del av SOK:s medicinska
stödsystem.
Avsikten är att motsvarande princip kommer att
tillämpas de båda sista åren fram till OS i Turin
2006.
Listan över aktiva som ingår i toppgruppen ses i
princip över en gång årligen. Under löpande stödperiod kan förändringar aktualiseras om någon
avbryter sin satsning eller når klart uttagningsgrundande resultat vid VM. Vid utgången av verksamhetsåret (31/12 2002) ingick i programmet 46 aktiva
och ett lag från sommar-OSF. Det är en väsentlig
utökning från 32 aktiva och ett lag föregående år.
Från vinter-OSF ingick tolv aktiva och tre lag. Det
är en tvärtom en rejäl minskning av gruppen. Något
som får betraktas som normalt efter ett just
genomfört OS.
Aktiva i topp-programmet erbjuds möjlighet att
delta i vissa av de utvecklingsträffar som arrangeras
för talanggruppen. Under året har det varit aktuellt
såväl i mediautbildningen som vid den samling som
behandlar försäkringar, skatter, sponsring mm.

Topp-programmet
Topp-programmet började införas i och med
planeringsdialogerna med sommar-OSF hösten
1998 och med vinter-OSF under våren 1999. Det
innebär att stöd enligt programmet började utgå
från säsongen 1999 respektive 1999/2000.
Under verksamhetsåret 2001 genomfördes vissa
förändringar. Det tidigare schabloniserade grundstödet till OSF ersattes då av ett, i likhet med stödet
till SOK:s toppgrupp, mer riktat stöd för övriga
potentiella olympier. Avsikten var att öka precision
och effekt på stödet.
Under 2002 beslutades att ta ännu ett steg i
samma riktning. Utöver de aktiva i topp- och talanggrupperna kommer ett begränsat antal ytterligare
individer att vara aktuella för kommande OS i Aten.
Det gäller främst aktiva som är betydelsefulla
komplement i olika lagtävlingar. Sådana lag består
till huvuddelen av aktiva som ingår i SOKs stödgrupper. Det vore dumt att inte ge dessa lag bästa
möjliga förutsättningar att prestera.
I de fall där dessa individer är identifierade
kommer därför stödet till dem att förstärkas under
de två sista åren fram till OS i Aten. Det betyder

Talang-programmet
Nio selektioner av aktiva till programmet har hittills
genomförts. OSF har sedan programmet startades
hösten 1998 sammantaget nominerat närmare 700
aktiva, samtliga mycket lovande, aktiva till talangprogrammet.
Den ekonomiska ramen för programmet och
ambitionen att ge varje aktiv som tas in i programmet optimala möjligheter gjorde att inriktningen
från början var att inte ta in mer än ca 100 aktiva.
Med utökningen av resurserna för programmet är
bedömningen att det finns ett utrymme att gå upp
mot 125–130 aktiva i programmet.
Det får emellertid inte innebära att kvalitetskraven vid selektionerna sänks. En hård urvalsprocess är fortsatt nödvändig.
Urvalet av aktiva till talangprogrammet baseras
inte bara på uppnådda tävlingsresultat utan på en
omfattande selektionsprocedur, som både beaktar
resultatutveckling och träningsbakgrund samt
fysiska, tekniska och personliga/psykologiska förutsättningar. Bland det viktigaste vid selektionen är att
få en bild av den aktives attityd till och medvetenhet
om vad en långsiktig elitsatsning innebär och dennes
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Brottaren Ara Abrahamian ingår i SOK:s toppgrupp inför
sommarspelen i Aten 2004.

handlingsberedskap för detta.
Vid slutet av år 2001 ingick 118 aktiva i talanggruppen. Eftersom många nu varit inne flera år i
programmet ökar också kraven på resultatutveckling. Vid utgången av 2002 fanns totalt 106
aktiva i gruppen.
Sommar-OSF

Vinter-OSF

Herrar

51

22

69 %

Damer

22

11

31 %

69 %

31 %

Snittåldern vid rekryteringen till programmet är 21
år i sommar-OSF och 20 år i vinter-OSF.
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Sedan starten av programmet har totalt 162
aktiva tagits in i talanggruppen. Av dessa har nu
totalt 21 aktiva tagit steget upp till toppgruppen
sedan de etablerat sig på yppersta internationella
nivå. Samtidigt har 35 aktiva fått lämna gruppen
därför att den förväntade utvecklingen inte kunnat
uppvisas efter ett antal år eller därför att de själva
känt att de inte varit tillräckligt motiverade för att
satsa det som krävs.
Utfallet för sommaridrotterna är mycket positivt
med 20 aktiva upp till toppgruppen medan 24 fått
lämna talanggruppen av andra skäl. För vinteridrotterna är bilden så här långt inte lika bra. Endast
en aktiv av de tolv som lämnat talanggruppen har
tagit steget till toppgrupp. Samtidigt är det flera
vinteraktiva som ligger nära ett genombrott och
bilden kan redan efter innevarande säsong bli mer
gynnsam.
Samtidigt ska konstateras att rekryteringsbasen,
inte minst i vinteridrotterna är tunn. Istället för att,
i samband med de utökade resurserna, snabbt utöka
talanggruppen har därför ett annat vägval gjorts
under året. Med sikte på OS i Peking 2008 har
styrelsen beslutat att ett utökat antal specialsatsningar ska göras. Det innebär aktivitetsstöd till en
något yngre grupp aktiva och en möjlighet att
förstärka kompetensen runt gruppen både när det
gäller coaching, träning och resurspersoner.
Specialsatsningar har gjorts också tidigare och ett
av syftena är förstås att därmed stärka rekryteringsbasen och öka konkurrensen om platserna i talanggruppen. När det greppet nu tas i flera sommaridrotter ger det samtidigt möjlighet till mer samlade
insatser för att utveckla de involverade coacherna.
Med en liknande ansats som i SOK:s headcoachprogram kan därmed rekryteringsbas och kontinuitet stärkas inför de ledningsförändringar som alltid
aktualiseras efter ett just genomfört OS.
En lång rad gemensamma aktiviteter har organiserats för talanggruppen under det gångna året. Det
planerade utbildningsprogrammet, indelat i fyra
block, rullar nu för fullt. För att möjliggöra en
anpassning till olika idrotters säsong erbjuder SOK
flera alternativa tidpunkter för de olika aktiviteterna.
För varje aktiv tas en utvecklingsplan fram i
dialog med berört förbund och den aktive själv. I
botten ligger det egna förbundets satsning, därefter

