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Omslagfoto: Christian Olsson bar den svenska fanan vid
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”idrottens idé är att bygga broar och skapa möten
istället för att stänga dörrar.”

2008 – hög tid att bryta trenden
Olympiska Spelen i Peking blev som väntat mycket välorganiserade med dramatiska tävlingar på spektakulära arenor och en
OS-by som var den bästa hittills - färdig i god tid med all teknik
på plats, och med gräs, blommor och träd på gårdarna. Den
fungerade faktiskt som en by där ”hela världen” kunde mötas.

tiva var med och kämpade om medaljer i många idrotter, åt att
många debutanter klev fram och tog för sig och åt veteraner
som lyfte sig och var bättre än någonsin. Och det är faktiskt så
att vi tog 33 topp-åtta placeringar mot 27 i Aten. Bredden ﬁnns
men toppen är gles och gulden saknas.

Men vägen till OS var inte enkel och debatten stundtals het.
OS i Peking gav möjlighet att rikta världens blickar mot förhållandena i Kina och olika politiska och ideella organisationer tog
vara på den. Men periodvis var det inte förhållandena i Kina
som var måltavlan utan snarare OS i sig och idrotten.

Att ”vi hade stolpe ut” är en dålig ursäkt och drabbar alla länder. Problemet är att vi är inne i en trend med vikande internationell konkurrenskraft. Det är inte en slump. Det hjälper inte
att ”träffsäkerheten” är så stor att 30 % av talangerna i SOK:s
program efter ett antal år har medaljkapacitet vid VM och OS
– när det blir färre och färre som får den chansen. Och så har
det sett ut de senaste fyra-fem åren.

Idrottens idé är att bygga broar och skapa möten istället för att
stänga dörrar. SOK följde den linjen och var konsekvent om att
IOC:s regler mot demonstrationer skulle följas, men att yttrandefriheten gällde för medlemmarna i truppen. Information
om värdlandets historia, kultur, politik och sociala förhållanden
ingick som vanligt i truppens förberedelser och gavs också till
förbund och sponsorer.
SOK satte målet åtta medaljer inför OS. Det skulle kunna vara
nåbart med ett riktigt bra utfall på plats. Skulle utfallet bli som
i Aten skulle vi hamna på de fyra som internationella prognoser
pekade på. Resultatet blev att truppen vann sex medaljer, men
”förlorade” en av dem.
Visst stördes prisceremonin när Ara Abrahamian la ner sin medalj och lämnade scenen i frustration över hur det internationella
brottningsförbundet hanterat reglerna. Upprättelsen kom dels
när CAS (idrottens internationella skiljedomstol) konstaterade
att det inte handlade om en bedömningsfråga utan om att man
helt hade åsidosatt både sitt eget regelverk och IOC:s om de
aktivas rättigheter, dels när det internationella förbundet nu
ändrat sina regler och IOC sagt att man framöver ska följa upp
att deras regler är på plats i alla idrotter före spelen.
Resultatet vid OS är godkänt med tanke på hur truppens konkurrenskraft såg ut inför spelen. Vi kan glädjas åt att våra ak-

Samtidigt med att omvärlden satsar - ur svenskt perspektiv - enorma resurser på att ge ﬂer av sina idrottsungdomar chansen att
konkurrera internationellt, så går det åt andra hållet i Sverige.
Även om SOK:s resurser ökar - och 2008 blev ett rekordår med
över 50 miljoner kronor i sponsorintäkter – så undermineras
detta av att grunden inte är på plats i förbundens egna landslagsprogram. Kostnaden ökar för varje aktiv i SOK:s program
och färre och färre får därmed plats i våra program.
Det är ett sedan länge påtalat behov att förbunden behöver mer
pengar till sina landslagsprogram så att ﬂer kan komma in i en
internationell satsning, visa framfötterna och kanske ta plats i
SOK:s program. Med mindre hål i förbundens egna satsningar
kan SOK:s program få den funktion det ska ha – att förstärka
i det sista steget mot världstopp – och då skulle SOK:s resurser
också räcka till ﬂer.
2008 presenterades den statliga idrottsstödsutredningen och för
första gången föreslogs att det statliga stödet till idrotten också
skall ha stärkt internationell konkurrenskraft som syfte. Det
följdes upp av regeringen i den idrottspolitiska propositionen
i februari 2009. Det är ett genombrott, som väcker förhoppningar. Det förstärks ytterligare av att regeringen i januari 2009
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Peking-spelens
huvudarena, Fågelboet.
Foto: Jack Mikrut, SOK.

beslutade att 135 miljoner kronor av de vinstdelningspengar
(Svenska Spels vinst 2007) som RF ﬁck 2008 får användas för
ett förbundsövergripande behovsstyrt stöd till elitsatsningar.
Nu ﬁnns möjligheten att snabbt vända trenden, men organisationsfrågorna har fortsatt att ta kraft.
Vid årsmötet 2007 ﬁck SOK:s styrelse i uppdrag av OSF att
teckna ett samarbetsavtal med RF om elitstödet och ett samlat uppträdande från idrottens sida. Frågan togs upp i de återkommande överläggningarna mellan representanter för RS och
SOK:s styrelse, men avvisades av RS efter sommaren med hänvisning till att man då tillsatt organisationsutredningen.
Inför 2008 initierade SOK:s styrelse en utvärdering av elitprogrammet mot bakgrund bl. a. av trenden med ökade kostnader, färre aktiva i programmen och ambitionen att ytterligare
öka effekten på tillgängliga resurser. Parallellt förde styrelsen en
framtidsdiskussion om SOK skulle kunna stärka det olympiska
värdet brett inom idrotten och hos allmänheten, stärka positionen på sponsormarknaden, bidra till inspiration och långsiktig
utveckling i de olympiska idrotterna och även kunna erbjuda
sin kompetens för uppdrag inom idrotten som ligger nära
SOK:s kärnverksamhet för att på så sätt bidra till effektivitet.
Läget i dessa diskussioner redovisades för den av RS tillsatta
organisationsutredningen under våren 2008 och för medlemsförbunden vid SOK:s årsmöte i april 2008. Det innebar bl. a.
en ”beredskap” att på uppdrag genomföra ett elitstöd även för
de förbund som inte har idrotter på OS-programmet.
I augusti 2008 tog RS ställning för att svensk idrott bör ha en
samordnad idrottsorganisation på central nivå – ”det innebär
att vi anser att RF och SOK bör gå samman i en organisation”.
I början av november föreslog RF:s organisationsutredning i
princip samma sak. Omedelbart därefter inleddes en dialog
mellan ordförandena i SOK och RF för att pröva möjligheten

till en avtalslösning för ett samlat och utbyggt elitstöd och ett
samordnat uppträdande. I slutet av december presenterade
SOK en skiss till ett långtgående samarbetsavtal för att lösa
dessa frågor, men med respekt för organisationernas självständighet. I mitten av januari 2009 avvisade RS detta. Vid samma
tidpunkt erbjöds delar av SOK:s personal att gå över till RF för
att under RS ledning bygga upp ett samlat elitstöd.
SOK:s styrelse kallade då till ett extra medlemsmöte den 12 februari 2009 för att återrapportera sitt förhandlingsuppdrag och
snabbt få medlemmarnas besked om inriktningen framöver.
Mötet beslutade enhälligt att SOK:s självständighet ligger fast
och att en avtalslösning med RF fortsatt skall eftersträvas. Mötet
beslutade också att en särskild förhandlingsgrupp skulle utses av
SOK:s styrelse för att underlätta att ett avtal om ett samlat elitstöd kommer på plats och att en rekommendation skulle riktas
till RS att förfara på samma sätt. Dessa grupper är nu utsedda.
Med organisationsfrågan förd åt sidan är förhoppningen att en
snabb lösning kan nås så att de nya resurserna för elitsatsningar
kan börja göra nytta.
Svenska folket älskar OS och hoppas mycket på våra aktiva. Nu
måste ﬂer lovande aktiva få chansen att via förbundens landslagsprogram börja sin internationella satsning, visa att de har potential och få möjligheten via SOK:s program att göra den hundraprocentiga satsning mot världstoppen som de drömmer om.
Framgångar på den internationella arenan ger energi och föder
drömmar hos nya generationer av unga aktiva. Vägen framåt
bjuder på nya utmaningar. Vi behöver våra partners för att möta
dem. 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 idrotten, 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 satsningar möjliga.

ÅRSREdOViSning SOK 2008

6

Uppdrag och program

ELITPROGRAM (gemensamt)

SOK:s huvuduppdrag är:

Intäkter

”Att utnyttja den gemensamma tillgången, 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 elitprogram, ”Olympisk Offensiv 2005-2012”
(februari 2005).

Statsbidrag
- avgår statsbidrag till
OS-genomförande
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag RF
Bidrag BOCOg
Övriga intäkter
Summa intäkter

• En strategi för arbetet med marknadsföring och sponsring
(hösten 2004).

Administrativa kostnader

Elitprogrammet

Avskrivning inventarier

Mål
Sveriges främsta och mest lovande aktiva skall få optimala förutsättningar att förbereda sig för kommande Olympiska Spel.

