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ring och stöd till lagens slutförberedelser, OS-truppens service, 
OS-uttagningar samt alla tekniska och administrativa frågor 
som ska hanteras i samspel med organisationskommittén är en 
stor och flerårig process som kulminerar under några hektiska 
veckor. Det är glädjande att aktiva och ledare i utvärderingen 
satte mycket höga betyg på samarbetet, förberedelserna och ser-
vicen till truppen på plats. 

Under året genomfördes också de första globala ungdoms-
OS i Singapore. Det blev en framgångsrik premiär med fem 
svenska medaljer.

Men året startade dramatiskt. Mindre än två månader före 
invigningen av OS i Vancouver stod det klart att statsbidraget 
inte alls skulle komma att täcka kostnaderna för OS-uppdraget. 
Att SOK skulle få ett reducerat statsbidrag var i sig ingen över-
raskning. Att allt statsbidrag till elitstöd skulle samlas ihop och 
gå via RF var en del av det s k medlardokumentet. Men i det 
ingick också att SOK skulle ha öronmärkt statsbidrag för sitt 
OS-uppdrag. Nu minskade statsbidraget avsevärt mer än väntat 
och plötsligt fattades mångmiljonbelopp.

Osäkerheten gjorde att SOK varnade förbunden för att vi 
kunde tvingas till en uppbromsning i våra satsningar eftersom 
vi i första hand måste klara OS. Planerna i övrigt för 2010 lades 
på is och all energi riktades mot att försöka lösa det akuta pro-
blemet och fullfölja OS som planerat. Ett redan hårt belastat 
ledningsteam fick i tilläggsuppdrag att sista dagarna fram mot 
OS pröva varje möjlighet att hitta lösningar som kunde redu-
cera kostnaderna. I den allmänna OS-hysterin i västra Kanada 
lyckades det att flytta över kostnader mot lokala partners på ett 
sätt som överträffade alla förhoppningar.

I februari fattade så styrgruppen för den samlade elitsats-
ningen ett beslut som innebar att statsbidrag avsattes för att 
överbrygga pågående talangsatsningar och för redan uppbyggt 
centralt kompetensstöd, vilket för SOK innebar totalt 23 mil-
joner kronor. Därmed var det akuta ekonomiska problemet ur 
världen. I april kunde slutligen styrelsen lägga fast budget och 
verksamhetsplan för 2010.

Den nya samlade elitsatsningen innebär en betydande för-
stärkning av resurserna för att stärka den internationella kon-

Vinter-OS i Vancouver, i februari 2010, överträffade allas för-
väntningar. Sverige gjorde sitt näst bästa vinter-OS genom ti-
derna, bara OS i Turin 2006 har varit bättre.

I Vancouver vann den svenska truppen elva medaljer, varav 
fem guld, två silver, och fyra brons.

Lika imponerande som medaljskörden är den bredd i toppen 
som visades upp. Den svenska truppen hade faktiskt fler topp-
fyra placeringar (19) och lika många topp-åtta placeringar (30) 
som i Turin. 

Resultaten i Vancouver visade att Sverige, efter en lång 
svacka, nu under 00-talet etablerat sig på en ny internationellt 
hög nivå. Framgångarna skapas av de aktiva i samarbete med 
sina tränare och närmaste stödpersoner. Basen är de förut-
sättningar förbunden bygger själva och i samarbete med SOK 
inom ramen för de olympiska programmen. Den samlade elit-
satsningen skjuter till viktiga resurser.

Ett år före Vancouver pekade resultaten långt ifrån på en så 
framgångsrik medaljskörd. En internationell prognos pekade 
på att Sverige skulle kunna ta sex medaljer. Men det fanns 
många yngre aktiva som under OS-säsongen var mogna att ta 
det sista stora, och svåra, klivet in i den absoluta världstoppen. 

Med en ganska ung och orutinerad trupp i många idrotter 
satte SOK ändå målet tio medaljer. En hög målsättning med 
tanke på det generationsskifte som var på gång, men målsätt-
ningen uppfylldes med råge och många i truppen fick sina in-
ternationella genombrott i Vancouver. 

En framgångsfaktor har varit det löpande täta samarbetet 
med lagledningarna. Det har handlat om tydliga val, skräddar-
sytt stöd och kvalitetsjakt. Erfarenheterna från OS i Salt Lake 
City drev den här gången fram en helt annan kvalitetssäkring 
och täthet i samarbetet ända fram till och in i OS. De aktiva 
skulle få de absolut bästa förhållandena på precamps och i de 
viktiga slutförberedelserna på plats. 

Utvärderingen visar att detta fungerade. Acklimatiseringslä-
gren på Vancouver Island (snöidrotter), Salt Lake City (skrid-
sko) och Kelowna (curling och ishockey) blev mycket lyckade 
och lade en bra grund för de svenska framgångarna.

Precamps, två OS-byar (Vancouver och Whistler), resor, OS-
utrustning, utvecklingsprogram för coacher, gemensam plane-

2010 – Vinter-OS överträffade allas förväntningar

”Låt oss tillsammans anta utmaningen!”
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kurrenskraften. Frågan har under 2010 varit hur vi tillsammans 
ska kunna få ut största möjliga effekt på pengarna. Mycket 
energi har lagts på det. Olika synsätt har brutits mot varan-
dra. Det har tagit tid och inte minst förbunden har signale-
rat frustration för att pengarna inte kommit ut i arbete snabbt 
nog. Även för SOK:s planering har oklarheten om hur de nya 
pengarna skulle hanteras lett till osäkerhet och tempoförlust.

Samtidigt är trots allt de nya pengarna små i en internationell 
jämförelse. Hög precision är därför fortsatt viktig och självklart 
har ambitionen varit att inte skapa parallella system. De nya 
statliga medlen ska hanteras samlat med sponsormedlen så att 
det blir en stark och tydlig helhet i förbundens satsningar. 

Idag har vi en lösning för hur landslagsstöd och riktat stöd 
ska hanteras. Det är kanske inte vårt förstahandsval av metod 
och det går att finslipa på kriterier och uppföljning. Men det 
är rimliga lösningar som är hanterliga och som fasar in väl mot 
SOK:s topp- och talangprogram. Vi får som tidigare en samlad 
planeringsdialog som utgår från vad som krävs för en hund-
raprocentig satsning och vad som behöver adderas på toppen 
av förbundens egna program. Det stödbehov som kommer ur 
detta finansieras dels av statliga medel via det riktade stödet dels 
via SOK:s sponsormedel. Totalt kommer detta att innebära att 
fler aktiva kommer att kunna få del av stödet.

Året avslutades med ytterligare ett överraskande negativt be-
sked. I december 2010 beslutade regeringen att SOK inte hel-
ler skulle ha öronmärkta statsbidrag för sitt OS-uppdrag. Alla 
statsbidrag ska nu hanteras av RF. Det finns mycket som skulle 
kunna sägas principiellt om beslutet, men regeringen har rätt 
att fatta det oavsett om SOK gillar det eller inte. SOK utgår 
från att det kommer att innebära en mer rimlig hantering av 
statsbidraget än regeringens beslut inför Vancouver. 

Det viktiga är nu att vi efter flera år har ett tydligt läge. Alla 
behöver inte gilla det, men vi har att acceptera det. Som de 
aktiva alltid fått höra – ”rikta energin på det ni kan påverka”.

Nu gäller all fokus på verksamheten. SOK:s styrelse konsta-
terade inför det nya året att vi ännu inte på allvar satt det nya 
Olympiska Programmet från våren 2009 i sjön.  

Nu gör vi det!

Det är ett ambitiöst program med ett mycket högt mål – 
kapacitet för 20 medaljer vid både vinter- och sommar-OS om 
tio år. Det kräver att förbunden har resurserna för att lotsa fler 
aktiva ut i den internationella hetluften och förbereda dem för 
slutsteget till världstoppen. Fler grenar måste in i bilden. Med 
långsiktiga satsningar är det möjligt. Landslagsstödet kommer 
att bidra till det, men skulle behöva förstärkas ytterligare

Vi behöver inom fem-sex år ha 400 aktiva i topp- och talang-
gruppen. Det kommer att kräva närmare 100 miljoner kronor 
per år. Även med mer pengar via de statliga medlen i det riktade 
stödet behöver SOK dubblera sina kommersiella intäkter inom 
fem-sex år. 

Ökade kommersiella intäkter är också nödvändiga för att 
minska beroendet av beslut utanför SOK:s kontroll och för att 
kunna ha greppet om den långsiktiga finansieringen.

Vi har ett gemensamt intresse av konkurrenskraftiga OS-
trupper. Vi behöver ett ännu närmare samarbete och en ännu 
tätare dialog med förbunden också på ledningsnivå. Vi måste 
uthålligt våga satsa på fler aktiva och fler grenar. 

SOK:s uppdrag är tydligt. Vi ska samarbeta med andra –  
företag, organisationer, individer – som delar de olympiska vär-
dena för att skapa resurser som kan sättas in med hög precision 
med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. 

Låt oss tillsammans anta utmaningen!

Stefan Lindeberg, ordförande SOK

SOK har ett högt mål för olympiska medaljer – kapacitet att ta 20 

medaljer vid både vinter- och sommar-OS om tio år.
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Verksamhetsberättelse

Uppdrag och program 
SOK:s huvuduppdrag är:

”Att utnyttja den gemensamma tillgången, de olympiska rät-
tigheterna, 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 

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

 •  ”Olympiskt program 2009- ” (mars 2009)

Olympiskt program

Mål
Sveriges främsta och mest lovande aktiva ska få optimala för-
utsättningar att förbereda sig för kommande Olympiska Spel.

Resultat
Utfallet av stödet till talanger ligger kvar på en hög nivå. Drygt 
30 % lyckas ta steget till medaljkapacitet vid VM eller OS efter 
fyra-sex år. Utfallet är i stort på samma nivå för vinter- och 
sommaridrotterna och för herrar och damer. 

Vintergrenarna har stärkt sin internationella konkurrens-
kraft och kunnat ligga på en mycket hög nivå de senaste sex-sju 
åren. Bland sommargrenarna finns en trendmässigt försvagad 
konkurrenskraft sedan fem-sex år, som en följd av att färre ak-
tiva fått möjlighet till en full satsning via talangstödet.

Verksamheten i stort
Trenden med minskande antal aktiva i Topp- och talangpro-
grammet har nu vänt. Under 2009 ökades antalet aktiva från 
123 aktiva plus tre lag i ridsport och fyra ”stora lag” till 149 aktiva 
plus tre lag i ridsport och fem ”stora lag” vid utgången av 2009. 
Under 2010 minskade antalet aktiva i programmet inlednings-
vis för att i slut på året vara tillbaka på tidigare nivå, 148 aktiva 
plus två lag i ridsport och fyra ”stora lag”.

Bakgrunden är att fr o m 2004 kunde färre och färre ak-
tiva rymmas i programmen p g a brist på resurser. Detta drab-
bade främst sommaraktiva under perioden 2004-2009. Från 
en toppnotering för fem-sex år sedan på 180 aktiva med indi-
viduellt stöd var antalet nere i 120 under 2008 . Orsaken var 
den ökade snittkostnaden per aktiv. Det i sin tur har hängt 
samman med att många Olympiska Specialförbund (OSF) inte 
haft ekonomi för att kunna 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 i Topp- och 
talangprogrammet ska kunna göra ”det som krävs”.

SOK har under andra halvan av 2009 och 2010 åter kun-
nat ge fler aktiva och lag plats i Topp- och talangprogrammet. 
Detta dels genom en positiv utveckling av sponsorintäkterna 
dels genom den utökning av resurserna som den samlande elit-
satsningen inneburit.

Totalt satsades under 2010 60 miljoner kronor vilket är tio 
miljoner kronor mer än motsvarande år under förra olympia-
den i samband med OS i Turin 2006. 

Samarbetet med sommaridrotterna har under 2010 haft 
fokus på insatser för prestationsutveckling för våra bästa, nya 
satsningar på yngre aktiva och nya ledningsteam samt utveck-
lingsprojekt om främst träningsmetoder och material. Året har 
präglats av förberedelserna mot London 2012 samt planeringen 
inför 2011 års OS-kval och generalrepetition av OS-förberedel-
serna. 

För vinteridrotterna fortsatte satsningarna från 2009 med 
kraftfulla och lyckade slutförberedelser inför OS i Vancouver i 
februari. Efter OS-utvärderingen skedde en ”omstart” inriktad 
på den långsiktiga planeringen mot OS i Sotji 2014, delvis med 
nya ledningsteam. 

Olympiskt Program – nytt program med höga mål
Under 2010 har Olympiskt program varit vägledande för 
SOK:s arbete när det gäller riktlinjer och verksamhet. Dock 
kan konstateras att den utökning av satsningen som är nödvän-
dig för att nå de långsiktiga målen ännu inte kunnat realiseras. 
Bakgrunden till Olympiskt program är att under 2008 utvärde-
rades SOK:s Elitprogram och förberedelserna och genomföran-
det av OS i Peking. 

Slutsatsen blev att de metoder och arbetssätt som använts var 
effektiva och framgångsrika. Som möjlig förbättring pekades 
på en ytterligare skärpt kvalitetskontroll i genomförandet och 
en förstärkt uppföljning av aktiva och projekt såväl från OSF 
som SOK.

Utvärderingen visade att det är avgörande att fler aktiva kan 
beredas plats i Topp- och talangprogrammet. Det behovs- och 

OLYMPISKT PrOgraM 2010 2009

Bidrag till OSF inom ramen för 
den samlade elitsatsningen 
utbetalt av RF till OSF 22 258

Bidrag OSF Topp- och talang -15 218 -36 000

Bidrag OSF utmanare 0 -1 622

Stipendier aktiva -9 778 -9 450

Utvecklingsprogram - Aktiva -241 -151

Utvecklingsprogram - Ledare -150 -107

Träning och tester, specialister -3 972 -5 600

FoU, projekt -1 423 -619

Medicinsk support -1 658 -1 721

Personalkostnader, arvoden -5 434 -3 951

Övriga externa kostnader -629 -670

Summa -38 503 -59 891

Not. Det Olympiska programmet finansieras dels med 
SOK:s sponsormedel, dels inom ramen för den samlade 
elitsatsningen med bidrag från RF till Olympiska speci-
alförbund för talangöverbryggning (12 msek) och riktat 
stöd (10,3 msek) samt bidrag till SOK för sk gemensamt 
stöd inom SOK:s supportprogram och del av SOK:s kost-
nader för planeringsdialoger m.m (11 msek). 
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kvalitetsstyrda stödet via skräddarsydda lösningar behöver kun-
na genomföras fullt ut. Lika viktigt är att OSF får förstärkta 
resurser för sina egna landslagsprogram så att fler aktiva kan 
påbörja en internationell satsning och få den förberedelse som 
krävs för en hundraprocentig satsning mot världstoppen.

Utvärderingen ledde fram till ett nytt samlat program för 
satsningarna på konkurrenskraftiga OS-trupper. I mars 2009 
beslutade styrelsen att det nya programmet, ”Olympiskt pro-
gram” ska vara vägledande för SOK:s arbete framöver. Samti-
digt konstaterade styrelsen att programmets vision förutsatte 
väsentligt utökade resurser. 

Övergripande mål:
Sverige ska vara en framgångsrik idrottsnation med medaljka-
pacitet i många idrotter - många medaljer i många idrotter

Det långsiktiga målet är att de svenska OS-trupperna ska ha 
kapacitet att ta

 • 20 medaljer varav fem guld vid sommar- och vinter-OS om 
tio år       

Det förutsätter: 

 • ett gemensamt ansvarstagande mellan SOK och OSF 

 • att fler aktiva får bra förberedelser för en fullvärdig interna-
tionell satsning genom starkare landslagsprogram och 

 • att fler aktiva kan få det uthålliga stöd de behöver för en 
100- procentig satsning med sikte på den yppersta världs-
eliten  

Baserat på erfarenheterna från de dryga tio åren av SOK:s 
Topp- och talangprogrammet behövs:

 • en resursförstärkning till landslagsprogrammen i de olym-
piska grenarna till ca 100 miljoner kronor per år och 

 • minst dubbelt så många aktiva i Topp- och talanggruppen 
motsvarande en resursnivå på ca 100 miljoner kronor per år. 