adderas det som utifrån individens aktuella
utvecklingsfas och idrottens karaktär behövs för en
optimal satsning. Det innebär att stödet blir
skräddarsytt och kan variera stort både i inriktning
och omfattning. Samtidigt kan ett helhetsperspektiv
tas både på individens situation och på landslagets
program. En del insatser som behövs ur ett individuellt perspektiv, som t ex förstärkt tränar- och
kompetensstöd kan därmed indirekt också stärka
förutsättningarna för andra aktiva i landslagsgruppen.
Huvuddelen av stödet går via förbundet, främst
för träning och tävling på internationell nivå samt
till förstärkt tränarstöd. Av den totala insatsen i
talangprogrammet utgör detta ca 60 %. Resterande
40 % fördelar sig relativt lika på fyra olika områden
– stipendier direkt till de aktiva för att exdempelvis
möjliggöra reducerad studietakt – av SOK organiserat gemensamt stöd som insatser av rådgivare och
resurspersoner, medicinsk support, utbildning och
testning – specialsatsningar för utvalda grupper av
yngre aktiva – samt för SOK:s insats att leda, samordna och följa upp genomförandet.
Support-programmet
Trots att det tidigare statsanslaget för supportprogrammet har dragits in så har SOK:s styrelse valt
att fortsätta driva programmet. Det finansieras nu
helt på sponsormedel.
Programmet utgör en integrerad och nödvändig
del av SOK:s samlade elitprogram. Det är av avgörande betydelse att samarbetet med idrottsforskarna fortsätter och att utvecklingsprojekt kan
genomföras direkt kopplade till OSF:s elitsatsningar.
Samarbetet med idrottsforskningen fortsätter att
utvecklas. Det vetenskapliga rådet med professorerna Björn Ekblom, Alf Thorstensson, Per Rehnström, Peter Hassmén och Henrik Alfredsson
(KTH) har under året kompletterats med SOK:s
chefsläkare Bo Berglund.
Rådet samlas i princip en gång per månad i

anslutning till de återkommande arbetsdagar som
organiseras för SOK:s operativa FoUgrupp. Den
gruppen är central för avstämning av monitoringprogram och utvecklingsprojekt. Vid dessa tillfällen
medverkar även SOK:s vetenskaplige rådgivare
professor Bengt Saltin.
Under året har samarbetet mellan SOK samt RF
och Idrottshögskolan fördjupats när det gäller att
förstärka och samordna resurserna för tester och
utvecklingsarbete. Ett nära samarbete har också
etablerats med Vintersportcentrum i Östersund.
Ett långsiktigt perspektiv
Redan när styrelsen lade fast den individuella
inriktningen av det nya talangprogrammet konstaterades att ett kompletterande stöd kommer att
behöva riktas mot grupper av aktiva i individuella
idrotter och mot lagidrotter. Genom specialsatsningarna kan SOK gå in med projektstöd under ett
begränsat antal år för att stödja ett förbund som gör
en kvalitativ nysatsning för att på sikt nå internationell toppnivå. Målet är då att en eller flera av
de aktiva i gruppen ska kunna gå in i de övriga
stödprogrammen.
Erfarenheterna visar att rekryteringen bakom de
talanger som tagits in i programmet i många idrotter
är svag. Som nämnts utökas nu antalet specialsatsningar med sikte på OS i Peking 2008. Samtidigt
kan detta inte lösa det grundläggande problemet.
Många OSF har idag inte de ekonomiska möjligheterna till en rimlig basnivå på sin elit- och
landslagssatsning så att de på egen hand kan stödja
de aktivas utveckling upp till den höga nivå som
krävs för att få del av SOK:s stödprogram. Det inger
farhågor för framtiden.
På samma sätt som det är avgörande för den
framtida konkurrenskraften att ett kraftfullt talangstöd fortsätter att finnas efter den nuvarande avtalsperioden så måste den grundläggande basverksamheten i OSF:s regi få väsentligt förbättrade förutsättningar.

VI. Vinter-OS 2002 i Salt Lake City
Redovisas i bilaga
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Aktiva i Talangprogrammet 31/12 2002
Badminton
Marina Andrievskaia
Fredrik Bergström
Rasmus Wengberg
Bordtennis
Fredrik Håkansson
Magnus Molin
Sandra Johansson
Jens Lundquist
Boxning
Andreas Gustavsson
Benjamin Kalinovic
Patrik Bogere
Brottning
Eddy Bengtsson
Mohammed Babulfath
Jimmy Lidberg
Lotta Andersson
Bågskytte
Mattias Eriksson
Petra Ericsson
Karin Larsson
Mix Haxholm
Cykel
Stefan Adamsson
Jenny Algelid
Fredrik Kessiakoff

Friidrott
Patrik Kristiansson
Robert Kronberg
Susanna Kallur
Kirsten Belin

Kanotslalom
Mårten Hellberg

Fäktning
Magnus Malmgren
Robert Dingl

Konståkning
Åsa Persson
Kristoffer Berntsson
Modern femkamp
Michael Brandt
Anna Andersson

Gymnastik
Mikael Hjorth
Anders Pettersson

Ridsport
Sara Algotsson
Sofia Andler

Handboll
Magnus Lindén
Niklas Johansson
Markus Alm

Rodd
Mikael Nilsson

Judo
Gabriel Bengtsson
Robert Eriksson
Maria Lindberg
Carolina Johansson
Sanna Askelöf
Kanot
Anders Svensson
Niklaes Persson
Erik Lindeberg
Anders Gustafsson
Johan Eriksson
Sofia Paldanius

Segling
Peter Santén
Kristian Åderman
Therese Torgersson
Vendela Zachrisson
Simning
Ida Mattsson
Mattias Ohlin
Stefan Nystrand
Sara Nordenstam
Martin Gustavsson
Erik Dorch
Erik Lafleur
Simhopp
Anna Lindberg

Magnus Frick
Skidor Alpint
Markus Larsson
Johan Brolenius
Janette Hargin
Malin Hultdin
Susanne Ekman
Christine Hargin
Jessica Lindell-Vikarbyn
Skidor Backe
Kristoffer Jåfs
Skidor Freestyle
Sara Kjellin
Fredrik Fortkord
David Kantermo
Olle Daunfeldt
Åsa Östberg
Henrik Windstedt
Sebastian Garhammar
Skidor Längd
Lina Andersson
Jörgen Brink
Johan Olsson
Mats Larsson
Jenny Olsson
Anders Södergren
Anna Dahlberg
Björn Lind
Peter Larsson
Fredrik Östberg