Personalkostnader, arvoden

Resultat
Drygt 30% av de som kommit in i programmet som talanger
har lyckats ta steget till medaljkapacitet vid VM och OS efter
fyra-fem år. Satsningen på elitprogrammet 2008 har varit 65
mkr eller över 75 mkr om även de direkt OS-relaterade förberedelserna räknas in. Den ökade satsningen på tränarna slår
igenom. Snittkostnaden per aktiv ökar snabbare än beräknat,
vilket gör att antalet aktiva i programmet minskat ytterligare
och i genomsnitt under året varit 145, plus tre lag. Färre aktiva i
stödgrupperna ger färre som tar steget till medaljkapacitet och en
trend som leder till försvagad internationell konkurrenskraft.
Antalet utmanarsatsningar har utökats som planerat. Inom
supportprogrammet har resursteamet förstärkts och ytterligare idrottsspeciﬁk kompetens kopplats in i utvecklingsarbetet.
Gemensamma aktiviteter för ledare och aktiva har genomförts
som planerat.

2008

2007

23 000

23 000

-1 606

–

2 133

1 638

140

360

1 552

–

488
25 707

–
24 998

-3 069

-2 849

-117

-130

Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-793
-3 979

-777
-3 756

Årets resultat

21 728

21 242

• OSF har fått, eller får, stöd för att ta fram en väl förankrad
utvecklingsidé för vägen till världstoppen (”Utvecklingstrappa”), en uppdaterad analys av vad som krävs för pallplats på
VM/OS inom fyra-fem år (”Kravanalys”), ett uppföljningsprogram 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 samråd 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-förberedelserna för Peking 2008.

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

För vinteridrotterna fortsatte satsningarna mot OS i Vancouver
2010.

• Stödet är riktat samt behovs- och kvalitetsstyrt.

De senaste åren har SOK kunnat öka insatsen och ambitionen
är att kunna fortsätta resurs- och stöduppbyggnaden. För att
fullt ut kunna genomföra det gällande Elitprogrammet bör
ﬁnansieringen uppgå till cirka 85 miljoner kronor per år.

• 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 fyra-fem
år. Stor uppmärksamhet har lagts på kvalitet i vardagen, de
aktivas tränarstöd och internationellt tävlande.
• Träningsfrågorna är i fokus. SOK:s resursteam ger kompetensstöd till tränare och aktiva för utveckling av träningsprocesser, medicinsk support och ledarutveckling. FoUkopplingarna har blivit starkare med samarbetet inom
OPC (Olympic Performance Center i Stockholm) och VSC
(Vintersportcentrum i Östersund)

Både för sommar- och vinteridrotterna har samtidigt det långsiktiga utvecklingsarbetet och utmanarsatsningarna fått stort
utrymme under 2008.

Det tredje året i den olympiska fyraårscykeln är normalt det
dyraste men snittkostnaden per aktiv för aktiviteter och tränarstöd har ökat så snabbt att kostnaderna 2008 översteg de som
gällde 2007.
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 ska 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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Jörgen Persson skapade
”pingisfeber” på hemmaplan
med sitt singelspel.
Jörgen hamnade precis
utanför prispallen.
Foto: Jack Mikrut, SOK.

ELITPROGRAM (Topp- och talangprogram) 2008

2007

Lämnade bidrag och stipendier
Bidrag OSF

-33 426

-35 942

Stipendier aktiva
Summa bidrag och stipendier

-8 615
-42 041

-9 036
-44 978

Årets resultat

-42 041

-44 978

Under 2008 har elitprogrammet utvärderats vilket kommer att
leda fram till en revidering av de gällande riktlinjerna

Topp- och talangprogrammet
Syfte
Sveriges främsta aktiva skall få optimala förutsättningar att förbereda sig inför kommande OS och de mest lovande talangerna skall få optimala möjligheter att ta steget till den absoluta
världstoppen. Programmet har under 2008 haft sommar-OS
2008 och 2012 samt vinter-OS 2010 och 2014 som mål.
Verksamhet
Vid ingången av 2008 omfattade programmet 151 aktiva och tre
lag. Av dessa var 97 aktiva och ett lag (fotboll dam) från sommaridrotter samt 54 aktiva och två lag (ishockey dam och herr)
från vinteridrotter.
De utvärderingar och kompletteringar som gjorts löpande under året har medfört att det vid årets slut fanns 123 aktiva och
fyra lag i programmet varav 72 aktiva och två lag (fotboll och
handboll dam) i sommaridrotter och 51 aktiva och två lag (ishockey dam och herr) i programmet.

OSF har sedan hösten 1998 sammantaget nominerat cirka 1100
aktiva, varav cirka 450 tagits in i topp- och talanggruppen.
På samma sätt som tidigare bestäms stödet utifrån en individuell 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 dennes personlige tränare samt OSF:s sportsliga ledning. Stöd har
också givits till vissa grupp- eller ledningsinsatser av strategisk
karaktär i OSF:s landslags- och OS-förberedande program.
Under året har ”aktivavtalet” omfattat alla aktiva. Avtalet 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 till de aktiva.
De aktiva är föremål för en regelbunden uppföljning och om
inte resultat och/eller utvecklingstrenden pekar åt rätt håll efter
ett antal år får den aktive lämna programmet.
Satsningen har hittills (1998-2008) varit en stor framgång. 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.
Ett väl fungerande och nära samarbete med fortlöpande uppföljning och dialog mellan OSF:s sportsliga ledning och SOK:s
kontaktpersoner är en förutsättning för Topp- och talangprogrammet, genomförandet av de individuella utvecklingsplanerna samt samordning med och utveckling av OSF:s landslagsprogram. Samarbetet och stödet samt regler och villkor för
detta dokumenteras årligen i ett avtal mellan SOK och OSF.
Under 2008 har Topp- och talangprogrammet utvärderats för
perioden 2005-2008. Utvärderingen visar på mycket positiva
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effekter av policy, verktyg och genomförande av programmet.
Kvalitetshöjningar i vissa delar av genomförandet samt en förstärkt uppföljning av aktiva och projekt såväl från SOK som
OSF är möjliga förbättringsområden. Avgörande är att ﬂer aktiva kan beredas plats i Topp- och talangprogrammet som med
sitt behovs- och kvalitetsstyrda stöd och med de skräddarsydda
lösningarna under perioden väl har fyllt sin roll som sista trappsteget till världseliten. Detta kräver utökade resurser såväl för
OSF:s egna landslagsprogram som för SOK:s stöd.

Utmanarprogrammet
Syfte
Fler aktiva skall få en bra förberedelse för en fullvärdig satsning
mot världstoppen. Programmet ska bidra till en bra rekryteringsbas för Topp- och talangprogrammet.
Verksamhet
Utgångspunkten är att innan en välgrundad långsiktig handlingslinje är på plats och väl förankrad i berört OSF kan behovet av och inriktningen på ett eventuellt stöd till en utmanarsatsning inte prövas. En annan viktig princip är att SOK:s stöd
endast ska 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 resulterat i att de ﬂesta grenarna under 2007 och 2008 reviderade sina
kravanalyser och s.k. utvecklingstrappor.
Totalt har 24 utmanarsatsningar varit i gång under 2008. De
ﬂesta innebär stöd till en grupp aktiva med utbyggt tränarstöd,
möjligheter till att få erfarenheter av internationellt tävlande
samt olika utbildnings- och träningssamlingar. I slutet på året
avslutades sommargrenarnas utmanarsatsningar medan vintergrenarna som startade senare fortsätter sina utmanarsatsningar
även under 2009.
I utvärderingen av Utmanarprogrammet konstaterades att utfallet av Utmanarprogrammet 2005-2008 ej varit det förväntade.
Utmanarsatsningarnas kvalité i genomförande och uppföljning
har inte nått avsedd nivå och antalet aktiva som blivit redo för
Topp- och talangprogrammet har varit alltför få.
Utmanarprogrammet står inför en radikal förändring där specialinsatser för vissa tränare/talangutvecklare (nyckelpersoner) blir
kvar som instrument medan de tidigare gruppsatsningarna ersätts av en möjlighet för vissa unga mycket lovande aktiva att
tidigare ta steget in i Topp- och talangprogrammet.

2008

2007

Bidrag OSF
Summa bidrag

-9 058
-9 058

-5 730
-5 730

Årets resultat

-9 058

-5 730

ELITPROGRAM (Utmanarprogram)
Lämnade bidrag

Förhoppningsvis kommer OSF att få ökade möjligheter att i
egen regi göra långsiktiga satsningar med delar av ett nytt statligt ”landslagsstöd” via RF.