Det övergripande målet ska konkretiseras inför varje OS i sam-
spel mellan SOK och OSF:  

 • vi gör en årlig uppföljning av varje idrotts kapacitetsutveck-
ling och ”leveransmål”

 • vi gör en prognos för varje OS för truppens kapacitet base-
rad på mål för varje idrotts konkurrenskraft 

 • vi utvärderar efter OS truppens, grenarnas och de aktivas 
kapacitetsnivå och kapacitetsutveckling samt utfallet i antal 
medaljer, placeringar topp åtta och ”personbästa”

Det Olympiska Programmet ska ha samma inriktning och 
tyngdpunkt som det tidigare Elitprogrammet. En ständig strä-
van efter ”bästa möjliga” ska karaktärisera verksamheten. 

Topp- och talangprogrammet ska utökas kraftig men bygga 
på samma metod och arbetssätt.

OS-kopplingen med planeringsperspektiven fyra-åtta år och 
länken till de praktiska OS-förberedelserna förstärks.

Utmanarprogrammet i sin tidigare form upphörde successivt 
2009-10. Individuella insatser för unga talanger och strategiska 
specialinsatser för tränare genomförs istället inom ramen för 
Topp-och talangprogrammet. 

En stor del av den svenska OS-truppen samlade utanför ”svenskhuset i OS-byn i Vancouver. Foto: SOK.
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Supportprogrammet ska förstärkas. Arbetet med medicinsk 
support, specialister/resurspersoner inom flera olika områden, 
ledar- och tränarutveckling, aktivutbildningar samt FoU ska 
utvecklas. Ökade insatser ska göras för att stärka tränarkompe-
tensen, genomföra systematiskt utvecklingsarbete samt för att 
förbättra den medicinska preventionen. 

Både de sportsliga och de tekniska OS-förberedelserna be-
höver startas tidigare med tydliga fyra och åtta års planer. Ett 
nära samspel med OSF och deras sportsliga ledning krävs i ut-
formningen av kravanalyser och utvecklingstrappor, i utveck-
lingen av fyra-åtta års program och i planeringen av de nära 
OS-förberedelserna, samt för SOK:s stöd till aktiva, grupper/
lag, ledare och projekt.

SOK ska verka för att OSF:s landslagsprogram kan fort-
sätta förstärkas via statliga medel. SOK ska också verka för en 
utveckling av den nationella tränarutbildningen. Tränarnas 
kompetensutveckling är en nyckelfråga i ett internationellt 
konkurrensperspektiv. Fler anställda tränare behövs både i de 
förberedande stegen och på internationell nivå och de natio-
nella karriärvägarna för tränaryrket behöver utvecklas. 

den samlade elitsatsningen 
Regeringen beslutade 2009 att totalt 212 mkr av idrottens med-
el via vinstdelningen från Svenska Spel (134 mkr från 2007 och 
78 mkr från 2008) får användas till ett förbundsövergripande 
behovsprövat elitstöd. 

Sommaren 2009 fördelade Riksidrottsstyrelsen (RS) 26 mkr. 
Resterande medel har av RS uppdelats på 64 mkr 2010, 61 mkr 
2011 och 61 mkr 2012. 

RS tillsköt under 2010 ytterligare 39 mkr, motsvarande de 
statsbidrag för elitstöd som tidigare riktats till SOK och Svens-
ka Handikappidrottsförbundet/Sveriges Paralympiska Kom-
mitté (SHIF/SPK) samt RF:s eget elitstöd.

Därmed fanns total 100 miljoner kronor för den samlade 
elitsatsningen 2010. I början av året delegerade RS beslutsrätten 
för dessa medel, inom de ramar RS fastställde, till den styr-
grupp som bildats 2009, med representanter för RF, SOK och 
SHIF/SPK.

SOK har deltagit i Styrgruppens arbete genom Stefan Linde-
berg och Peter Reinebo. I beredningen av de olika stöden har 
SOK:s sportchefer deltagit.

Under 2010 ägnades betydande tid till att lägga fast metoder 
och arbetssätt. Den samlade elitsatsningen består av tre delar:

 • Ett landslagsstöd som syftar till att stärka förbundens egna 
talang- och landslagsprogram

 • Ett riktat stöd, som ska ge bidrag till aktiva/lag för att nå, 
eller hålla, en konkurrensnivå i absoluta världstoppen

 • Ett gemensamt stöd, inriktat på kompetensstöd m m

För 2010 avsattes medel dessutom för att pågående satsningar 
inte skulle störas i övergången till det nya stödsystemet.
Förändringen av statsbidraget inför 2010 försatte SOK i akuta 
problem för att genomföra OS i Vancouver som planerat och 
upprätthålla pågående topp- och talangsatsningar. Situationen, 

som var likartad för SHIF/SPK, löstes genom att styrgruppen 
beslutade att avsätta medel för ”överbryggning av pågående ta-
langsatsningar” samt medel för att planeringsdialoger och be-
fintligt kompetensstöd skulle kunna fortsätta.

Under 2010 fördelades medlen enligt följande:

 • 38 mkr i Landslagsstöd 

 • 12,5 mkr i Riktat stöd

 • 7,5 mkr i kompletterande Riktat stöd

 • 12 mkr till SOK som överbryggande Talangstöd till OSF

 • 3 mkr till SHIF/SPK som överbryggande Talangstöd

 • 11 mkr till SOK inom ramen för det Gemensamma stödet

 • 10 mkr till RF inom ramen för det Gemensamma stödet

 • 1 mkr till SHIF/SPK inom ramen för det Gemensamma 
stödet

Val av metod och arbetssätt innebär att stödet till OSF i enlig-
het med det s k medlardokumentet består av två tydligt separe-
rade delar i landslagsstödet respektive det riktade stödet.

Olympiske guldmedaljören i skidskytte Björn Ferry poserar med guld-

medaljen i Whistler. Foto: SOK.
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Landslagsstödet är kriteriebaserat och ger SF stor frihet att 
besluta om var medlen ger störst nytta. Det är ett nödvändigt 
och efterlängtat steg att förbunden nu kan utveckla sina egna 
program. SOK kan konstatera att landslagsstödet initialt inte 
inneburit någon avlastning av SOK:s kostnader för aktiva i 
Topp- och talangprogrammet. Behoven har varit alltför efter-
satta i förbundens egna satsningar.

Det riktade stödet innebär att styrgruppen lägger fast pre-
liminära bidrag för SF som ska riktas till berörda aktiva och 
lag. Efter en planeringsdialog och överenskommelse om stödets 
användning sker utbetalning av bidraget. Det betyder att SOK 
kan integrera det riktade stödet som en delfinansiering av det 
stöd som blir resultatet av dialogen med OSF om Topp- och 
talangaktiva. Under 2010 har SOK kopplat samman såväl det 
överbryggande Talangstödet som det Riktade stödet för OSF 
med Topp- och talangprogrammet.

SOK har använt det Gemensamma stödet för OSF främst 
inom ramen för Supportprogrammet. Utformningen av det ge-
mensamma stödet fortsätter under 2011.

Topp- och talangprogrammet  

Syfte 
Sveriges främsta aktiva skall få optimala förutsättningar att för-
bereda sig inför kommande OS och de mest lovande talang-
erna skall få optimala möjligheter att ta steget till den absoluta 
världstoppen. Programmet har under 2010 haft sommar-OS 
2012 och 2016 samt vinter-OS 2010 och 2014 som mål.

Verksamhet 
Vid ingången av 2010 omfattade programmet 149 aktiva, tre 
ridsportlag och fem lag. Av dessa var 98 aktiva, ridsportlagen 
och tre lag (fotboll dam och handboll dam + herr) från som-
maridrotter samt 51 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 totalt fanns 148 ak-
tiva, två ridsportlag och fyra lag i Topp- och talangprogrammet 
varav 100 aktiva, ridsportlagen och tre lag (fotboll och handboll 
dam + herr) från sommaridrotterna och 48 aktiva och två lag 
(ishockey dam) från vinteridrotterna.

OSF har sedan hösten 1998 sammantaget nominerat ca 1200 
aktiva, varav ca 500 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 getts till vissa grupp- eller ledningsinsatser av strategisk 
karaktär i OSF:s landslags- och OS-förberedande program.
Stödet är riktat samt behovs- och kvalitetsstyrt. 

Stödet byggs upp i en dialog med de elitansvariga och för-
bundskaptenerna i de olympiska grenarna. 

Topp- och talangprogrammet ger ett skräddarsytt stöd base-

UTBETaLT STÖD 2010 SOMMar VInTEr TOPP TaLang

OSF stöd (SOK)  9 680 000     5 538 000     4 615 420     10 602 580    
Stipendier (SOK)  6 174 000     3 604 000     3 300 000     6 478 000    

Talangöverbryggning (RF)  8 084 000     3 916 000     12 000 000    

Riktat stöd (RF)  4 743 000     5 515 000     10 258 000    
Summa  28 681 000     18 573 000     18 173 420     29 080 580    

Totalt utbetalt stöd 2010

Sponsormedel via SOK 24 996 000
Statliga medel via RF 22 258 000 Återstår rest riktat stöd 2010 (4 mkr) utbetalt våren 2011 via RF.

FÖrDELnIng änDaMÅL I % SOMMar VInTEr

Ledning 7,1% 4,6%
Tränare 21,6% 21,7%

Resurspersoner 7,2% 15,5%

Träning 27,9% 24,8%

Tävling 10,5% 9,4%

Övrigt 5,2% 3,9%

Stipendier 20,5% 20,1%

OLYMPISKT PrOgraM 
(Topp- och talangprogram)                     2010 2009
Bidrag till OSF inom ramen för 
den samlade elitsatsningen i 
form av riktat stöd och stöd för 
talangöverbryggning 22 258

Lämnade bidrag och stipendier

Bidrag OSF -15 218 -36 000

Stipendier aktiva -9 778 -9 450

Summa bidrag och stipendier -24 996 -45 450
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rat på vad som behövs för att finnas i världstopp inom fyra-sex 
år. Stor uppmärksamhet har lagts på kvalitet i vardagen, de ak-
tivas tränarstöd och internationellt tävlande.

Ett ”aktivavtal” omfattar 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 sats-
ningarna 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 (1998-2010) varit en stor framgång. 
Drygt 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 upp-
följning och dialog mellan OSF:s sportsliga ledning och SOK:s 
sportchefer är en förutsättning för Topp- och talangprogram-
met, för genomförandet av de individuella utvecklingsplanerna 
och för samordningen med och utvecklingen av OSF:s lands-
lagsprogram. Samarbetet och stödet samt regler och villkor för 
detta dokumenteras årligen i ett avtal mellan SOK och OSF. 
SOK har under 2010 använt det överbryggande Talangstödet 
och det Riktade stödet från den samlade Elitsatsningen för 
OSF inom ramen för Topp- och talangprogrammet med till-
hörande arbetsmetoder.
Utmanarprogrammet har avvecklats under 2009-10. Det har 
gjorts i takt med att överenskomna tidsbegränsade insatser av-
slutats. Under 2010 har endast aktivitet och stöd för ett par 

vintergrenar återstått. Gruppsatsningarna inom Utmanarpro-
grammet ersätts med en möjlighet för vissa unga mycket lovan-
de aktiva att tidigare ta steget in i Topp- och talangprogrammet. 

Supportprogrammet 

Syfte 
Aktiva och tränare skall ha tillgång till högsta möjliga kompe-
tens, service och stöd på olika områden av betydelse för presta-
tionsutveckling, toppresultat och mästerskapsframgång.

Verksamhet
Utvärderingen av Supportprogrammet under 2008 visade att 
ansträngningarna och resurserna bör ökas i FoU-frågorna. Un-
der 2009 och 2010 har fler projekt med kompetensstöd från 
forskarvärlden och mer utvecklingsarbete i vardagen utifrån 

OLYMPISKT PrOgraM 
(Supportprogram)                                2010 2009
Projektrelaterade kostnader

Utvecklingsprogram - Aktiva -241 -151

Utvecklingsprogram - Ledare -150 -107

Träning och tester, specialister -3 972 -5 600

FoU, projekt -1 423 -619

Medicinsk support -1 658 -1 721

Summa kostnader -7 444 -8 198

SOK:s träningsrådgivare Rickard Nilsson tillsammans med skicrossåkaren Anna Holmlund i samband med testning på Bosön. Foto: SOK.
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tränarinitiativ planerats och startats. Analysen pekade på att en 
nyckelfråga inför framtiden är tränarnas kompetensnivå fram-
förallt i träningsfrågorna. Därför har ökade individuella kom-
petenshöjningsinsatser samt ett förstärkt coachprogram mot 
kommande OS inletts under 2009 och fortsatt under 2010. På-
verkan för ökat kvalificerat akademiskt och idrottsligt arrang-
erat utbildningsutbud för junior- och elittränare har inletts.

Ett framgångsrikt (prestations-) utvecklingsarbete förutsätter 
att det finns välgrundade analyser och långsiktig planering för 
vad som kommer att krävas på några års sikt:

 • OSF har under 2010 fått fortsatt stöd för att ta fram en väl 
förankrad utvecklingsidé för vägen till världstoppen (”Ut-
vecklingstrappa”), en uppdaterad analys av vad som krävs 
för pallplats på VM/OS inom fyra-fem år (”Kravanalys”), 
ett uppföljningsprogram för träning och kapacitetsutveck-
ling (”Monitoring”) samt en beskrivning av sina tränings-
koncept. Målsättningen är att alla OSF:s grenar ska ha en 
uppdaterad Kravanalys på plats under 2011.

 • FoU-kopplingarna har blivit starkare via utvecklat samarbete 
med KTH och GIH inom ramen för OPC (Olympic Per-
formance Center i Stockholm) och via nytt avtal tom 2014 
med NVC (Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversi-
tetet i Östersund)
För vinteridrotterna har utvecklingsarbetet under 2010 fo-

kuserat på att prestera under OS i Vancouver samt slutförbere-
delserna. Efter utvärdering av förberedelser och genomförande 
av OS så har nu många förändringar och/eller förstärkningar 
gjorts i flera vintergrenars upplägg av satsningarna och nya ut-
vecklingsmoment har planerats eller tillförts. Det har gjort att 
säsongerna 2010-11 och 2011-12 får karaktären av ”utvecklings-
år” och säsongen 2012-13 blir ”generalrepetition”. 

Under året har ett antal träningsinriktade utvecklingsprojekt 
avseende teknik, styrketräning och träningsplanering/tränings-
uppföljning samt materialutveckling genomförts med flera 
sommaridrotter med ett London-perspektiv. Projekten genom-
förs i ett nära samarbete med OSF, headcoacher och utveck-
lingsansvariga i OSF.

Ledarprogrammet med sikte på OS i Vancouver 2010 avslu-
tades under 2009. Uppföljning samt utvärdering genomfördes 
under våren 2010. Under hösten 2010 genomfördes en första 
headcoachsamling med sikte på OS i Sotji 2014 inom ramen för 
ett förstärkt ledarprogram. 

Ledarprogrammet med sikte på OS i London startades un-
der 2009 och fortsatte under 2010. Ett större coachseminarium 
har genomförts för coacher och tränare som på olika sätt arbe-
tar med lag eller aktiva som är planerade att ingå i den blivande 
OS-truppen i London 2012. OS-planering, London informa-
tion samt ledarskap stod på programmet. Dessutom har en spe-
ciell headcoachsamling genomförts med ett förstärkt program 
runt coachingfrågorna samt annat utvecklingsarbete och en 
inventering av möjliga individuella utvecklingsinsatser. OS-
planering och OS-erfarenheter fanns också på programmet. 
Två av OSF:s ledningsteam har med stöd genomfört, och två 
fler planeras, att med egna samlingar och/eller projekt utveckla 
planering, ledarskap och samarbete inför OS 2012.  

Träningsfrågorna har de senaste åren fokuserats allt mer. Det 

fasta resursteamet av specialister har under 2009 och 2010 för-
stärkts ytterligare. Det skall ge kompetensstöd till olika grenars 
tränare och aktiva för utveckling av de olika träningsproces-
serna, testuppföljning samt medicinsk support. 

Resurspersoner finns också för områdena teknikutveckling, 
kost och prestationspsykologi samt coachutveckling. Två större 
samlingar med hela resursteamet har genomförts liksom ett 
antal utvecklingsträffar med olika specialistgrupper. Det fasta 
resursteamet och nätverket av specialister ses över löpande.

Det kontinuerliga medicinska stödet har som tidigare ge-
nomförts med hög kvalitet främst genom samarbetet med Art-
roclinic avseende aktivas hälsokontroller och den s.k. akutlinan 
samt med SOK:s kontaktläkare och fysioterapeuter för special-
uppföljning av vissa idrotter och aktiva. 