Snowboard Alpint
Sara Fischer
Stephen Copp
Snowboard Halfpipe
Markus Jonsson
Janet Jonsson
Stefan Karlsson
Daniel Nordin
John Lönnqvist
Skridsko
Johan Röjler
Sebastian Falk
Sportskytte
Roger Hansson
Emil Andersson
Niklas Bergström
Marcus Åkerholm
Anders Bonander
Taekwondo
Carolin Persson
Martin Lagerberg
Tennis
Sofia Arvidsson
Andreas Vinciguerra
Triathlon
Jonas Djurback

Aktiva i Topprogrammet 31/12 2002
Bordtennis
Jan-Ove Waldner
Jörgen Persson
Peter Karlsson
Boxning
Majid Jelili
Brottning
Ara Abrahamian
Jimmy Samuelsson
Sara Eriksson
Ida-Therese Karlsson
Ida Hellström
Bågskytte
Magnus Petersson
Curling
Peter Lindholm
Tomas Nordin
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Magnus Swartling
Peter Narup
Cykel
Madeleine Lindberg
Susanne Ljungskog
Friidrott
Kajsa Bergqvist
Erica Johansson
Stefan Holm
Staffan Strand
Christian Ohlsson
Carolina Klüft
Fäktning
Peter Vanky
Maria Isaksson
Handboll
Herrlag

Ishockey
Herrlag
Damlag
Kanot
Markus Oscarsson
Henrik Nilsson
Modern Femkamp
Erik Johansson
Ridsport
Linda Algotsson
Malin Baryard
Peter Eriksson
Helena Lundbäck
Royne Zetterman
Segling
Karl Sunesson
Fredrik Lööf

Anders Ekström
Johan Molund
Martin Andersson
Daniel Birgmark
Simning
Josefin Lillhage
Johanna Sjöberg
Anna-Karin Kammerling
Therese Alshammar
Lars Frölander
Emma Igelström
Skidor Alpint
Anja Pärson
Anna Ottosson
Fredrik Nyberg
Skidor Längd
Per Elofsson
Mathias Fredriksson

Stafett, herrar
Snowboard Alpint
Richard Richardsson
Daniel Bivesson
Snowboard Halfpipe
Magnus Sterner
Sportskytte
Conny Persson
Pia Hansen
Jonas Edman
Taekwondo
Roman Livaja
Tennis
Magnus Norman
Tomas Johansson

VI. Sommar-OS 2004 och Vinter-OS 2006
Det praktiska förberedelsearbetet inför OS i Aten

2004 och vinter-OS i Turin 2006 är nu i full gång.
SOK har mycket goda kontakter och relationer med
arrangörskommittéerna både i Aten och i Turin.
Dessutom ingår Gunilla Lindberg i IOK:s Coordination commission för Turin, vilket gör att SOK är
välinformerat och uppdaterat i alla väsentliga frågor.
SOK har under året gjort flera besök i Aten för
direktkontakter med arrangörerna, men också för
att upphandla nödvändiga inkvarteringar utanför
OS-byn för de idrotter som har långt till sina arenor.
Samtliga behov är nu täckta.
SOK arrangerade den 7–12 september en rekognoseringsresa till Aten för SOK:s centrala ledning
och representanter från OSF. 22 OSF deltog i resan.
Programmet innehöll en rundtur till samtliga OSarenor och den olympiska byn, direktkontakter med
respektive sportansvarig samt gemensam information från ATHOC. SOK arrangerade ytterligare en
rekognoseringsresa för Svenska Ridsportförbundet i
december 2002. Förbundet hade på grund av VM ej
kunnat deltaga i den ordinarie resan. Dessutom
kommer ytterligare en resa att arrangeras under
våren 2003 för förbundskaptenerna i judo, kanot,
modern femkamp, taekwondo och triathlon
eftersom de antingen bytt förbundskaptener eller
varit förhindrade att deltaga i den ordinarie resan.
SOK:s mål är att samtliga skall ha varit på plats i
Aten innan OS och där det är möjligt, så många
idrottsaktiva som möjligt skall ha prövat på
förhållandena på tävlingsarenorna innan OS.
Förolympiska tävlingar i segling hölls i augusti
2002 med stort svenskt deltagande och även goda
svenska insatser.
Arbetet med byggandet av arenor, olympiska byn,
tillfartsvägar m.m. pågår nu och ligger i stort sett
enligt tidsplanen. Olympiska byn ligger före tidsplanen och även arenan för tyngdlyftning är så gott
som färdig. Renovering av de olympiska arenorna
för friidrott och simning pågår.
Tyvärr har SOK varit nödsakat att lägga ned
projektet Olympiabåten som var tänkt att genomföras under OS i Aten. Arrangörskommittén hade
tillhandahållit en plats i Pireus hamn för ett kryssningsfartyg i svensk regi. Projektet var tänkt att

vara ett samarbetsprojekt med andra olympiska
kommittéer och även för svenska sponsorer.
Intresset för projektet har varit stort men rederiets
krav på tidigt gjorda delbetalningar och garantier
har varit oförenliga med tilltänkta partners obenägenhet att teckna bindande kontrakt så långt
innan OS.
SOK har utsett Nyman & Schultz Grupp och
Konferens till officiell resebyrå för försäljning av
inträdesbiljetterna till OS i Aten. Företaget har haft
denna uppgift även för Barcelona 1992, Atlanta
1996, Nagano 1998 och Sydney 2000.
Förhandlingar har inletts med SAS om resor till
Aten och med Stadium för framtagande av OSutrustningen.
När det gäller vinter-OS i Turin 2006 gjorde
Stefan Lindeberg, Gunilla Lindberg, Peter Reinebo
och Glenn Östh ett första besök i juni månad. Vid
detta besök anslöt även längdskidornas förbundskapten Per Erik Rönnestrand.
Stefan Lindberg och Gunilla Lindberg besökte
Sestriere den 12–15 december för att tillsammans
med de alpina åkarnas förbundskapten Niclas
Carlsson ha gemensamma möten med TOROC
angående inkvarteringar m.m.
Förberedelsearbetet gällande byggandet av Olympiska byar och anläggningar pågår i Turin. Det
kommer att bli problem med stora avstånd vilket
innebär ökade krav på SOK:s ledning.