Supportprogrammet
Syfte
Tränare och aktiva skall ha tillgång till högsta möjliga kompetens och service på olika områden av betydelse för prestationsutveckling, toppresultat och mästerskapsframgång.
Verksamhet
Under 2008 har utvecklingsarbetet i samspel med sommaridrotterna fokuserats på OS-förberedelserna samt fortsatt revidering
av kravanalyser, framtagandet av utvecklingstrappor och dokumentation av egna och internationella träningskoncept samt
utvärderingar av OS-resultaten och OS-genomförandet samt
OS-förberedelserna inför Peking.
Inför OS i Vancouver har förändringar gjorts i ﬂera grenars
uppläggning av satsningarna och nya utvecklingsmoment har
tillförts. Det har gjort att säsongen 2007-2008 i ﬂera fall fått
karaktären av ”utvecklingsår”. Revidering av kravanalyserna
har fortsatt liksom framtagande av utvecklingstrappor och dokumentation av träningskoncept.
Ledarprogrammet med sikte på OS i Peking 2008 respektive
OS i Vancouver 2010 har avslutats respektive fortsatt.
För sommaridrotterna har två större coachseminarier genomförts för ledare, tränare och specialister som på olika sätt arbetar
med lag eller aktiva som planerades att ingå i den blivande OStruppen i Peking 2008. Coaching, ledarskap, OS-erfarenheter
och OS-planering har stått på programmet. Förutom dessa seminarier har ett förstärkt program genomförts för headcoacher
som innefattat också individuella utvecklingsinsatser. För fem
ledningsteam har egna samlingar och/eller projekt 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 seminarium har också genomförts vid vintersportcentrum i Östersund
för landslagstränare i skidgrenarna inriktat på tränings- och
utvecklingsfrågor.
Det förstärkta programmet för individuell kompetensutveckling av ledare och tränare kopplat till aktiva i Topp- och talangprogrammet som startade efter Turin har fullföljts 2008.
Programmet bygger på en individuell behovsinventering, utvecklingsplaner och skräddarsydda utvecklingsinsatser i främst
tränings- och ledarskapsfrågor.
Träningsfrågorna har under 2007 och 2008 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. Resurspersoner för
idrottsspeciﬁk utveckling och uppföljning har arbetat kopplat till åtta grenar. Resurspersoner ﬁnns också för områdena
teknikutveckling, kost och prestationspsykologi samt coach-
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Thomas Johansson och
Simon Aspelin jublar
efter semifinalsegern i
tennisturneringen.
Foto: Jack Mikrut, SOK.

utveckling. Två större samlingar med hela resursteamet har 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/träningsuppföljning 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. FoUkopplingarna har blivit tydligare främst genom fortsatt gott
samarbete med VSC i Östersund och genom försöksverksamheten med OPC i Stockholm. OPC är ett samarbete mellan

ELITPROGRAM (Supportprogram)

2008

2007

Projektrelaterade kostnader
Utvecklingsprogram - Aktiva

-151

-464

Utvecklingsprogram - Ledare

-182

-204

Resursteam

-6 136

-5 230

FoU, projekt

-807

-675

Medicinsk support

-1 973

-1 756

Övrigt
Summa bidrag

-30
-9 279

-32
-8 361

Årets resultat

-9 279

-8 361

SOK, KTH och GIH med tydlig inriktning mot prestationsutveckling inom elitidrotten. Syftet är att få tillgång till intressant spetskompetens för utveckling och utvärdering samt att
engagera ﬂer forskare i för elitidrotten relevanta FoU-projekt.
Projektet ska utvärderas under 2009.
Det kontinuerliga medicinska stödet har under året genomförts med hög kvalitet främst genom samarbetet med Artroclinic avseende 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 löpande medicinska supporten har arbetet i det medicinska teamet inför OS i Peking intensiﬁerats under 2008.
Det goda samarbetet med Folksam har fortsatt avseende Elitidrottsförsäkringen för aktiva i Topp- och talangprogrammet.
Detta är en hörnpelare i det medicinska stödet. Samarbetet
med RF avseende dopingtester och information om antidoping fungerar fortsatt utmärkt.
Utvärderingen av Supportprogrammet visar att ansträngningarna och resurserna bör ökas i FoU-frågorna. Fler projekt med
kompetensstöd från forskarvärlden och mer utvecklingsarbete
i vardagen utifrån tränarinitiativ behöver igång.
En nyckelfråga inför framtiden är tränarnas kompetensnivå,
framförallt i träningsfrågorna. Ökade individuella kompetenshöjningsinsatser samt ett utökat coachprogram mot kommande OS planeras, men också påverkan för ökat kvaliﬁcerat
akademiskt och idrottsligt arrangerat utbildningsutbud för
junior- och elittränare.
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kuoka, kompletterande boendelösningar i Peking, resor, OSutrustning, utvecklingsprogram för coacher, gemensam planering och stöd till lagens slutförberedelser, OS-truppens service i
övrigt, OS-uttagningar samt administrativt arbete.
Många idrotter besökte Peking i anslutning till testävlingar,
VM, WC eller träningsläger i Peking och andra orter i Kina. En
del idrotter har också besökt Fukuoka i Japan som var platsen
för den precamp som arrangerades innan OS. SOK har varit
behjälplig vid dessa resor.
SOK har haft mycket goda kontakter med Organisationskommittén i Peking. Ett ﬂertal besök gjordes i Peking för att underlätta förberedelserna för OS-deltagandet.
Förberedelserna för Vancouver är långt framskridna. SOK har
gjort ﬂera besök i OS-området Vancouver/Whistler tillsammans
med förbundskaptener för vinteridrotterna. Behovet av förläggningar utanför OS-byn har säkrats och lämpliga lösningar för
slutträning inför OS har säkrats på bland annat Vancouver Island och i Kelowna.
Eftersom både Gunilla Lindberg och Pernilla Wiberg ingår i
IOC: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 (National Olympic Committees) och de aktiva.

Rolf-Göran Bengtsson tog silver efter en dramatisk omhoppning.
Foto: Scanpix.

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

genomförande av olympiskt deltagande
Tekniska förberedelser för olympiskt
deltagande
Mål
SOK ansvarar för de praktiska förberedelserna för svenska truppers deltagande i Olympiska spel och Europeiska Olympiska Ungdomsfestivaler (EYOF, s.k. Ungdoms-OS). De svenska trupperna
skall ges optimala förutsättningar för att prestera bra resultat.
Resultat
Aktivas och ledares utvärdering av OS i Peking visade att de
mycket omfattande slutförberedelserna inför OS i Peking och
servicen till OS-truppen på plats genomfördes på ett utmärkt
sätt. Huvuddelen av de aktiva som var aktuella inför OS hade
varit på plats i Peking före spelen. Ett utvecklingsprogram för
coacher genomfördes inför tävlingarna. Vancouver har besökts
inför OS 2010 och den tekniska planeringen och många lösningar är redan på plats.
Verksamhet
Förberedelserna för det olympiska deltagandet och genomförandet av sommar-OS i Peking 2008 och vinter-OS i Vancouver
2010 har präglat verksamheten under året.
De tekniska slutförberedelserna inför OS i Peking innebar ett
väsentligt ökat arbete jämfört med tidigare. Precampen i Fu-

Mål
SOK organiserar och leder det svenska deltagandet vid OS. En
långsiktig vision gäller - 20 medaljer i ett sommar-OS och elva
medaljer i vinter-OS. Konkreta resultatmål formuleras inför
varje OS. Inför OS i Peking formulerades målet åtta medaljer.

OLYMPISKT DELTAGANDE
Statsbidrag OS
- tillkommer statsbidrag från
Elitprogrammet

2008

2007

36 534

–

1 606

Fakturerade kostnader OSF
Bidrag Olympic Solidarity
Summa intäkter

–
630

–
38 140

–
630

Projektrelaterade kostnader
OS Peking 2008

-38 140

EYOF/vinter-07
EYOF/sommar-07
Summa kostnader
Årets resultat

–
-450

-38 140

-462
-912

0

-282
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Emma Johansson och
Gustav Larsson tog båda silver.
Emma i linjeloppet och
Gustav i tempoloppet.
Foto: Jack Mikrut, SOK.

SOK organiserar och leder också det svenska deltagandet i European Youth Olympic Festival (EYOF eller ”Ungdoms-OS”)
och det nya Youth Olympic Games (YOG).
Resultat
Det konkreta medaljmålet uppnåddes inte. Truppen vann sex
medaljer, men en av dessa förlorades efter diskvaliﬁceringen av
Ara Abrahamian för hans protest vid prisceremonin.
Målet baserades på att vi efter OS i Aten kunnat se en minskande internationell konkurrenskraft. Detta är en följd av att
antalet aktiva i topp- och talanggruppen undan för undan har
reducerats efter 2004. Färre talanger i programmen gör att färre
tar steget till toppgrupp och att färre aktiva åker till OS med
dokumenterad medaljkapacitet.
Statistiken för de senaste åren visade att resultatet i Peking, med
ett utfall som motsvarade OS i Aten, skulle kunna stanna vid
fyra medaljer, vilket för övrigt var prognosen för Sverige i en
internationell studie.
Verksamhet
OS-truppen till Peking bestod att 133 aktiva (jmf 119 i Aten).
För första gången deltog ﬂer svenska kvinnor (83) än män (50) i
ett spel. Den negativa trenden (sedan 1992) av den manliga numerären är anmärkningsvärd. Knappt 60% av de aktiva var nya
olympier, en hög siffra. OS-truppen bestod också förutom centrala ledningen och det medicinska teamet av 65 ledare, en ganska rutinerad skara men med väldigt få kvinnor, enbart 15%.
Utvärderingen av OS i Peking ger vid handen att resultatet
var ”ok, men inte bra”! Målet på åtta medaljer nåddes inte.
Samtidigt visade mästerskapsresultaten från 2007 och de internationella prognoserna mot ett realistiskt utfall på fyra-fem
svenska medaljer. Analysen pekar på att OS-truppen i Peking
var sämre (24 stycken toppgrupp 2008 mot 35 stycken 2004)

