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Att vi lyft intäkterna snabbare än beräknat ger oss utrymme 
för att backa upp förbunden i sin strävan att lotsa fram nästa 
våg av talanger. Ska vi kunna konkurrera om många medal-
jer måste vi vara bra i många idrotter. Då måste dörrarna till 
många idrotter öppnas för våra unga. De måste få chansen att 
hitta sin idrott.

Ska våra aktiva bli framgångsrika behöver de känna svenska 
folkets stöd i ryggen. Ska vi bli framgångsrika på att skapa för-
utsättningar för våra olympier behöver fler bli delaktiga i våra 
satsningar och i de värden den olympiska rörelsen står för.

Ett viktigt steg i den riktningen har varit satsningen på 
Olympic Days runt om i landet. Med olympier som inspira-
törer och lokala föreningar som arrangörer vill vi få de unga att 
pröva nya idrotter, klubbledarna att känna att de lägger grun-
den och föräldrarna att se sin viktiga roll. Vi går nu vidare och 
provar idén med Youth Olympic Camp. Efter jubileumsåret ska 
vi utvärdera initiativen för att tillsammans med förbunden och 
våra partners välja väg framåt.

Det är i det sammanhanget som frågan om ett framtida OS 
eller Youth Olympic Games har sin plats. Under 2011 började 
vi titta närmare på förutsättningarna. Många ser den kraft och 
potential sådana arrangemang har både för idrottens framtid, 
för de aktuella regionernas utveckling och för bilden av Sverige 
hemma och utomlands. 

Idrotten som det möjligas arena i det stora och det lilla byg-
ger på att vi arbetar tätt samman. SOK:s samspel med förbun-
den är helt centralt och under 2011 samlade styrelsen in tankar 
och förslag från förbundens ledningar om hur samspelet kunde 
bli bättre. Det ledde till konkreta åtgärder som började genom-
föras under hösten.

SOK:s uppdrag är tydligt. Vi ska samarbeta med andra som 
delar de olympiska värdena för att skapa resurser som kan sät-
tas in med hög precision med sikte på konkurrenskraftiga OS-
trupper. Samtidigt vill vi att fler ska inspireras, bli delaktiga och 
lockas att anta sin egen utmaning.

Vi har en spännande resa framför oss!

Det mesta återstår att göra!

Stefan lindeberg,  
ordförande SOk

Inför 2011 beslutade styrelsen att det var dags att gör allvar av 
strategin i det Olympiska Programmet från 2009. Då var nya 
statliga medel på väg in för att förstärka elitstödet. Det innebar 
nya möjligheter och mycket energi satsades på att i samverkan 
mellan RF, SOK och SHIF/SPK utforma verktygen. 

I slutet av 2010 var huvuddragen i det nya statligt finansie-
rade stödsystemet på plats. Under resans gång har nya resurser 
börjat tillföras OSF. Ett efterlängtat landslagsstöd kan höja ni-
vån på förbundens egna satsningar och kan öppna dörren för 
fler till en internationell satsning. Det riktade stödet hanteras 
för de olympiska grenarna tillsammans med SOK:s sponsorme-
del för att koordinera resurserna i samlade satsningar i slutsteget 
till världstopp. Lösningarna är rimliga och de fasar väl in mot 
SOK:s Topp och Talang. 

Samtidigt är de nya pengarna små i en internationell jämfö-
relse och vi vet inte vad som händer när de extra statliga peng-
arna till elitstöd är slut efter 2012. 

Det finns ett statligt ansvar. Det svenska OS-deltagandet är 
en nationell angelägenhet och stärkt internationell konkurrens-
kraft är ett mål för den statliga idrottspolitiken. Men ska vi 
kunna säga att våra höga långsiktiga mål är realistiska så måste 
vi själva ta tag i frågorna – vad behövs – vad kostar det – hur 
finansierar vi det?

Varje individuell satsning mot världstoppen är unik. Ingen 
vet hur det kommer att gå, om passionen räcker för att över-
brygga svårigheterna på vägen eller om nyfikenheten räcker 
för att hitta de nya vägarna och den kvalitet som behövs. Men 
får tillräckligt många av dem som visat att de har potentialen 
också möjligheterna att tillsammans med sina tränare göra det 
de drömt om så blir utfallet greppbart. Vår erfarenhet av ett 
kompromisslöst och individuellt anpassat stöd på toppen av 
förbundens satsning visar att vi behöver dubblera antalet aktiva 
om det ska vara realistiskt att nå visionen 20 medaljer, sommar 
och vinter, 2020.

Då handlar det också om en dubblering av kostnaderna och 
om att målet måste vara att fördubbla SOK:s kommersiella in-
täkter fram till 2016 då uppbyggnaden av satsningen ska vara 
klar. 