SOK genomförde 2002 en rekresa med förbundskaptenerna
och den centrala ledningen till Aten. Här besöker gruppen
Olympiastadion från 1896 där bland annat bågskyttefinalerna
kommer att avgöras. På bilden syns Peter Drugge,
fysioterapeut, och Ulric Svensson, förbundskapten för
beachvolleyboll.
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VII. Ekonomi
Statsanslag
SOK ansöker via RF om statsanslag för sin
verksamhet avseende central administration inklusive internationellt arbete samt tekniska förberedelser för olympiskt deltagande. Särskilt äskande
görs beträffande deltagande i OS och EYOF. När det
gäller talangprogrammets genomförande ansöker
SOK om statsbidrag direkt till regeringen.
För 2002 äskades ett bidrag om 7 000 000 kr för
SOK:s administration och internationella arbete
samt 10 700 000 kr som deläskande för genomförande av olympiskt deltagande. För talangprogrammet äskades 15 000 000 kr samt för forskning och utveckling m.m. 3 500 000 kr.
Regeringen beslutade om ett bidrag på 2 400 000
kr för administration och internationellt arbete. Ett
totalt bidrag om 18 500 000 kr har erhållits för
deltagande i OS i Salt Lake City. De slutgiltiga kostnaderna uppgick till 18 188 444 kr. Överskjutande
311 556 kr har återbetalats till Regeringen.
För Talangprogrammet har SOK erhållit ett statsbidrag om 15 000 000 kronor och från Olympialaget 15 250 000 kronor.
Från RF har erhållits ett bidrag om 700 000
kronor för Tipsstipendiet.
För år 2003 har SOK begärt följande bidrag:
• Central administration och internationellt
arbete: 4 825 000 kronor.

•

Olympiskt deltagande och praktiska OSförberedelser: 17 500 000 kronor
Talangsatsning: 15 000 000 kronor

SOK-medel
Anslag till OSF
SOK har under verksamhetsåret lämnat bidrag till
OSF för Topp- och Talangprogrammen samt
olympisk support med sammanlagt 43 852 562
kronor. Se bilaga.
SOK:s sponsorverksamhet
SOK har ett väl utvecklat samarbete med sina
samarbetspartners. Dessa är:
Olympiatravet
2002 års Olympiatrav genomfördes den 6 april
2002 på Åby travbana. Omsättningen uppgick till
343 156 076 kronor i försöken och 74 241 169
kronor i finalen vilket innebär att SOK genom
avtalet med ATG erhöll 6 665 960 kronor.
ATG ingår också som medlem i Olympialaget.
Årets evenemang hade en stark olympisk profil
med deltagande av aktiva från SOK:s toppgrupp
samt medlemmar från Olympiska Guldklubben.
Sedan starten 1979 har SOK mottagit
102 771 562 kronor för sin medverkan i Olympiatravet.

Olympiatravet avgjordes som vanligt på Åby travbana utanför Göteborg. En mängd olympier fanns på plats och kunde nöjda
konstatera att Olympiatravet detta år gav 6 700 000 kronor till de aktivas förberedelser inför OS.
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Olympiafonden
Samarbetet med Nordbankens Kapitalförvaltning
AB i Aktiefonden Olympia inbringade under året
5 464 997 kronor. Från starten 1988 har SOK
emottagit 64 846 424 kronor via detta samarbete.
Olympialaget
För Talangprogrammet gäller ett sponsoravtal med
ett för ändamålet bildat bolag, företrätt av Olof
Stenhammar och omfattande en grupp av 22
ledande företag inom näringslivet. Företagsgruppen
profileras under beteckningen ”Olympialaget”.
Bolaget skall för perioden 1999–2005 lämna bidrag
med upp till tio miljoner kronor per år. Fr o m 2002
har talangprogrammet utökats med yttterligare
bidrag om fem miljoner kronor per år. Statsbidrag
erhålls med motsvarande belopp.
Olympiapelare
Samarbetsprojektet med Clear Channel Sverige AB
om Olympiapelare har inbringat 411 311 kronor.
Orrefors
Försäljningen av Orrefors Olympiafackla har givit
en intäkt av 12 676 kronor.
Designor Rörstrand AB
Avtal har tecknats med Designor Rörstrand AB om
försäljning av vas ”Taktil” och skål ”Triloba”.
Avtalet har givit en intäkt av 32 312 kronor.
Stadium Sverige AB
Ett samarbetsavtal har tecknats med Stadium Sverige
AB gällande perioden 2001-07-01 – 2006-06-30.
Överenskommelsen har träffats inom ramen för
Stadiums uppdrag som leverantör av utrustningen
till Sveriges trupp för de Olympiska Spelen i Salt
Lake City, Aten och Turin. I avtalet ingår att SOK
erhåller royalty från försäljning av kollektioner till
allmänheten. Stadium ingår som medlem i Olympialaget.
Triumph International AB
Avtal har tecknats med Triumph International AB
under OS i Salt Lake City. De svenska deltagarna
har utrustats med underkläder från Triumph.

IOK:s Top Program
För Olympiaden 2001–2005 har avtal tecknats med
Meridian Management för IOK:s internationella
program Top V vari följande företag ingår:
• Coca Cola
• John Hancock
• Kodak
• McDonalds’s
• Matsushita
• Samsung
• Schlumberger
• Time
• Visa
• Xerox
• Swatch
Intäkterna från Toppavtalen har för budgetåret varit
6 321 594 kronor.
Från avtal som tecknats med Meridian Management för försäljning av licensprodukter med Salt
Lake Citys emblem har SOK erhållit 53 212 kronor.
Olympic Solidarity
Från Olympic Solidarity har erhållits bidrag med
123 600 US dollar beräknat på antalet startande
aktiva i Salt Lake City. Medlen är avsedda för
förberedelser till kommande spel.
Olympic Solidarity har dessutom generellt till
samtliga NOK betalat:
• 3 617 USD för tre aktiva och en ledares resekostnad till OS i Salt Lake City
• 10.000 USD för resor och inkvartering i Salt
Lake City för NOK:s ordförande och generalsekreterare
• 8 000 USD som logistikbidrag.
För år 2002 har SOK erhållit följande bidrag:
• 20 000 USD i administrationsbidrag
• 15 000 USD i bidrag till olympiska förberedelser
• 30 000 USD för European project
Bidrag har också erhållits för reskostnaderna för
deltagare i den Internationella Olympiska Akademins sessioner i Olympia.
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SOK:s huvudsponsorer