än i Aten men med ett bättre relativt medaljutfall (sex stycken
2008 mot sju stycken 2004) och ﬂer topp-åtta placeringar (33
stycken 2008 mot 27 stycken 2004). Sportsligt så fanns det
en ganska stark ”ung potential” i truppen men totalt sett har
vi i sommargrenarna klart tappat i konkurrenskraft och bristen på guldmedaljer (ingen 2008 mot fyra stycken 2004) är
också uppenbar!
Utvärderingen från Peking pekar, liksom från tidigare OS under 2000-talet, tydligt på att vi tekniskt-praktiskt kan förbereda
och genomföra OS på ett mycket bra sätt. Förutsättningen är
att OS-förberedelserna behöver startas allt tidigare och kräver
allt större resurser. Precampen i Fukuoka genomfördes väl och
var mycket lyckad. Samarbetet med OSF:s landslagsledningar
var mycket gott både inför och under spelen.
OS-förberedelserna med Olympic camp, precamps och Peking-besöken åren före OS bidrog starkt till att genommförandet av OS fungerade bra. Det medicinska arbetet skattades
mycket högt under OS men förbättringar i det medicinska
stödet under olympiaden under åren innan är viktigt för ﬂera
idrotter. Ledarskapet i OS får överlag högt betyg. Dock ﬁnns
undantag. Några påpekanden handlar om OS-erfarenhet, målsättningsfrågor, omvärldsanalys, tränarkompetens och ledarlagets samarbete.
Den samlade utvärderingen visar på att OS genomförs på ett
utmärkt sett av såväl SOK som OSF:s ledare och aktiva. Resultatet är gott i förhållande till truppens styrka, där Pekingtruppen var sportsligt svagare än den i Aten. Utvärderingen
pekar också på att det är i arbetet med prestationsutveckling
under hela olympiaden (fyraårsperioden) som den sportsliga
förbättringspotentialen ﬁnns.
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Det svenska kungaparet är alltid
lika entusiastiska supportrar till
den svenska OS-truppen.
Foto: Jack Mikrut, SOK.

Övrig internationell verksamhet
Syfte
SOK svarar för Sveriges representation och samarbete inom
den olympiska rörelsen. Möjligheten att där påverka idrottens
utveckling utifrån våra värderingar och intressen skall utnyttjas.
Det gäller också de nationella olympiska kommittéernas intressen beträffande rättigheter, marknadsföring och ekonomi inom
den olympiska rörelsen.
Verksamhet
Den idrottspolitiska verksamheten inom den olympiska rörelsen har ökat högst väsentligt under det senaste decenniet. SOK
har, särskilt genom sin generalsekreterare Gunilla Lindberg, en
aktiv roll inom Internationella Olympiska Kommittén (IOC),
Association of National Olympic Committees (ANOC) och
Europas Olympiska Kommittéer (EOC) med styrelser och
kommittéer samt Arne Ljungqvists arbete inom IOC och
WADA. (Internationell representation se sid 41.)
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. Dessutom har Sverige stort inﬂytande i WADA genom Arne Ljungqvist som utsågs som organisationens vice ordförande vid WADA:s kongress i Madrid i
November 2007.
Vid IOC:s sessionen i Guatemala 2005 fattades beslut om att
införa Youth Olympic Games på världsnivå med deltagande av
samtliga 205 medlemsländer och de 26 olympiska idrotterna.

Antalet deltagare skall maximeras till cirka 3 700 för sommarspelen och 1.500 för vinterspelen. Den första upplagan av Summer Youth Olympic Games kommer att äga rum i Singapore i
augusti 2010 och förberedelserna för dessa spel är intensiva för
att genom de internationella specialförbunden fastställa kvaliﬁceringsregler och kvoter för respektive NOC.
De första Youth Olympic Winter Games äger rum i Innsbruck
2012. Pernilla Wiberg var ordförande i IOC:s utvärderingskommissionen för dessa spel och har också utsetts som ledamot i IOC:s koordinationskommission som bevakar förberedelserna.
Beslutet om värdstad fattades av IOC i december 2008. Övriga
kandidater var Lillehammer, Norge och Kuopio i Finland.
Kandidatstäderna för OS 2016 utsås av IOC:s exekutiv i juni
2008. Chicago, Madrid, Rio de Janeiro och Tokyo gick vidare
till slutomgången. Doha i Qatar uppfyllde inte IOC:s kriterier
för att bli kandidatstad.
Val av OS-arrangör 2016 sker i oktober 2009 vid IOC:s session
i Köpenhamn.

Marknadsföring och finansiering
Mål
Grunden skall läggas för att långsiktigt säkerställa ﬁnansieringen
av SOK:s nya elitprogram (2005-2012) på minst samma nivå som
den föregående programperioden. Det långsiktiga målet är att
kunna öka den årliga satsningen på elitprogrammet till 85 miljoner kronor varav häften via samarbeten med näringslivet. För
2008 var ambitionen att nå en ökad kommersiell intäkt så att
genomsnittet över de senaste åren når en nivå på drygt 40 mkr.
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Resultat
Sponsorintäkterna uppgick under 2008 till 50,7 miljoner kronor. Det är en högre nivå än någonsin tidigare. Samtidigt ökar
variationen i sponsorintäkter mellan olika år och ett OS-år, särskilt vid ett sommar-OS, är de väsentligt högre än mellanåren.
Intäktsnivån för 2008 innebar att målet för den genomsnittliga
årliga intäkten uppnåddes.
Verksamhet
Under året bestod SOK:s sponsorgrupp av tio företag samt de tolv
företag som även är IOC:s Top Sponsorer. Det amerikanska företaget Jet Set Sport är ny sponsor och partner för SOK:s gästprogram
och biljettagent på den svenska marknaden från 2008 till 2014.
Olympiatravet gav SOK en intäkt på 9,5 miljoner kronor. Årets
ﬁnaltävling genomfördes den 19 april på Åby travbana. Sedan
starten 1979 har Olympiatravet genererat 155 miljoner kronor.
Samarbetet med Nordea Fonder AB och Olympiafonden är en
annan av SOK:s hörnpelare. Under 2008 inbringade fonden
4,8 miljoner kronor och från starten 1988 har SOK sammanlagt
tagit emot 97,8 miljoner kronor.
OS-året 2008 innebar givetvis mycket aktivitet inför och under spelen i Peking. SOK:s gästprogram under OS inkluderade
nästan 250 sponsorgäster vilket var många ﬂer än tidigare spel.
Förutom mycket idrott innehöll programmet mottagningar på
ambassaden, kulturella utﬂykter till Kinesiska muren och Förbjudna Staden.
På hemmaplan genomfördes åter igen ”Olympic Airport” på
Arlanda ﬂygplats under OS. Tillsammans med ett antal sponsorföretag gav SOK och Arlanda allmänheten en smak av OS
med TV-sändningar på storbildsskärm, intervjuer med idrottare och ﬁrande av medaljörernas hemkomst. I samarbete med
ﬂera Olympiska specialförbund kunde besökarna prova och få
veta mer om bl.a. badminton, sportskytte och segling.

2008

2007

Sponsor- och licensintäkter

MARKNADSFÖRING

50 712

35 523

Övriga intäkter
Summa intäkter

487
51 199

615
36 138

Projektrelaterade kostnader
OS i Skolan

-237

-231

-1 168

–

Personalkostnader, arvoden

-1 809

-1 618

Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-1 275
-4 489

-1 539
-3 388

1 200

1 224

47 910

33 974

gästprogram OS i Peking
Administrativa kostnader

Finansiellt netto
Årets resultat

Huvuddelen av den svenska truppens presskonferenser inför tävlingarna
hälls på det svenska gästhotellet. Här möter Carolina Klüft den
svenska mediekåren. Foto: Jack Mikrut, SOK.

Under våren genomfördes för första gången ”Sponsor-OS” på
Stadion. Efter inmarsch och tändning av elden tävlade åtta
sponsorföretag i tio grenar.
Flertalet företag hade tagit chansen att bjuda in anställda som
publik. Lagen coachades av kända idrottsproﬁler. Evenemanget
var mycket lyckat och kommer att upprepas. Vinnande företag
blev AstraZeneca.
Företagen i SOK:s sponsorgrupp inbjöds till två idrottsevenemang under året, VM i skidskytte i Östersund och VM i
konståkning i Göteborg. Ett mycket uppskattat inslag, vid båda
tillfällena, var den förhandsinformation som företagsrepresentanterna ﬁck av aktiva konståkare respektive av förbundskaptenen i skidskytte.
SOK genomför regelbundet sponsormöten för information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Vid två tillfällen kombinerades
dessa möten med att prova på en olympisk idrott. Under 2008
ﬁck deltagarna prova på bågskytte och badminton.
Närheten till idrotten, ledare och aktiva i SOK:s program är
viktig i samarbetet med sponsorföretagen. Att få kunskap om
och lära känna aktiva i idrotter som är mindre medieexponerade är en målsättning för SOK.
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SAMORDNING OCH SERVICE
Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity

2008

2007

3 000

3 000

Under våren informerades vid individuella möten de största
dagstidningarna, radio och TV om SOK:s OS-upplägg, uttagningskriterier, acklimatiseringsläger m m.

172

162

406
3 578

462
3 588

I samband med spelen i Peking och uppladdningslägret i Fukuoka, Japan, hölls cirka 50 schemalagda presskonferenser plus
en mängd pressträffar i samband med tävling.

Olympiska akademin

-100

-122

Efter spelen i Peking började arbetet intensiﬁeras mot spelen i
Vancouver 2010. I samband med World Press Brieﬁng i Vancouver i oktober fanns SOK samt de större dagstidningarna på plats.