Som ett komplement till den löpande medicinska supporten 
har arbetet i det medicinska teamet efter OS i Vancouver in-
tensifierats för de mindre sommargrenarna inför OS i London. 
Det goda samarbetet med Folksam har fortsatt avseende Eliti-

Anja Pärson hyllar Charlotte Kalla i OS-byn i Whistler efter hennes guld 

i milloppet. Foto: SOK.
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drottsförsäkringen för aktiva i Topp- och talangprogrammet, 
vilket är en hörnpelare i det medicinska stödet. Samarbetet 
med RF avseende dopingtester och information om antidoping 
fungerar också fortsatt utmärkt.

Tekniska förberedelser för olympiskt 
deltagande

Mål 
SOK ansvarar för de praktiska förberedelserna och bidrar till 
de sportsliga förberedelserna för svenska truppers deltagande i 
Olympiska sommar och vinterspel. De svenska trupperna skall 
ges optimala förutsättningar för att prestera bra resultat.

SOK organiserar också de praktiska förberedelserna för 
svenskt deltagande i European Youth Olympic Festival (EYOF) 
med sommar och vinterspel (samma år med två års mellanrum) 
och det nya Youth Olympic Games (YOG) , både sommar och 
vinterspel.

Resultat
Utvärderingen av OS i Vancouver 2010 visade att förberedel-
serna i stort samt förhållandena omedelbart inför och under OS 
höll högsta kvalitet.

Verksamheten i stort
Förberedelserna och genomförandet av OS är huvuduppgiften 
för SOK:s grundorganisation.

Det är ett uppdrag som fortsätter att öka i komplexitet, vo-
lym och krav på framförhållning.

Tidiga kontakter lägger grunden för hög kvalitet och gör det 
möjligt att hitta kostnadseffektiva lösningar på, plats både för 
de idrottsliga slutförberedelserna och för genomförandet. Minst 
två OS förbereds parallellt.

Under både 2009 och 2010 har givetvis slutförberedelserna 
och kvalitetssäkringen för genomförandet av vinter-OS i Van-
couver präglat verksamheten.

Det har inneburit ett väsentligt ökat arbete jämfört med ti-
digare. Det handlar om att slutligt lösa och kvalitetssäkra frå-
gor om resor, boende och träning för precamps, utrustning, 
transporter och frakter samt ackrediteringar, anmälningar och 
information för OS. Det krävs en löpande koordination mot 
de idrottsliga kraven. De tekniska förberedelserna har knutits 
allt tätare med elitutveckling och är i dag en del av det löpande 
samarbetet med OSF:s sportsliga ledningar.

Sportcheferna har en central roll för att sammankopplingen 
av de idrottsliga förberedelserna med de tekniska och praktiska 
lösningar som ska på plats både för precamps och för OS. Det 
innebär många resdagar för uppföljning av lagen, för finjuste-
ring av planer och för att säkerställa lösningar på plats.

Erfarenheterna från tidigare OS har gjort att SOK i dag job-
bar ännu tätare med landslagsledningarna.

Förberedelserna för OS har knutits samman allt bättre med 
stödet via Topp- och talangprogrammet.

Det ger kvalitet, hög effekt på pengar och bättre samspel un-
der OS.

De som ska jobba och leva ihop under OS är helt enkelt vana 
att arbeta ihop.

Verksamheten 2010  
Förberedelserna för det olympiska deltagandet och kvalitets-
säkringen av genomförandet samt de allt viktigare slutför-
beredelserna inför vinter-OS i Vancouver 2010 har präglat 
verksamheten under 2009 och tidigt 2010. En utvärdering av 
förberedelserna inför OS i Vancouver har också genomförts un-
der våren 2010. 

Utvärderingen visar att det praktiska arbetet med förberedel-
serna för olympiskt deltagande blir alltmer omfattande. Kvali-
tetskraven ökar och det är oftast en nödvändighet att finna egna 
kompletterande lösningar för att säkra optimala förutsättningar 
för truppen.

De tekniska slutförberedelserna inför OS i Vancouver inne-
bar ett väsentligt ökat arbete jämfört med tidigare. Precampen, 
två OS-byar, resor, OS-utrustning, utvecklingsprogram för 
coacher, gemensam planering och stöd till lagens slutförbe-
redelser, OS-truppens service i övrigt, OS-uttagningar samt 
administrativt arbete är sammantaget en stor och flerårig ar-
betsprocess.

Utvärderingen visade att de mycket omfattande slutförbere-
delserna inför vinter-OS 2010 och servicen till OS-truppen på 
plats genomfördes på ett utmärkt sätt. 

Många idrotter besökte Vancouver och Whistler i anslutning 
till testävlingar, VM, världscup eller träningsläger. En del idrot-
ter har också besökt Vancouver Island, Kelowna eller Salt Lake 
City som var platserna för planerade precamps innan OS. SOK 
har varit behjälplig vid dessa resor.

SOK har haft mycket goda kontakter med Organisations-
kommittén i Vancouver (VANOC). Ett flertal besök har gjorts 
för att underlätta förberedelserna för OS-deltagandet. 

Gunilla Lindberg och Pernilla Wiberg ingick i IOK:s koor-
dinationskommitté inför Vancouver vilket inneburit att SOK 
haft tillgång till all information och kunnat följa förberedelse-
arbetet mycket noga. Under kommitténs arbete har en del änd-
ringar kunnat drivas igenom till gagn för NOC:s och de aktiva.

En mycket lyckat Olympic camp för aktuella aktiva och le-
dare genomfördes under två dagar på Arlanda i maj 2009.

Ett utvecklingsprogram för headcoacher och ett par semina-
rier för alla OS-coacher och resurspersoner genomfördes inför 
Vancouver-OS med bra innehåll, hög närvaro och stort enga-
gemang.

Förberedelserna för sommar OS 2012 i London är långt 
framskridna. SOK har under året genomfört flera besök i Lon-
dons OS-områden och i Weymouth (segling). Ett av besöken 
genomfördes med större delen av planerat centralt lednings-
team och i samarbete med det Paralympiska ledningsteamet. 
Under 2011 planeras ett flertal rek-resor tillsammans med och 
för olika idrotter. I augusti 2011 genomförs det stora internatio-
nella informationsmötet för alla länders truppledningar.

Behovet av tekniska lösningar utanför OS-byn och lämpliga 
lösningar för respektive lags slutträning och Precamps inför OS 
i London har identifierats och rekognoserats.

Samspelet med OSF:s sportsliga ledningar har under året i 
huvudsak varit inriktat på att skapa förutsättningar för presta-
tionsutveckling på individ- och lagnivå samt att skapa bra och 
hållbara ledningsteam. 

Ett jämfört med tidigare förstärkt utvecklingsprogram för 
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aktuella coacher inför 2012 har fortsatt under året. Innehållet är 
OS-planering och tekniska förberedelser, ledarskap & coaching 
samt individuell kompetensutveckling.

Under hösten har planeringen inför Olympic Camp för alla 
aktiva och ledare aktuella för OS startat. Campen kommer att 
genomföras på Arlanda airport i november 2011.

De tekniska förberedelserna inför OS i London bygger på 
en estimerad trupp på knappt 300 aktiva, ledare och resurs-
personer.

Förberedelserna inför vinter-OS i Sotji 2014 startade redan 
under 2009 med kontaktarbete. En första rek-resa med delar 
av det centrala ledningsteamet gjordes under våren 2010. Pla-
neringsarbetet har under hösten 2010 fortsatt och accelererat. 
Under våren 2011 planeras en rek-resa med representanter för 
snögrenarna.

Förberedelserna inför sommar-OS i Rio 2016 startade under 
2010 med kontaktarbete. En första rek-resa med delar av det 
centrala ledningsteamet planeras till hösten 2011. 

Förberedelserna för det första Youth Olympic Games (YOG) 
som genomfördes i juli 2010 i Singapore har varit relativt om-
fattande, (trots en ganska liten trupp på 24 personer). Centrala 
ledningen deltog under våren i det stora internationella infor-
mationsmötet för alla länders truppledningar.

Förberedelser har under året genomförts för EYOF, vinterde-
len i Liberec, Tjeckien, som arrangerades i februari 2011. Cen-
trala ledningen deltog under hösten i det stora internationella 
informationsmötet för alla länders truppledningar. Den svens-
ka truppen bestod av 33 st aktiva och ledare från fyra idrotter. 

Under hösten startade också förberedelserna för EYOF, som-
mardelen i Trabzon, Turkiet, som arrangeras i juli 2011. Den 
svenska truppen beräknas bli ca 50 aktiva och ledare från sex-sju 
idrotter. 

Genomförande av Olympiskt deltagande

Mål
SOK förbereder, organiserar och leder det svenska deltagandet 
vid OS. 

Övergripande målsättning: 

 • Sverige ska vara en framgångsrik idrottsnation med med-
aljkapacitet i många idrotter - många medaljer i många 
idrotter-

 • Det långsiktiga målet är att de svenska OS-trupperna ska ha 
kapacitet att ta

 • 20 medaljer varav fem guld vid sommar- och vinter-OS 
senast 2020-

SOK organiserar och leder också det svenska deltagandet i 
European Youth Olympic Festival (EYOF ) och det nya Youth 
Olympic Games (YOG). 
Målsättningen med EYOF och YOG är att skapa tillfällen till 
inspiration, erfarenheter och lärdomar för deltagande ungdo-
mar och ledare för framtida satsningar och kommande olym-
piska spel. Det är också av stor idrottspolitisk betydelse att Sve-
rige är representerat vid dessa arrangemang.

Resultat
De XXI Olympiska Vinterspelen ägde rum den 12-28 februari 
2010 i Vancouver, Kanada.

Spelen i Vancouver var de hittills största med totalt 2622 ak-
tiva, fem mer än i Turin 2006, från 82 nationer. Antalet medalj-
grenar var i Vancouver 86 jämfört med 84 i Turin.

SOK och OSF genomförde tillsammans under 2010 viktiga 
slutförberedelser och i stort lyckade olympiska spel samt en om-
fattande OS-utvärdering.

Sverige deltog med en trupp på 105 aktiva (jmf 109  i Turin) 
och 115 ledare.

Följande tio grenar var representerade: Alpint, curling dam- 
och herrlag, freestyle puckel och skicross, ishockey dam- och 
herrlag, konståkning, längdskidor, skidskytte, skridsko hastig-
het och snowboard alpint.

På lång sikt är det oroande att Sverige deltar i allt färre idrot-
ter. 2002, i Salt Lake City, deltog Sverige i 13 olika idrotter 
medan det i Vancouver var tio idrotter.

En siffra som dock är ganska konstant från OS till OS är 
att cirka hälften av de aktiva gör sitt första OS. Med en vin-
tertrupp på cirka 100 aktiva innebär det att 50 nya aktiva ska 
komma fram mellan varje OS. Siffran är ungefär densamma för 
en sommartrupp.

På ledarsidan är omsättningen inte lika stor.  I jämförelse 
med sommar-OS har fler ledare OS-erfarenhet. Två tredjedelar 
har gjort ett OS tidigare och nära 40 procent av ledarna har 
deltagit som aktiva.

Samtliga aktiva och ledare bodde i någon av de två nybyggda 
OS-byarna i centrala Vancouver eller Whistler.

I Whistler bodde ”snösporterna” med undantag för freestyle 
som bodde i Vancouver tillsammans med issporterna.

I båda OS-byarna hade SOK ett kontor, med egen adminis-

OLYMPISKT DELTaganDE 2010 2009

Projektrelaterade OS-kostnader

OS Vancouver 2010 -31 228

internationella Ungdoms-OS, 
sommar 2010

-413

europeiska Ungdoms-OS,  
vinter 2009

-379

europeiska Ungdoms-OS,  
vinter 2010

-415

Organisationskostnader

Grunduppdrag OS 2009 -12 780

Grunduppdrag OS 2010 -13 241

Summa kostnader -44 882 -13 574

not.
den totala kostnaden för OS i Vancouver uppgick till 
drygt 57,2 miljoner, bestående av de projektrelaterade 
kostnaderna (31,2 mkr) samt grunduppdrag OS 2009 
(12,8 mkr) och grunduppdrag OS 2010 (13,2 mkr).

Statsbidraget för OS i Vancouver uppgick till nästan 51,8 
mkr, vilket innebär ett underskott på 5,4 mkr totalt för 
OS i Vancouver 2010.
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trativ personal och medicinsk personal, som var samlingspunk-
ten för aktiva och ledare.

På ackrediteringssidan kunde vi tillgodose behovet av ledare 
och tekniker som var nödvändiga för att ge service åt truppen.
Samtliga önskemål om ackrediteringar från svensk media kun-
de tillgodoses och kontakterna mellan SOK och media fung-
erade bra under hela perioden.

En mycket välbesökt pressmiddag arrangerades i centrala 
Vancouver dagarna före invigningen.

Officiell biljettagent för Sverige var SOK:s samarbetspartner 
Jet Set Sports.

OS-utrustningen, som höll mycket hög kvalitet, levererades 
av Li-Ning som också är en av SOK:s viktiga sponsorer.

I SOK:s gästprogram deltog närmare 60 personer från spon-
sorer, representanter från deltagande vinterförbund, RF och 
SISU samt delar av SOK:s styrelse. SOK var också värd för de 
officiella gästerna från regering och Kungahuset.

Fanbärare för den svenska OS-truppen vid invigningscere-
monin var Peter Forsberg, ishockey och vid avslutningsceremo-
nin Marcus Hellner, längdskidor.

Truppchef var SOK:s ordförande Stefan Lindeberg.
Sverige slutade på åttonde plats i medaljligan med fem guld, 

två silver och fyra brons. Dessa elva medaljer överträffade mål-
sättningen (tio medaljer). I poängligan slutade Sverige också på 
åttonde plats med fem förstaplatser, två andraplatser, fyra tred-
jeplatser, åtta fjärdeplatser, tre femteplatser och två sjätteplatser.

I Turin 2006 kom Sverige på sjätte plats i medaljligan med 
sju guld, två silver och fem brons, totalt 14 medaljer.

Totalt hade Sverige i Vancouver 30 topp åtta placeringar vil-
ket var lika många som i Turin 2006.

2010 - 11 medaljer  (5 guld, 2 silver, 4 brons och åtta fjärde-
platser)

2006 - 14 medaljer  (7- 2- 5 och fyra fjärdeplatser)
2002 - 7 medaljer   (0- 2- 5)
1998 - 3 medaljer   (0- 2 - 1)
1994 - 3 medaljer   (2 – 1 - 0)   

Några tydliga slutsatser i utvärderingen av Vancouver-OS är:

 • Lagens OS-förberedelser var bra

 • SOK kan förbereda och genomföra OS

 • Samarbetet med OSF har fungerat väl

 • Arbetet med OSF, lagen samt aktiva och tränare för förbätt-
ring av prestationsutveckling (under hela olympiaden) är 
största potential till förbättring 

 • Vancouver 2010 tillsammans med Turin 2006 befäster en ny 
högre prestations- och resultatnivå för Sverige som vinter-
OS nation

Mer att notera från utvärderingen av Vancouver-OS är att både 
aktiva och ledare konstaterar samtliga att trupp- och lagkänslan 
och den offensiva goda stämningen fanns och var mycket bra 
under spelen. Detta måste ses som en stor framgångsfaktor.

Det medicinska stödet före och under OS är också en viktig 
framgångsfaktor. Sverige hade en, relativt sett, ”frisk trupp” in-
för och under Vancouver-OS visar utvärderingen.

Inför Vancouver härjade svininfluensan. 99 procent av trup-
pen vaccinerades mot denna och 93 procent mot säsongsinflu-
ensan, vilket är mycket höga siffror.

Tolv procent av de aktiva uppgav att de hade prestationspå-
verkande skador när de kom till Vancouver. Siffran för Peking 
var tio procent.

Det svenska damcurlinglaget firades kungligt efter den dramatiska finalen mot Kanada. Foto: SOK.
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SOK:s utvärdering visar att framför allt de mindre idrotterna 
har ett sämre medicinsk stöd under tiden fram till året före OS. 
Under sista året fick man ta del av servicen runt OS-truppen 
och fick bättre medicinsk support. Slutsatsen är att det medi-
cinska stödet måste bli bättre under hela förberedelsefasen. Det 
medicinska stödet under OS får av de aktiva ett mycket högt 
betyg.