Olympialaget

Officiell leverantör

Partners och suppliers

THE WORLDWIDE OLYMPIC PARTNERS
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VIII. Slutord
SOK:s verksamhet har under året varit mycket
intensiv. Förberedelserna för och genomförandet av
vinter-OS i Salt Lake City har varit huvuduppgiften
för det gångna året. Men samtidigt pågår förberedelserna för sommar-OS i Aten 2004 för fullt och
vi har också påbörjat förberedelserna för vinter-OS i
Turin 2006.
SOK sätter stor tilltro till Topp-programmet, för
den etablerade eliten, och Talang-programmet, för
dem som är på väg mot världstoppen. Helt nya
möjligheter har skapats i samarbete med staten och
näringslivet. Den ekonomiska förstärkning av
Talangprogrammet som beslutades under 2002 ger
ännu bättre förutsättningar framöver.
Programmen har fått mycket positivt gensvar och
vi kan se hur svensk idrott undan för undan stärker
sin konkurrenskraft. Allt fler aktiva i talanggruppen
får sitt internationella genombrott och tar klivet
över till de etablerades skara i toppgruppen

os-förberedelser
De logistiska problemen vid ett vinter-OS är större
än vid ett sommar-OS. Avstånden till arenorna från
OS-byn är i regel längre och i Salt Lake City fanns
även problemen med höjdskillnader som gjorde det
omöjligt för till exempel längdåkare och skidskyttar
att bo i den officiella OS-byn. SOK hade hyrt extra
förläggningar nära tävlingsorterna för de idrotter
som hade långa avstånd. SOK hade också gjort det
möjligt för de aktiva som ville bo i OS-byn några
dagar att göra så för att få uppleva OS-känslan.
Arrangörerna i Salt Lake City var mycket
tillmötesgående och vi hade under hela förberedelsetiden en nära och god kontakt med nyckelpersonerna i organisationen. Händelserna den 11 september 2001 i USA satte naturligtvis sin prägel på
förberedelsearbetet men inställningen var hela tiden,
både från arrangör och IOK, de nationella förbunden och de olympiska kommittéerna att spelen
skulle genomföras.
När det gäller förberedelserna för sommar-OS i
Aten arbetar man från ATHOC:s sida bra när det
gäller informationen till de olympiska kommittéerna. Även idrottssidan känns under kontroll, men
några ytterligare förseningar när det gäller bygg-

nation av anläggningar med mera får inte förekomma. Den stora utmaningen när det gäller förberedelserna för Aten är att hitta bra träningsförhållanden i varmt klimat innan OS. Eftersom OS
kommer att hållas i augusti månad kommer värmen
att vara ett problem för utomhusidrotterna. Olika
möjligheter prövas nu för att nå optimala förberedelser.
Liksom OS i Salt Lake City har Aten ett OSkoncept som kräver att vissa idrotter måste bo
utanför OS-byn. SOK har under året lyckats hyra in
extra inkvarteringsmöjligheter. Den i september
gjorda rekognoseringsresan för SOK:s centrala
ledning och OSF var mycket givande.
SOK:s styrelse har beslutat att anamma de regler
som följts både för Sydney och Salt Lake City när
det gäller uttagningar till OS-truppen.
I många idrotter är de internationella kvalregler
som måste klaras av för att en aktiv skall vara
uttagningsbar för SOK betydligt lättare än SOK:s
egna kriterer. Systemet med tidiga uttagningar har
också fungerat bra.
internationellt arbete
Som framgår av verksamhetsberättelsen är SOK:s
internationella arbete omfattande och SOK har
genom sin generalsekreterare representation i styrelsen för EOC och i IOK:s exekutivkommitté. De
globala kontakterna är av stor betydelse för möjligheterna att kunna påverka den internationella utvecklingen. De har även en stor betydelse för direktkontakterna med kommande OS-arrangörer och
med IOK:s kansli.
IOK:s organisation är under förvandling och
IOK:s reformprogram, som antogs i december 1999,
har skapat en organisation i tiden med möjlighet till
ständig förnyelse. Den nye IOK-presidenten Jacques
Rogge har ytterligare påverka IOK:s utveckling.
De Olympiska Spelen blir större och större och så
även kostnaderna för att genomföra dem. IOK är
medveten om detta problem och kommer att
försöka begränsa deltagarantalet och även kontrollera att standarden på anläggningarna håller en
teknisk bra nivå, men att enklare anläggningar
måste prioriteras i framtiden. Dock har de ekono-
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Retorik och massmediekunskap är ämnet för block II i talangutbildningen. Ett studiebesök ingår i utbildningen och här besöker
talangerna TV-sporten. Redaktionschefen Kjell Andersson, t v, berättar här tillsammans med sportnytts redaktör Ken Olofsson och
programledaren Katarina Hultling vad som ska sändas just denna kväll.

miska villkoren för OS- arrangören ändrats vilket
innebär att inga medel från TV-inkomsterna kan
användas för byggandet av OS-anläggningar. Det är
i stadens och landets intresse att stå för kostnaderna
för anläggningar, eftersom man på detta sätt vill
garantera ett efterbruk av anläggningarna. Att
arrangera ett OS idag är en nationell angelägenhet
och IOK tar stor hänsyn till den folkliga opinionen
vid sin gradering av OS-konceptet.
Samarbete med rf
Samarbetet med RF har under året varit gott.
Samarbetsmöten med representanter från RF:s och
SOK:s styrelser har ägt rum. Dessa möten har varit
mycket positiva och nya vägar till utökat samarbete
har hittats.
Kontakter på tjänstemannaplanet sker kontinuerligt. Dessa samarbetsformer är mycket viktig
för optimering av idrottens resurser.
samarbetet med osf
Samarbetet med OSF, samt med ledare och aktiva i
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de olika idrotterna har intensifierats. Genom Toppoch Talangprogrammen i SOK:s regi har möjligheter
till dialog och samträning mellan de olika idrotterna
förbättrats. Supportprogrammet säkrar kopplingen
till utvecklingsarbete och idrottsforskning.
En ständig dialog med OSF är viktig för att
ytterligare förbättra förutsättningarna för de aktiva
och för att kunna utnyttja de resurser som finns på
bästa sätt. Här är också ledarutvecklingen en viktig
del.
kampen mot doping
Kampen mot doping är en av idrottens viktigaste
frågor idag. Samtliga IF och NOK måste ansluta sig
till en gemensam antidopingkod. Inrättandet av den
internationella antidopingbyrån WADA har möjliggjort ökade resurser både personellt och ekonomiskt. IOK har satsat 20 miljoner dollar i WADA
under 2001. Det räcker dock inte. Här måste
statsmakterna i de olika länderna stå fast vid sitt
löfte att göra gemensam sak och satsa medel mot
dopingen.
Vetenskapen går ständigt framåt och de dopade