Övriga intäkter
Summa intäkter
Projektrelaterade kostnader
internationell verksamhet

-276

-306

informationsverksamhet

-523

-621

Olympiska guldklubben

-44

-46

Administrativa kostnader
Personalkostnader, arvoden*
Avskrivning inventarier
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Årets resultat

-6 514

-5 717

-117

-130

-3 182
-10 756

-2 922
-9 864

536

828

-6 642

-5 448

Samordning och service
Syfte
Det interna stödet skall vara effektivt. Den externa servicen skall
vara tillmötesgående och snabb. SOK har en viktig informationsroll 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.
Verksamhet
Budget- och verksamhetsansvar har kopplats samman tydligare
i den interna organisationen. Administrativa rutiner har förenklats. Det nya rapporteringssystemet togs i bruk i samband
med OS i Peking.
En stor del av året informationsarbete präglades av förberedelse
inför och genomförande av spelen i Peking.
Under våren och försommaren producerades en ny version av
”Värt att veta” med praktisk information till OS-truppen och
SOK:s gäster på plats i Peking samt en Team-book med tidsprogram, statistik och personpresentation av OS-truppen. Den 246
sidor tjocka boken trycktes av Elanders i Kina i 6000 exemplar.
Ett OS-magasin gavs också ut i god tid före spelen. Magasinet trycktes i 55 000 exemplar och fanns bland annat på Arlanda Airport.
SOK kunde i samarbete med Metro under våren presentera en
daglig olympier. Cirka 90 aktiva presenterades på detta sätt.
Under våren och sommaren förbereddes OS-uttagna aktiva
och ledare idrottsvis i mediehantering inför spelen. Handboll,
friidrott, simning, ridsport och fotboll med ﬂera tog del av
informationen. Headcoacherna hade i samband med träffen i
Vålådalen i januari också ett medieblock.

Under hösten har SOK också ansvarat för all medieackreditering inför spelen 2010.
Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
SOA är en viktig kanal för att sprida de olympiska värderingarna genom utbildning och information. SOA är en kommitté
inom SOK. SOA:s styrelse har haft tre möten under året.
Tre personer deltog i den Internationella Olympiska Akademins 48:e session i Olympia, Helena Pettersson (bordtennis),
David Stridfeldt (friidrott), Anders Larsson (ishockey).
Antal skolor knutna till OS i Skolan uppgick till 205 stycken
och webbsidan www.osiskolan.se hade sammanlagt 208 000
antal träffar.
Aktivas Kommitté
Aktivas Kommitté (AK) är språkrör för aktiva i SOK:s Toppoch talangprogram samt OS-trupper. AK är också referensgrupp till SOK avseende utformningen och genomförandet av
utvecklings- och stödprogrammen.
AK skall med de aktivas erfarenheter och synvinklar föra fram frågor och synpunkter som gör att de aktivas perspektiv och bästa alltid är en viktig utgångspunkt och att detta säkras i SOK:s arbete.
AK skall bestå av 7-9 aktiva från lika många grenar (4-5 st från
sommargrenar och 3-4 st från vintergrenar, varav totalt 1-2 st
från lagbollspelen). För att vara valbar till AK skall den aktive
ha deltagit på OS minst en gång och som senast fyra år tidigare.
Mandatperioden för ledamot är fyra år och en aktiv kan sammanlagt deltaga i AK maximalt åtta år.
AK utser internt sin ordförande och vice ordförande för den
period man fastställer.
Under OS i Peking hade Jonas Edman och Danijela Rundqvist
från Aktivas Kommitté uppdrag från SOK
Sara Fischer, olympier i snowboard alpint 2002 och 2006, informerade från World Anti Doping Agency (WADA), där hon
sitter i dess aktivas kommitté, vid ett möte om de nya antidopingregler som trädde i kraft vid nyår 2008/2009.
Under året har kommittén fortsatt utveckla sina arbetsformer.
De prioriterade frågorna har varit:
• Socioekonomiska frågor inklusive ”efter karriären”
• Antidopingfrågor
• SOK:s Elitprogram.
Jonas Edman har som representant för Aktivas Kommitté varit
adjungerad till SOK:s styrelse under året.
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Övre bilden:
Olympiatravet avgjordes som vanligt på Åby travbana utanför Göteborg där publiken fick
möjlighet att bekanta sig med en mängd olympier. Årets Olympiatrav gav SOK 9,5 miljoner kronor.
Nedre bilden:
Idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth besökte OS-byn i Peking tillsammans med maken Ulf.
Här i samspråk med SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg, Urika Knape och Anna Lindberg.
Foto: Jack Mikrut, SOK.
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Vänster sida:
Li-Ning, Kinas förste olympiske
guldmedaljör, fick äran att på
ett spektakulärt sätt tända
den olympiska elden.
Johan Wissman tog en
finalplats på 400 meter.
Annika Wiel Fredén stänker in ett mål
i segermatchen mot Brasilien.
Denna sida:
Karolina Kezierska blev femma
i +67 kg i taekwondo.
Ara Abrahamian lämnade prispallen
i frustration då han ansåg att
Internationella brottningsförbundet
(FILA) inte följt reglerna i
semifinalmatchen. Han fråntogs
sedan medaljen och tredjeplatsen
som han brottade sig till men
fick också rätt då CAS (idrottens
internationella skiljedomstol)
konstaterade att FILA helt åsidosatt
sitt och IOC:s regelverk om de
aktivas rättigheter.
Foto: Jack Mikrut, SOK.
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Denna sida:
Emma Samuelsson
slutade åtta i fäktning
i sin OS-debut.
Foto: Jack Mikrut, SOK.
Fredrik Lööf och Anders Ekström,
bronsmedaljörer i Starbåt.
Foto: Scanpix.
Höger sida:
Lotta Schelin möter
jublande lagkamrater efter
mål i matchen mot Kanada.
Foto: Jack Mikrut, SOK.
Stefan Holm slutade fyra
i höjdhoppet.
Foto: Jack Mikrut, SOK.
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Resultat sommar-OS
BADMINTON

Sofia Mattsson

Sara Persson

48 kg, 12:a

BORDTENNIS

ida-Theres nerell

Singel, utslagen 1:a omg.

Jörgen Persson

Singel, 4:a
Lag, 9:a (gruppspel)

Jens Lundqvist

55 kg, 5:a

Ara Abrahamian

Singel, utslagen 1:a omg.
Lag, 9:a (gruppspel)

84 kg, diskvaliﬁcerad (3:a)

Pär gerell

Jalmar Sjöberg

Robert Svensson

BÅGSKYTTE

Lag, 9:a (gruppspel)

Reserv, spelade ej.

120 kg 5:a

Magnus Petersson

19:e

BOxNING

CYKEL

75 kg, utslagen 1:a omg.

Linjelopp, 2:a
Tempolopp, 21:a

Kennedy Katende

Susanne Ljungskog

BROTTNING

Sara Mustonen

naim Terbunja

81 kg, utslagen 1:a omg.

Jenny Fransson

72 kg, 9:a

Emma Johansson

Tempolopp, 10:a
Linjelopp, 21:a

Linjelopp, 56:a
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gustav Larsson

Kristin Hammarström (mv)

Marcus Ljungqvist

Karolina Westberg

Tomas Löfkvist

Stina Segerström

MOuNTAINBIKE

Anna Paulsson

Tempolopp, 2:a
Linjelopp, 24:a

Linjelopp, 58:a

Linjelopp, 38:a

0-0

0-0

1-0

Fredrik Kessiakoff

3-0

Emil Lindgren

Sara Thunebro

Alexandra Engen

Sara Larsson

17:e

38:a

Startade ej p g a skada.

FOTBOLL – 6:a
Hedvig Lindahl (mv)

4-0

4-0

Charlotte Rohlin

4-0

4 matcher – 0 mål

Caroline Jönsson (mv)

0-0

Caroline Seger

4-0
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Frida Östberg

Johanna Almgren

Josefine Öqvist

Lisa dahlkvist

Therese Sjögran

Maria Aronsson

4-0

2-0

1-0

0-0

1-0

4-0

Linda Forsberg

4-0

RESuLTAT FOTBOLL DAMER
gruppspel

Kvartsfinal
nilla Fischer

3-0

Sverige-Kina
Sverige-Argentina
Sverige-Kanada
Sverige-Tyskland

Susanna Kallur

100 m häck, semiﬁnal, bröt

Emma green

Jessica Landström

Carolina Klüft

4-0

Victoria Svensson

4-0

1-2
1-0
2-1
0-2 e. förl

FRIIDROTT

Lotta Schelin

4-3

grupp A

Höjdhopp, 9:a (1,96 m)

Längdhopp, 9:a (6,49 m,
6,70 m kval)
Tresteg, 20:e (13,97 m kval)

Anna Söderberg

Diskus, 31:a (55,28 m kval)
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Stefan Holm

Höjdhopp, 4:a (2,32 m)

Linus Thörnblad

Höjdhopp, 26:a (2,20 m kval)

FäKTNING

Emma Samuelsson

Värja, 8:a

HANDBOLL – 8:a
Madeleine grundström (mv)

8 matcher – 0 mål

Johan Wissman

Therese Bengtsson (mv)

400 m, 8:a
(45,39, 44,64 semiﬁnal)

8-0

niklas Arrhenius

Tina Flognman

Magnus Arvidsson

Matilda Boson

Jesper Fritz

Sara Holmgren

Alhaji Jeng

Therese islas Helgesson

Mustafa Mohamed

Annika Wiel Fredén

Diskus, 32:a (58,22 m kval)

Spjut, 11:a (80,16 m)

Stavhopp, 24:a (5,45 m kval)

Stavhopp, 14:e (5,55 m kval)

3 000 m hinder, 10:a
(8.20,69 ﬁnal, 8.17,80 försök)

8-5

8 - 25

8 - 12

2–7

8 - 19
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Frida Toveby

6-8

Teresa Utkovic

8 - 13

Jessica Enström

8 - 15

RESuLTAT HANDBOLL DAMER
gruppspel

24-30

Sverige-Ryssland

24-28

Sverige-Korea

23-31

Sverige-Tyskland

27-26

Sverige-Brasilien

25-22

Kvartsfinal

Sverige-norge

24-31

Match om plats 5-8

Sverige-Kina

19-20

Match om plats 7-8

Sverige-Rumänien

30-34

KANOT

Sofia Paldanius

K-1 500 m, 12:a, (semiﬁnal)

Linnea Torstensson

Markus Oscarsson

Sara Eriksson

Anders gustafsson

8 - 33

8-5

Johanna Alm

grupp B

Sverige-Ungern

K-1 1 000 m, 6:a
K-2 1 000 m, bröt försök.

