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Det är glädjande att se hur näringslivet är beredda att in-
vestera i ett samarbete med oss. Men vi kan inte slå oss till 
ro med de framgångar vi haft i vår marknadsföring. Ska vi 
kunna behålla och stärka våra intäkter framöver måste vi 
hela tiden arbeta med att utveckla det vi kan erbjuda våra 
partners. Där pekar det allt närmare samarbetet med OSF 
framåt mot nya möjligheter.

Utvecklingen under 2007 har gjort att SOK:s styrelse utöver 
den ständigt pågående finslipningen av vår kärnverksamhet 
lyft upp mer övergripande och långsiktiga frågor. Behovet av 
detta förstärktes av att frågan om en eventuell OS-kampanj 
åter aktualiserades efter IOK:s beslut om arrangör för vin-
ter-OS 2014, Sochi i Ryssland.

Vad har egentligen hänt sedan programförklaringen Olympisk 
Offensiv presenterades för 10 år sedan, på hösten 1997 efter det 
att Stockholm förlorat kampen om OS 2004 till Aten? Vi sade 
då att vi behövde bli bättre som idrottsnation. Lösningen låg i 
ett talangprogram. Vi fick det på plats och det har bidragit till 
det resultatmässiga lyft vi sett sedan millennieskiftet. 

Vi ville också se ett mer samlat grepp för att få internatio-
nella evenemang till Sverige. Enskilda förbund skall ha väl-
förtjänt beröm för framgångar att ta hem och succéartat ge-
nomföra stora mästerskap. Men det samlade greppet har lyst 
med sin frånvaro. SOK har ett ansvar för att något händer 
också på det området. 

Vi ville också få hela idrotten med på den olympiska arenan. 
OS lever inte sitt eget liv. Framgångar där bygger på grun-
den som läggs i klubbarna när nya aktiva får chansen att 
upptäcka idrottens glädje och utmaningar. Förbundens ar-
bete bygger vidare på den grunden. Hela kedjan är lika vik-
tig. Vi måste få den att hänga ihop ännu bättre. Alla måste 
känna att de faktiskt är med i samma bygge. 

I nästa steg måste hela idrotten känna sin delaktighet i en 
satsning på ett OS. Det skall ge något till alla. Först då kan 
mötesrummets ljumma ”ja till OS” ersättas av den entusiasm 
som kan bära hela vägen – och på vägen bidra till energi och 
idrottsligt lyft. 

Långsiktig framgång bygger på att alla drar åt samma håll, 
inte att alla gör samma sak. De senaste åren har inneburit en 
allt tydligare roll för SOK. Samarbetet med OSF och lands-
lagsledningarna är tätt, förtroendefullt och utvecklande. Ar-
betssättet och vår organisation finslipas löpande för att möta 
allt högre krav. Kanske kan den resursen utnyttjas bättre på 
fler områden av gemensamt intresse?

Framgångar på den internationella arenan ger energin och 
föder drömmarna hos nya generationer av unga aktiva. 
Vägen framåt bjuder på nya utmaningar. Vi behöver våra 
partners för att möta dom. Näringslivet och regeringen hade 
aldrig satsat om de inte trodde att det var möjligt och var 
överens om hur viktigt det är – för den enskilde, för idrot-
ten, för samhället, för näringslivet och för vår framtidstro. 
Så tack alla samarbetspartners i ”det stora OS-laget” för att 
ni ser värdet, har modet och tålamodet och gör våra sats-
ningar möjliga.

En del av förklaringen till våra bästa aktivas framgångar 
är nyfikenheten och beredskapen att våga pröva nya vägar. 
Samma inställning måste prägla hur vi löser vårt uppdrag i 
SOK. Så har det varit och så måste vi fortsätta. 

Det handlar om ständig utveckling - ibland finputsning, ibland 
större nya grepp – varje år. I den meningen är alla år lika viktiga 
som steg på vägen för att skapa de förutsättningar våra aktiva 
behöver för att vi långsiktigt skall kunna vara konkurrenskraf-
tiga vid idrottens främsta skyltfönster – OS. 

Under 2007 uppnådde vi ett viktigt delmål. Med de nya 
samarbetsavtal som tecknades under året kommer vi att nå 
en nivå som ligger över 40 mkr i snitt per år i kommersiella 
intäkter. Det var vad vi siktade på när vi 2005 lade fast det 
nya elitprogrammet.  Det här gjorde att vi kunde satsa mer 
än någonsin på genomförandet av elitprogrammet under 
2007, men det räcker inte. 

Inriktningen 2005 var att näringslivet och staten skulle satsa 
lika mycket så att vi skulle nå de sammanlagt 85 mkr som 
vi bedömde behövdes. Dit är det fortfarande ett rejält steg.  
Dessutom byggde den kalkylen på att vårt stöd skulle kunna 
läggas på toppen av en rimlig basnivå på förbundens lands-
lagsprogram. Men så är det inte. Landslagsprogrammen har 
stora hål i de flesta idrotterna. Den nödvändiga finansie-
ringen finns helt enkelt inte. Sponsormarknaden kantrar, 
statsanslagen förslår inte långt och nya statsmedel får inte 
genomslag i satsningarna på landslagen.

Konsekvensen blir att den genomsnittliga kostnaden per ak-
tiv i SOK:s program rusar i höjden. 

Vi visste att året före ett sommar-OS är det dyraste i den 
olympiska fyraårscykeln. Vi kalkylerade med ökade kvali-
tetskrav i takt med hårdnande internationell konkurrens. 
Men när basnivån på förbundens landslagssatsningar är för 
låg då ökar våra kostnader i båda ändar. Det gör att peng-
arna räcker till färre aktiva. 

Vi har året före OS i Peking 40 färre aktiva i programmen i 
sommaridrotterna än vi hade året före OS i Aten, trots att vi 
har större sponsorintäkter än någonsin. Färre aktiva som får 
chansen till en fullvärdig satsning betyder också färre som 
slår igenom i den internationella toppen.

I ett läge där idrotten har mer statliga pengar än någonsin, 
våra aktiva gör bättre resultat än på länge, de olympiska för-
bunden har bättre långsiktighet och kvalitet i sina planer, 
det finns ett rimligt träffsäkert stödsystem och vi vill att fler 
skall inspireras av fina förebilder att börja idrotta – urholkas 
satsningarna på landslagen, undermineras rekryteringsbasen, 
undergrävs vårt utvecklingsstöd, färre aktiva får chansen och 
på sikt försvagas vår konkurrensförmåga! 

Detta samtidigt som allt fler nationer satsar allt mer på sin 
internationella konkurrenskraft. Vi är ett litet land, men 
vårt idrottsliga adelsmärke är förmågan att vara med i top-
pen i många idrotter trots att vi är få. Det betyder stora 
OS-trupper i relation till landets storlek och många aktiva 
som måste få möjligheterna. Då duger några procent av vad 
andra stater satsar definitivt inte.

2007 – ett steg på vägen
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Uppdrag och program

SOK:s huvuduppdrag är: ”att utnyttja den gemensamma till-
gången, de olympiska rättigheterna, för att skapa gemensamma 
resurser, som kan sättas in där de bäst behövs för att bidra till 
konkurrenskraftiga OS-trupper”. 

Till vägledning har SOK:s styrelse lagt fast: 

ett reviderat elitprogram, ”Olympisk Offensiv 2005-2012”   •
 (februari 2005)

en ny strategi för arbetet med marknadsföring och sponsring   •
 (hösten 2004) 

elitprogrammet 

Uppgift/mål 
Sveriges främsta aktiva skall få optimala förutsättningar att 
förbereda sig inför kommande OS och de mest lovande ta-
langerna skall få optimala möjligheter att ta steget till den 
absoluta världstoppen. Programmet har under 2007 haft som-
mar-OS 2008 och 2012 samt vinter-OS 2010 som mål (Topp- 
och talangprogrammet).

Fler aktiva skall få en bra förberedelse för en fullvärdig sats-
ning mot världstoppen. Programmet skall bidra till en bra 
rekryteringsbas för Topp- och talangprogrammet (Utmanar-
programmet).

Tränare och aktiva skall ha tillgång till högsta möjliga kom-
petens och service på olika områden av betydelse för pre-
stationsutveckling, toppresultat och mästerskapsframgång  
(Supportprogrammet).

Resultat 
Satsningen på topp- och talanggrupperna har varit drygt 65 
mkr, inklusive direkt OS-relaterade förberedelser. Det är nära 
2 mkr över planerad insats. Året före ett OS är det dyraste 
året i den olympiska fyraårscykeln. Den ökade satsningen på 
tränarna slår igenom. Men snittkostnaden per aktiv ökar snab-
bare än beräknat p.g.a. att många OSF inte klarar en rimlig 
basnivå på sina landslagsprogram. 

Antalet aktiva har varit ca 150, plus tre lag. Antalet utmanarsats-
ningar har utökats som planerat. Inom supportprogrammet har 
resursteamet förstärkts och ytterligare idrottsspecifik kompe-
tens kopplats in i utvecklingsarbetet. Gemensamma aktiviteter 
för ledare och aktiva har genomförts som planerat.

det samlade stödet
SOK:s elitprogram ”Olympisk Offensiv 2005-2012”, som lades 
fast av styrelsen i februari 2005 efter dialog med OSF, är i och 
med 2007 infört för samtliga idrotter. Programmet består av Topp- 
och talangprogram, Utmanarprogram och Supportprogram. 

De bärande idéerna från den föregående perioden 1998-2004 
ligger fast:

Stödet är riktat samt behovs- och kvalitetsstyrt.  •

Stödet byggs upp i en dialog med de elitansvariga och   •
 förbundskaptenerna i de olympiska grenarna. 

Topp- och talangprogrammet ger ett skräddarsytt stöd baserat   •
 på vad som behövs för att finnas i världstopp inom 4-5 år.  
 Stor uppmärksamhet har lagts på kvalitet i vardagen, de aktivas  
 tränarstöd och internationellt tävlande.