Väl fungerande och intrimmade ledningsteam är en tredje 
viktig framgångsfaktor konstaterar både SOK, de aktiva och le-
darna själva i utvärderingen. Med ett par undantag fungerande 
ledararbetet mycket bra under Vancouver-OS.

 Kontinuitet, tydliga roller och uppgifter, genrep på tidigare 
mästerskap, OS-erfarenhet, kompetensutveckling samt bra 
kommunikation och samarbete är alla nycklar till framgångs-
rikt ledarskap på OS. 

Slutsatsen är att medvetet ledarutvecklingsarbete från både 
OSF och SOK är viktigt samt att  coachprogrammet inför OS 
kan stärkas ännu mer.

Hur väl förberedda kom de aktiva till tävlingarna?
Själva skattar de aktiva sig i snitt runt sex på en sjugradig 

skala både tekniskt, fysiskt, mentalt och materialmässigt. Så i 
grunden var det en mycket väl förberedd trupp som kom till 
Vancouver och Whistler.

Tyckte de aktiva att de uppnådde sina egna mål och hur var 
formen?

En klar majoritet av truppen ansåg att de prickade in form-
toppen. Ungefär hälften av de aktiva ansåg att resultatet var bra 
och tre fjärdedelar av truppen var nöjda med den egna presta-
tionen.

När ledarna får svara på samma frågor om sina aktiva har de 
en ännu mer positiv bild.

De aktiva har med andra ord en tendens att vara något mer 
självkritiska än sina ledare. 

YOG i Singapore
Omkring 5 000 aktiva och ledare från 205 länder deltog i spelen 
den 14-26 augusti.
Ungdomar i åldrarna 14-18 år tävlade i 26 olika idrotter och 
deltog i ett kultur- och utbildningsprogram.
Den svenska truppen representerades av 15 aktiva från åtta olika 
idrotter, ledarna var tolv stycken varav tre var från SOK.

Sverige deltog i följande grenar: Badminton, bordtennis, 
friidrott, gymnastik, rodd, simning, taekwondo och triathlon.

Det blev mycket fina resultat för YOG-truppen. Fem medal-
jer (två guld och tre brons) och tio topp-åtta placeringar.

De två gulden togs av Angelica Bengtsson, stavhopp och 
Khadijatou Sagnia, tresteg. Bronsmedaljerna togs av Jonna 
Adlerteg, gymnastik, Heidi Schmidt, kula och Jennifer Ågren, 
taekwondo.

Det ordinarie tävlingsprogrammet genomfördes i stort på ett 
mycket bra sätt. Tekniskt kunniga personer med stor rutin var 
tillsatta som ansvariga i de olika idrotterna.

På tävlingsprogrammet fanns mixade stafetter både mellan 
nationer och kön. Positivt med dessa var att man fick ett andra 
tillfälle till tävling. De bör dock utvecklas och ses över i några 
idrotter.

En OS by inrättades i ett universitet som i vanliga fall hyste 
upp emot 35000 elever. Boendet var nyrenoverat och mycket 
fräscht. 

SOK:s Lorenz Söderhielm såg till att både längdskidåkare och skidskyttar hade perfekt slipade skidor. Foto: SOK.
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Transport systemet var väl fungerande redan från start, med 
några små undantag som snabbt rättades till. Bussar gick med 
anpassade tider mellan OS byn och alla tränings och tävlingsa-
renor. 

Singapore gjorde ett fantaskiskt jobb både innan och under 
spelen. Mycket bra informationsmaterial och tydliga deadlines 
att jobba mot. Oerhört samarbetsvilliga på alla plan från volon-
tär och uppåt

ECP (Education and Culture Programme) var ett program 
som var välplanerat och med ett brett innehåll. Det fanns flera 
olika områden i programmet dels kulturprogrammet i OS byn, 
medverkan av idrottsprofiler som hade inspirationsföreläsning-
ar samt heldags aktiviteter utanför OS byn med utbildning och 
kultur som tema.

Thomas Engdahl var Chef de Mission med Marja von Ste-
dingk som Ass Chef de Mission.

Gunilla Lindberg, SOK:s generalsekreterare, representerade 
IOK i Singapore och var på plats under hela YOG perioden.

SOK:s ordförande, Stefan Lindeberg, sportchefen Peter 
Reinebo och Jörgen Persson, bordtennis, var på plats under de-
lar av spelen. Dessutom var representanter för Li Ning på besök 
i två dagar. 

Övrig internationell verksamhet

Uppgift och mål
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 intres-
sen beträffande rättigheter, marknadsföring och ekonomi inom 
den olympiska rörelsen.

Verksamhet
Den idrottspolitiska verksamheten inom den Olympiska rö-
relsen har ökat väsentligt under de senaste decennierna. 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. 

Arne Ljungqvists arbete inom IOK och WADA, där han är 
vice ordförande sedan 2007, har rönt stora framgångar inom 
kampen mot doping och andra medicinska frågor. 

Göran Pettersson har genom sitt medlemskap i IOK och 
dess olika kommissioner samt som ordförande i Internationella 
Seglarförbundet och styrelsemedlem av ASOIF också stor på-
verkan i det internationella beslutsfattandet.

De internationella plattformarna har främst använts för att 
värna om de nationella olympiska kommittéernas intressen när 
det gäller förberedelser för och genomförandet av de olympiska 
spelen. 

Stora framsteg har nåtts när det gäller förtydligande av regel-
verk och rättighetsfrågor både generellt och konkret för perio-
den i samband med OS.

Under 2010 genomfördes de Olympiska Vinterspelen i Van-
couver. Spelen var en stor framgång för värdnationen Kanada, 
för IOK och för hela den olympiska rörelsen. Ett rekordstort 
antal Nationella Olympiska kommittéer, 82 stycken, sände ak-
tiva till spelen. Av dessa deltog sex nationer för första gången, 
nämligen Cayman Islands, Colombia, Ghana, Montenegro, 
Pakistan och Peru.

2632 aktiva deltog varav 40 % kvinnor deltog – också det ett 
olympiskt rekord. Aktiva från 25 länder tog medaljer. 3,5 mil-
jarder människor världen runt följde spelen via TV eller genom 
digitala plattformar. Drygt 1,4 miljarder olympiska fans följde 
spelen på IOK:s facebook sida.

2000 dopingtester genomfördes jämfört med 700 i Salt Lake 
City och 1 200 i Turin. Inget positiv resultat har konstaterats.

Vid IOK:s 122:a session, som ägde rum i Vancouver den 10-
12 februari, lämnades rapporter från de olika kommissionerna 
och kommande OS-arrangörer. 

Arrangör för andra upplagan av ungdoms-OS sommar som 
äger rum 2014 utsågs. Kvarvarande ansökningsstäder i finalen 
var Nanjing, Kina och Poznan, Polen. Nanjing vann med 46 
röster mot Poznans 42. Båda städerna presenterade en genom-
förandebudget på 100 miljoner dollar.

Arrangör för IOK:s session 2013 utsågs också. Buenos Aires 
vann med 58 röster mot Kuala Lumpurs 31 röster. Den Olym-
piska sessionen 2013 kommer att bli ett mycket välbevakat 

Brottaren Jalmar Sjöberg fick se sig slagen av några brottarlöften och 

kanske blivande olympier i samband med Olympic Day i Forshaga. 

Foto: Erik Mårtensson, Scanpix.
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evenemang eftersom ny IOK-president skall väljas (nuvarande 
ordföranden Jacques Rogge kan inte väljas om) och värdstad för 
sommar-OS 2020 kommer att utses.

Sex nya ledamöter valdes in i IOK nämligen:
Prins Feisal bin Al-Hussein, Jordanien, individuell ledamot,
Barry Maister, Nya Zeeland, individuell ledamot,
Patrick MqQuid, Irland,IF representant, cykel,
Marisol Casado Estupian, Spanien,IF representant, triathlon,
Dagmawit Girmay Berhane, Etiopien, NOC representant
Yang Yang, Kina,aktiv representant.

Den 28 februari hölls den avslutande sessionen. Vid sessionen 
valdes två aktiva in efter de val som pågått av de aktiva under 
OS i OS-byarna i Vancouver och Whistler. 

Pernilla Wiberg och Manuela di Centa som avslutat sina åt-
taåriga mandatperioder kunde enligt IOK:s regler inte få för-
nyat förtroende och förlorade också därmed sina platser som 
IOK-ledamöter.  

Till nya ledamöter av IOK:s aktiva kommission och tillika 
IOK-ledamöter för en period av åtta år valdes Adam Pengilly, 
Storbritannien (skeleton) och Angela Ruggiero, USA (ishock-
ey). 75 % av de aktiva som deltog i Vancouver röstade i detta val.

Vid sessionens avslutning överlämnade IOK:s ordförande 
Jacques Rogge IOK:s olympiska orden i silver till de avgående 
ledamöterna Pernilla Wiberg och Manuela di Centa.

De första Youth Olympic Games ägde rum i Singapore den 
14-26 augusti 2010. 204 NOC:s deltog med 3 522 aktiva och 1 
871 ledare i 26 olympiska idrotter. 93 NOC:s tog medaljer att 
jämföras med 87 i Peking. Nio NOC:s vann sina första olym-
piska medaljer hittills. Evenemanget blev en stor succé och är 
definitivt här för att stanna.

Tävlingarna varvades med olympisk utbildning och kultu-
rella evenemang. Dessutom ordnades en aktivitet för unga jour-
nalister från de olika kontinenterna. 48 ”role models” från de 
olika idrotterna fanns också på plats för att inspirera de unga 
deltagarna.

Budgeten för genomförandet av Ungdoms-OS i Singapore 
var 600 miljoner dollar och spelen var till största delen finan-
sierade av staten.

En utvärdering av spelen ägde rum i Lausanne den 17 de-
cember 2010 där representanter från ANOC, IF, IOK:s aktivas 
kommission, media m.m. fanns på plats. Spelen var mycket 
framgångsrika men mycket kommer att förbättras och utveck-
las till Nanjing 2014. Framförallt gäller detta kvalificeringsregler 
och formatet på vissa av tävlingarna.

De första Youth Olympic Winter Games äger rum i Inns-
bruck i januari 2012. Pernilla Wiberg har utsetts som ledamot 
i IOK:s koordinationskommitté som bevakar förberedelserna 
för dessa spel.

Lillehammer i Norge har utsetts till arrangör av Youth Olym-
pic Winter Games 2016.

IOK:s ordförande Jacques Rogge utsåg fjärde augusti 2010 
SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg till ordförande 
i IOK:s evalueringskommitté som skall granska kandidatstä-
derna för vinter-OS 2018.  Detta arbete påbörjas i februari 2011. 
De tre städerna som gått till final är Annecy, Frankrike, Pyong-
Chang, Sydkorea och München, Tyskland. Valet av arrangörs-

stad äger rum den sjätte juli 2011 vid IOK:s session i Durban, 
Sydafrika.

De 66 rekommendationer som togs vid IOK:s olympiska 
kongress i Köpenhamn i oktober 2009 har under 2010 diskute-
rats i olika arbetsgrupper inom IOK. Avsikten är att implemen-
tering av dessa rekommendationer skall vara slutförd till IOK:s 
session i Durban i juli 2010.

När det gäller arbetet inom IOK:s programkommission har 
beslut fattats att inga nya idrotter kommer att tas in på pro-
grammet för vinter-OS 2018. Däremot diskuteras nya grenar 
för införande vid vinter-OS i Sotji 2014.

Beslut om vilka nya grenar som kommer med kommer att 
fastställas under våren 2011.

ANOC (Association of National Olympic Committees) höll 
sin XVII General Assembly och det första seminariet mellan 
NOC:s och representanter för regeringar den 20-24 oktober 
2010 i Acapulco, Mexico. Drygt 1 000 deltagare från 203 olym-
piska kommittéer deltog i det olympiska mötet som avslutades 
med ett gemensamt möte mellan IOK:s styrelse och ANOC.

Mario Vazquez Rana, Mexico, omvaldes som ordförande på 
fyra år och Gunilla Lindberg omvaldes som generalsekreterare 
– också det på fyra år.

På dagordningen stod sedvaliga rapporten från kommande 
OS-arrangörer och ansökningsstäderna för 2018 fick göra en 
presentation för de NOC:s. Förutom rapporter fanns fyra te-
man som diskuterades ingående nämligen: idrottens sjävstän-
dighet, marknadsföringsfrågor inom NOC:s, WADA och dess 
arbete samt olympisk utbildning.

Den 23 oktober ägde det första mötet mellan regeringsrepre-
sentanter och de olympiska kommittéerna rum. Idrottsminist-
rar/idrottsansvariga/ambassadörer från ett 100-tal länder fanns 
representerade. Avsikten med mötet var att diskutera olika om-
råden där samarbete mellan regeringar och den olympiska rö-
relsen kan intensifieras och förbättras till gagn för båda parter. 
Följade programpunkter diskuterades:

 • Uppföljning av den olympiska kongressen i Köpenhamn 2009

 • Idrottens självständighet

 • Samarbete mellan regeringar och Olympiska Kommittéer

 • Samarbete mellan regeringar och Olympiska Kommittéer 
för OS-ansökningar och OS arrangemang

 • Olympisk utbildning

 • WADA

 • Kvinnor och Idrott

 • Olympic Solidarity

Många inlägg gjordes både från NOC:s och från regeringarna 
och framförallt under punkten idrottens självständighet. 

Gunilla Lindberg talade under punkten Olympiska kongres-
sen och Arne Ljungqvist under punkten WADA. Den svenska 
regeringen representerades av den svenska ambassadören i Mex-
ico City, Anna Lindstedt.

Nästa ANOC General Assembly och Olympic Sports minis-
ters Convention kommer att äga rum under våren 2012.
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land och Norge). Under året har samarbetet kring hållbarhets-
frågorna inkluderat en utredning av SOK:s verksamhet samt 
genomförda utbildningstillfällen för aktiva, ledare och SOK 
personal och styrelse. Dessutom har en interaktiv webbaserad 
utbildning tagits fram.

Ett samarbete har inletts med Folkspel om Sverigelotteriet 
med Sverigelotten. Det är en ny prenumerationsprodukt som 
Folkspel lanserar för att generera intäkter till föreningarna. Pre-
numerationslösningen reducerar föreningarnas arbetsinsats, 
samtidigt som köparen av produkten alltid kan dirigera över-
skottet till den förening man själv väljer. För SOK är starka 
föreningar en viktig bas för nya talanger. Kopplingen till SOK:s 
varumärke ska signalera att hela kedjan hänger ihop, från star-
ten i föreningen till OS och OS som inspiration för fler att 
idrotta. Idrotten ska ge möjligheter till våra ungdomar på alla 
nivåer. Upplåtelsen av varumärket ger SOK en royalty som ska 
användas för att ge fler talanger möjlighet att satsa.

SOK:s sponsormöten innehåller såväl information, inspi-
ration som erfarenhetsutbyte och nätverkande. Närheten till 
idrotten, ledare och aktiva i SOK:s program är viktig i sam-
arbetet med sponsorföretagen. Det är en målsättning för SOK 
att företagen ska få kunskap om och lära känna aktiva även 
i mindre medieexponerade idrotter. 2010 fick sponsorgruppen 
till exempel tillfälle att prova på segling i den nya olympiska 
matchracing klassen Elliot 6. Tillsammans med Seglarförbun-
det och KSSS genomfördes seglingarna med OS-aktuella aktiva 
som skeppare i båtarna.

Under OS i Vancouver genomfördes för tredje gången Olym-
pic Airport på Arlanda flygplats i samarbete med Stockholm 
Arlanda och ett antal andra sponsorer. Även de olympiska spe-
cialförbunden deltog på plats. Eventet lockade drygt 170 000 
besökare som till största del var resenärer. Hemkomstfirandet 
som välkomnade medaljörerna från Vancouver lockade många 
besökare utifrån.

Årligen bjuds företagen i SOK:s sponsorgrupp till ett hög-
klassigt idrottsevenemang, denna gång Stockholm Horse Show 
i Globen. Tillsammans med Ridsportförbundet och förbunds-
kaptenerna Sylve Söderstrand och Bo Jenå fick gästerna ökad 
kunskap om ridsport och de svenska ryttarnas väg på mot OS 
i London.

Samordning och service 

Syfte 
Det interna stödet skall vara effektivt. Den externa servicen skall 
vara tillmötesgående och snabb. SOK har en viktig informations-
roll om den olympiska rörelsen och dess värdegrund. SOK skall 
aktivt föra ut information inte minst för att inspirera fler att en-
gagera sig och utvecklas inom den olympiska idrotten.