K-1 500 m, 7:a
K-2 1 000 m, bröt försök.

RIDSPORT – DRESSYR

8 - 40

Tinne Vilhelmsson Silfvén

Johanna Wiberg

Jan Brink

8-0

isabelle gulldén

8 - 14

Solos Carex
Lagtävling, 4:a
Individuellt, 12:a

Briar
Lagtävling, 4:a
Individuellt, 10:a

Patrik Kittel

Floresco
Lagtävling, 4:a
Individuellt, 23:a
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Emma Karlsson

Viktoria Carlerbäck

Faradera
Reserv, startade ej.

Bally’s Geromino
Utgick individuellt efter
terrängen.

HOPPNING

dag Albert

Helena Lundbäck

Tubber Rebell
Lag, 4:a
Individuellt, 31:a

Lotta Schultz

Magnus gällerdal

Peter Eriksson

RODD

Erbblume
Lagtävling, 8:a*
Individuellt, 37:a

Calibra II
Lagtävling, 8:a*
Individuellt, 18:e

Jaguar Mail
Lagtävling, 8:a*
Individuellt, 33:a

Keymaster
Utgick individuellt efter
terrängen.

Lassi Karonen

Singelsculler, 6:a

Rolf-göran Bengtsson

Frida Svensson

Linda Heed

SEGLING

Ninja La Silla
Individuellt, 2:a
Lagtävling, 8:a*

Singelsculler, 7:a

Columbus H
Reserv, startade ej.

470, 15:e

FäLTTäVLAN

Vendela Santén

Therese Torgersson

Katrin norling

470, 15:e

Linda Algotsson

Karin Söderström

Pandora
Lag, 4:a
Individuellt, 18:e

Stand By Me
Lagtävling, 4:a
Individuellt, 13:e

Laser radial, 14:e

*Sverige kan sluta 6:a i lagtävlingen. Dopingavstängningar är överklagade till CAS och domen är vid denna tryckning inte avkunnad.
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Jonas Lindberg

49er, 18:e

Karl Torlén

49er, 18:e

Anton dahlberg

SIMNING

Therese Alshamamr

50 m fritt, 14:e (24,96,
försök 24,94)
4x100 m fritt, 11:a (3.40,52)

Jonas Andersson

4x100 m medley, 11:a
(3.35,83)
100 m bröst, 31:a (1.01,77

Eva Berglund

470, 15:e

10 km öppet vatten, 18:e
(2.01.05,0)

Sebastian Östling

gabriella Fagundez

daniel Birgmark

Lars Frölander

470, 15:e

Finnjolle, 4:a

Rasmus Myrgren

4x200 m fritt, 8:a (7.59,83
(försök 7.53,83)
400 m fritt, 18:e (4.11,40)
800 m fritt, 24:a (8.39,06)

4x100 m fritt, 5:a (3.11,92)
4x100 m medley, 11:a
(3.35,83)
100 m fjäril, 18:e (52,15)

Petra granlund

Laser, 6:a

4x200 m fritt, 8:a (7.59,83,
försök 7.53,83)
200 m fjäril, 14:e (2.09,79,
försök 2.08,97)

Fredrik Lööf

Claire Hedenskog

Anders Ekström

Joline Höstman

Starbåt, 3:a

Starbåt, 3:a

4x100 m fritt, 11:a (3.40,52)

100 m bröst, 9:a (1.08,26,
försök 1.07,91)
200 m bröst, 12:a (2.27,14,
försök 2.26,00)
4x100 m medley, diskv. (ﬁnal)
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Anna-Karin Kammerling

Petter Stymne

4x100 m fritt, 11:a (3.40,52)
50 m fritt, 22:a (25,34)
4x100 m medley, diskv.
(ﬁnal)

4x100 m fritt, 5:a (3.11,92)

Josefin Lillhage

Hanna Westrin

ida Marko-Varga

Christoffer Wikström

Stefan nystrand

SIMHOPP

4x200 m fritt, 8:a (7.59,83,
försök 7.53,83), 100 m fritt, 11:a
(54,59, försök 54,07), 200 m fritt,
15:e (1.59,29, försök 1.57,98),
4x100 m medley, diskv. (ﬁnal)

4x200 m fritt, 8:a (7.59,83,
försök 7.53,83)
4x100 m fritt 11:a (3.40,52)
200 m fritt, 16:e (1.59,41, försök
1.58,21)

4x100 m fritt, 5:a (3.11,92)
50 m fritt, 8:a (21,72, semiﬁnal 21,71)
100 m fritt, 8:a (48,33, semiﬁnal 47,91, försök 47,83)

Jonas Persson

100 m bröst, 21:a (1.08,80)

200 m fritt, 38:a (1.49,84)

Elina Eggers

Höga hopp, 12:a

Anna Lindberg

4x100 m fritt, 5:a (3.11,92)
4x100 m medley, 11:a (3.35,83)
100 m fritt, 13:e (48,59, försök
48,51)

Svikthopp, 6:a

Marcus Piehl

SPORTSKYTTE

Reserv, startade ej.

Simon Sjödin

4x100 m medley, 11:a
(3.35,83)
200 m fjäril, 26:a (1.57,75)

Håkan dahlby

Dubbeltrap, 11:a (135)

nathalie Larsson

Skeet, 4:a (92)

(Foto: Ulf Lodin)
Sarah Sjöström

100 m fjäril, 27:a (59,08)
100 m rygg, 29:a (1.02,38)
4x100 m medley, diskv.
(ﬁnal)

TAEKwONDO

Karolina Kedzierska

+67 kg, 5:a
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Hanna Zajc

49 kg, 7:a

PLATSPOäNG PEKING 2008

(7-5-4-3-2-1)

1.

USA

703,50

2.

Kina

677,75

3.

Ryssland

496,75

4.

Storbritannien

318,75

5.

Australien

318,00

TENNIS

6.

Tyskland

309,00

Singel, utslagen 2:a omg.

7.

Frankrike

272,50

8.

italien

217,50

9.

Korea

193,50

10. Japan

191,25

Sofia Arvidsson

Thomas Johansson

Dubbel, 2:a
Singel, utslagen 2:a omg.

25. norge

58,00

26. Sverige

54,50

28. danmark

49,50

41. Finland

31,00

MEDALjFÖRDELNING- OCH POäNG (3-2-1: guld-silver-brons)
Simon Aspelin

Dubbel, 2:a

Robin Söderling

Singel, utslagen 1:a omg.
Dubbel, utslagen 1:a omg.

Jonas Björkman

Dubbel, utslagen 1:a omg.
Singel, utslagen 1:a omg.

TRIATHLON
Lisa nordén

18:e

1.

Kina

51-21-28

2.

USA

36-38-36

221,5
216,5

3.

Ryssland

23-21-28

137,0

4.

Storbritannien

19-13-15

96,5

5.

Australien

14-15-17

88,5

6.

Tyskland

16-10-15

83,0

7.

Frankrike

7-16-17

67,5

8.