Träningsfrågorna är i fokus. SOK:s resursteam ger kom-  •
 petensstöd till tränare och aktiva för utveckling av trä- 
 ningsprocesser, medicinsk support och ledarutveckling.  
 FoU-kopplingarna har blivit starkare med samarbetet inom  
 OPC (Olympic Performance Center i Stockholm) och VSC  
 (Vintersportcentrum i Östersund)

OSF har fått, eller får, stöd för att ta fram en väl förankrad   •
 utvecklingsidé för vägen till världstoppen (”Utvecklings- 
 trappa”), en uppdaterad analys av vad som krävs för pallplats  
 på VM/OS inom 4-5 år (”Kravanalys”), ett uppföljnings- 
 program för träning och kapacitetsutveckling (”Monitoring”)  
 samt en beskrivning av sina träningskoncept.

Ökad kvalitet i förstegen till topp- och talangprogrammet   •
 betonas. Långsiktiga satsningar och stöd skräddarsys i sam- 
 råd med OSF efter respektive grens redovisade behov av  
 nyckelinsatser. Ofta innebär detta en Utmanarsatsning på en  
 yngre grupp med olika kvalitetshöjande insatser. 

Samarbetet med sommaridrotterna har präglats av OS-förbere-
delserna. Det har handlat om genomförande och utvärdering 
av årets mästerskapsförberedelser, rekognoseringsresor och gen-
rep inför OS. 

För vinteridrotterna inleddes i och med säsongen 2006-07 sats-
ningarna mot OS i Vancouver 2010 baserat på utvärderingen 
av OS i Turin.

Både för sommar- och vinteridrotterna har samtidigt det lång-
siktiga utvecklingsarbetet och utmanarsatsningarna fått stort 
utrymme.

De senaste åren har SOK kunnat satsa i genomsnitt ca 50 mkr. 
per år i elitstöd. För 2007 ökade insatsen upp mot 65 mkr., 
inräknat de direkt OS-relaterade förberedelserna. Ambitionen 
är att kunna fortsätta utbyggnaden. För att fullt ut kunna ge-
nomföra det nya Elitprogrammet bör finansieringen uppgå till 
ca 85 mkr. per år. 

Det tredje året i den olympiska fyraårscykeln är normalt det 
dyraste, så också 2007 för sommargrenarna. Snittkostnaden per 
aktiv för aktiviteter och tränarstöd har ökat snabbt. 

Grundnivån i stipendiesystemet har också höjts från hösten 
2007. Kostnadsökningen är emellertid snabbare än förväntat 
utifrån ökade kvalitetskrav. 

Många OSF klarar inte att hålla en rimlig miniminivå på sina 
landslagsprogram, vilket innebär att SOK får skjuta till desto 
mer för att nå upp till ambitionen att de aktiva skall kunna 
göra ”det som krävs”. Konsekvensen har blivit att antalet aktiva 
i Topp- och talangprogrammet måste reduceras istället för en 
önskvärd utökning.
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Topp- och talangprogrammet  
Vid ingången av 2007 omfattade programmet 140 aktiva och 
tre lag. Av dessa var 89 aktiva och ett lag (fotboll dam) från 
sommaridrotter samt 51 aktiva och två lag (ishockey dam och 
herr) från vinteridrotter. 

De utvärderingar och kompletteringar som gjorts löpande un-
der året har medfört att det vid årets slut fanns 151 aktiva och 
tre lag i programmet, varav 97 aktiva och ett lag (fotboll dam) 
i sommaridrotter och 54 aktiva och två lag (ishockey dam och 
herr) i programmet. 

OSF har sedan hösten 1998 sammantaget nominerat drygt 1000 
aktiva, varav ca 400 tagits in i topp- och talanggruppen. 

På samma sätt som tidigare bestäms stödet utifrån en indivi-
duell utvecklingsplan med sikte på världstopp och skräddarsys 
efter de individuella behoven och OSF:s program. Detta sker 
på initiativ från och i nära samspel med den aktive och den-
nes personlige tränare samt OSF:s sportsliga ledning. Stöd har 
också givits till vissa grupp- eller ledningsinsatser av strategisk 
karaktär i OSFs landslags- och OS-förberedande program.

Under året har ett ”aktivavtal” tagits fram som ger en överblick 
över de regler och villkor som följer med en medverkan i Topp- 
och talangprogrammet och/eller i den svenska OS-truppen. 
Det beskriver också SOK:s samlade stöd till de idrottsliga 
satsningarna och de aktiva. De aktiva är föremål för en regel-
bunden uppföljning och om inte resultat och/eller utvecklings-
trenden pekar åt rätt håll efter ett antal år får den aktive lämna 
programmet.

Satsningen har hittills (1998-2007) varit en stor framgång. Ca 
30 % av de aktiva som har tagits in i programmet baserat på 
bedömd potential har tagit klivet från att vara lovande till att ta 
medalj vid VM/OS.

Carolina Klüft och Susanna Kallur 

på Åbys stallbacke i samband 

med ATG:s prestige-laddade 

tandemlopp vid Olympic Camp i 

Göteborg. Foto: Jack Mikrut, SOK.

ELITPROGRAM (gemensamt) 2007 2006

Intäkter

Statsbidrag 23 000 23 000

Bidrag Olympic Solidarity 1 638 1 890

Bidrag RF 360 420

Övriga intäkter – 361

Summa intäkter 24 998 25 671

Administrativa kostnader

Personalkostnader, arvoden* -2 849 -4 115

Avskrivning inventarier -130 -74

Övriga externa kostnader* -777 -1 390

Summa kostnader -3 756 -5 579

Årets resultat 21 242 20 092

* 2007 ändrades redovisningsprincipen så att alla driftskostnader redovisas i verk-
samhetsområdet Samordning och Service. Detta gäller även personalkostnaderna 
för all administrativ personal, generalsekreterare och verksamhetssamordnare. 
Dessa kostnader har föregående år schablonfördelats mellan Samordning och 
Service, Marknadsföring och Elitprogrammet.
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Efter OS i Turin och den följande utvärderingen har föränd-
ringar gjorts i flera grenars uppläggning av satsningarna. Det har 
gjort att säsongen 2006-07 i flera fall fått karaktären av ”testår”.  
Revidering av kravanalyser, framtagande av utvecklingstrappor 
och dokumentation av träningskoncept har inletts.

Ledarprogrammet med sikte på OS i Peking 2008 respektive 
OS i Vancouver 2010 har fortsatt respektive startat.

För sommaridrotterna har två större coachseminarier genom-
förts för ledare, tränare och specialister som på olika sätt arbetar 
med lag eller aktiva som kommer att ingå i den blivande OS-
truppen i Peking 2008. Coaching, ledarskap, OS-erfarenheter 
och OS-planering har stått på programmet. Förutom dessa se-
minarier har ett förstärkt program genomförts för headcoacher 
inklusive personlig uppföljning. För fem ledningsteam har egna 
specifika samlingar och/eller projekts genomförts med syfte att 
utveckla planering, ledarskap och samarbete inför OS i Peking.  

För vinteridrotterna har en headcoachsamling genomförts med 
fokus på OS-förberedelser och ledarskapsfrågor. Ett semina-
rium har också genomförts vid vintersportcentrum i Östersund 
för landslagstränare i skidgrenarna inriktat på tränings- och ut-
vecklingsfrågor.

Det förstärkta programmet för individuell kompetensutveck-
ling av ledare och tränare kopplat till aktiva i Topp- och ta-
langprogrammet som startade föregående år har fullföljts 2007. 
Programmet bygger på en individuell behovsinventering, ut-
vecklingsplaner och skräddarsydda utvecklingsinsatser i främst 
tränings- och ledarskapsfrågor. 

Träningsfrågorna har under 2007 satts ännu mer i fokus. Det 
fasta resursteamet av specialister har förstärkts ytterligare. Det 
skall ge kompetensstöd till olika grenars tränare och aktiva för 
utveckling av de olika träningsprocesserna, testuppföljning 
samt medicinsk support. Flera resurspersoner för idrottsspecifik 
utveckling och uppföljning har tillkommit och finns nu kopp-
lat till åtta grenar. Resurspersoner finns också för områdena 
teknikutveckling, kost och prestationspsykologi samt coach-
utveckling. Under året har tre större samlingar med hela re-
sursteamet genomförts liksom ett antal utvecklingsträffar med 
olika specialistgrupper. Det fasta resursteamet och nätverket av 
specialister ses löpande över.

Under året har ett antal träningsinriktade utvecklingsprojekt 
avseende teknik, styrketräning och träningsplanering/tränings-
uppföljning samt materialutveckling genomförts eller startat med 
såväl vinter- som sommaridrotter. Projekten genomförs i ett nära 
samarbete med OSF, headcoacher och utvecklingsansvariga i OSF. 
Flera projekt genomförs med VSC Östersund som plattform.

Dialogen mellan SOK och berörda organisationer om bättre 
resurser och tillgänglighet för forskning, utvecklingsarbete, 
testning och medicinsk support har fortsatt under året. FoU-
kopplingarna har blivit tydligare främst genom samarbetet 
med VSC i Östersund och genom försöksverksamheten med 
OPC i Stockholm. OPC är ett samarbete melllan SOK, KTH 
och GIH med tydlig inriktning mot prestationsutveckling 
inom elitidrotten. Syftet är att få tillgång till intressant spets-
kompetens för utveckling och utvärdering samt att engagera 
fler forskare i för elitidrotten relevanta FoU-projekt.

Ett väl fungerande och nära samarbete med fortlöpande upp-
följning och dialog mellan OSF:s sportsliga ledning och SOK:s 
kontaktpersoner är en förutsättning för Topp- och talangpro-
grammet, genomförandet av de individuella utvecklingspla-
nerna samt samordning med och utveckling av OSF:s lands-
lagsprogram. Samarbetet och stödet samt regler och villkor för 
detta dokumenteras årligen i ett avtal mellan SOK och OSF. 

Utmanarprogrammet
Utgångspunkten är att innan en välgrundad långsiktig hand-
lingslinje är på plats och väl förankrad kan behovet av och in-
riktningen på ett eventuellt stöd till en utmanarsatsning inte 
prövas. En annan viktig princip är att SOK:s stöd endast skall 
förstärka det förbunden själva bygger. 