Verksamhet
Huvuduppgiften under 2010 har varit planering, förberedelser 
och genomförandet av OS i Vancouver. Efter OS har utvärde-
ring genomförts och ekonomiska rapporter sammanställts för 
OS-projektet totalt.

Samarbete med SHIF/SPK genomfördes i planering, förbe-
redelser och vid genomförandet av OS i Vancouver avseende de 

Det olympiska arbetet inom EOC – Europas Olympiska 
Kommittéer – är till största delen inriktat på EYOF – Europe-
iska ungdoms-OS- som äger rum 2011 i Tjeckien (vinter) och 
Turkiet (sommar). Ordförande i EOC, Patrick Hickey, Irland, 
har också tagit initiativet till en utredning gällande förutsätt-
ningarna för arrangerande av Europeiska Spel. Europa är den 
enda kontinent som inte har kontinentala spel. En förfrågan 
har gått ut till samtliga NOC:s i Europa som efterfrågar syn-
punkter gällande dessa spel. SOK har svarat att man i dagens 
läge inte ser några förutsättningar för att sådana spel skulle infö-
ras. Utvärderingen kommer att presenteras vid EOC:s General 
Assembly i Sotji i november 2011.

Marknadsföring och finansiering 

Mål 
Det kortsiktiga målet var att säkerställa en kommersiell finan-
siering av SOK:s elitsatsningar på minst samma nivå som den 
föregående programperioden, dvs en genomsnittlig årlig intäkt 
på minst 40 mkr. 

Det långsiktiga målet har varit att öka sponsorintäkterna till i 
genomsnitt 50 mkr per år, som del i en finansieringslösning för 
det nya Olympiska Programmet.

Resultat
Sponsorintäkterna uppgick under 2010 till 48 miljoner kronor 
(32 mkr 2008). Variationen är stor i sponsorintäkt mellan ett 
OS-år och ett ”mellanår”. Sammantaget betyder detta att SOK 
klarade det kortsiktiga målet för marknadsföringen de två åren 
2009 och 2010.

Verksamhet
Under året bestod SOK:s sponsorgrupp av tolv företag samt de 
elva företag som även är IOK:s Top Sponsorer. 

Olympiatravet 2010 gav SOK en intäkt på 7,5 miljoner kro-
nor. Finaltävlingen genomfördes den 17 april på Åby travbana 
inför rekordpublik. Sedan starten 1979 har Olympiatravet ge-
nererat 173 miljoner kronor. 

Samarbetet med Nordea Fonder AB och Olympiafonden är 
en annan av SOK:s hörnpelare. Under 2010 inbringade fonden 
7,5 miljoner kronor och från starten 1988 har SOK sammanlagt 
tagit emot 114 miljoner kronor.

I slutet av 2009 tecknades ett avtal med ÅF som innebar att 
företaget blev sponsor och ”Green Advisor” inte bara till SOK 
utan också till tre andra olympiska kommittéer (Schweiz, Fin-

MarKnaDSFÖrIng 2010 2009

Projektrelaterade kostnader

OS i skolan -115 -237

Gästprogram OS i Vancouver -2 233 -1 168

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden -1 176 -1 809

Övriga externa kostnader -590 -1 275
Summa kostnader -4 114 -4 489
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praktiska och logistiska lösningarna. Samarbetet fungerade bra 
och kommer fortsätta vid kommande spel.

Under året genomfördes en hållbarhetsutredning tillsam-
mans med vår sponsor och ”Green Advisor” ÅF. Handlingsplan 
finns framtagen och arbetet med dessa aktiviteter blir en pågå-
ende process. 

För att effektivisera administrationen har informations- och 
rapporteringssystemet Ironweb fortsatt vidareutvecklats med 
fokus på rapportering och uppföljning genom utveckling av 
befintliga utvecklingsplaner. 

Utbildningen Olympic Media hölls för aktiva i Topp- och 
talangprogrammet med inriktning på personlig presentation 
och retorikens grunder.

En mediemiddag arrangerades i samband med spelen i Van-
couver.

Ett stort antal presskonferenser hölls i de båda OS-byarna i 
Vancouver och Whistler.

Media var mycket nöjda med den service SOK kunde till-
handahålla före, under och efter spelen.

Ett Olympiskt Magasin producerades inför spelen som 
trycktes i 35 000 exemplar och som bland annat fritt delades ut 
på Olympic Airport.

Teambooks producerades till spelen i Vancouver och ung-
doms-OS.

SOK:s hemsida vitaliserades ytterligare med fler artiklar och 
aktuell resultatuppföljning av aktiva i Topp- och talangpro-
grammet.

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
SOA är en viktig kanal för att sprida de olympiska värdering-
arna 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 Akade-

mins 50:e session för unga aktiva/ledare under 35 år i Olympia, 
Sofia Garametsos, (simhopp), Jesper Johnsson (skidor/längd), 
Emma Sjölin (tyngdlyftning).

Under januari-mars genomfördes OS i Skolan 2010 på skolor 
runt om i Sverige. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Sve-
riges Olympiska Akademi och Sveriges Olympiska Kommitté. 
Projektet startades i samband med OS i Sydney 2000.

Övergripande målsättningar för projektet:

 •  Öka elevernas OS-intresse

 •  Uppmuntra elever till bättre samarbete

 •  Framhäva glädjen i idrott

 •  Inspirera barn till mer rörelse i vardagen

 •  Nå ut i samhället med Olympiska grundtankar och värde-
ringar

Drygt 100 skolor runt om i Sverige hade anmält sig till 2010 års 
projekt och arbetade med OS som ämnesövergripande tema. 
Av dessa skolor OS-diplomerades cirka 65. För att diplomeras 
skulle skolorna skicka in en utvärdering av sitt arbete med OS 
i Skolan. Utvärderingarna visade att de övergripande målsätt-
ningarna för projektet uppfyllts. De kvalitativa målsättningarna 
som sattes upp uppfylldes i viss mån medan de kvantitativa 
målen inte uppfylldes i 2010 års OS i Skolan.  Att projektet inte 
drogs igång förrän cirka tre månader före OS kan ses som en 
förklaring till att de kvantitativa målen inte uppfylldes denna 
gång. Inför OS i London 2012 behöver tidsaspekten ses över.

Aktivas Kommitté 
Aktivas Kommitté (AK) är språkrör för alla aktiva i SOK:s 
Topp- och talangprogram samt OS-trupper. AK är också refe-
rensgrupp till SOK avseende utformningen och genomföran-
det 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 sju-nio aktiva från lika många grenar (fyra-
fem stycken från sommargrenar och tre-fyra stycken från vin-
tergrenar, varav totalt en-två stycken 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 ord-
förande för den period man fastställer.

Efter vinter-OS i Vancouver genomfördes val av nya repre-
sentanter till AK tom 2014 för vintergrenarna. Danijella Rund-
qvist, Peija Lindholm och Magdalena Forsberg ersattes av Anja 
Pärson, Anna Olsson och Tommy Eliasson. AK består tom 2012 
också av följande aktiva från sommargrenarna: Stefan Holm, 
Caroline Jönsson, Jörgen Persson, Therese Alshammar och Jo-
nas Edman som också har varit ordförande under 2010.

Under året har kommittén fortsatt utveckla sina arbetsfor-
mer. AK har haft två sammanträden. Prioriterade frågor har 
varit: 

 • Kommunikation med övriga aktiva

 • Socioekonomiska frågor inklusive ”efter karriären”

 • Utveckling av SOK:s Olympiska program

 • Representation i internationella organ och i SOK:s styrelse
Jonas Edman har som representant för Aktivas Kommitté varit 
adjungerad till SOK:s styrelse under året.

SaMOrDnIng OCH SErVICE 2010 2009

Projektrelaterade kostnader

Olympiska akademin -61 -74

internationell verksamhet -189 -288

informationsverksamhet -338 -368

Olympiska guldklubben -42 -43

Aktivas kommitté -28 -46

Administrativa kostnader

Personalkostnader, arvoden -6 675 -6 249

Avskrivning inventarier -149 -200

Övriga externa kostnader -2 659 -2 711
Summa kostnader -10 141 -9 833
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Stöd, tidsserie 

Tilldelat stöd via SOK:s topp- och talangprogram samt supportprogram, inklusive stipendier, resurspersoner, precamps före OS 
med mera.  Beloppet är en summering till gren- resp förbundsnivå av det stöd som tilldelats baserat på individuella utvecklingspla-
ner samt behov för olika lag.  Stödet är finansierat dels av statliga medel inom den samlade elitsatsningen (s k överbryggningsstöd 
samt riktat stöd) dels av sponsormedel inom SOK  

SOMMarIDrOTTEr 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Badminton 410 647 1 141 1 207 1 046 798

Baseboll 600 300 560 0 0 0

Basket 0 0 650 600 520 558

Bordtennis 547 957 1 344 1 717 1 149 575

Boxning 545 381 592 892 1 212 1 555

Brottning 2 639 3 292 3 324 4 278 3 214 2 380

Bågskytte 196 595 1 375 568 568 0

Cykel landsväg 293 414 356 578 564 701

mountainbike 338 549 445 590 500 337

Fotboll 616 616 1 206 1 553 732 920

Friidrott 2 042 2 533 3 554 3 240 2 149 2 603

Fäktning 957 1 035 1 187 1 178 1 108 1 106

Golf 418

Gymnastik 315 324 373 372 0 170

Gång 0 0 0 0 0 0

Handboll 290 290 500 2 035 1 300 1 384

Judo 1 930 1 944 2 332 1 655 1 495 1 655

Kanot racing 762 1 287 2 521 1 993 1 047 1 515

slalom 316 0 145 0 0 0

Landhockey 0 0 0 0 0 0

Modern femkamp 422 541 823 1 051 0 0

Ridsport dressyr 150 175 0 1 080 235 280

hoppning 105 0 350 1 090 275 460

fälttävlan 160 493 673 1 377 230 800

Rodd 585 1 166 1 718 1 312 728 863

Segling 1 570 2 318 4 733 4 742 3 318 3 916

Simning simning 1 267 2 187 3 783 4 043 862 1 167

simhopp 213 354 593 488 184 255

Sportskytte pistol 344 301 333 0 0 0

gevär 533 383 861 807 727 722

lerduva 595 808 1 664 942 637 1 209

gemensamt 0 1 189 603 30 0 0

Taekwondo 0 0 775 881 1 831 1 642

Tennis 743 414 495 710 1 554 1 352

Triathlon 0 0 256 266 226 383

Tyngdlyftning 0 0 0 0 0 0

Volleyboll beach 0 0 0 0 0 0

Summa sommaridrotter 19 483 25 493 39 265 41 275 27 411 30 004
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ÖVErSIKT 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sommaridrotter 19 500 25 500 39 300 41 250 27 400 30 000

Vinteridrotter 17 400 12 500 18 000 21 600 26 100 16 500

Gemensamt 5 100 12 950 12 100 13 250 12 950 13 500

Totalt stöd 42 000 50 950 69 400 76 100 66 450 60 000

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.

VInTErIDrOTTEr 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20109 2010-2011

Bob och rodel – – 400 0 0 0

Curling 1 920 1 264 1 182 1 289 1 879 1 672

ishockey 2 725 1 582 2 202 3 314 5 850 2 340

Konståkning 560 1 054 671 921 961 992

Skidor alpint 1 767 1 786 4 960 5 539 4 805 2 789

backhoppning 225 340 550 550 0 0

freestyle 2 110 2 114 2 189 1 856 1 862 1 798

längd 2 831 1 413 1 788 2 498 4 560 3 335

snowboard alpint 1 178 610 915 744 696 0

snowboard halfpipe 1 228 – – – 0 0

boardercross 855 266 293 199 0 0

skicross – – 220 1 610 1 850 1 194

Skidskytte 1 028 1 446 1 835 2 441 2 267 1 737

Skridsko 990 593 851 620 1 327 651

Summa vinteridrotter 17 417 12 468 18 056 21 581 26 057 16 508

Olympisk kick-off en av många aktiviteter för aktiva i SOK:s topp- och talangprogram. Tillsammans med personal och samarbetspartners hos SOK 

och tidigare olympier får de aktiva chans att lära sig vad som förväntas och erbjuds dem på resan mot olympiska medaljer. I maj 2010 samlades 

Elisabeth Egnell, basket, Josefin Nordlöw, kanot, Alexander Zetterman, ridsport, Kajsa Kling, alpint, Kristian Karlsson, bordtennis, Martina Schriwer, 

puckelpist, Mattias Karlsson, bordtennis, Jonas Jacobsson, sportskytte, Kennedy Katende, boxning (bakom Jonas) och Lars Lewén, skicross. Foto: SOK.
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Stöd, ändamål

SOMMarIDrOTTEr
Ledning 

Ledn. utv Tävling Träning

Tränare 
Kompe-
tensutv

resurs-
personer 
Utveckl.
arbete Övrigt

Stipen-
dier

 Totalt 
2010/11 

Badminton  -       212     88     168     -       42     288     798    

Baseboll  -      

Basket  -       350     100     -       -       -       108     558    

Bordtennis  -       144     172     30     -       37     192     575    

Boxning  202     84     678     50     -       109     432     1 555    

Brottning  -       232     1 155     430     45     138     660     2 660    

Bågskytte  -      

Cykel landsväg  -       28     234     160     -       99     180     701    

mountainbike  -       -       42     142     -       45     108     337    

Fotboll  -       -       50     -       150     -       720     920    

Friidrott  -       232     1 022     726     150     185     288     2 603    

Fäktning  399     224     149     20     30     50     234     1 106    

Golf  -       -       300     -       -       118     -       418    

Gymnastik  140     -       -       -       -       30     -       170    
Gång  -      
Handboll  540     -       355     -       489     -       -       1 384    
Judo  175     400     709     45     -       50     276     1 655    
Kanot racing  -       55     477     405     -       74     504     1 515    

slalom  -      
Landhockey  -      
Modern femkamp  -      
Ridsport dressyr  -       -       280     -       -       -       -       280    

hoppning  -       -       130     100     138     20     72     460    
fälttävlan  -       -       -       800     -       -       -       800    

Rodd  -       20     309     330     -       24     180     863    
Rugby

Segling  -       -       945     1 890     325     -       756     3 916    
Simning simning  -       12     314     241     325     59     216     1 167    

simhopp  -       80     40     36     -       3     96     255    
Sportskytte pistol  -      

gevär  330     86     83     -       -       151     72     722    
lerduva  -       205     313     70     -       225     396     1 209    
gemensamt  -      

Taekwondo  -       185     174     865     -       130     288     1 642    
Tennis  -       619     80     175     370     -       108     1 352    
Triathlon  186     -       54     116     27     -       -       383    
Tyngdlyftning  -      
Volleyboll Volleyboll  -      
Volleyboll beach  -      
Summa sommaridrotter  1 972     3 168     8 253     6 799     2 049     1 589     6 174     30 004    
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VInTErIDrOTTEr
Ledning 

Ledn. utv Tävling Träning

Tränare 
Kompe-
tensutv

resurs-
personer 
Utveckl.
arbete Övrigt

Stipen-
dier

 Totalt 
2010/11 

Bob och rodel  -       -       -       -       -       -       -       -      
Curling  72     797     76     145     50     60     472     1 672    
ishockey  -       -       1 474     -       50     -       816     2 340    
Konståkning  -       260     245     155     -       140     192     992    
Skidor alpint  -       -       606     1 392     431     -       360     2 789    

backhoppning  -       -       -       -       -       -       -      
freestyle  325     314     244     549     78     -       288     1 798    
längd  -       -       584     575     1 175     317     684     3 335    
snowboard alpint  -       -       -       -       -       -       -       -      
snowboard halfpipe  -       -       -       -       -       -       -       -      
boardercross  -       -       -       -       -       -       -       -      
skicross  135     171     187     148     319     18     216     1 194    

Skidskytte  -       -       500     600     450     43     144     1 737    
Skridsko  220     -       182     25     10     70     144     651    
Summa vinteridrotter  752     1 542     4 098     3 589     2 563     648     3 316     16 508    

Not: I stöd till vinteridrotter ingår stöd för hösten  och planerat stöd för följande vår.

Det svenska stafettlaget jublade efter OS-guldet, från vänster: Anders Södergren, Marcus Hellner, Johan Olsson och Daniel Richardsson.  