Korea

13-10-8

66,5

9.

italien

8-10-10

53,5

10. Japan

9-6-11

48,0

22. norge

3-5-1

20,0

29. danmark

2-2-3

13,0

38. Sverige

0-4-1

9,0

43. Finland

1-1-2

7,0
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Stöd till OS-förberedelser – sommar-OS
Tilldelat stöd (tkr) från SOK:s elitprogram (topp-, talang-, utmanar- och supportprogram. Beloppet är en summering till gren- resp.
förbundsnivå av det stöd som tilldelats baserat på individuella utvecklingsplaner och behov för olika lag.
SOMMARIDROTTER

2004

2005

2006

2007

2008

Badminton

1 464

410

647

1 141

1 207

400

600

300

560

–

–

–

–

650

600

Bordtennis

1 729

547

957

1 344

1 717

Boxning

1 335

545

381

592

892

Brottning

2 639

2 639

3 292

3 324

4 278

Baseboll
Basket

Bågskytte

1 298

196

595

1 375

568

landsväg

611

293

414

356

578

mountainbike

365

338

549

445

590

Fotboll

1 420

616

616

1 206

1 553

Friidrott

3 305

1 042

2 533

3 554

3 240

Fäktning

1 183

957

1 035

1 187

1 178

298

315

324

373

372

30

–

–

–

–

–

290

290

500

2 035

Cykel

gymnastik
gång
Handboll
Judo
Kanot

1 570

1 930

1 944

2 332

1 655

racing

1 230

762

1 287

2 521

1 993

slalom

334

316

–

145

–

–

–

–

–

–

1 098

422

541

823

1 051

dressyr

593

150

175

–

1 080

hoppning

716

105

–

350

1 090

fälttävlan

414

160

493

673

1 377

280

585

1 166

1 718

1 312

2 637

1 570

2 318

4 733

4 742

Landhockey
Modern femkamp
Ridsport

Rodd
Segling
Simning

4 357

1 267

2 187

3 783

4 043

simhopp

487

213

354

593

488

pistol

628

344

301

333

–

gevär

1 270

533

383

861

807

lerduva

923

595

808

1 664

942

gemensamt

701

–

1 189

603

30

Taekwondo

514

–

–

775

881

Tennis

431

743

414

495

710

–

–

–

256

266

167

–

–

–

–

463
34 890

–
19 483

–
25 493

–
39 265

–
41 275

Sportskytte

simning

Triathlon
Tyngdlyftning
Volleyboll
beach
Summa sommaridrotter
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Stöd till OS-förberedelser – vinter-OS
Tilldelat stöd (tkr) från SOK:s elitprogram (topp-, talang- och supportprogram), inklusive stipendier, resurspersoner, precamps före
OS med mera. Beloppet är en summering till gren- resp. förbundsnivå av det stöd som tilldelas på individuella utvecklingsplaner
samt behov för olika lag.
VINTERIDROTTER

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

–

–

–

400

–

Curling

1 383

1 920

1 264

1 182

1 289

ishockey

1 650

2 725

1 582

2 202

3 314

343

560

1 054

671

921

1 276

1 767

1 786

4 960

5 539

Bob och rodel

Konståkning
Skidor

alpint
backhoppning

2008-2009

192

225

340

550

550

freestyle

1 251

2 110

2 114

2 189

1 856

längd

2 316

2 831

1 413

1 788

2 498

snowboard alpint

1 018

1 178

610

915

744

snowboard halfpipe

1 135

1 228

–

–

–

597

855

266

293

199

boardercross
skicross

–

–

–

220

1 610

769

1 028

1 446

1 835

2 441

Skridsko
Summa vinteridrotter

796
12 726

990
17 417

593
12 468

851
18 056

620
21 581

2004

2005

2006

2007

2008

Sommaridrotter

34 900

19 500

25 500

39 300

41 250

Vinteridrotter

12 700

17 400

12 500

18 000

21 600

gemensamt
Totalt stöd

6 800
54 400

5 100
42 000

12 950
50 950

12 100
69 400

13 250
76 100

Skidskytte

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.
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Förvaltningsberättelse 2008
Verksamhet

Ekonomi

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. SOK:s uppgift är att utveckla och värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet med
bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs (IOK)
stadgar. 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 olympiska rörelsen.

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

Medlemskap och beslutande organ
Medlemskretsen utgörs primärt av svenska olympiska specialidrottsförbund (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 (ordförande), Kerstin Bodin,
Malin Eggertz Forsmark, Per-Axel Eriksson, Tomas Gustafson,
Carin Nilsson Green, Lennart Pettersson, Björn Rosengren, AnnLouise Skoglund samt IOK-medlemmarna Arne Ljungqvist och
Gunilla Lindberg tillika generalsekreterare.
Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger.

Organisation och ledning
Den operativa nationella verksamheten samordnas av Stefan
Lindeberg. Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområden. De övergripande enheterna utgörs av Samordning och
Service, Sport och Marknad.
Den internationella verksamheten leds av Gunilla Lindberg.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
OS i Peking har förberetts och genomförts i augusti 2008.
Nytillkommen sponsor under 2008 är Jet Set Sport som är ofﬁciell
biljettagent i Sverige samt SOK:s partner gällande gästprogram under OS. Dessutom tecknades avtal med Nordea om en garantinivå
för utfallet av Olympiafonden på 7,5 msek för åren 2009-2012.
För 2008 hade sponsoravtal speciﬁkt för OS i Peking tecknats
med Tele2, LM Ericsson och SAS. Dessa har inte förlängts.
Även AstraZeneca, en av SOK:s supportersponsorer, valde att
inte förlänga avtalet som löpte ut 2008.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
SOK genomförde den 12 februari 2009 ett extra medlemsmöte
för att styrelsen skulle avrapportera uppdraget från årsmötet
2007 om att teckna ett samarbetsavtal med RF. Medlemsmötet
beslutade att SOK:s självständighet ska ligga fast, att försöken
att få ett samarbetsavtal med RF ska fortsätta samt att det skulle
utses en förhandlingsgrupp för att underlätta detta.

En väsentlig uppgift är att säkerställa en långsiktig ﬁnansiering.
Det långsiktiga målet är att kunna öka satsningen på elitprogrammet till 85 miljoner kronor per år.
Statsbidrag
Det statliga bidraget är inte längre uppdelat på olika ändamål
utan SOK ges handlingsfrihet för användningen för att söka
uppnå maximal effekt. För 2008 har regeringen beslutat om
oförändrad nivå på bidraget till SOK:s verksamhet, 40 miljoner
kronor. Av detta har 14 miljoner dedikerats till förberedelser
och deltagande i Olympiska spelen i Peking .
Regeringen beslutade 2007 att överskottet från OS i Turin 2006
på 8,5 miljoner kronor ﬁck behållas av SOK för att, tillsammans
med delar av statsbidragen för 2007 och 2008, täcka kostnaderna för förberedelser och deltagande i OS i Peking 2008. Sålunda
har 38,1 miljoner intäktsförts vilket motsvaras av kostnaderna i
Peking. För kommande vinter- och sommarspel i Vancouver
2010 respektive London 2012 beräknas kostnaderna till totalt
76 miljoner.
Sponsorer
Sponsorintäkterna uppgick under 2008 till 50,8 miljoner ( fg
år 35,5 miljoner). I dagsläget består SOK:s sponsorgrupp av 11
företag utöver de 9 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 9,5 miljoner kronor (10,1 miljoner).
Sedan starten 1979 har Olympiatravet gett SOK 155 miljoner
kronor. Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olympiafonden inbringade under 2008 4,8 miljoner kronor (7,1 miljoner)
och från starten 1988 har Olympiafonden gett SOK 98 miljoner
kronor.

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.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultatet 2008 blev ett överskott på ca 3 msek, vilket var
2 msek sämre än budget. Anledningen till att överskottet blev
mindre, trots ökade sponsorintäkter, var främst att genomförandet av OS i Peking blev ca 2 msek dyrare än budgeterat.
Resultatet för 2008 är väsentligt bättre än för 2007. Detta förklaras främst med högre sponsorintäkter under OS-år. 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 2008-12-31 till
29,9 msek.
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Flerårsöversikt (Mkr)
2008

2007

2006

2005

2004

2003

3

3

3

3

3

3

2

Statsbidrag olympiskt deltagande

38

–

19

–

25

–

18

Statsbidrag elitprogram

22

23

23

15

15

15

15

Sponsor- och licensintäkter

51

36

30

27

39

34

34

5
119

4
66

5
80

2
47

4
86

1
53

4
73

Lämnade bidrag och stipendier

-51

-50

-38

-34

-38

-54

-38

Olympiskt deltagande

-38

-1

-19

-4

-25

-3

-18

-29
-118

-26
-77

-22
-79

-16
-54

-18
-81

-19
-76

-18
-74

Finansiellt netto

2

2

4

1

3

1

1

Redovisat resultat

3

-9

5

-6

8

-22

0

Eget kapital

30

27

37

32

38

30

53

Medelantal anställda

21

19

17

14

13

13

13

Stadsbidrag administration

Övriga intäkter
Summa intäkter

Övriga kostnader
Summa kostnader

2002

SOKs resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp är i tkr såvida inte annat särskilt anges.
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Resultaträkning
Not

2008

2007

1,3

62 534

26 000

2 304

1 794

INTäKTER
Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag RF
Sponsor- och licensintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

140

360

50 812

35 523

2 834
118 624

1 676
65 353

KOSTNADER
Lämnade bidrag och stipendier

-51 099

-50 708

Personalkostnader, arvoden

2

-15 851

-13 720

OS-relaterade kostnader

3

-38 140

–

-12 418

-12 299

-234
-117 742

-260
-76 987

882

-11 634

1 736
2 618

2 051
-9 583

Övriga externa kostnader
Avskrivning på inventarier
Summa kostnader

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
ÅRETS RESuLTAT

5
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Balansräkning
Not

2008-12-31

2007-12-31

inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

4

318

393

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

6

15 157
15 475

15 036
15 429

1 543

56

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

8

6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

7

5 972
7 523

4 826
4 888

Kortfristiga placeringar

8

4 144

14 954

Kassa och bank

10 184

9 978

SuMMA TILLGÅNGAR

37 326

45 249

Balanserat resultat

27 265

36 848

Årets resultat
Summa eget kapital

2 618
29 883

-9 583
27 265

1 439

1 609

EGET KAPITAL OCH SKuLDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

9

Leverantörsskulder
Övriga skulder

264

272

5 740
7 443

16 103
17 984

37 326

45 249

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter
Summa kortfristiga skulder
SuMMA EGET KAPITAL OCH SKuLDER

10

Poster inom linjen
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Övergripande redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen
samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden.
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 faktureringstidpunkter.
Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om bidrag föreligger och en tillförlitlig uppskattning av beloppen kan göras.
Samtliga intäkter och kostnader fördelas på aktiviteter vilka redovisas i samband med redogörelse för programverksamheterna.
Fordringar
Fordringar redovisas till det belopp varmed de beräknas inﬂyta.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Valutakursdifferenser redovisas som ﬁnansiella poster.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjandeperiod
på 3-5 år.
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till
anskaffningsvärde. Aktierelaterade värdepapper har under
året omrubricerats från kortfristiga placeringar till Finansiella
anläggningstillgångar då syftet är att de skall innehas långsiktigt.
Jämförelseåret har anpassats härtill.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

noter
NOT 1 Statsbidrag
Administrationsbidrag

2008

2007

3 000

3 000

Bidrag OS Peking

38 140

–

Bidrag Elitprogrammet
Summa

21 394
62 534

23 000
26 000

2008

2007

1,6 miljoner av det planerade statsbidraget för Elitprogrammet har omfördelats till bidrag OS Peking för att täcka ökade OS-kostnader 2008.