De senaste åren har karakteriserats av utvecklingsarbete med 
sommaridrotterna om utvecklingsidé och ”röd tråd” för vägen 
från de tidiga ungdomsåren till världstoppen. Detta har resulte-
rat i att de flesta sommargrenarna under 2007 har reviderat sina 
kravanalyser och s k utvecklingstrappor. Vintergrenarna är nu 
inne i samma process med grovt sett ett års förskjutning. 

Totalt har 24 utmanarsatsningar varit i gång under år 2007. Det 
innebär sju nya satsningar i sommargrenarna och sex i vinter-
grenarna. De flesta innebär stöd till en grupp aktiva med ut-
byggt tränarstöd, möjligheter till erfarenheter av internationellt 
tävlande samt olika utbildnings- och träningssamlingar.

I oktober 2007 genomfördes på Fagerudd den andra ”Utmanar-
campen” för ca 100 aktiva från nio sommargrenar.

Supportprogrammet
Under 2007 har utvecklingsarbetet i samspel med sommar-
idrotterna fortsatt fokuserat på revidering av kravanalyser, 
framtagandet av utvecklingstrappor och dokumentation av 
egna och internationella träningskoncept samt utvärderingar av 
internationella mästerskap och OS-förberedelserna inför 2008.

ELITPROGRAM (Topp- och talangprogram)  2007 2006

Lämnade bidrag och stipendier

Bidrag OSF -35 942 -25 950

Stipendier aktiva -9 036 -5 594

Summa bidrag och stipendier -44 978 -31 544

Årets resultat -44 978 -31 544

ELITPROGRAM (Utmanarprogram) 2007 2006

Lämnade bidrag

Bidrag OSF -5 730 -5 975

Summa bidrag -5 730 -5 975

Årets resultat -5 730 -5 975
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Det kontinuerliga medicinska stödet har under året genomförts 
med hög kvalitet främst genom samarbetet med Artroclinic av-
seende aktivas hälsokontroller och den s.k. akutlinan samt med 
SOK:s kontaktläkare och fysioterapeuter för specialuppföljning 
av vissa idrotter och aktiva. Som ett komplement till den löpan-
de medicinska supporten har arbetet i det medicinska teamet 
inför OS i Peking startat under året. Det goda samarbetet med 
Folksam har fortsatt avseende Elitidrottsförsäkringen för aktiva 
i Topp- och talangprogrammet, vilket är en hörnpelare i det 
medicinska stödet. Samarbetet med RF avseende dopingtester 
och information om antidoping fungerar fortsatt utmärkt.

Tekniska förberedelser för olympiskt 
deltagande

Uppgift/mål
SOK ansvarar för de praktiska förberedelserna för svenska trup-
pers deltagande i Olympiska spel och Europeiska Olympiska Ung-
domsfestivaler (EYOF, s k Ungdoms-OS). De svenska trupperna 
skall ges optimala förutsättningar för att prestera bra resultat.

Resultat
Den nödvändiga kompletterande servicen för OS-truppen i 
Peking är löst. Endast detaljer återstår i förberedelserna för pre-
camp inför OS. Huvuddelen av de aktiva som är aktuella inför 
OS har varit på plats i Peking. 

Olympic Camp är genomförd i Göteborg. Vancouver har be-
sökts inför OS 2010 och de första kompletterande lösningarna 
är kontrakterade.

Verksamhet
Förberedelserna för det olympiska deltagandet i sommar-OS i 
Peking 2008 och vinter-OS i Vancouver 2010 har präglat verk-
samheten under året. 

Många idrotter har besökt Peking i anslutning till testävlingar 
i Peking eller VM och världscuper på andra orter i Kina. SOK 
har varit behjälpligt med besök på arenor, sightseeingprogram 
och bokningar av hotell. En del idrotter har också besökt Fu-
kuoka i Japan som kommer att vara platsen för den precamp 
som arrangeras innan OS. 

Samarbetet med Kinas Olympiska Kommitté har fortsatt under 
året när det gäller att erbjuda olika landslag träningsmöjlighe-
ter i Kina. Under perioden 20-23 september stod SOK som 

Trap-skytten Håkan Dahlby 

instruerar SOK:s sponsorer  

i trapskytte. Deltagarna vid  

sponsorträffen fick också  

känna på skeet-skytte under 

överinseende av Nathalie Larsson 

(tvåa fr h). Foto: SOK.

ELITPROGRAM (Supportprogram) 2007 2006

Projektrelaterade kostnader

Utvecklingsprogram - Aktiva -464 -437

Utvecklingsprogram - Ledare -204 -232

Resursteam -5 230 -4 665

FoU, projekt -675 -923

Medicinsk support -1 756 -1 106

Övrigt -32 -12

Summa bidrag -8 361 -7 375

Årets resultat -8 361 -7 375
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genomförande av olympiskt  
deltagande 

Uppgift/mål: 
SOK organiserar och leder det svenska deltagandet vid OS. En 
långsiktig vision har antagits av styrelsen - 20 medaljer i ett 
sommar-OS och minst 11 medaljer i vinter-OS. Konkreta re-
sultatmål formuleras inför varje OS. SOK organiserar och leder 
också det svenska deltagandet i European Youth Olympic Fes-
tival (EYOF eller ”Ungdoms-OS”).

Verksamhet
Under året har förberedelser för och deltagande i EYOF ge-
nomförts. 

Vinter-EYOF i Jaca, Spanien, genomfördes den 17-24 februari. 
44 av Europas nationer deltog med sammanlagt ca 1300 aktiva 
och ledare i nio grenar. 

Den svenska truppen bestod av 26 aktiva och 12 ledare förde-
lade på de fyra grenarna längdskidor, alpint, skidskytte och 
konståkning. Den svenska truppen vann en medalj genom 
Alexander Majorovs silver i konståkning.

Sommar-EYOF i Belgrad,Serbien, genomfördes den 21-28 juli. 
48 av Europas nationer deltog med sammanlagt ca 2900 aktiva 
och ledare i 11 grenar. 

Den svenska truppen bestod av 39 aktiva och 15 ledare förde-
lade på fem grenar. Cykel, gymnastik, judo, tennis och simning 
vann tillsammans sex medaljer (1 guld, 2 silver och 3 brons) till 
den svenska truppen. Sara Sjöström simning tog själv 3 medal-
jer, en av varje valör. Hon blev också utsedd till spelens bästa 
kvinnliga simmare.

värd för ett besök av en kinesisk delegation under ledning av 
Mrs. Hu Yiayan, vice idrottsminister och vicepresident i Kinas 
Olympiska Kommitté.

SOK har mycket goda kontakter med Organisationskommit-
tén i Peking (BOCOG). Ett flertal besök har gjorts i Peking för 
att underlätta förberedelserna för OS-deltagandet. 

Ett Chef de mission möte hölls den 6-8 augusti 2007 för samt-
liga deltagande länders truppchefer. I samband med detta möte 
tecknade SOK också avtal gällande hotellrum för slutförbere-
delser inför OS i Pekings närområde.

Den 10-14 oktober arrangerades en rekognoseringsresa för 
SOK:s centrala ledning. Under besöket fick vi se samtliga OS-
arenor och BOCOG informerade om förberedelserna. Vid detta 
tillfälle höll också den svenska ambassadören Mikael Lindström 
och hans personal en mycket uppskattad information om Kina 
ur ekonomiska och sociala perspektiv.

Ett samarbetsavtal tecknades med Japans Olympiska Kommitté 
i samband med friidrotts-VM i Osaka i augusti. Avtalet avser 
ett samarbete mellan Japan och Sverige när det gäller idrotts-
utbyte men också ett specialavtal gällande den precamp som 
kommer att hållas i Fukuoka innan OS i Peking. 

Som ett led i förberedelserna för OS i Kina genomfördes en 
Olympic Camp den 6-9 november i Göteborg i samarbete med 
bl.a. Göteborg & Co, Volvo och ATG. Vid campen samlades 
huvuddelen av den blivande OS-truppen till Kina, både aktiva 
och ledare från de olika idrotterna samt den centrala ledningen 
och det medicinska teamet. 

Temat var lagbygge och information om de kommande spelen, 
värdlandet och OS-staden. Professor Torbjörn Lodén gav grup-
per av aktiva och ledare en uppskattad inblick i Kinas historia 
och utveckling såväl avseende ekonomi, politik, sociala förhål-
landen som kultur.

Förberedelserna för Vancouver är också långt framskridna. 
SOK har gjort flera besök i OS-området Vancouver/Whistler 
tillsammans med förbundskaptener för vinteridrotterna. Beho-
vet av förläggningar utanför OS-byn har säkrats och lämpliga 
lösningar för slutträning inför OS har identifierats t ex för skid-
skytte och längd.

Eftersom både Gunilla Lindberg och Pernilla Wiberg ingår i 
IOK:s koordinationskommitté för Vancouver har SOK tillgång 
till all information och kan följa förberedelsearbetet mycket 
noga. Under kommitténs möten har en del ändringar kunnat 
drivas igenom till gagn för NOC:s och de aktiva.

SOK har tecknat ett samarbetsavtal med Jet Set Sport när 
det gäller biljettförsäljning och gästprogram för vinter-OS i  
Vancouver.

Det praktiska arbetet med förberedelserna för olympiskt delta-
gande blir alltmer omfattande. Kvalitetskraven ökar och det är 
oftast en nödvändighet att finna egna kompletterande lösningar 
för att säkra optimala förutsättningar för truppen.

OLYMPISKT DELTAGANDE 2007 2006

Statsbidrag OS – 19 121

Fakturerade kostnader OSF 630 –

Bidrag Olympic Solidarity – –

Summa intäkter 630 19 121

Projektrelaterade kostnader

OS Turin 2006 – -19 121

eYOF/vinter-07 -450 –

eYOF/sommar-07 -462 –

Summa kostnader -912 -19 121

Årets resultat -282 0

* 2007 ändrades redovisningsprincipen så att alla driftskostnader redovisas i verk-
samhetsområdet Samordning och Service. Detta gäller även personalkostnaderna 
för all administrativ personal, generalsekreterare och verksamhetssamordnare. 
Dessa kostnader har föregående år schablonfördelats mellan Samordning och 
Service, Marknadsföring och Elitprogrammet.
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Övrig internationell verksamhet

Uppgift/mål:
SOK svarar för Sveriges representation och samarbete inom den 
olympiska rörelsen. Möjligheten att där påverka idrottens ut-
veckling utifrån våra värderingar och intressen skall utnyttjas. 