Foto: Scanpix.
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Stöd, finansiering

  

SOMMarIDrOTTEr

Badminton  200     -       148     288     162     798     50    

Baseboll  -       -       -       -       -       -      

Basket  250     -       200     108     -       558     600    

Bordtennis  200     -       183     192     -       575     200    

Boxning  450     119     484     432     70     1 555    

Brottning  550     359     1 091     660     -       2 660     250    

Bågskytte  -       -       -       -       -       -      

Cykel landsväg  150     152     195     180     24     701     200    
mountainbike  99     99     108     31     337    

Fotboll  100     100     -       720     -       920     500    
Friidrott  900     408     1 007     288     -       2 603     350    
Fäktning  420     -       417     234     35     1 106     100    
Golf  -       418     -       -       418     200    
Gymnastik  50     43     -       77     170    
Gång  -       -       -       -       -       -      
Handboll  700     200     484     -       1 384     200    
Judo  800     -       732     276    -153     1 655     150    
Kanot racing  150     311     444     504     106     1 515    

slalom  -       -       -       -      
Landhockey  -       -       -       100    
Modern 
femkamp

 -       -       -       50    

Ridsport dressyr  -       280     -       -       280     250    
hoppning  250     138     -       72     460    
fälttävlan  -       449     351     800    

Rodd  300     -       295     180     88     863     100    
Rugby  -       -       50    
Segling  900     1 023     1 237     756     3 916     100    
Simning simning  200     450     258     216     43     1 167     400    

simhopp  65     20     74     96     255    
Sportskytte pistol  -      

gevär  150     500     72     722    
lerduva  350     163     96     396     204     1 209     100    
gemensamt  -      

Taekwondo  200     -       943     288     211     1 642    

Tennis  650     82     512     108     1 352     50    

Triathlon  -       98     239     -       46     383     50    

Tyngdlyftning  -       -       -       -       -       -      

Volleyboll Volleyboll  -       -       -       -       -       -       250    

Volleyboll beach  -       -       -       -       -       -      

Summa sommaridrotter  8 084     4 770     10 032     6 174     944     30 004     4 300    
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VInTErIDrOTTEr   

Bob och rodel  -       -       -       -       -       -       -      

Curling  200     -       100     503     203     472     194     1 672     60    

ishockey  -       290     200     675     359     816     2 340     -      

Konståkning  200     -       -       375     200     192     25     992     25    

Skidor alpint  350     476     210     1 174     139     360     80     2 789     776    

backhoppning  -       -       -      

freestyle  250     159     55     500     436     288     110     1 798     100    

längd  -       2 125     175     351     -       684     3 335     1 524    

snowboard alpint  -       -       -       -       -       -       -       -       -      

snowboard halfpipe  -       -       -       -       -       -       -       -       -      

boardercross  -       -       -       -       -       -       -       -       -      

skicross  66     254     30     300     223     216     105     1 194     50    

Skidskytte  -       1 093     150     -       350     144     1 737     800    

Skridsko  207     -       100     200     144     651     50    

Summa vinteridrotter  1 066     4 604     920     3 978     2 110     3 316     514     16 508     3 385    
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Olof Stenhammar skänkte i januari 2010 en miljon kronor per år till SOK:s talangsatsning i tio år. Foto: SOK.
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Svenska OS-trupper 1994-2010 (män-kvinnor-totalt) gren för gren

IDrOTT LILLEHaMMEr naganO SaLT LaKE CITY TUrIn VanCOUVEr

Bob 5-0-5 0-0-0 0-2-2 0-0-0 0-0-0

Rodel 5-0-5 3-0-3 2-0-2 0-0-0 0-0-0

Curling – 5-5-10 5-5-10 5-5-10 5-5-10

ishockey 21-21 23-20-43 23-20-43 23-21-44 23-21-44

Konståkning 0-0-0 0-1-1 0-0-0 1-0-1 1-0-1

Alpint 6-5-11 3-4-7 3-6-9 6-7-13 7-6-13

Puckelpist 5-1-6 4-3-7 2-1-3 3-1-4 2-0-2

Hopp 1-2-3 0-0-0 0-1-1 0-0-0 0-0-0

Snowboard alpint – 2-1-3 4-2-6 3-2-5 1-0-1

Halfpipe – 4-3-7 3-3-6 3-1-4 0-0-0

Boardercross – – – 3-1-4 0-0-0

Ski cross – – – – 4-2-6

Längd 7-6-13 7-6-13 10-6-16 10-6-16 8-7-15

Backhoppning 5-5 0-0 0-0 0-0 0-0

Skidskytte 6-5-11 4-5-9 5-1-5 5-1-6 5-5-10

Skridsko 4-1-5 – 1-0-1 2-0-2 3-0-3

Short track 1-0-1 1-0-1 1-0-1 0-0-0 0-0-0

Totalt 86 104 106 109 105

Olympiatravet på Åby blev som vanligt en succé. Charlotte Kalla, Kajsa Bergström, curling, Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande, Eva Lund, curling, 

Björn Ferry, skidskytte, Cathrine Lindahl, curling, och Anna Le Moine, curling, gläds åt ATG:;s check på 7 315 000:-. Foto: SOK.
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Resultat vinter-OS  
(inom parentes grenar som den aktive deltagit i men primärt inte varit OS-uttagen i.)

SKIDSKYTTE
Anna Carin Olofsson-Zidek
Sprint 7,5 km – 20
Jaktstart 10 km – 4
Masstart 12,5 km – 13
15 km -17
Stafett – 5

Helena ekholm
Stafett – 5 
Masstart 12,5 km – 10
Sprint 7,5 km – 12
Jaktstart 10 km – 14
15 km - 49 

Sofia domeij
(Sprint 7,5 km – 41)
(Jaktstart 10 km – 41)

elisabeth Högberg
Stafett – 5 
15 km – 77

Anna-Maria nilsson
Stafett – 5 
Sprint 7,5 km – 16
15 km – 24
Masstart 12,5 km – 24
Jaktstart 10 km – 47

Carl Johan Bergman
Sprint 10 km – 42
Jaktstart 12,5 km – 19
20 km - 61
Stafett – 4

Björn Ferry
Sprint 10 km – 8
Jaktstart 12,5 km – 1
Masstart 15 km – 12
20 km - 42
Stafett – 4

Mattias nilsson
(20 km – 34)
Stafett – 4

Fredrik Lindström
(Sprint 10 km – 38)
(Jaktstart 12,5 km – 33)
(20 km – 77)
Stafett – 4

Magnus Jonsson
(Sprint 10 km – 79)

CUrLIng 
Damer – 1
Anette norberg

eva Lund
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Resultat vinter-OS forts.

Cathrine Lindahl

Anna Le Moine

Kajsa Bergström

CUrLIng 
Herrar – 4
niklas edin

Sebastian Kraupp

Fredrik Lindberg

Oskar eriksson

Viktor Kjäll

rESULTaT CUrLIng DaMEr
gruppspel Sverige-danmark 6-5

Sverige-Schweiz 8-7

Sverige-Storbritannien 6-4

Sverige-Kina 6-4

Sverige-Ryssland 1-10

Sverige-USA 9-3

Sverige - Kanada 2-6

Sverige -Japan 10-6

Sverige-Tyskland 8-7

Semifinaler Sverige-Kina 9-4

Kanada-Schweiz 6-5

Bronsmatch Kina-Schweiz 12-6

FInaL Sverige-Kanada (efter särspelsomgång) 7-6

Slutställning 1. Sverige, 2. Kanada, 3. Kina, 4. Schweiz, 
5. danmark, 6. Tyskland, 7. Storbritannien, 8. Japan,  
9. Ryssland, 10. USA

rESULTaT CUrLIng HErrar
gruppspel Sverige-Storbritannien 6-4

Sverige-Tyskland 6-3

Sverige-Kanada 3-7

Sverige-Kina 6-5

Sverige-USA 7-8

Sverige-Frankrike 4-5

Sverige-norge 8-7

Sverige-Schweiz 3-7

Sverige-danmark 7-6

Särspel Sverige-Storbritannien (efter särspelsomg.) 7-6

Semifinaler Sverige-Kanada 3-6

norge-Schweiz 7-5

Bronsmatch Sverige-Schweiz 4-5

FInaL Kanada-norge 6-3

Slutställning 1. Kanada, 2. norge, 3. Schweiz, 4. Sverige, 
5. Storbritannien, 6. Tyskland, 7. Frankrike, 8. Kina,  
9. danmark, 10. USA
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Resultat vinter-OS forts.

KOnSTÅKnIng
Adrian Schultheiss 
15

ISHOCKEY 
Damer – 4 
Kim Martin
Matcher: 5
Insläppta mål: 19
Spelade minuter: 148,47

Sara Grahn
Matcher: 5
Insläppta mål: 8
Spelade minuter: 153,46

Valentina Lizana
Matcher: 5
Insläppta mål: 0
Spelade minuter: 0

Frida nevalainen 
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 1
Utv.: 6

Jenni Asserholt 
Matcher: 5
Mål: 1
Pass: -
Utv.: 4

emilia Andersson
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 1
Utv.: 4

emma eliasson
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 6

Gunilla Andersson
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 4

emma nordin
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 1
Utv.: 2

elin Holmlöv 
Matcher: 5
Mål: 1
Pass: 3
Utv.: 2

Maria Rooth 
Matcher: 5
Mål: 1
Pass: 1
Utv.: -
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Resultat vinter-OS forts.

erika Holst
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 4

Tina enström
Matcher: 5
Mål: 1
Pass: -
Utv.: 2

Cecilia Östberg
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 2
Utv.: -

isabelle Jordansson
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 3
Utv.: -

erica Udén-Johansson 
Matcher: 5
Mål: 1
Pass: 1
Utv.: 2

Katarina Timglas 
Matcher: 5
Mål: 1
Pass: -
Utv.: 12

rESULTaT ISHOCKEY DaMEr
gruppspel Sverige-Schweiz 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Mål: danijela Rundqvist, Tina enström,  
erica Johansson-Udén

Sverige-Slovakien 6-2 (3-2, 1-0, 2-0)

Mål: Pernilla Winberg, Jenni Asserholt,  
elin Holmlöv

Sverige-Kanada 1-13 (0-5, 0-7, 1-1)

Mål: Katarina Timglas

Semifinaler Sverige-USA 1-9 (2-0, 3-1, 4-0)

Mål: Pernilla Winberg

Kanada-Finland 5-0

Bronsmatch Sverige-Finland 2-3 e. förl. (0-0, 1-2, 1-0, 0-1)

Mål: Maria Rooth, danijela Rundqvist

Final Kanada-USA 2-0

Slutställning 1. Kanada, 2. USA, 3. Finland, 4. Sverige, 
5. Schweiz, 6. Ryssland, 7. Kina, 8. Slovakien

Pernilla Winberg
Matcher: 5
Mål: 5
Pass: -
Utv.: 4

Klara Myrén
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 2
Utv.: -

Frida Thunström-Svedin
Matcher: 5
Mål: -
Pass: 1
Utv.: 6

danijela Rundqvist
Matcher: 5
Mål: 2
Pass: -
Utv.: 2
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ISHOCKEY 
Herrar – 5 
Henrik Lundqvist
Matcher: 4
Insläppta mål: 4
Spelade minuter: 179,05

Jonas Gustavsson
Matcher: 4
Insläppta mål: 2
Spelade minuter: 60,00

Stefan Liv
Matcher: 4
Spelade minuter: 0

douglas Murray
Matcher: 4
Mål: -
Pass: -
Utv.: -

Mattias Öhlund 
Matcher: 4
Mål: 1
Pass: -
Utv.: 2

nicklas Lidström
Matcher: 4
Mål: -
Pass: -
Utv.: 2

Resultat vinter-OS forts.

Magnus Johansson
Matcher: 4
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 2

Henrik Tallinder
Matcher: 4
Mål: -
Pass: -
Utv.: 4

Johnny Oduya
Matcher: 4
Mål: -
Pass: -
Utv.: 12

Tobias enström
Matcher: 4
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 4

niklas Kronwall 
Matcher: 4
Mål: -
Pass: -
Utv.: 2

daniel Alfredsson 
Matcher: 4
Mål: 3
Pass: -
Utv.: -
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nicklas Bäckström
Matcher: 4
Mål: 1
Pass: 5
Utv.: -

Henrik Sedin
Matcher: 4
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 2

Resultat vinter-OS forts.

Peter Forsberg
Matcher: 4
Mål: -
Pass: 1
Utv.: 2

daniel Sedin
Matcher: 4
Mål: 1
Pass: 2
Utv.: -

Samuel Påhlsson
Matcher: 3
Mål: -
Pass: 1
Utv.: 2

Patric Hörnqvist 
Matcher: 4
Mål: 1
Pass: -
Utv.: 4

Fredrik Modin
Matcher: 3
Mål: -
Pass: 1
Utv.: -

Henrik Zetterberg
Matcher: 4
Mål: 1
Pass: -
Utv.: 2

Mattias Weinhandl
Matcher: 4
Mål: -
Pass: 2
Utv.: 2

Johan Franzén
Matcher: 4
Mål: 1
Pass: 1
Utv.: 2

Loui eriksson
Matcher: 4
Mål: 3
Pass: 1
Utv.: -
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Resultat vinter-OS forts.

rESULTaT ISHOCKEY HErrar
gruppspel Sverige-Tyskland 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)

Mål: Mattias Öhlund, Loui eriksson

Sverige-Vitryssland 4-2 (2-0, 1-1, 1-1)

Mål: daniel Alfredsson 2, daniel Sedin, Johan 
Franzén

Sverige-Finland 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)

Mål: Loui eriksson, nicklas Bäckström

Kvartsfinaler Sverige-Slovakien 3-4 (0-0, 2-3, 1-1)

Mål: Patric Hörnqvist, Henrik Zetterberg, 
daniel Alfredsson

USA-Schweiz 2-0

Kanada-Ryssland 7-3

Finland-Tjeckien 2-0

Semifinaler USA-Finland 6-1

Kanada-Slovakien 3-2

Bronsmatch Finland-Slovakien 5-3

Final Kanada-USA 3-2 (efter förlängning)

Slutställning 1. Kanada, 2. USA, 3. Finland, 4. Slovakien, 
5. Sverige, 6. Ryssland, 7. Tjeckien, 8. Schweiz,  
9. Vitryssland, 10. norge, 11. Tyskland, 12. Lettland

aLPInT
Therese Borssén
Slalom – 21

Jessica Lindell-Vikarby
(Kombination – 22)
Super-G – 26
(Störtlopp – 30)
(Storslalom – 31)

Maria Pietilä-Holmner
Storslalom – 24
Slalom – 4

Anja Pärson
Kombination – 3
Super-G – 11
Storslalom – 22
Slalom – körde ur åk 2
Störtlopp – körde ur

Frida Hansdotter
Slalom – 15

Kajsa Kling

Storslalom - 26

Patrik Järbyn
Störtlopp – 29
(Super-G – körde ur)

Markus Larsson
(Kombination – 16)
Storslalom – 27
(Störtlopp – 43)

André Myhrer 
Slalom – 3
(Storslalom – körde ur åk 2)

Mattias Hargin 
Slalom – 14
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Resultat vinter-OS forts.

Hans Olsson
Störtlopp – 12
(Super-G – körde ur)
(Superkombination – körde ur slalom 
åk 2)

PUCKELPIST
Jesper Björnlund
8

Per Spett
23

SnOwBOarD/
ParaLLELLSTOrSLaLOM
daniel Bivesson
14

LängDSKIDOr
Anna Olsson
10 km (f ) – 24
Sprint (k) – 4
30 km (k) - 9
Stafett - 5

Jens Byggmark,

Slalom – 22

Axel Bäck 

Slalom – körde ur åk 2

Anna Haag
Skiathlon – 2
Sprintstafett (f ) – 2
10 km (f ) – 4

ida ingemarsdotter
Stafett – 5
Sprint (k) – 15
(Skiathlon – 42)
(30 km (k) – utgick)

Charlotte Kalla
10 km (f ) – 1
Sprintstafett (f ) – 2
Stafett – 5
30 km (k) – 6
Skiathlon – 8

Hanna Falk
Sprint – 29

Britta norgren-Johansson
(10 km (f ) – 29)
(Skiathlon – 53)
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Resultat vinter-OS forts.