får svårare att slinka igenom dopingkontrollerna.
Testerna måste dock förfinas och inga resurser får
sparas i detta sammanhang.
WADA:s antidopingkonferens som äger rum i
Köpenhamn den 3–5 mars 2003 kommer att få stor
betydelse för det fortsatta arbetet. Kravet på harmonisering är viktigt liksom samspelet mellan idrotter
och regeringarna. Idrottens trovärdighet sattes på
prov under OS i Salt Lake City. Detta gäller både i
dopingfrågorna och i bedömningsidrotterna. Krafttag måste tagas för framtiden i båda dessa frågor.
jämställdhet
Kvinnan får en allt starkare roll inom idrotten. Detta
framgår inte minst av det ökade antalet grenar för
kvinnor vid de Olympiska Spelen. Kvinnliga ledamöter i NOK och i IF:s styrelser ökar och IOK:s mål
att uppnå en kvinnlig representation av 10 procent
senast år 2000 och 20 procent år 2005 är möjligt att
uppnå. Dessa mål är ur svensk synvinkel väldigt låga
men ur det internationella perspektivet tycks målet
20 procent år 2005 högt. Ett exempel är att ingen
kvinna föreslogs till IOK-ledamot av de NOK, IF
eller andra organisationer vid IOK:s session i Salt
Lake City. Arbetet med jämställdhet måste prioriteras i specialförbunden och i de nationella olympiska kommittéerna för att sedan kunna vidareutvecklas internationellt.

olympisk information
Den Svenska Olympiska Akademin arbetar vidare
med att föra fram den olympiska rörelsens budskap.
Projektet ”OS i Skolan” som kan nås via SOK:s
hemsida har blivit en stor succé och vi har på detta
sätt lyckats nå en målgrupp som vi tidigare haft
svårigheter att nå. Genom ett samarbets-projekt
med Arla inför OS i Salt Lake City har vi ytterligare
kunnat marknadsföra OS i skolan till stora delar av
de svenska hushållen.
Arbetet med att uppdatera och förnya SOK:s
hemsida pågår liksom diskussioner om hur SOK på
olika sätt skall kunna synliggöra det olympiska
budskapet från yppersta elit ned till föreningsnivå.
Vi hoppas att OS-året 2004 kommer att ge oss
möjligheter till ökad profilering till större målgrupper.
tack
SOK tackar statsmakterna och alla sina samarbetspartners utan vars ekonomiska stöd det inte är
möjligt att ge våra olympier och OSF bästa
förutsättningar 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 specialidrottsförbunden.

Stefan Lindeberg
Kerstin Bodin
Tomas Gustafson
Lennart Pettersson
Ann-Louise Skoglund
Gunilla Lindberg

Per-Axel Eriksson
Carin Nilsson Green
Björn Rosengren
Carl Eric Stålberg
Arne Ljungqvist
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Ekonomisk redogörelse för Sveriges Olympiska Kommittés
verksamhet 1 januari – 31 december 2002
Resultaträkning

020101–021231
noter

INTÄKTER
Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag RF
Övriga bidrag
Licensavtal, varumärket
Övriga intäkter

1,2,5
1,2,3,4
5

35 588 444
2 087 618
700 000

3,5
1,3,6

34 164 976
694 850

33 686
3 440
600
3 353
46 412
1 793

73 235 888

89 284

3,4,5,6
1,2,4,5,6

-37 511 466
-26 041 485

-45 878
-29 608

1,3,4,5,6,7
1,3,4,5,6,8

-6 560 545
-4 352 190

-9 347
-5 473

-74 465 686

-90 306

1 450 322
-171 163

9 282
0

1 279 159

9 282

49 361

8 260

Summa intäkter
KOSTNADER
Lämnade bidrag
Projektrelaterade kostnader
Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3,9
3

Summa finansiella investeringar
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

021231
noter

10

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

11

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital:
Balanserade medel
Årets resultat

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

34

011231
18 månader tkr

1 034 588
1 976 068
1 281 586

99
3 183
9 508

4 292 242

12 790

41 427 491
12 691 694

41 023
15 918

58 411 427

69 731

52 472 277
49 361

44 212
8 260

52 521 638

52 472

331 951
4 667 382
890 456

1 051
7 009
9 199

5 889 789

17 259

58 411 427

69 731

inga
inga

inga
inga

12

Summa eget kapital

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

000701–011231
18 månader tkr

13

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.
Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Noter till resultat- och balansräkningen
Not 1. Central administration

020101–021231

000701–011231
18 månader tkr

Statsbidrag administration
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag från marknadsföringsprogram
Övriga bidrag
Övriga intäkter

2 400 000
185 202
2 819 193

3 250
211

Summa intäkter

5 408 495

3 561

100
4 100

Projektrelaterade kostnader:
Olympiska akademin
Internationell verksamhet
Informationsverksamhet
Olympiska Guldklubben
Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga rörelsekostnader

-266 886
-157 109
-453 368
-43 969

-604
-271
-1 589
-65

-2 883 562
-1 603 601

-4 111
-2 150

Summa kostnader

-5 408 495

-8 790

0

-5 229

ÅRETS RESULTAT

Not 2. Olympiskt deltagande

020101–021231

000701–011231
18 månader tkr

Statsbidrag OS
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag SOCOG

18 188 444
382 804

15 436
287
2 632

Summa intäkter

18 571 248

18 355

Projektrelaterade kostnader:
OS Sydney 2000
OS Salt Lake City 2002
EYOD/vinter-01
EYOD/Sommar-01

-17 967 591

Summa kostnader

-17 967 591

-20 495

603 657

-2 140

ÅRETS RESULTAT

Not 3. Marknadsföring

-18 591
-942
-962

020101–021231

000701–011231
18 månader tkr

Licensintäkter varumärket
Övriga intäkter
Bidrag Olympic Solidarity
Övriga bidrag