Det gäller också de nationella olympiska kommittéerna intres-
sen beträffande rättigheter, marknadsföring och ekonomi inom 
den olympiska rörelsen.

Verksamhet
Den idrottspolitiska verksamheten inom den Olympiska rörel-
sen har ökat högst väsentligt under det senaste decenniet. SOK 
har, särskilt genom sin generalsekreterare Gunilla Lindberg, en 
aktiv roll inom Internationella Olympiska Kommittén (IOK), 
Association of National Olympic Committees (ANOC) och 
Europas Olympiska Kommittéer (EOC) med styrelser och 
kommittéer. (Internationell representation se sid 32).

De internationella plattformarna har främst använts för att 
värna om de nationella olympiska kommittéernas intressen när 
det gäller genomförandet av de olympiska spelen och i frågor 
om rättigheter av betydelse för marknadsföring och finansiering 
framöver. 

Stora framsteg har nåtts när det gäller förtydligande av regelverk 
och rättighetsfrågor både generellt och konkret för perioden i 
samband med OS.

Under året har vårt internationella inflytande ytterligare ökat 
genom att Arne Ljungqvist utsetts som vice ordförande i 
WADA vid IOK/WADA-konferensen i november 2007.  

Vid IOK:s session i Guatemala i juli 2007 fattades beslut om 
arrangör för vinter OS 2014. Tre städer hade nått finalomgången 
och utfallet blev följande:

Gunilla Lindberg har utsetts till ledamot i IOK:s koordina-
tionskommitté för vinter-OS i Sochi 2014.

Vid sessionen i Guatemala beslöts också om att införa Youth 
Olympic Games på världsnivå med deltagande av samtliga 205 
medlemsländer och de 26 olympiska idrotterna. 

Antalet deltagare skall maximeras till ca 3 700 för sommarspelen 
och 1 500 för vinterspelen. Den första upplagan av Youth Olympic 
Games kommer att äga rum i Singapore i augusti 2010 och de för-
sta ungdomsspelen i vintergrenarna skall äga rum i februari 2012.

Marknadsföring och finansiering

Uppgift/mål 
Grunden skall läggas för att långsiktigt säkerställa finansiering-
en av SOK:s nya elitprogram (2005-2012) på minst samma nivå 
som den föregående programperioden. 

Det långsiktiga målet är att kunna öka satsningen på elitpro-
grammet till 85  mkr. För 2007 och 2008 är ambitionen att nå 
en genomsnittlig kommersiell intäkt på ca 40 mkr. per år.

Verksamhet - marknadsföring
Den serie överläggningar med OSF som genomfördes hösten 2006 
avslutades i januari 2007 med en återkoppling till förbundsledning-
arna. Därefter beslutade SOK:s styrelse om förtydligade regler och 
riktlinjer för utnyttjandet av de olympiska rättigheterna. 

Processen var värdefull och innebar även att ett närmare sam-
arbete inletts mellan SOK och OSF när det gäller marknadsfö-
ringsfrågor. Exempel på det är att olika idrotter idag medverkar 
vid sponsoraktiviteter vilket både ökar värdet för företagen och 
ger en viss direkt intäkt till berörda OSF. 

Sochi 51

Pyong Chang 47

Salzburg Utslaget första omgången

Boxaren Naim Terbunja förberedde sin OS-satsning med ett läger på Kuba. 

Med på lägret var också Rickard Nilsson, träningsrådgivare på SOK.  

Foto: SOK.
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Intresset från företagen har ökat för att använda aktiva i SOK:s 
program vid olika evenemang, både interna och externa, i olika 
delar av landet. Informationen till sponsorföretagens kontakt-
personer och anställda har ökat med nyhetsbrev via e-post.

Verksamhet – övrig finansiering
Statsbidraget till SOK:s verksamhet för 2007 uppgick till totalt 
40 mkr, vilket är samma nivå som föregående år. Den nya re-
geringen har emellertid sammanfört de olika delposterna i ett 
samlat anslag där SOK kan prioritera hur resurserna på bästa 
sätt skall användas för att nå högsta möjliga effekt. Till skillnad 
från tidigare har hela bidraget kanaliseras via RF, men tydligt 
riktat till SOK i regeringens regleringsbrev. 

Samordning och service

Uppgift/mål
Det interna stödet skall vara effektivt. Den externa servicen skall 
vara tillmötesgående och snabb. SOK har en viktig informa-
tionsroll om den olympiska rörelsen och dess värdegrund. SOK 
skall aktivt föra ut information inte minst för att inspirera fler att 
engagera sig och utvecklas inom den olympiska idrotten.

Administration
Budget- och verksamhetsansvar har kopplats samman tydligare i 
den interna organisationen. Administrativa rutiner har förenklats. 
En första del av det planerade nya rapporteringssystemet har tagits 
i bruk i samband med inhämtningen av underlag från aktiva och 
ledare inför ackreditering, utrustning, resor mm inför OS i Peking.

Under året har nya avtal tecknats som säkrar en kommersiell 
intäkt på över 40 miljoner kronor i genomsnitt för 2007 och 
2008. I början av året ingicks ett utvidgat huvudsponsoravtal 
med Nordea och ett nytt avtal tecknades med Ericsson som 
teamsponsor. Senare gick även Tele2 in som teamsponsor. Nya 
officiella leverantörer under året blev Metro och Volvo PV, 
medan Elanders tecknade ett avtal som s.k. supporter. 

Idag består därmed SOK:s sponsorgrupp av 14 företag utöver de 
12 företag som också är IOK:s internationella olympiska partners. 
ATG med Olympiatravet är en hörnpelare i finansieringen av 
SOK:s satsningar. Årets tävling genomfördes den 21 april på 
Åby travbana och gav SOK ett rekordstort bidrag på över 10,1 
mkr. Sedan starten 1979 har Olympiatravet givit SOK 146 mkr. 
Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olympiafonden är en 
annan av SOK:s mest betydande inkomstkällor. Under 2007 
inbringade det 7,1 mkr. och från starten 1988 har SOK sam-
manlagt tagit emot 93 miljoner kr.

Samspelet i sponsorgruppen ökar och fyra möten med information 
och gemensam planering har genomförts. Mötet i oktober hade ett 
Kinatema med medverkan av ett antal Kina-kännare där även Am-
nesty International fick tillfälle att ge sin syn på läget i Kina. 

Representanter för SOK:s partners inbjöds att medverka vid 
Olympic Camp för den blivande OS-truppen i Göteborg i bör-
jan av november. I samband därmed arrangerade också SOK en 
Olympisk Fest inför OS i Peking för truppen och alla samar-
betspartners. Aktiviteterna genomfördes i samarbete med främst 
Göteborg & Co, ATG och Volvo. 

I samband med den Olympiska Festen gavs gästerna en för-
smak av den blivande OS-utrustningen från Li-Ning och OS-
låten inför OS i Peking, som görs av the Poodles.

MARKNADSFÖRING 2007 2006

Sponsor- och licensintäkter 35 523 29 858

Övriga intäkter 615 1 864

Summa intäkter 36 138 31 722

Projektrelaterade kostnader

OS i Skolan -231 –

Administrativa kostnader

Personalkostnader, arvoden* -1 618 -1 350

Övriga externa kostnader* -1 539 -2 022

Summa kostnader -3 388 -3 372

Finansiellt netto 1 224 3 394

Årets resultat 33 974 31 744

* 2007 ändrades redovisningsprincip så att alla driftskostnader redovisas i verk-
samhetsområdet Samodrning och Service. Detta gäller även personalkostnaderna 
all administrativ personal, generalsekreterare och verksamhets samordnare. Dessa 
kostnader har fg år schablonfördelats mellan Samordning och Service, Marknads-
föring och Elitprogrammet.

SAMORDNING OCH SERVICE 2007 2006

Statsbidrag 3 000 3 000

Bidrag Olympic Solidarity 162 193

Övriga intäkter 462 425

Summa intäkter 3 588 3 618

Projektrelaterade kostnader

Olympiska akademin -122 -213

internationell verksamhet -306 -89

informationsverksamhet -621 -791

Olympiska guldklubben -46 -43

Administrativa kostnader

Personalkostnader, arvoden* -5 717 -2 543

Avskrivning inventarier -130 -74

Övriga externa kostnader* -2 922 -2 038

Summa kostnader -9 864 -5 791

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

 
828

 
238

Årets resultat -5 448 -1 935
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Olympia, Malin Andersson (fotboll), Ulrika Öberg (skidskyt-
te) och Erik Johansson (modern femkamp). Inriktningen är att 
vidareutveckla ”OS i Skolan”. Under året har en person projekt-
anställts för att förbereda och marknadsföra verksamheten.

Aktivas Kommitté
Aktivas Kommitté har bildats för att vara ett språkrör för aktiva 
i SOK:s Topp- och talangprogram och OS-trupper. Kommit-
tén skall vara referensgrupp för SOK avseende utformningen 
och genomförandet av utvecklings- och stödprogram.

Aktivas Kommitté skall bestå av 7-9 aktiva från lika många 
grenar varav 4-5 från sommaridrotter och 3-4 från vinteridrot-
ter. Av dessa skall 1-2 representera lagidrotterna. För att vara 
valbar till kommittén skall en aktiv ha deltagit på OS minst 
en gång och som längst för åtta år sedan. Mandatperio-
den för en ledamot är fyra år och antalet mandatperioder är 
maximalt två. Under hösten 2006 hölls det första valet till kom-
mittén. Det avsåg representanter för vinteridrotterna. Under 2008 
genomförs val avseende representanter för sommaridrotterna.

Under året har kommittén fortsatt utveckla sina arbetsformer. 3 
st möten har genomförts.