Magdalena Pajala
Sprint – 10
Stafett – 5

Björn Lind
Sprint – 19

Johan Olsson
Stafett – 1
Skiathlon – 3
50 km (k) – 3

Anders Södergren
Stafett – 1
50 km (k) – 9
Skiathlon – 10
15 km (f ) – 25

Jesper Modin 
Sprint – 18

daniel Richardsson
Stafett – 1
50 km (k) – 7
15 km (f ) – 22
Skiathlon – 23

Marcus Hellner
Skiathlon – 1
Stafett – 1
15 km (f ) – 4
Sprintstafett (f ) – 13
50 km (k) – 22 

emil Jönsson
Sprint – 7

Teodor Peterson
Sprint (k) – 11
Sprintstafett (f ) – 13

SKI CrOSS
Anna Holmlund
6

Magdalena iljans 
10

Lars Lewén 
24



ÅRSRedOViSninG SOK 2010

37

Resultat vinter-OS forts.

erik iljans
16

Tommy eliasson
13

Mikael Forslund
27

SKrIDSKO
Johan Röjler
Lagtempo – 7
5 000 m – 21
1 500 m – 28

Joel eriksson 
Lagtempo – 7
1 500 m – 24

daniel Friberg
Lagtempo – 7
1 500 m – 25

MEDaLjSTäLLnIng
Land guld Silver Brons

1. Kanada 14 7 5

2. Tyskland 10 13 7

3. USA 9 15 13

4. norge 9 8 6
5. Korea 6 6 2

6. Schweiz 6 0 3

7. Sverige 5 2 4

7. Kina 5 2 4

9. Österrike 4 6 6

10. Holland 4 1 3

11. Ryssland 3 5 7

12. Frankrike 2 3 6

13. Australien 2 1 0

14. Tjeckien 2 0 4

15. Polen 1 3 2

16. italien 1 1 3

17. Vitryssland 1 1 1

18. Slovakien 1 1 1

19. Storbritannien 1 0 0

20. Japan 0 3 2

21. Finland 0 1 4

22. Kroatien 0 2 1

23. Slovenien 0 2 1

24. Lettland 0 2 2

25. estland 0 1 0

25. Kazakstan 0 1 0

PLaTSPOäng
Land Poäng

1. USA 232 

2. Kanada 217 

3. Tyskland 210 

4. norge 159,50 
5. Österrike 130 

6. Ryssland 107 

7. Sydkorea 97 

8. Sverige 93 

9. Schweiz 82 

10. Frankrike 79 

11. Kina 75 

12. Holland 65 

13. italien 46 

14. Japan 40 

15 Finland 40 

16. Polen 36 

17. Tjeckien 33 

18. Slovenien 24 

19. Slovakien 21 

20 Australien 21 

21. Vitryssland 19,50 

22. Kroatien 14 

23. Lettland 13 

24 Storbritannien 13 

25. Kazakstan 11 

26. estland 6 

27. Ukraina 3 

28. Ungern 3 

29. danmark 2 

Poängställning och medaljer Vancouver 2010
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Resultat Youth Olympic Games, Singapore 

Badminton
Poolspel: 
Mikael Westerbäck, Sverige-Flemming Quach, danmark, 20-22, 
9-21, Westerbäck-Mohammad Qaddoum, Jordanien, 21-4, 21-9, 
Westerbäck- Pisit Poodchalat, Thailand, 13-21, 11-21.
Westerbäck utslagen i poolspelet.

Friidrott
Flickor, diskus: 
1. Shanice Craft, Tyskland, 55,49 m, 2. Krisztina Varadi, Ungern, 
49,92, 3. Heidi Schmidt, Sverige, 47,57.

Stav: 
1. Angelica Bengtsson,  Sverige, 4,30, 2. elizabeth Parnov,  
Australien, 4,25, 3. Ganna Sjelekh, Ukriana, 4,20.

Tresteg: 
1. Khadijatou Sagnia, Sverige, 13,56, 2. Sokhna, Galle, Frankrike, 
13,04, 3. Ganna Aleksandrova, Ukraina, 12,64.

Pojkar, kula: 
1. Krzysztoif Brzozowski, Polen, 23,23, 2. Jackson Gill, nya  
Zeeland, 22,60, 3. dennis Lewke, Tyskland, 21,22. 
9. Oscar Vestlund, Sverige, 18,93.

Stav: 
1. didac Salas, Spanien, 5,05, 2. Thiago da Silva, Brasilien, 5,05, 
3. Theo Chrysanthopoulos, Grekland, 4,95.
4. Melker Swärd Jacobsson, Sverige, 4,85.

Gymnastik
Flickor, mångkamp: 
1. Viktoria Komova, Ryssland, 61,250, 2. Sixin Tan, Kina, 58,500, 
3. Carlotta Ferlito, italien, 55,350.
10. Jonna Alderteg, Sverige, 52,600.

grenfinaler:
Barr: 1. Komova, 14,525, 2. Tan, 14,125, 3. Alderteg, 13,550.
Bom: 1. Tan, 15,550, 2. Ferlito, 14,825, 3. Angela douglas,  
Australien, 14,450.
8. Alderteg, 11,825.
Fristående: 1. Tan, 14,525, 2. diana Bulimar, Rumänien, 14,325, 
3. Komova, 14,175.
7. Alderteg: 13,275.

Rodd
Flickor, singelsculler, försök: 
1. noemie Kober, Frankrike, 3.50,09, 2. densie Walsh, irland, 
3.56,55, 3. Garazi Bilbao, Spanien, 3.59,72, 4. ebba Sundberg, 
Sverige, 4.01,24.

Uppsamlingsheat: 
1. natalia Kovalova, Ukraina, 3.55,98, 2. Asja Zero, Kroatien, 
4.00,95, 3. Jovana Arsic, Serbien, 4.07,89. 4. Sundberg, 4.15,77.

C/D-semifinal: 
1. Tarin Cokelj, Slovenien, 4.10,63, 2. Sundberg, 4.15,63, 3. Sae 
Kitayama, Japan, 4.16,02.

C-final: 
1. Cokelj, 4.09,09, 2. Arsic, 4.11,26, 3. eglit Vosu, estland, 
4.11,47.
6. Sundberg, 4.17.39.
Sverige slutade på 18:e plats.

Simning
Flickor 50 m fjäril: 
1. Lan Liu, Kina, 26,97, 2. elena di Liddo, italien, 27,06, 3. Anna 
Santamans, Frankrike, 27,31.
6. Lovisa eriksson, 27,55.

100 m rygg: 
1. daryna Zevina, Ukraina, 1.01,51, 2. Anqi Bai, Kina, 1.01,97,  
3. Alexandra Papusja, Ryssland, 1.02,15.
5. eriksson, 1.03,40, 6. ida Lindborg, Sverige, 1.03,60. 

50 m rygg: 
1. Mathilde Cini, Frankrike, 29,19, 2. Zevina, 29,34, 3. Papusja, 
29,51.
eriksson fyra i semifinal med tiden 29,82. Strök sig inför finalen.

50 m fritt: 
1. Yi Tang, Kina, 25,40, 2. Santamans, 25,40, 3. emma McKeon, 
Australien, 25,61.
5. eriksson, 25,96.

100 m fjäril: 
1. Lan Liu, 59,67, 2. Judit ignacio, Spanien, 1.00,07, 3. Rachel 
Kelly, Storbritannien, 1.00,26.
eriksson ströks sig inför semifinalen med försökstiden 1.01,24.

200 m rygg: 
1. Bai, 2.11,46, 2. Kaitlyn Jones, USA, 2.12,20, 3. Zevina, 2.12,31.
20. Lindborg, 2.21,26.

Pojkar, 200 m medley: 
1: Chad le Clos, Sydafrika, 2.00,68, 2. Kenneth To, Australien, 
2.02,51, 3. dylan Bosch, Sydafrika, 2.02,59.
21. Måns Hjelm, Sverige, 2.09,81.

200 m fritt: 
1. Andrej Usjakov, Ryssland, 1.49,81, 2. Cristian Quintero,  
Venezuela, 1.49,98, 3. Jeremy Bagshaw, Kanada, 1.50,67.
20. Gustav Åberg Lejdström, Sverige, 1.54,25.Jonna Alderteg vann en bronsmedalj i barr vid ungdoms-OS.
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100 m rygg: 
1. Jianbin He, Kina, 55,16, 2. Yakov Toumarkin, israel, 55,28,  
3. Lavrans Solli, norge, 56,20.
20. Hjelm, 59,08.

400 m fritt: 
1. Jun dai, Kina, 3.50,91, 2. Le Clos, 3.51,37, 3. Quintero, 3.53,44.
10. Åberg Lejdström, 4.01,03.

50 m rygg: 
1. Christian Homer, Trinidad, 26,36, 2. Kai Wee nG Rainer, Singa-
pore, 26,45, 3. Abdullah Altuwani, Kuwait, 26,46.
9. Hjelm, 27,23.

50 m fritt: 
1. Andrij Govorov, Ukraina, 22,35, 2. To, 22,82, 3. Aitor Martinez, 
Spanien, 22,83.
18. Hjelm, 24,01.

100 m fritt: 
1. Medhy Metella, Frankrike, 49,99, 2. Velimir Stjepanovic,  
Serbien, 50,25, 3. To, 50,29.
35. Hjelm, 53,31.

Bordtennis
Pojkar, gruppspel I, D: 
Hampus Söderlund, Sverige- Luka Fusec, Kroatien, 3-0,  
Söderlund- Axel Gavilan, Paraguay, 3-2, Söderlund- Warren Li 
Kam Wa, Mauritius, 3-0.

gruppspel II: 
Söderlund-Ojo Onalapo, nigeria, 3-0, Clarence Shew, Singapore-
Söderlund, 3-2, Söderlund-Stefan Leitgeb, Österrike, 3-0.

Kvartsfinal: 
Tamas Lakatos, Ungern-Söderlund, 4-2 (11-7, 11-3, 4-11, 11-8, 
1-11, 11-4).
Söderlund delad femma.

Mixade lag, gruppspel: 
europa i (Söderlund/Bernadette Szocs, Rumänien)-europa  
3, 2-1, europa i-europa iV, 2-1, europa i-Afrika ii, 3-0.

Åttondelsfinal: 
europa i-Brasilien, 2-0. Kvartsfinal: nordkorea-europa i, 2-1.
europa i delad femma.

Taekwondo
Flickor, -55 kg, kvartsfinal: 
Jennifer Ågren, Sverige-Coumba ndeye, Senegal, dsq. 

Semifinal: 
Jade Jones, Storbritannien-Ågren, 4-0.

Slutställning: 
1. Jones, 2. Thao nguyen, Vietnam, 3. Ågren och Shafinas Abdul 
Rahman, Singapore.

Angelica Bengtsson (guld i stav), Khadijatou Sagnia (guld i tresteg), Heidi Schmidt (brons i diskus) och Jennifer Ågren (brons i taekwondo) blomster-

hyllades av SOK när de kom till Arlanda efter framgångarna i ungdoms-OS i Singapore. Foto: SOK. 
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Charlotte Kalla växlar över till Anna Haag i teamsprinten där svenskorna vann ett silver. Foto: Scanpix.

Marcus Hellner jublar när han korsar mållinjen som olympisk guldmedaljör i skiathlon. Foto: Scanpix.
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Björn Ferry forsar fram i spåret mot ett OS-guld. Wolfgang Pichler peppar och sekunderar. Foto: Scanpix.

André Myhrer hade hundradelarna på sin sida denna gång vilket gav ett OS-brons. Foto: Scanpix.
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Förvaltningsberättelse 2010

Verksamhet    
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska idrottsrö-
relsens högsta instans i olympiska frågor. SOK:s uppgift är att 
utveckla och värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlig-
het med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommit-
téns (IOK) stadgar. SOK samarbetar med Sveriges Riksidrotts-
förbund (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.      

Medlemskap och beslutande organ  
Medlemskretsen utgörs av svenska olympiska specialidrotts-
förbund (OSF), recognized förbund 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),  Tomas Gustafson, Carin Nilsson Green, Lennart Petters-
son, Björn Rosengren, Ann-Louise Skoglund, Mervi Karttunen, 
Per Palmström, Bengt Jönsson samt IOK-medlemmarna Arne 
Ljungqvist och Gunilla Lindberg tillika generalsekreterare.  

Styrelsen har under året sammanträtt 9 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 februari 2010 genomfördes de Olympiska spelen i Van-
couver. De sportsliga resultatet blev 11 medaljer varav 5 guld, 2 
silver och 4 brons.

Det första internationella ungdoms-OS genomfördes under 
augusti 2010. Det sportsliga resultatet blev 5 medaljer varav 2 
guld och 3 brons.  

För 2010 har SOK endast tilldelats öronmärkt statsbidrag för 
sitt OS-uppdrag, 23 mkr. Statsbidrag avseende elitstöd har i sin 
helhet ingått i bidraget till RF. 

I januari 2010 beslutade RS att 36 mkr av statsbidraget skulle 
tillföras den samlade elitsatsningen, som därmed totalt under 
2010 omfattade 100 mkr. Beslut om användningen av dessa 
medel har fattats i den styrgrupp med representanter för de be-
rörda organisationerna som bildades för ändamålet 2009.

Regeringen beslutade i december 2010 att inte öronmärka 
något statsbidrag för SOK:s verksamhet för 2011. Hela bidra-
get går till RF som ska fördela medel till SOK:s verksamhet 
innefattande administration (grunduppdrag), förberedelser och 
deltagande vid Olympiska spel.   

Olof Stenhammar skänkte i januari 2010 1 mkr per år till 
SOK:s talangsatsning i 10 år.    

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
RF meddelade i början på 2011 sin avsikt att tilldela SOK 23 
mkr för 2011 för det uppdrag som regeringen beskrivit i sitt reg-
leringsbrev. SOK:s kalkylerade behov för uppdraget är dryga 71 
mkr totalt för 2011 och 2012.

ekonomi 

Finansiering
Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom bidrag från 
Svenska Staten och sponsorintäkter från det privata näringslivet. 
En väsentlig uppgift är att säkerställa en långsiktig finansiering.

Statsbidrag    
Det statliga bidraget var fram till och med 2009 inte uppdelat 
på olika ändamål utan SOK gavs handlingsfrihet för använd-
ningen för att söka uppnå maximal effekt. För 2010 beslöt re-
geringen att endast öronmärka bidrag till SOK:s OS-uppdrag, 
23 mkr.    

Sponsorer    
Sponsorintäkterna uppgick under 2010 till 47,7 mkr (fg år 32,4 
mkr). I dagsläget består SOK:s sponsorgrupp av 12 företag utö-
ver de 11 företag som också är IOK:s internationella olympiska 
partners. ATG med Olympiatravet är en hörnpelare i finansie-
ringen av SOK:s satsningar. Årets tävling gav SOK ett bidrag på 
7,5 mkr (9,4 mkr). Sedan starten 1979 har Olympiatravet gett 
SOK 173 mkr. Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olym-
piafonden inbringade under 2010 7,5 mkr (7,5 mkr) och från 
starten 1988 har Olympiafonden gett SOK 114 mkr. 

Medelsanvändning    
Medlen används främst för den svenska truppens OS-deltagan-
de inklusive förberedelser samt för stöd till de olympiska speci-
alidrottsförbundens OS-satsningar och stipendier till de aktiva.

Resultat och ekonomisk ställning
Att resultatet 2010 visar ett överskott på nästan 18 mkr, vilket 
var ca 8 mkr högre än budget, beror i huvudsak på den osäker-
het som förändringen av statsbidraget inneburit för nyintagning 
av aktiva i programmen under 2010. Dessutom har det riktade 
stödet avlastat finansieringen av de med OSF överenskomna 
satsningarna under 2010 mer än vad som kunnat förutses. Med 
facit i hand har SOK nu börjat nyrekrytera till topp- och talang-
programmet och planen är 25 nya aktiva under 2011. Ytterligare 
utökning förutsätter säkrad finansiering av kommande olym-
piska spel samt en fortsatt statlig finansiering av den samlade 
elitsatsningen efter 2012. SOK behöver framförhållning rörande 
finansieringen av kommmande olympiska spel samt elitstöd.

SOK fäster stor vikt vid att långsiktigt kunna förutse sväng-
ningar i resultaten och parera underskott med överskott över 
tid.