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

8

9

13
21

10
19

Personalökningen består av en sportchef, en administrativ resurs för förberedelse och genomförande av OS samt en projektledare för OS i skolan.

Löner och arvoden
Styrelse

1 671

1 668

Övriga anställda

8 059

6 523

Socialförsäkringsavgifter

3 714

3 040

Styrelse

432

395

Övriga anställda

738

862

1 237
15 851

1 232
13 720

Pensionskostnader

Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

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.
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NOT 2 Personal, forts.

2008

2007

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro

3,40%

10,10%

81,70%

96,20%

Kvinnor

5

5

Män

6

6

Kvinnor

1

1

Män

1

1

varav långtidssjukfrånvaro
Könsfördelning styrelse

Könsfördelning ledande befattningshavare

NOT 3 Olympiskt deltagande
Statsbidrag OS Peking 2008
Summa intäkter

2008

2007

38 140
38 140

–
–

-38 140
-38 140

–
–

0

–

2008-12-31

2007-12-31

OS-relaterade kostnader
OS Peking 2008
Summa kostnader
Resultat
NOT 4 Inventarier
Anskaffningsvärde iB

883

483

Årets inköp

159

400

-10
1 032

–
883

Utrangering
Anskaffningsvärde uB
Ackumulerade avskrivningar iB

-490

-230

Årets avskrivning

-234

-260

Utrangering
Ackumulerade avskrivningar uB

10
-714

–
-490

318

393

2008

2007

Redovisat värde
NOT 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Realisationsresultat fonder

405

1 218

Räntenetto

388

796

Valutakursresultat

765

–

178
1 736

37
2 051

Marknadsvärde
9 648

Anskaffningsvärde
Redovisat värde
10 000

Utdelningar
Summa

NOT 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktieindexobligation nordea Bank Finland
Löptid 2006-02-24 till 2010-06-24. inlöses till minst nominella värdet 10 000 vid löptidens utgång.
Aktierelaterade värdepapper
nordea Sverigefond
nordea Stabil

526

1 057

1 701

2 042

nordea 1 Stabila aktier

701

1 000

nordea All Hedge Fund
Summa

909
13 485

1 058
15 157
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2008-12-31

2007-12-31

842

1 632

3 225

1 455

-

552

Förskott OSF-stöd

300

261

Upplupet RF-bidrag

60

180

Upplupna internationella bidrag

480

162

Förutbetald hyra

144

138

921
5 972

446
4 826

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde
Redovisat värde

NOT 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen intäkt Olympiafonden nordea
Pågående projekt vinter OS i Vancouver 2010
Upplupen ränta

Övriga poster
Summa

Andelar

NOT 8 Kortfristiga placeringar
Ränterelaterade värdepapper
institutionell Penningmarknadsfond

4

4

4

2 000 000

2 075

2 083

20 918

2 208
4 287

2 057
4 144

Balanserat
resultat
36 848

Årets
resultat
-9 583

Resultatdisposition

-9 583

9 583

Årets resultat
utgående balans

27 265

2 618
2 618

2008-12-31

2007-12-31

–

12 629

Personalrelaterade kostnader

1 814

2 148

Övriga poster
Summa

3 926
5 740

1 326
16 103

nordea Bank (SE) 5.92%
nordea institutionell Räntefond

NOT 9 Förändring i eget kapital
Belopp vid årets ingång

NOT 10 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Pågående projekt sommar OS i Peking 2008

Stockholm den 23 mars 2009
Stefan Lindeberg
Ordförande

Kerstin Bodin

Per-Axel Eriksson

Tomas gustafson

Lennart Pettersson

Björn Rosengren

Ann-Louise Skoglund

Malin Eggertz Forsmark

gunilla Lindberg
Generalsekreterare

Revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2009.
Bo Johansson

Ola Spinnars

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Carin nilsson green
Arne Ljungqvist
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté
Organisationsnummer 802002-5667
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sveriges Olympiska Kommitté för år 2008.
Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 31-37. Det är styrelsen som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 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 med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 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 årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i
strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm 2009-03-24
Bo Johansson
Auktoriserad revisor
Av årsmötet utsedda revisorer

Ola Spinnars
Auktoriserad revisor
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SOK:s styrelse
Stefan Lindeberg

Carin nilsson green

Björn Rosengren

Lennart Pettersson

Tomas gustafson

Ann-Louise Skoglund

Ordförande

Vice ordförande

Vice Ordförande

Kerstin Bodin

Per-Axel Eriksson

Malin Eggertz Forsmark

gunilla Lindberg

Generalsekreterare

Arne Ljungqvist
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Övrigt
Kansli
Ordförande

Media/information

Test- och träningsrådgivning

Rickard nilsson
Leif Larsson
Pierre Johansson

Stefan Lindeberg
(Heltidsarvoderad för att samordna
den löpande verksamheten).

Björn Folin
Karin Hamberg

generalsekreterare

Annika Runström
Helena Wielinder, t o m 2008-09-30

Utveckling

OS i Skolan

Vetenskaplig rådgivare

gunilla Lindberg

Assistenter

Carina Tovland
Sonia Chatti, fr o m 2008-04-01

Ekonomi

Robert Andersson
Arash Shanazari, fr o m 2008-07-01

iT/Fysprofilen

Anders Åberg

Marknad

Anna Lundström, t o m 2008-09-30

Hans-Christer Holmberg

Bengt Saltin

Sport

Peter Reinebo
glenn Östh
Anders Wiggerud
Thomas Engdahl, fr o m 2008-10-01
Olle Anfelt
Marja von Stedingk

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)
Bandyförbundet, fr o m oktober 2008
Bouleförbundet
Bowlingförbundet
Budoförbundet
danssportförbundet

Flygsportförbundet
innebandyförbundet, från feb. 2009
Klätterförbundet, från feb. 2009
Orienteringsförbundet
Rugbyförbundet

Sportdykarförbundet
Squashförbundet
Vattenskidförbundet
golfförbundet
Handikappidrottsförbundet

Medlemmar av internationella Olympiska kommittén
gunilla Lindberg

Arne Ljungqvist

Pernilla Wiberg

Revisorer
Bo Johansson och Ola Spinnars ordinarie revisorer med Håkan Fjelner och Leif Lüsch som revisorssuppleanter.

Valberedning
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
Tomas Persson
gunnar Larsson

Suppleant
Christer Lignell
Adjungerade:
Björn Folin
Elisabeth danielsson
Thomas Andersson
Adjungerade OS i skolan
Elisabeth danielsson
Christian Törnqvist
Thomas Andersson
Anna Lundström

Adjungerad för IOA-deltagarnas
nätverk:
Ulf Bjöns
Adjungerade IOA-deltagare:
Erik Johansson t o m 2008-10-21
david Stridfeldt fr o m 2008-10-21
Anders Larsson fr o m 2008-10-21

Stefan Holm, friidrott, fr o m 2008-12-18
Jörgen Persson, bordtennis,
fr o m 2008-12-18
Therese Alshammar, simning,
fr o m 2008-12-18

Johan Eriksson, kanot,
t o m 2008-12-18
Johanna Sjöberg, simning,
t o m 2008-12-18
Staffan Olsson, t o m 2008-12-18

Koordinationskommittén
för Sochi 2014

Arne Ljungqvist, vice ordförande

Medicinska kommissionen

Europeiska Olympiska
Kommittéerna

Etiska kommissionen

EOC:s tekniska kommission

Programkommissionen

new Ways of Communication

SOK:s aktivas kommitté
Jonas Edman, sportskytte, ordförande
Magdalena Forsberg, skidskytte,
Caroline Jönsson, fotboll
Peja Lindholm, curling
danijela Rundqvist, ishockey

idrottsakademins styrelse
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

gunilla Lindberg

Arne Ljungqvist, ordförande

Pernilla Wiberg

gunilla Lindberg

Association of national Olympic
Committees (AnOC)

gunilla Lindberg, generalsekreterare

Olympic Solidarity
gunilla Lindberg

World Anti doping Agency

gunilla Lindberg, styrelsemedlem
gunilla Lindberg, ordförande
Björn Folin

Huvudsponsorer

Teamsponsorer

je t s e t
s p o

Officiella leverantörer

Supporters

globala Partners
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