De prioriterade frågorna har varit:

Socioekonomiska frågor inkl. ”efter karriären” •

Antidopingfrågor •

SOK:s Elitprogram •

Jonas Edman har som representant för Aktivas Kommitté varit 
adjungerad till SOK:s styrelse under året. 

Jonas Edman och Marja von Stedingk representerade Aktivas 
Kommitté och SOK vid IOK:s  internationella möte ”Athletes 
Forum” under våren.

information
Verksamheten har till stor del präglats av ett intensivt förarbete 
inför OS i Peking.

I mars arrangerade SOK en resa för media till Peking. Delta-
garna fick tillfälle att träffa representanter för organisationskom-
mittén (BOCOG) och besöka ett antal arenor och mediehotell. 

I samband med att de första aktiva togs ut till OS arrangerade 
SOK en välbesökt presskonferens där media informerades om 
SOK:s planer inför Peking.

Redan till Olympic Camp i Göteborg producerades en första ut-
gåva av ”Värt att veta”, SOK:s informationsskrift till OS-truppen. 
Innehållet var i hög grad inriktat på Kina. SOK har också un-
der året stått som värd för ett antal journalistbesök från Kina.Två 
medieutbildningar för aktiva arrangerades under 2007 med fokus 
på TV-framträdanden. 

Ett nummer av OS-magasinet producerades och trycktes i en upp-
laga på 35 000 exemplar. Magasinet distribuerades via montrar på 
Arlanda under tre veckor. 

Under året uppmärksammades SOK:s elitprogram och dess aktiva, 
ledare och tränare i en mängd artiklar, TV- och radioreportage. 

Hemsidan www.sok.se utvecklas kontinuerligt. På nyhetsplats har 
fokus legat på OS-kvaltävlingarna för att på så sätt höja intresset 
för OS även under mellanåren. De idrottshistoriska sidorna, som 
är mycket välbesökta, har förbättrats och uppdaterats grundligt. 
Dessutom har den engelska delen av hemsidan utökats.

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
SOA är en viktig kanal för SOK:s information. SOA är en 
kommitté inom SOK. 

SOA:s styrelse har haft 3 möten under året. Tre personer del-
tog i den Internationella Olympiska Akademins 47:e session i 

14 mars signerade SOK sponsor-

avtalet med det kinesiska sport-

klädföretaget Li-Ning. På bilden 

ses William Wu från Li-Ning, 

Stefan Lindeberg, den svenske 

ambassadören Mikael Lindström 

och Gunilla Lindberg. Foto: SOK.
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Storslalom Tid

Flickor

1. ilka Stuhec, Slovenien 2.06,02

2. Bernadette Schild, Österrike 2.06,68

3. Sofija novoselic, Kroatien 2.07,01

Sve. plac: Grassl, DNF, Blom, DNF, Paulsson, DNF, Berglund,DNF.

Slalom Tid

Pojkar

1. Knut Masdal, norge 1.29,72

2. Tim Luescher, Schweiz 1.30,11

3. Brice Roger, Frankrike 1.30,21

Sve plac: 8. Douglas Hedin, 1.31,56, 18. Anton Salminen, 1.34,83,
Nils Högbom, DNF, Johan Pietilä Holmner, DNF.

Storslalom Tid

Pojkar

1. giovanni Borsotti, italien 2.08,10

2. nicolas Thoule, Frankrike 2.09,54

3. Knut Masdal, norge 2.09,80

Sve plac: 23. Salminen, 2.17,43, 26. Pietilä-Holmner, 2.18,23, 
Högbom, DNF, Hedin, DNF.

Skidor, längd

5 km (k) Tid

Flickor

1. Alevtina Tanygina, Ryssland 17.50,8

2. Marthe Kristoffersen, norge 18.01,1

3. Johanna Heinanen, Finland 18.09,8

Sve. plac: 10. Jennie Öberg, 18.40,7, 12. Hanna Brodin, 18.49,  
35. Linn Sömskar, 19.33, 41. Hanna Falk, 19.54

Flickor

1. Marthe Kristoffersen, norge 21.41,2

2. Kristin gausen, do 21.47,5

3. Monique Siegel, Tyskland 21.57,4

Sve plac: 10. Brodin, 22.31.3, 15. Sömskar, 22.44,2, 
18. Öberg, 22.55,4, 22. Falk, 23.11,1.

Skidor, längd

5 km (k) Tid

Pojkar

1. Sebastian eisenlauer, Tyskland 21.14,4

2. Mattia Pellegrin, italien 21.36,1

3. Petr Sedov, Ryssland 21.56,8

Sve. plac: 10. Oscar Quicklund, 22.25,0, 21. Jim Åhl, 1.34,83,
22.58,9,28. Fredrik Lindström, 23.22,0, 45. Martin Liljemark, 24.11,3.

10 km (f ) Tid 

Pojkar

1. Tim Tscharnke, Tyskland 24.21,6

2. Petr Sedov, Ryssland 24.31,5

3. Maxim Kovalev, Ryssland 24.43,7

Sve. plac: 15. Åhl, 25.30,3, 18. Liljemark, 25.35,3, 26. Quicklund, 
25.55,5, 39, Lindström, 26.14,3.

Resultat Ungdoms-OS 

Alexander Majorov (t v) tog silver i konståkning vid Ungdoms-OS  

i Jaca, Spanien.

Vinter

JACA, SPANIEN 17-24 FEBRUARI 2007

Konståkning

Flickor Poäng

1. Sonia Lafuente, Spanien 107.42

2. Margarita Tertychnaya, Ryssland 106.21

3. Marcella de Trovato, italien 103.75

Sve. plac: 11. Angelica Olsson, 82.39. 

Pojkar

1. Artem grigoryev, Ryssland 154.71

2. Alexander Majorov, Sverige 152.94

3. Alexandre Briancon, Frankrike 140.68

Alpint

Slalom Tid

Flickor

1. ilka Stuhec, Slovenien 1.33,69

2. Margot Bailet, Frankrike 1.34,44

3. Bernadette Schild, Österrike 1.34.49

Sve. plac: 15. Cecilia Paulsson, 1.37,71, 22. Nathalie Blom, 
1.39,27, 30. Josefina Grassl, 1.41,15, Tessan Berglund, DNF.
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Mixad stafett 4x5 km

Pojkar

1. Ryssland –

2. Tyskland –

3. norge –

Sve. plac: 4. (Brodin, Liljemark, Sömskar, Åhl).

Skidskytte

Sprint 6 km Tid

Flickor

1. Sophie Boilley, Frankrike 24.10,1

2. Leslie Mercier, do 24.16,7

3. Anne domeinski, Tyskland 24.30,6

Sve. plac: 25. Malin Jonsson, 27.22,0, 38. Matilda Holmqvist, 
29.06,7, 44. Åsa Lif, 29.36,9, 53. Sofia Bergbom, 30.30,3.

Jaktstart 7,5 km Tid

Flickor

1. Anne domeinski, Tyskland 34.08,1

2. Miriam gossner, do 36.24,1

3. Maren Hammerschmidt, do 36.45,1

Sve. plac: 24. Jonsson, 42.17,3, 38. Holmqvist, 44.50,4, 
42. Lif, 45.57,4, 45. Bergbom, 46.54,8.

Sprint 7,5 km Tid

Pojkar

1. Uladzimir Alenishka, Vitryssland 23.42,8

2. Benjamin Weger, Schweiz 24.37,6

3. Benjamin Riedlsperger, Österrike 25.06,6

Sve. plac: 13. Mikael Persson, 26.21,7, 19. Christofer Eriksson,
26.27,1, 23. Fredrik Karlsson, 26.41,3, 51. Tony Persson, 28.26,5.

Jaktstart 10 km Tid

Pojkar

1. Uladzimir Alenishka, Vitryssland 34.22,6

2. Benjamin Thym, Tyskland 35.33,9

3. Benjamin Weger, Schweiz 35.47,7

Sve. plac: 12. Persson, 36.55,3, 13. Karlsson, 36.55,7, 21. Eriksson, 
37.43,1, 52. Persson, 42.05,9.

Sommar

BELGRAD, SERBIEN 21-28 JULI 2007

Cykel

Tempo, 8 km

Pojkar

1. Andrzej Bartkiewicz, Polen

2. Marco Haller, Österrike

3. Luca Olivieri, italien

Sve. plac: 37. Robert Pölder, 57. Philip Lindau, 74. Oscar Nilsson.

Criterium, 23,5km

Pojkar

1. george Atkins, Storbritannien

2. nikias Arndt, Tyskland

3. Max Stahr, do

Landsväg, 53,6 km

Pojkar

1. Sebastian Lander, danmark

2. Jochen deweer, Belgien

3. Simon nuber, Tyskland

Sve. plac: 23. Nilsson, 60. Lindau, 74. Pölder.

Judo

60 kg

Pojkar

1. Sarkhan Ahmadov, Azerbadjan

2. Zviad Kapanadze, georgien

3. Artem Vorona, Ukraina

Sve. plac: Mattias Mårtensson, utslagen i första matchen.

73 kg

Pojkar

1. Yusup-Khadzhi Aksagov, Ryssland

2. Robin Pacek, Sverige

3. Andrea Regis, italien

56 kg

Flickor

1. ivelina ilieva, Bulgarien

2. Andreja djakovic, Kroatien

3. Samantha Clark, Storbritannien

Sve. plac: 7. Julia Hansson. 

Simning

Pojkar

50 m fritt Tid

1. Fabio gimondi, italien 23,46

2. Yannick Agnel, Frankrike 23,76

3. Soren Barthel, Tyskland 24,09

Sve. plac: 12. Jacob Thulin, 24,69. 

100 m bröst Tid

1. Andrea Toniato, italien 1.04,06

2. Troy Arnicke, Tyskland 1.04,64

3. Johan Johansson, Sverige 1.04,87

100 m rygg Tid

1. Marco Fanti Rovetta, italien 57,66

2. Radoslaw Kawecki, Polen 58,39

3. Adam Szilagyi, Ungern 58,60

Sve. plac: 6. Måns Hjelm, 1.00,09.
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4x100 m fritt Tid

1. italien 3.28,8

2. Tyskland 3.29,8

3. Belgien 3.32,1

Sve. plac: 5. (Johansson, Hjelm, Junefelt, Thulin) 3.33,6.