Det totala egna kapitalet uppgick 2010-12-31 till 36,2 mkr.  
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2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Statsbidrag 50 24 63 26 45 18 43 18 35

Sponsor- och licensintäkter 48 32 51 36 30 27 39 34 34

Övriga intäkter 5 5 5 4 5 2 4 1 4

Summa intäkter 103 61 119 66 80 47 86 53 73

Lämnade bidrag och stipendier -25 -47 -51 -50 -38 -34 -38 -54 -38

Olympiskt deltagande -32 -1 -38 -1 -19 -4 -25 -3 -18

Övriga kostnader -28 -26 -29 -26 -22 -16 -18 -19 -18

Summa kostnader -85 -74 -118 -77 -79 -54 -81 -76 -74

Finansiellt netto 0 1 2 2 4 1 3 1 1

redovisat resultat 18 -12 3 -9 5 -6 8 -22 0

Eget kapital 36 18 30 27 37 32 38 30 53

Medelantal anställda 24 20 21 19 17 14 13 13 13

Not.    
I statsbidrag 2010 ovan ingår både det öronmärkta bidraget för OS-uppdraget och bidrag från RF inom ramen för den samlade elitsatsningen.  
De bidrag (22,3 mkr) som utbetalts från RF till OSF inom ramen för den samlade elitsatsningen  är inte med bland kostnader och intäkter i flerårsöversikten. 

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

Flerårsöversikt (Mkr)
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not 2010 2009

Bidrag inom ramen för den samlade elit-
satsningen utbetalt från RF till OSF 1 22 258

InTäKTEr

Sponsor- och licensintäkter 47 716 32 436

Statsbidrag 2,5 39 000 24 000

Bidrag inom ramen för den samlade elitsatsningen 3 11 000

Övriga bidrag RF 360 140

Bidrag Olympic Solidarity 1 665 2 100

Övriga intäkter 2 521 2 551

Summa intäkter 102 262 61 227

KOSTnaDEr

Lämnade bidrag och stipendier -24 996 -47 072

Personalkostnader, arvoden 4 -17 179 -15 676

Projektrelaterade OS-kostnader 5 -31 641 -794

Övriga externa kostnader -10 435 -9 767

Avskrivning på inventarier 6 -149 -199

Summa kostnader -84 400 -73 508

rörelseresultat 17 862 -12 281

resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 70 700

ÅrETS rESULTaT 17 932 -11 581

Resultaträkning
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not 2010-12-31 2009-12-31

TILLgÅngar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

inventarier 6 195 278

Summa anläggningstillgångar 195 278

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - 135

Övriga fordringar 47 88

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 10 757 9 361

Summa kortfristiga fordringar 10 804 9 584

Kortfristiga placeringar 9 18 098 17 146

Kassa och bank 11 384 3 961

SUMMa TILLgÅngar 40 481 30 969

EgET KaPITaL OCH SKULDEr

Eget kapital

Fritt eget kapital 10

Balanserat resultat 18 301 29 882

Årets resultat 17 932 -11 581

Summa eget kapital 36 233 18 301

Leverantörsskulder 1 663 2 043

Övriga skulder 704 5552

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 11 1 881 5 073

Summa kortfristiga skulder 4 248 12 668

SUMMa EgET KaPITaL OCH SKULDEr 40 481 30 969

Poster inom linjen

Ställda säkerheter  inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Balansräkning
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Tilläggsupplysningar

noter

not 1 Bidrag och stöd inom ramen för den samlade elitsatsningen, utbetalt från rF till OSF 2010

Riktat stöd till OSF 10 258

Stöd till OSF för talangöverbryggning 12 000

Summa 22 258

Bidrag för talangöverbryggning och riktat stöd har beslutats av styrgruppen för den samlade elitsatsningen. Bidragens användning i berörda Olympiska specialförbund 
(OSF) fastställs efter planeringsdialoger och överenskommelser med SOK. På anmodan av SOK utbetalas medlen därefter av RF till OSF. Bidragen är en delfinansiering av 
överenskomna aktiviteter och satsningar. Övrig finansiering för att fullfölja träffade överenskommelser har utbetalts av SOK och redovisade som kostnad under ”Lämnade 
bidrag och stipendier” i resultaträkningen.    

not 2 Statsbidrag 2010 2009

Statsbidrag grunduppdrag OS 13 241 12 780

Statsbidrag OS Vancouver 9 759

Statsbidrag OS Vancouver, reserverat 2009 16 000

Bidrag Olympiskt program           - 11 220

Summa 39 000 24 000

Statsbidraget var 2009 öronmärkt för SOK och fritt disponibelt för täckande av kostnader för SOK:s grunduppdrag,  OS-kostnader och Olympiskt program, tidigare benämnt 
Elitprogrammet. Av de 40 mkr i statsbidrag 2009  reserverades 16 mkr för OS i Vancouver 2010. Det öronmärkta statsbidraget för 2010 uppgick till 23 mkr för  administration, 
förberedelser och deltagande vid Olympiska spelen i Vancouver.    

not 3 Bidrag inom ramen för den samlade elitsatsningen 2010

Bidrag gemensamt stöd 11 000

Summa 11 000

Bidrag för gemensamt stöd, inom ramen för den samlade elitsatsningen, är finansiering av den supportorganisation SOK har för genomförandet av stödet.  
  

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 
föreligger och en tillförlitlig uppskattning av beloppen kan gö-
ras.

Samtliga intäkter och kostnader fördelas på aktiviteter vilka 
redovisas i samband med redogörelse för programverksamhe-
terna.

Stöd för talangöverbryggning och riktat stöd som utbetalts 

från RF till OSF har redovisats inom linjen för resultaträkning-
en under 2010. Detta för att uppnå en rättvis bild och jämfö-
relse med tidigare år. 

Fordringar    
Fordringar redovisas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagskurs.  
Valutakursdifferenser redovisas som finansiella poster.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjandeperiod 
på 3-5 år.  

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffnings-
värde och marknadsvärde. Under 2010 har placeringar flyttats 
från finansiella anläggningstillgångar till kortfristiga placeringar 
för att uppnå en bättre jämförelse mellan åren.   
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Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 7,75% 2,24%

varav långtidssjukfrånvaro 93,76% 86,35%

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 4 4

Män 7 7

Könsfördelning ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 1 1

nOT 4  Personal 2010 2009

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

Kvinnor 5 6

Män 19 14

Totalt 24 20

Ökningen av antalet anställda består främst av projektanställningar av personer knutna till SOK:s 
resursteam som  gemensamma resurser för de Olympiska specialförbunden. Även projektanställningar 
för OS i skolan och för  genomförandet av OS i Vancouver ligger i ökningen av antalet anställda.  
  

Löner och arvoden

  Styrelse – –

  Generalsekreterare och verksamhetssamordnare 1 825 1 714

  Övriga anställda 8 222 8 018

Socialförsäkringsavgifter 4 192 3 577

Pensionskostnader

  Styrelse – –

  Generalsekreterare och verksamhetssamordnare 423 371

  Övriga anställda 1 136 958

Övriga personalkostnader 1 449 1 038

Summa personalkostnader 17 247 15 676

Generalsekreterare och verksamhetssamordnare är tillika styrelseledamot respektive styrelsens ordförande. 
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 5  Olympiskt deltagande 2010 2009

Statsbidrag grunduppdrag OS 2009 12 780

Statsbidrag grunduppdrag OS 2010 13 241

Statsbidrag OS Vancouver 2010 9 759

Reservation gjord 2009, intäktsförd 2010 16 000

Summa intäkter 39 000 12 780

OS-relaterade kostnader

Grunduppdrag OS 2009 -12 780

Grunduppdrag OS 2010 -13 241

OS Vancouver 2010 -31 228

internationella Ungdoms-OS i Singapore, sommar 2010 -413

europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter 2009                   -794

Summa kostnader -44 882 -13 574

resultat -5 882 -794

Statsbidrag för grunduppdrag OS avser bidrag för att täcka personal-, drifts- och övriga rörelsekostnader  hänförliga till den nödvändiga organisationen för att lösa SOK:s 
OS-uppdrag.  Statsbidrag OS avser bidrag för de projektrelaterade, direkta och tydligt avskiljbara, kostnaderna för förberedelser  och genomförandet av ett specifikt Olym-
piskt spel.    
Den totala kostnaden och bidraget för varje OS består av grunduppdrag OS året innevarande år och året innan  samt kostnader för genomförande och förberedelser som 
redovisas i sin helhet samma år som OS genomförs.    
Kostnaderna för OS i Vancouver uppgick därmed till 57,7 mkr och statsbidragen till 51,9 mkr.    

 Kostnaderna för internationella (YOG) och Europeiska (EYOF) Ungdoms-OS redovisas också här.    

nOT 6  Inventarier 2010-12-31 2009-12-31

Anskaffningsvärde iB 810 1 032

Årets inköp 65 160

Utrangering 0 -382

anskaffningsvärde UB 875 810

Ackumulerade avskrivningar iB -532 -714

Årets avskrivning -149 -200

Utrangering 0 382

ackumulerade avskrivningar UB -681 -532

redovisat värde 194 278

nOT 7  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2010 2009

Realisationsresultat fonder -141 -52

Räntenetto 32 204

Valutakursresultat 150 368

Utdelningar 29 180

Summa 70 700

nOT 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2010-12-31 2009-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden nordea 3 979 4 654

Upplupen intäkt internationella TOP-sponsorer 2 991 1 523

Pågående projekt sommar OS i London 2012 1 508 622

Pågående projekt vinter OS i Sotji 2014 124 -

Förutbetalda kostnader gästprogram Vancouver 2010 - 1 839

Upplupet RF-bidrag stipendier 140 140

Övriga upplupna intäkter 944 -

Förutbetald hyra 144 142

Övriga poster 927 441
Summa 10 757 9 361
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nOT 9  Kortfristiga placeringar

andelar
Marknads- 

värde
anskaffningsvärde 

redovisat värde

Aktierelaterade värdepapper

nordea Sverigefond 1 838 1 534 1 610

nordea Stabila aktier 17 062 1 347 1 500

nordea Tillväxtmarknader 8 471 1 487 1 374

Ränterelaterade värdepapper

nordea Obligationsinvest 2 191 938 939

nordea US Corporate Bond Fund 40 568 3 142 3 000

nordea US High Yield Bond 9 761 1 008 1 000

nordea institutionell penningmarknadsfond 5 383 6 029 6 024

Citigroup inc 1,068% 1 000 000 995 968

Strukturerade värdepapper

nordea Hedgefondobligation 1 500 000 1 621 1 683

18 101 18 098

nOT 10  Förändring i eget kapital
Årets  

resultat
Balanserat  

resultat
Belopp vid årets ingång -11 581 29 882

Resultatdisposition föregående års resultat 11 581 -11 581

Årets resultat 17 932 17 932

Utgående balans 17 932 36 233

nOT 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 2009-12-31

Pågående projekt OS i Vancouver 2010 - -15 791

Reserverat statsbidrag OS i Vancouver 2010 - 16 000

Personalrelaterade kostnader 1 647 1 691

Övriga poster 234 3 173

Summa 1 881 5 073

Stockholm den 9 mars 2011

Stefan Lindeberg Mervi Karttunen Per Palmström Tomas Gustafson Carin nilsson Green
Ordförande

Lennart Pettersson Björn Rosengren Ann-Louise Skoglund Bengt Jönsson Arne Ljungqvist

Gunilla Lindberg 
Generalsekreterare

Revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2010.

Thomas Lönnström  elisabeth Werneman

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté

Organisationsnummer 802002-5667

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens förvaltning i Sveriges Olympiska kommitté för räken-
skapsåret 2010. Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 42-49. 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 årsredovis-
ningen 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 årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och an-
nan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämp-
ning 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 för-
eningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har 
handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

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

Stockholm 2011-03-31

Thomas Lönnström Elisabeth Werneman 
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

Mervi Karttunen

Gunilla Lindberg 
Generalsekreterare
IOK-ledamot

Bengt Jönsson

Arne Ljungqvist

IOK-ledamot

Per Palmström
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Kansli

Övrigt

Badmintonförbundet
Basketbollförbundet
Bob- och rodelförbundet
Bordtennisförbundet
Boxningsförbundet
Brottningsförbundet
Bågskytteförbundet
Curlingförbundet
Cykelförbundet
Fotbollförbundet
Friidrottsförbundet
Fäktförbundet

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

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

Bandyförbundet
Baseboll/softbollförbundet
Bouleförbundet
Bowlingförbundet
Budoförbundet

danssportförbundet
Flygsportförbundet
innebandyförbundet
Karateförbundet
Klätterförbundet

Orienteringsförbundet
Sportdykarförbundet
Squashförbundet
Vattenskidförbundet
Handikappidrottsförbundet

Recognized specialförbund (RSF)

Verksamhetssamordnare
Stefan Lindeberg

Generalsekreterare
Gunilla Lindberg

Assistenter
Carina Tovland 
Sonia Chatti, t o m 2010-03-31

ekonomi
Robert Andersson 
Arash Shanazari

iT/Fysprofilen
Anders Åberg

Media/information
Björn Folin 
Linda Sandgren

Marknad
Annika Runström

OS i Skolan
Lisa Sund, t o m 2010-03-31

Sport
Peter Reinebo
Glenn Östh
Anders Wiggerud
Thomas engdahl
Olle Anfelt
Marja von Stedingk

Test- och träningsrådgivning
Rickard nilsson
Leif Larsson
Jesper Sjöqvist

Utveckling
Hans-Christer Holmberg

Vetenskaplig rådgivare
Bengt Saltin

Gunilla Lindberg
Arne Ljungqvist

Göran Petersson
Pernilla Wiberg, t o m 2010-02-11

Thomas Lönnström, ordinarie revisor
elisabeth Werneman, ordinarie revisor 

Lars egenäs, revisorsuppleant
Lars Olov Stéen, revisorsuppleant

Revisorer

Helena Lingham
Pia Carlsson Thörnqvist

Per-Axel eriksson
Maria Mayer-Martins

Lennart nilsson

Valberedning

Medlemmar av internationella Olympiska Kommittén

Olympiska specialförbund
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Jonas edman, skyttesport, ordförande
Caroline Jönsson, fotboll
Stefan Holm, friidrott
Jörgen Persson, bordtennis
Therese Alshammar, simning

Anna Olsson, skidor, fr o m 2010-07-06
Anja Pärson, alpint, fr o m 2010-07-06
Tommy eliasson, snowboard, fr o m  
2010-07-06

Magdalena Forsberg, skidskytte, t o m 
2010-07-06
Peja Lindholm, curling, t o m 2010-07-06
danijela Rundqvist, ishockey, t o m  
2010-07-06

Bengt Jönsson

Lennart Pettersson, adjungerad 

internationella Olympiska  
Kommittén
Gunilla Lindberg
Arne Ljungqvist
Göran Petersson
Pernilla Wiberg, t o m 2010-02-11

Koordinationskommittén  
för Vancouver 2010
Gunilla Lindberg 
Pernilla Wiberg

Koordinationskommittén  
för London 2012
Gunilla Lindberg

Koordinationskommittén  
för Sochi 2014
Gunilla Lindberg

Koordinationskommittén  
för Rio de Janeiro 2016
Gunilla Lindberg

Koordinationskommittén för ungdoms-
OS i innsbruck 2012
Pernilla Wiberg

Aktivas kommission
Pernilla Wiberg, t o m 2010-02-11

Programkommissionen
Gunilla Lindberg 

Presskommissionen
Gunilla Lindberg

Olympic solidarity
Gunilla Lindberg

Medicinska kommissionen
Arne Ljungqvist, ordförande

Juridiska kommissionen
Göran Petersson 

 

etiska kommissionen
Pernilla Wiberg, t o m 2010-02-11

Association of national Olympic 
Committees
Gunilla Lindberg, generalsekreterare

europeiska Olympiska  
Kommittéerna
Gunilla Lindberg, styrelsemedlem

Kommissionen för olympiska 
förberedelser
Peter Reinebo

World Anti doping Agency 
(WAdA)
Arne Ljungqvist

SOK:s aktivas kommitté

Ledamot av idrottsakademins styrelse

Ledamot av Bosökommitten

Thomas Gustafson, ordförande
Anders Åberg/Carina Tovland, sekreterare
Lotta Falkenbäck
Gunilla Lindberg
inger Lindholm
Leif Yttergren
Stig Pettersson
Lars-Gunnar Björklund
Tomas Persson
Gunnar Larsson

Suppleant
Christer Lignell

Adjungerad
Björn Folin

Adjungerade OS i Skolan
elisabeth danielsson
Thomas Andersson
Lisa Sund, t o m 2010-03-31

Adjungerade IOA-deltagare:
Malin Karlsson, t o m 2010-09-20
Linda Stenström, t o m 2010-09-20
Sofia Garametsos,  fr  o m 2010-09-20
Jesper Johnsson, fr o m 2010-09-20

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)

internationell representation

Stefan Lindeberg Peter Reinebo

Styrgruppsmedlemmar för det samlade elitstödet
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