18 914 976
252 000
1 221 448

31 412
1 492
1 758
621

Summa intäkter

20 388 424

35 283

Not 3. forts.
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020101–021231

forts. Not 3. Marknadsföring
Bidrag till Topp-program
Bidrag till Olympisk Support
Bidrag till central administration
Övriga bidrag
Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga rörelsekostnader

-14 137 876
-2 769 197
-2 819 193
-133 319

-19 698
-6 027

-4 623
-1 451 973

-112
-1 524

Summa kostnader

-21 316 181

-27 502

1 450 322
-171 163

9 282
0

1 279 159

9 282

351 402

17 063

Finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella investeringar
ÅRETS RESULTAT

Not 4. Topp-program

9

020101–021231

-141

000701–011231
18 månader tkr

Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag från marknadsföringsprogram

298 164
14 137 876

745
19 698

Summa intäkter

14 436 040

20 443

Bidrag OSF
Stipendier aktiva
Projektrelaterade kostnader:
Toppstöd, gemensamt
Specialstöd
Övrigt
Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga rörelsekostnader

-10 710 000
-1 632 000

-14 961
-2 568

-714 308
-86 700
-50 788

-1 115

-918 090
-324 154

-1 281
-450

Summa kostnader

-14 436 040

-20 443

0

0

ÅRETS RESULTAT

Not 5. Talangprogram

020101–021231

-68

000701–011231
18 månader tkr

Licensintäkter
Statsbidrag
Bidrag RF
Bidrag Olympic Solidarity

15 250 000
15 000 000
700 000

15 000
15 000
600
440

Summa intäkter

30 950 000

31 040

Bidrag OSF
Stipendier aktiva
Bidrag Olympisk Support
Bidrag övriga
Projektrelaterade kostnader:
Talangstöd, gemensamt
Övrigt
Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga rörelsekostnader

-18 061 000
-5 172 000
-1 500 000
-40 000

-20 173
-4 998

-4 049 427
-548 783

-3 429
-413

-1 836 180
-648 308

-2 562
-899

Summa kostnader

-31 855 698

-32 474

-905 698

-1 434

ÅRETS RESULTAT
36

000701–011231
18 månader tkr

020101–021231

Not 6. Olympisk Support (utvecklingsprogram)
Bidrag från marknadsföringsprogram
Bidrag från talangprogram
Övriga intäkter

000701–011231
18 månader tkr

2 769 197
1 500 000
438 750

6 027

Summa intäkter

4 707 947

6 327

Bidrag OSF
Övriga bidrag
Projektrelaterade kostnader:
Paraplyprojekt
Utvecklingsinsatser SF, gemensamt
Stödsystem, nätverk
Information
Övrigt
Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga rörelsekostnader

-1 125 000
-638 147

-2 657
-380

-634 569
-897 648
-157 142
-12 819
-378

-617
-622
-309
-7
-4

-918 090
-324 154

-1 281
-450

-4 707 947

-6 327

0

0

Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

300

Sammanställning av not 1-6

20020101-20021231

Not 1
Central
administration

INTÄKTER
Bidrag från marknadsföring
Bidrag från talangprogram
Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag RF
Licensintäkter, varumärket
Övriga intäkter

2 400 000
185 202

Summa

5 408 495

Not 2
Olympiskt
deltagande

2 819 193

-2 883 562
-1 603 601

Summa

-5 408 495

Not 4
Toppprogram

Not 5
Talangprogram

14 137 876
18 188 444
382 804

18 571 248

2 769 197
1 500 000

298 164
700 000
15 250 000

20 388 424

438 750
14 436 040

30 950 000

-14 137 876
-2 769 197
-2 819 193

603 657

73 235 888

(14 137 876) *)
(4 269 197) *)
(2 819 193) *)
-29 896 000
-6 804 000
-811 466
-26 041 485

-851 796
-4 623
-1 451 973

-918 090
-324 154

-1 836 180
-648 308

-918 090
-324 154

-6 560 545
-4 352 190

-21 316 181

-14 436 040

-31 855 698

-4 707 947

-74 465 686

-638 147
-1 702 556

1 450 322
-171 163
0

(19 726 266) *)
(1 500 000) *)
35 588 444
2 087 618
700 000
34 164 976
694 850

-1 125 000

-133 319

Finansiella investeringar
Ränteintäkter och likn. resultatposter
Räntekostnader och likn. resultatposter

Summa

-18 061 000
-5 172 000
-40 000
-4 598 210

-17 967 591

-17 967 591

4 707 947

-1 500 000
-10 710 000
-1 632 000

-921 332

Not 6
Olympisk
Support

15 000 000
1 221 448
18 914 976
252 000

4 100

KOSTNADER
Bidrag till Topp-program
Bidrag till Olympisk Support
Bidrag till Central administration
Bidrag OSF
Stipendier aktiva
Övriga bidrag
Projektrelaterade kostnader
Administrativa kostnader
Personalkostnader. Arvoden
Övriga rörelsekostnader

Resultat

Not 3
Marknadsföring

351 402

1 450 322
-171 163
0

-905 698

0

49 361

* Beloppen avser omfödelning mellan interna kostnadsställen och har ej påverkat balans- och resultaträkning

37

Not 7. Personalkostnader

020101–021231

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män uppgår till:
Kvinnor
Män

000701–011231
18 månader tkr

6
7

5
7

13

12

Löner och ersättningar uppgår till:
Generalsekreteraren samt ordföranden (för att leda sportsekretariatet)
Övriga anställda

1 276 105
3 952 409

1 786 669
4 700 124

Totala löner och ersättningar

5 228 514

6 486 793

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
(varav för generalsekreteraren och ordföranden
kr 251 601 och för 2000/2001 kr 368 965)

1 852 174
786 461

2 289 975
871 228

Totala löner, ersättningar, sociala avgifteroch pensionskostnader

7 867 149

9 647 996

Totalt

Pensioner är till samtliga anställda täckta genom försäkring och följer allmän plan.
Inga avtal om avgångsvederlag föreligger. Personalkostnader fördelas på administration och projekt.