4x100m medley Tid

1. Ryssland 3.50,2

2. Tyskland 3.51,0

3. Storbritannien 3.51.66

Sve. plac: 4. (Hjelm, Johansson, Junefelt, Thulin), 3.53.48. 

Flickor

400 m fritt Tid

1. Malanie Radicke, Tyskland 4.21,1

2. Aimee Willmott, Storbritannien 4.21,0

3. granne Murphy, irland 4.21,9

Sve. plac: 22. Emelie Horn, 4.47,4.

100 m fjäril Tid

1. Silvia di Pietro, italien 1.00,0

2. Sara Sjöström, Sverige 1.00,9

3. Sophie Ward, Storbritannien 1.02,5

100 m fritt Tid

1. Sjöström, 57,46

2. Silke Lippok, Tyskland 57.87

3. nicole Villani, italien 58.82

200 m bröst Tid

1. Pamela gabrieli, italien 2.34,58, 

2. noora Laukkanen, Finland 2.36,31

3. evelina Temesszentandrasi, Ungern 2.37,73

Sve. plac: 4. Emma Löfgren-Bengtsson, 2.38,31.

4x100 m fritt

1. Tyskland 3.54,64

2. Storbritannien 3.55,89

3. Sverige (Ericsson, Sjöström, Lindkvist, 
Lindborg)

3.57,01

200 m rygg Tid

1. Marie Jugnet, Frankrike 2.16,32

2. Klaudia nazieblo, Polen 2.18,72

3. Willmott 2.18,92

Sve. plac: 20. Lindborg, 2.32,44.

200 m medley Tid

1. Willmott 2.19,37

2. Katarina Listopadova, Slovenien 2.21,51

3. Orsolya Jokay, Ungern 2.23,11

Sve. plac: 5. Ericsson, 2.24,57.

100 m fritt Tid

1. danila izotov, Ryssland 51,23

2. Francesco donin, italien 51,49

3. nosy Pelagie, Frankrike 51,88

Sve. plac: 8. Johansson, 53,58.

100 m fjäril Tid

1. Kirill Chibisov, Ryssland 55,53

2. Melvin Herrmann, Tyskland 56,45

3. Karl Botha, Storbritannien 56,50

Sve. plac: 11. Pontus Palmqvist, 58,23.

200 m fritt Tid

1. danila izotov, Ryssland 1.51,03

2. dominik Kozma, Ungern 1.52,47

3. Francesco donin, italien 1.53,77

Sve. plac: 21. Thulin, 1.59,65.

200 m bröst Tid

1. Troy Arnicke, Tyskland 2.18,31

2. Anton Lagerqvist, Sverige 2.19,25

3. Kozma 2.20,14

200 m fjäril Tid

1. Sergey ivanov, Ryssland 2.01,97

2. Piotr Luczak, Polen 2.03,33

3. Zsombor Szana, Ungern 2.04,82

Sve. plac: 5. Linus Junefelt, 2.05,49.

200 m rygg Tid

1. Radoslaw Kawecki, Polen 2.05,36

2. Balazs Zambo, Ungern 2.06,32

3. Junefelt 2.07,13

200 m medley Tid

1. Roberto Pavoni, Storbritannien 2.06,96

2. dominik Kozma, Ungern 2.07,03

3. Marcin Cieslak, Polen 2.08,30

Sve. plac: 7. Hjelm, 2.11,19.

400 m fritt Tid

1. izotov 3.58,70

2. Krzysztof Pielowski, Polen 4.00,26

3. Peter Bernek, Ungern 4.01,19

Sve. plac: 17. Junefelt, 4.08,76.

1500 m fritt Tid

1. Pielowski 15.43,55

2. Sergey Strelnikov, Ryssland 15.49,45

3. gergley gyurta, Ungern 15.49,76

Sve. plac: 18. Oskar Nordstrand, 17.03,89.
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100 m rygg Tid

1. Alevtina Orlova, Ryssland 1.04,24

2. Klaudia nazieblo, Polen 1.05,73

3. Marie Jugnet, Frankrike 1.05,74

Sve. plac: 5. Ericsson, 1.06,44.

800 m fritt Tid

1. Jessica Thielmann, Storbritannien 8.53,48

2. Boglarka Kapas, Ungern 8.54,55

3. Malanie Radicke, Tyskland 8.55,99

Sve. plac: 20. Malin Lorge, 9.39,91.

200 m fjäril Tid

1. Ward 2.17,43

2. Alessia Polieri, italien 2.17,91

3. Judith ignacio, Spanien 2.18,10

Sve. plac: 7. Ericsson, 2.24,49. 

Gymnastik

Mångkamp Poäng

Flickor

1. Valentyna Holenkova, Ukraina 57.050

2. Stefania Cerasela Patrascu, Rumänien 56.500

3. Andreea Roxana Acatrinei, do 55.050

Sve. plac: Linn Nilsson, 46.900, Michelle Wanström, 46.500.

Tennis

Singel

Pojkar

1. Artem Yatsenko, Ukraina

2. Andrea Paciello, italien

Sve. res: Tobias Blomgren, utslagen 1:a omg. 

Singel

Flickor

1. ekatrine gorgodze, georgien

2. Polona Hercog, Slovenien

Sve. res: Jennie Brobeck, utslagen 1:a omg.

Mixed

–

1. giorgi Khmiadashvili/gorgondze, georgien

2. Miha Plesnik/Hercog, Slovenien

Sve. res: Blomgren/Brobeck, utslagna 1:a omg. 

Robin Pacek, judo, tog silver i Ungdoms-OS.

Sarah Sjöström tog silver på 100 m fjäril vid Ungdoms-OS i Belgrad. Foto: Jack Mikrut, SOK. 
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Stöd till OS-förberedelser – sommar-OS

SOMMARIDROTTER 2003 2004 2005 2006 2007

Badminton 1 727 1 464 410 647 1 141

Baseboll 100 400 600 300 560

Basket 350 – – – 650

Bordtennis 1 571 1 729 547 957 1 344

Boxning 1 092 1 335 545 381 592

Brottning 2 733 2 639 2 639 3 292 3 324

Bågskytte 1 444 1 298 196 595 1 375

Cykel  landsväg 1 045 611 293 414 356

  mountainbike 123 365 338 549 445

Fotboll 1 130 1 420 616 616 1 206

Friidrott 2 492 3 305 1 042 2 533 3 554

Fäktning 2 010 1 183 957 1 035 1 187

gymnastik 802 298 315 324 373

gång – 30 – – –

Handboll 1 450 – 290 290 500

Judo 2 620 1 570 1 930 1 944 2 332

Kanot racing 2 295 1 230 762 1 287 2 521

slalom 362 334 316 – 145

Landhockey – – – – –

Modern femkamp 1 172 1 098 422 541 823

Ridsport dressyr 463 593 150 175 –

hoppning 1 063 716 105 – 350

fälttävlan 573 414 160 493 673

Rodd 483 280 585 1 166 1 718

Segling 2 790 2 637 1 570 2 318 4 733

Simning simning 4 621 4 357 1 267 2 187 3 783

simhopp 630 487 213 354 593

Sportskytte pistol 377 628 344 301 333

gevär 1 242 1 270 533 383 861

lerduva 137 923 595 808 1 664

gemensamt 779 701 – 1 189 603

Taekwondo 1 053 514 – – 775

Tennis 555 431 743 414 495

Triathlon 332 – – – 256

Tyngdlyftning 235 167 – – –

Volleyboll beach 481 463 – – –

Summa sommaridrotter 40 332 34 890 19 483 25 493 39 265
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Stöd till OS-förberedelser – vinter-OS

VINTERIDROTTER 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Bob och rodel – – – – 400

Curling 1 259 1 383 1 920 1 264 1 182

ishockey 1 640 1 650 2 725 1 582 2 202

Konståkning 819 343 560 1 054 671

Skidor alpint 1 642 1 276 1 767 1 786 4 960

backhoppning 371 192 225 340 550

freestyle 2 190 1 251 2 110 2 114 2 189

längd 4 253 2 316 2 831 1 413 1 788

snowboard alpint 1 132 1 018 1 178 610 915

snowboard halfpipe 1 515 1 135 1 228 – –

boardercross 440 597 855 266 293

skicross – – – – 220

Skidskytte 750 769 1 028 1 446 1 835

Skridsko 892 796 990 593 851

Summa vinteridrotter 16 903 12 726 17 417 12 468 18 056

2003 2004 2005 2006 2007

Sommaridrotter 40 300 34 900 19 500 25 500 39 300

Vinteridrotter 16 900 12 700 17 400 12 500 18 000

gemensamt 9 500 6 800 5 100 12 950 12 100

Totalt stöd 66 700 54 400 42 000 50 950 69 400

I stöd till vinteridrotter ingår stöd för hösten och planerat stöd för följande vår.
I ”gemensamt” ingår bl a medicinsk support, resurspersoner, rådgivning, tester, utbildningsaktiviteter och sk paraplyprojekt.

Ida-Therese Nerell vinner det prestigefyllda Olympic Camp-loppet på Åby tillsammans med sin ”hjälpkusk” Lutfi ”Ludde” Kolgjini. Foto: Jack Mikrut. SOK.
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SOK:s ordförande, Stefan 

Lindeberg, t v, tillsammans med 

sommar- och vinterolympier 

skiner ikapp med Åby-solen 

sedan de fått årets rekordcheck 

på Olympiatravet av ATG.  

Foto: SOK. 

Olympic Camp inför OS i Peking arrangerades i Göteborg med bl a en heldag ute hos Volvo. Foto: Jack Mikrut, SOK.
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Finansieringsarbetet har under året resulterat i avtal som säkrat 
en kommersiell intäkt på över 35 miljoner kronor under 2007 
och drygt 50 miljoner 2008. 

Nya sponsoravtal tecknades med Tele2, LM Ericsson Telefoni-
aktiebolag, Metro Nordic och Elanders.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

Nytt sponsoravtal har tecknats med Volvo Cars under våren 
2008.

ekonomi

Finansiering
Verksamheten finansieras främst genom bidrag från Svenska 
Staten och sponsorintäkter från det privata näringslivet.

En väsentlig uppgift är att säkerställa en långsiktig finansiering. 
Det långsiktiga målet är att kunna öka satsningen på elitpro-
grammet till 85 miljoner kronor per år.

Statsbidrag
För 2007 har regeringen beslutat om oförändrad nivå på det 
statliga bidraget till SOK:s verksamhet, 40 miljoner kronor. 

Av dessa har 14 miljoner avsatts till förberedelser och deltagan-
de i Olympiska spelen i Peking och kommer att intäktsföras 
2008. 

Bidraget är inte längre uppdelade på olika ändamål utan SOK 
ges handlingsfrihet för användningen för att söka uppnå maxi-
mal effekt. 

Regeringen har också beslutat att överskottet från OS i Turin 
2006 på 8,7 miljoner kronor får behållas av SOK för att, till-
sammans med statsbidraget för 2007 och 2008, täcka kostna-
derna för förberedelser och deltagande i OS i Peking 2008. 
Detta i enlighet med det fyraåriga perspektiv, en olympiad, 
som har utgjort grund för beräkning av bidragsbehovet.

Sponsorer
Sponsorintäkterna uppgick under 2007 till 35,5 miljoner (29,9 
miljoner). I dagsläget består SOK:s sponsorgrupp av fjorton fö-
retag utöver de tolv företag som också är IOK:s internationella 
olympiska partners.

ATG med Olympiatravet är en hörnpelare i finansieringen av 
SOK:s satsningar. Årets tävling gav SOK ett bidrag på 10,1 mil-
joner kronor (9,3 miljoner). Sedan starten 1979 har Olympia-
travet gett SOK 146 miljoner kronor.

Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olympiafonden in-
bringade under 2007 7,1 miljoner kronor (6,5 miljoner) och 
från starten 1988 har Olympiafonden gett SOK 93 miljoner 
kronor.

Verksamhet 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska idrotts-
rörelsens högsta instans i olympiska frågor. 

SOK:s uppgift är att utveckla och värna om den olympiska rö-
relsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella 
Olympiska Kommitténs (IOK) stadgar. SOK samarbetar med 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

SOK organiserar och leder det svenska deltagandet vid OS samt 
de idrottsliga och praktiska förberedelserna. SOK ansvarar  
för Sveriges representation och samarbete inom den olym-
piska rörelsen. 

Medlemskap och beslutande organ

Medlemskretsen utgörs primärt av svenska olympiska special-
idrottsförbund (OSF) samt av svensk medlem i IOK.

SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse. 
Styrelsen består av styrelsens ordförande, åtta ledamöter samt 
svensk som är personlig medlem i IOK. Styrelsen utser inom 
sig generalsekreterare om sådan ej anställs. 

Styrelsen har under året bestått av Stefan Lindeberg (ordfö-
rande), Kerstin Bodin, Malin Eggertz Forsmark, Per-Axel 
Eriksson, Tomas Gustafson, Carin Nilsson Green, Lennart 
Pettersson, Björn Rosengren, Ann-Louise Skoglund samt IOK-
medlemmarna Arne Ljungkvist och Gunilla Lindberg tillika 
generalsekreterare. 

Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger.

Organisation och ledning

Den operativa nationella verksamheten samordnas av Stefan 
Lindeberg. Verksamheten är indelad i olika verksamhetsom-
råden. De övergripande enheterna utgörs av Samordning och 
Service, Sport och Marknad.

Den internationella verksamheten leds av Gunilla Lindberg.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret

Under 2007 har förberedelsearbetet inför OS i Peking inten-
sifierats med flera resor till Peking både för aktiva, ledare och 
SOK:s personal. Under hösten genomförde SOK Olympic 
Camp i Göteborg med stöd av flera samarbetspartners. 

En utökad satsning på OS i skolan påbörjades under hösten 
2007 i form av mer resurser - både ekonomiskt och personellt. 
Ett samarbetsavtal med Japans Olympiska Kommitté framför-
handlades för ett utökat idrottsligt utbyte. 

Förvaltningsberättelse 2007
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Medelsanvändning

Medlen används främst för bidrag till elitsatsningar. Detta 
sker genom bidrag till de olympiska specialidrottsförbunden, 
genom stipendier direkt till de aktiva samt till OS-deltagande 
inklusive förberedelser. En mindre del av medlen används för 
administration.

Resultatutfall och ekonomisk  
ställning

Resultatet 2007 blev ett underskott på ca 9,6msek, vilket var 
1,5msek sämre än budget. Anledningen till att underskottet 
blev större, trots ökade sponsorintäkter, var den utökade sats-
ning som styrelsen beslutade om under våren 2007. Satsningen 
bestod i att genom ökade bidrag till de olympiska specialför-
bunden behålla den kvalitetsnivå som elitprogrammet innebär 
trots de minskade resurser som förbunden själva hade möjlighet 
att satsa på landslags- och elitverksamhet. Syftet med satsning-
en var också att förstärka resursteamet samt att möjliggöra flera 
utmanarsatsningar.

Resultatet för 2007 är väsentligt lägre än för 2006. Detta för-
klaras främst med att år innan OS-år kräver större ekonomiska 
satsningar genom bidrag till de olympiska specialförbunden, 
förhöjda stipendienivåer och fler resurspersoner. Omvänt upp-
kommer således överskott under OS-år genom att mindre eko-
nomiska resurser läggs på utvecklingsinsatser under dessa år 
men även på grund av att större del av kostnaderna dessa år är 
knutna till direkta OS-förberedelser vilka täcks av statsbidrag. 
En ytterligare förklaring till bättre resultatutfall under OS-år är 
att sådana år erfarenhetsmässigt genererar högre sponsorintäk-
ter. Sammantaget blir således års-jämförelserna mer rättvisande 
om de görs mellan udda respektive jämna år (sse flerårsöversik-
ten sid 23). SOK fäster stor vikt vid att långsiktigt förutse dessa 
svängningar i resultaten och parera underskott med överskott 
under OS-år.

Det redovisade balanserade överskottet uppgick 2007-12-31 till 
27,3msek.

Det budgeterade överskottet för 2008 uppgår till 5,2msek, vil-
ket skulle innebära ett balanserat överskott 2008-12-31 på 
32,5msek.
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2007 2006 2005 2004 2003 2002

Stadsbidrag administration 3 3 3 3 3 2

Statsbidrag olympiskt deltagande – 19 – 25 – 18

Statsbidrag elitprogram 23 23 15 15 15 15

Sponsor- och licensintäkter  36 30 27 39 34 34

Övriga intäkter 4 5 2 4 1 4

Summa intäkter 66 80 47 86 53 73

Lämnade bidrag och stipendier -50 -38 -34 -38 -54 -38

Olympiskt deltagande -1 -19 -4 -25 -3 -18

Övriga kostnader -26 -22 -16 -18 -19 -18

Summa kostnader -77 -79 -54 -81 -76 -74

Finansiellt netto 2 4 1 3 1 1

Redovisat resultat -9 5 -6 8 -22 0

Redovisat eget kapital 27 37 32 38 30 53

Skillnad mellan redovisat värde 
och marknadsvärde på värdepapper 0 1 3 2 4 3

Eget kapital till marknadsvärde 27 38 35 40 34 56

Medelantal anställda 19 17 14 13 13 13

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

Flerårsöversikt (Mkr)
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Not 2007 2006

INTÄKTER

Statsbidrag 1,3 26 000 45 121

Bidrag Olympic Solidarity 1 794 2 083

Bidrag RF 360 420

Sponsor- och licensintäkter 35 523 29 858

Övriga intäkter 1 676 2 650

Summa intäkter 65 353 80 132

KOSTNADER

Lämnade bidrag och stipendier -50 708 -37 519

Personalkostnader, arvoden 2 -13 720 -12 171

OS-relaterade kostnader 3 – -19 121

Övriga externa kostnader -12 299 -9 798

Avskrivning på inventarier 4 -260 -148

Summa kostnader -76 987 -78 757

Rörelseresultat -11 634 1 375

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 2 051 3 632

ÅRETS RESULTAT -9 583 5 007

Resultaträkning
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Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

inventarier 4 393 253

Summa anläggningstillgångar 393 253

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 56 802

Övriga fordringar 6 9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 4 826 2 565

Summa kortfristiga fordringar 4 888 3 376

Kortfristiga placeringar 7 29 990 34 169

Kassa och bank 9 978 12 201

SUMMA TILLGÅNGAR 45 249 49 999

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital 8

Balanserat resultat 36 848 31 841

Årets resultat -9 583 5 007

Summa eget kapital 27 265 36 848

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 609 1 155

Övriga skulder 272 220

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 9 16 103 11 776

Summa kortfristiga skulder 17 984 13 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 249 49 999

Poster inom linjen

Ställda säkerheter  inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Balansräkning
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Redovisningsprinciper

Övergripande redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
samt allmänna råd och rekommendationer från Bokförings-
nämnden.

intäkts- och kostnadsredovisning
Intäkter i form av statsbidrag, och kostnader relaterade till ett 
olympiskt spel redovisas i sin helhet under det räkenskapsår ett 
olympiskt spel genomförs. 

Som huvudprincip intäktsförs sponsor- och licensintäkter vid 
fakturering motsvarande i avtal stipulerade faktureringstid-
punkter. 

Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om bidrag fö-
religger och en tillförlitlig uppskattning av beloppen kan göras.

Samtliga intäkter och kostnader fördelas på aktiviteter vilka redo-
visas i samband med redogörelse för programverksamheterna.