020101–021231

Not 8. Revisorns arvode och kostnadsersättning
Deloitte & Touche
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Finnhammas revisionsbyrå
revisionsuppdrag

115 844
22 126
18 750

Summa

156 720

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iaktagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

020101–021231

000701–011231
18 månader tkr

Räntor
Utdelningar
Realisationsresultat
Återföringar av nedskrivningar

1 189 945
188 436
71 941

1 192
479
7 544
67

Summa

1 450 322

9 282

Not 9. Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader nästa vinter OS
Förutbetalda kostnader nästa sommar OS
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

129 612
77 219
686 680
40 071
348 004

Summa

Not 11. Kortfristiga placeringar
Värdepappersfonder:
Sekura
Institutionell Penningmarknadsfond
SEB Penningmarknadsfond
SEB Avkastningsfond

38

021231

1 281 586

andelar

25 139,5186
8 948,3359
20 420,5414
5 880,9773

Marknadsvärde/
Nominellt värde
5 745 888
8 184 685
209 978
60 541

011231
18 månader tkr
9 462
45

9 507

Bokfört värde

3 614 311
7 500 000
204 951
59 165

Not 11. forts.

Marknadsvärde/
Nominellt värde

Bokfört värde

Företagscertifikat
Företagsobligation
Aktieobligation

3 989 869
11 367 558
14 730 675

3 950 434
11 098 630
15 000 000

Summa

44 289 194

41 427 491

forts Not 11. Kortfristiga placeringar

andelar

Det bokförda värdet är upptagit till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive marknadsvärdet. När det gäller obligationer
eller liknande värdepapper med garanterad avkastning har bokfört värde jämförts med nominellt värde.

Not 12. Förändring i eget kapital

Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

årets
resultat

Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt beslut på årsmötet
Årets resultat

0
0
0

44 212 643
8 259 634
0

8 259 634
-8 259 634
49 361

Utgående balans

0

52 472 277

49 361

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

021231

011231
18 månader tkr

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen särskild löneskatt
Förutbetalda intäkter nästa vinter OS
Övriga poster

553 763
180 659
51 334
104 700

601
171
123
8 200
104

Summa

890 456

9 199

Stockholm 11/3 2003
Stefan Lindeberg

Kerstin Bodin

Per-Axel Eriksson

Tomas Gustafson

Carin Nilsson-Green

Lennart Pettersson

Björn Rosengren

Ann-Louise Skoglund

Carl Eric Stålberg

Arne Ljungqvist

Gunilla Lindberg

Revisionsberättelse till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt
styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Sveriges
Olympiska Kommitté för år 2002-01-01–2002-12-31. Det är
styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga

beslut, åtgärder och förhållanden i Sveriges Olympiska
Kommitté för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller generalsekreteraren har handlat i strid med Sveriges
Olympiska Kommittés stadgar. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt
vår bedömning inte handlat i strid med gällande stadgar.
Stockholm den 12/3 2003
Ulf Egenäs
Auktoriserad revisor

Bo Finnhammar
Auktoriserad revisor

Av årsmötet utsedda revisorer
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Stöd till OS-förberedelser från Topp- och Talangprogrammen
inklusive stipendier till aktiva

1998/99

Olympisk
Support *)
1998/99

1999/00

Olympisk
Support
1999/00

2000/2001
(18 månader)

Sommar-OSF
Badminton
Baseboll
Basket
Bordtennis
Boxning
Brottning
Bågskytte
Cykel
Fotboll
Friidrott
Fäktning
Gymnastik
Trampolin
Gång
Handboll
Judo
Kanot
Landhockey
Modern Femkamp
Ridsport
Rodd
Segling
Simning
Sportskytte
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Tyngdlyftning
Volleyboll
Summa

952 000

50 000
50 000

1 482 000

20 000
18 000
107 000

731 000
580 000
960 000
628 000
599 000
975 000
1 617 000
641 000
24 000

Olympisk
Support
2000/2001

2002

(18 månader)

1 021 000

1 131 000
25 000

75 000
863 000
533 000
516 000
659 000
345 000
705 000
1 667 000
594 000
199 000
50 000
50 000
790 000
218 000
1 269 000
571 000
866 000
785 000
2 339 000
1 737 000
493 000
391 000
120 000
214 000
418 000
17 344 000

Vinter-OSF
Bob/rodel
175 000
Curling
600 000
Ishockey
500 000
Konståkning
100 000
Skidor
1 500 000
Skidskytte
300 000
Skridsko
292 627
Summa
3 467 627
Gemensamt org Stöd 1 347 622
Summa totalt OSF 22 159 249

50 000

60 000
15 000
100 000
30 000
20 000

40 000
15 000
30 000
120 000
6 000
731 000

50 000

195 000
40 000
285 000
875 935
1 891 935

10 000

45 000
10 000

1 117 000
621 000
1 251 000

65 000

881 000
1 646 000
832 000
2 054 000
2 386 000
977 000
270 000
500 000

45 000

72 000

165 000
12 000
20 949 000

120 000
1 307 000
240 000
358 000
4 931 000
315 000
485 000
7 756 000
2 312 671
31 017 671

1 003 000
437 000
886 000
788 500
424 000
705 000
1 846 996
1 038 000
249 000

1 569 000
495 000
1 136 000
546 000
825 000
395 995
711 000
2 215 000
1 488 000
488 000
313 000

50 000

45 000
170 000

30 000

105 000

211 000
120 000
120 000
442 000

205 000
18 996 491

100 000

435 000
3 659 000
810 000
1 225 000
15 433 000
836 000
1 306 000
23 704 000
5 024 556
47 725 047

160 000
290 000
150 000
25 000
725 000
1 172 001
2 339 001

545 000

45 000
130 000
65 000
1 708 000
150 000
14 000
2 112 000
1 559 176
4 216 176

1 039 000
498 000
1 615 000
1 011 000
512 000
775 000
1 540 000
1 363 000
464 000

20 000
320 000

1 777 000
1 441 000
2 694 000
567 000
1 358 000
148 000
1 565 000
3 148 000
1 840 000
402 000
328 000
163 000
76 000
250 000
25 705 000

105 000
921 000
450 000
571 000
6 826 000
425 000
572 000
9 870 000
5 450 006
41 025 006

*) Olympisk Support = Projekt/utvecklingsverksamhet
(1993–1996 = 42 780 000), (Topp & Talang 1997–2000 = 79 876 920), (Olympisk Support 1999–2000 = 4 230 936)
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Olympisk
Support
2002

18 000

45 000
50 000

453 000

647 000
25 000
672 000
1 702 556
2 827 556

Sveriges Olympiska Kommitté
Sofiatornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm
tel: 08-402 68 00, fax: 08-402 68 18 Internet: www.sok.se