Tilläggsupplysningar

noter

NOT 1  Statsbidrag 2007 2006

Administrationsbidrag 3 000 3 000

Bidrag OS Turin – 19 121

Bidrag elitprogrammet 23 000 23 000

Summa 26 000 45 121

NOT 2  Personal 2007 2006

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

Kvinnor 9 8

Män 10 9

Totalt 19 17

Löner och arvoden

Styrelse 1 668 1 634

Övriga anställda 6 523 5 850

Socialförsäkringsavgifter 3 040 2 741

Pensionskostnader

Styrelse 395 427

Övriga anställda 862 905

Övriga personalkostnader 1 232 614

Summa personalkostnader 13 720 12 171

Löner och arvode till styrelsen utgörs av lön till generalsekreteraren, tillika styrelseledamot, lön till verksamhetssamordnare, tillika styrelsens ordförande. Pensionskostnader 
till styrelse avser generalsekreteraren samt verksamhetssamordnaren. Samtliga pensionsförpliktelser följer allmän plan och täcks genom premier till försäkringsbolag. Inga 
avtal om avgångsvederlag föreligger. Uppsägningtiden för generalsekreteraren är 6 månader ömsesidigt.

Fordringar
Fordringar redovisas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjande-
period på 3-5 år.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffnings- 
resp. marknadsvärde för portföljen i sin helhet då syftet är att 
uppnå riskspridning.
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NOT 2  Personal, forts. 2007 2006

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 10,10% 13,60%

varav långtidssjukfrånvaro 96,20% 97,80%

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 5 5

Män 6 6

Könsfördelning ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 1 1

NOT 3  Olympiskt deltagande 2007 2006

Statsbidrag OS Turin 2006 – 19 121

Summa intäkter – 19 121

OS-relaterade kostnader

OS Turin 2006 – -19 121

Summa kostnader – -19 121

Resultat – 0

NOT 4  Inventarier 2007-12-31 2006-12-31

Anskaffningsvärde iB 483 308

Årets inköp 400 175

Anskaffningsvärde UB 883 483

Ackumulerade avskrivningar iB -230 -82

Årets avskrivning -260 -148

Ackumulerade avskrivningar UB -490 -230

Redovisat värde 393 253

NOT 5  Ränteintäkter och liknande resultatposter 2007 2006

Realisationsresultat fonder 1 218 3 361

Räntor 796 238

Utdelningar 37 33

Summa 2 051 3 632

NOT 6  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2007-12-31 2006-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden nordea 1 632 1 674

Pågående projekt vinter-OS i Vancouver 2010 1 455 127

Upplupen ränta 552 191

Förskott OSF-stöd 261 –

Upplupet RF-bidrag 180 –

Upplupet internationellt bidrag Olympic Solidarity 162 –

Förutbetald hyra 138 135

Övriga poster 446 438

Summa 4 826 2 565
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NOT 7  Kortfristiga placeringar

Andelar
Marknads- 

värde
Anskaffningsvärde 

Redovisat värde

Ränterelaterade värdepapper

institutionell Penningmarknadsfond 1 138 1 178 954

nordea Aktivera ränta 19 009 1 991 2 000

nordea institutionell Räntefond 20 344 2 041 2 000

Aktierelaterade värdepapper

nordea Sverigefond 1 031 851 1 024

nordea Stabil 19 114 1 972 2 010

nordea 1 Stabila aktier 10 442 920 1 000

nordea All Hedge Fund 9 681 978 1 002

Aktieindexobligation nordea Bank Finland

Löptid 2006-02-24 till 2010-06-24 10 090 10 000

nordea FX Carry note 10 000 10 000

30 021 29 990

NOT 8  Förändring i eget kapital
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat
Belopp vid årets ingång 31 841 5 007

Vinstdisposition 5 007 -5 007

Årets resultat -9 583

Utgående balans 36 848 -9 583

NOT 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2007-12-31 2006-12-31

Pågående projekt sommar-OS i Peking 2008 12 629 7 233

Personalrelaterade kostnader 2 148 1 726

Övriga poster 1 326 2 817

Summa 16 103 11 776

Stockholm den 14 mars 2008

Stefan Lindeberg Kerstin Bodin Per-Axel eriksson Tomas gustafson Carin nilsson green
Ordförande

Lennart Pettersson Björn Rosengren Ann-Louise Skoglund Malin eggertz Forsmark Arne Ljungqvist

gunilla Lindberg 
Generalsekreterare
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Sveriges Olympiska 
Kommitté

Organisationsnummer 802002-5667

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens förvaltning i Sveriges Olympiska Kommitté för år 2007. 
Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 21-28. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sve-
rige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revi-
sion innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens til-
lämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskatt-
ningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisning-
en. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens öv-
riga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i 
strid med föreningens stadgar. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2008-04-01

Bo Johansson Ola Spinnars 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Av årsmötet utsedda revisorer
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SOK:s styrelse

Stefan Lindeberg
Ordförande

Carin nilsson 
green

Björn Rosengren
Vice ordförande

Lennart Pettersson

Tomas gustafson
Vice Ordförande

Ann-Louise  
Skoglund

Kerstin Bodin gunilla Lindberg
Generalsekreterare

Per-Axel eriksson Arne Ljungqvist

Malin eggertz 
Forsmark
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Kansli

Ordförande
Stefan Lindeberg 
(Heltidsarvoderad för att
löpande koordinera och  
leda SOK:s verksamhet.)

generalsekreterare
gunilla Lindberg

Assistenter
Carina Tovland 
Veronica Marklund 
Marja von Stedingk

ekonomi
Robert Andersson

iT
Anders Åberg

Media/information
Björn Folin 
Karin Hamberg

Marknad
Annika Runström

Sport
Peter Reinebo 
glenn Östh 
Anders Wiggerud

Projektledning
Olle Anfelt 
Helena Wielinder

Test- och träningsrådgivning
Rickard nilsson 
Leif Larsson 
Pierre Johansson

Utveckling
Hans-Christer Holmberg 
Ola Rawald

Vetenskaplig rådgivare
Bengt Saltin

Övrigt

Olympiska specialförbund (OSF)

Badmintonförbundet 
Baseboll/softbollförbundet 
Basketbollförbundet 
Bob och rodelförbundet 
Bordtennisförbundet 
Boxningsförbundet 
Brottningsförbundet 
Bågskytteförbundet 
Curlingförbundet 
Cykelförbundet 
Fotbollförbundet 
Friidrottsförbundet

Fäktförbundet 
gymnastikförbundet 
gångförbundet 
Handbollförbundet 
ishockeyförbundet 
Judoförbundet 
Kanotförbundet 
Konståkningsförbundet 
Landhockeyförbundet 
Mångkampsförbundet 
Ridsportförbundet 
Roddförbundet

Seglarförbundet 
Simförbundet 
Skidförbundet 
Skridskoförbundet 
Skidskytteförbundet 
Sportskytteförbundet 
Taekwondoförbundet 
Tennisförbundet 
Triathlonförbundet 
Tyngdlyftningsförbundet 
Volleybollförbundet

Recognized specialförbund (RSF)

Bouleförbundet 
Bowlingförbundet 
Budoförbundet 
danssportförbundet

Flygsportförbundet 
Orienteringsförbundet 
Rugbyförbundet 
Sportdykarförbundet

Squashförbundet 
Vattenskidförbundet 
golfförbundet 
Handikappidrottsförbundet

Medlemmar av internationella Olympiska kommittén

Revisorer och valberedning

gunilla Lindberg Arne Ljungqvist Pernilla Wiberg

Bo Johansson och Ola Spinnars ordi-
narie revisorer med Håkan Fjelner och 
Leif Lüch som revisorssuppleanter. 

Valberedningen vald vid årsmötet 
2005 för perioden till årsmötet 2009 
är Pia Zätterström, Helena Lingham, 

Lars-Åke Skager, Raine Söderberg och 
Lars Tigerberg.
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Sveriges Olympiska Akademi (SOA)

Tomas gustafson, ordförande 
Carina Tovland/Anders Åberg,  
sekreterare 
Lotta Falkenbäck 
gunilla Lindberg 
inger Lindholm 
Leif Yttergren 
Stig Pettersson 
Lars-gunnar Björklund 
Björn Walden, t o m 2007-03-26 
Tomas Persson, fr o m 2007-03-26 
gunnar Larsson

Adjungerade: 
Björn Folin 
Christer Lignell

Adjungerade OS i skolan 
elisabeth danielsson 
Christian Törnqvist 
Thomas Andersson 
Anna Lundström

Adjungerad för IOA-deltagarnas 
nätverk: 
Ulf Bjöns

Adjungerade IOA-deltagare: 
Anna-Karin Jejlid, t o m 2007-09-17 
erik Johansson, fr o m2007-09-17

Jonas edman, skytte, ordförande 
Magdalena Forsberg, skidskytte,  
vice ordförande  
Peja Lindholm, curling, ordförande  
t o m 2006-11-14 
Johanna Sjöberg, simning 
Caroline Jönsson, fotboll 
Johan eriksson, kanot 
Staffan Olsson, handboll

danijela Rundqvist, ishockey,  
f r o m 2006-11-14 
Maria Roth, ishockey,  
t o m 2006-11-14n

elitidrottsrådet
Stefan Lindeberg

idrottsakademin

Per-Axel eriksson

Bosökommittén
Stefan Lindeberg,  
adjungerad

internationell representation

internationella Olympiska  
Kommittén
gunilla Lindberg, vice ordförande 
Arne Ljungqvist, ledamot 
Pernilla Wiberg, ledamot

Aktivas kommission
Pernilla Wiberg

Presskommissionen
gunilla Lindberg

Koordinationskommittén  
för Vancouver 2010
gunilla Lindberg 
Pernilla Wiberg

Koordinationskommittén  
för London 2012
gunilla Lindberg

Koordinationskommittén  
för Sochi 2014
gunilla Lindberg

Medicinska kommissionen
Arne Ljungqvist, ordförande

etiska kommissionen
Pernilla Wiberg

Programkommissionen
gunilla Lindberg

Association of national Olympic 
Committees (AnOC)
gunilla Lindberg, generalsekreterare

Olympic Solidarity
gunilla Lindberg

World Anti doping Agency
Arne Ljungqvist, vice ordförande

europeiska Olympiska  
Kommittéerna
gunilla Lindberg, styrelsemedlem

eOC:s tekniska kommission
gunilla Lindberg, ordförande

new Ways of Communication
Björn Folin

SOK:s aktivas kommitté
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