Det tydliga målet bidrog till att skjuta in ny energi i organisa-
tionen under 2011. Många nya initiativ togs och i slutet av året 
kunde vi konstatera att vi var halvvägs redan efter ett år. När 
de avtal som tecknats under 2011 får fullt genomslag har nivån 
på intäkterna från olika partnerskap ökat från ca 40 till ca 60 
miljoner kronor per år.

2011 – starten på en ny offensiv

”Vi har en spännande resa framför oss!”
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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 

 • Strategi för arbetet med marknadsföring och sponsring 
(hösten 2004)

 •  Olympiskt program 2020 (mars 2009) för att få starkare 
OS-trupp

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 inom 
fyra-fem år. Utfallet är i stort på samma nivå för vinter- och 
sommaridrotterna och för herrar och damer. 

Vintergrenarna har stärkt sin internationella konkurrenskraft 
och kunnat ligga på en mycket hög nivå över en längre period. 

Trenden sedan 2005 med försvagad konkurrenskraft bland 
sommargrenarna bör nu kunna börja vända uppåt. Fler aktiva 
i sommargrenarna har åter kunnat få möjlighet till en full sats-
ning.

I slutet på 2011 har antalet aktiva ökat till 168 st samt tre lag i 
ridsport och fem ”stora lag”. I slutet på 2010 fanns i Topp- och 
talangprogrammet 149 aktiva plus två lag i ridsport och fyra 
”stora lag”, detta att jämföra med 123 aktiva och fyra ”stora lag” 
i början på 2009.  

Olympiskt Program – nytt program med höga mål
Under 2011 har Olympiskt program fortsatt varit vägledande 
för SOK:s arbete när det gäller riktlinjer och verksamhet.  

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-OS 2020 och 
vinter-OS 2022       

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 världseli-
ten.   

Baserat på erfarenheterna från de tolv åren med SOK:s Topp- 
och talangprogram behövs:

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

 • Cirka 400 aktiva i Topp- och talanggruppen motsvarande en 
resursinsats på cirka 100 miljoner kronor per år. 

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

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

 • en prognos görs för varje OS av truppens kapacitet baserad 
på varje idrotts konkurrenskraft 

 • utvärdering ska ske av OS truppens, grenarnas och de 
aktivas kapacitetsnivå och kapacitetsutveckling samt utfallet 
i antal medaljer, placeringar topp åtta och ”personbästa”.

Topp- och talangprogrammet ska utökas kraftfullt men bygga 
på tidigare metod och arbetssätt.

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

OLYMPISKT PROGRAM 
                                                         2011 2010
Bidrag till OSF inom ramen för 
den samlade elitsatsningen 
utbetalt av RF till OSF 28 191 22 258

Bidrag OSF Topp- och talang -18 365 -15 218

Bidrag OSF utmanare 0 0

Stipendier aktiva -10 426 -9 778

Utvecklingsprogram - aktiva -609 -241

Utvecklingsprogram - ledare -291 -150

Träning och tester, specialister -4 205 -3 972

FoU, projekt -4 102 -1 423

medicinsk support -2 368 -1 658

Personalkostnader, arvoden -2 027 -2 484

Övriga externa kostnader -853 -629

Summa -43 246 -35 553

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 samt bidrag till SOK för sk gemensamt stöd 
inom SOK:s supportprogram och del av SOK:s kostnader 
för planeringsdialoger m.m (11 msek).
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Supportprogrammet ska förstärkas. Arbetet med medicinsk 
support, specialister inom prestationspsykologi, nutrition, ma-
terial, teknik samt ledarutveckling, aktivutbildningar och FoU 
ska stärkas. Ökade insatser ska göras för att stärka tränarkom-
petensen, genomföra systematiskt utvecklingsarbete och bidra 
till utveckling av förbättrade träningsmetoder samt medicinsk 
prevention. 

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 
utformningen av Kravanalyser och Utvecklingstrappor, i ut-
vecklingen av fyra-åtta års program och i planeringen av OS-
förberedelserna.

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 
Den samlade elitsatsningen är en viktig resurs i genomföran-
det av det olympiska programmet. Regeringen beslutade 2009 
att totalt 212 mkr av idrottens medel 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 36 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. Med samma princip 
i botten och tre miljoner överförda från 2010 fanns totalt 100 
miljoner kronor för den samlade elitsatsningen också 2011. 

Den styrgrupp som bildats 2009, med representanter för 
RF, SOK och SHIF/SPK och med delegerad beslutsrätt från 
Riksidrottsstyrelsen verkade tom RF-stämman i maj 2011. SOK  
deltog i Styrgruppens arbete genom Stefan Lindeberg och Peter 
Reinebo. 

Vid RF-stämman beslutades att styrgruppen skulle upplösas 
och beslutsrätten avseende såväl inriktning som medelsanvänd-
ning föras till RF/RS. En elitkommitté inrättades av RF som 
referensorgan. I den har SOK en representant, Jonas Edman. 

Resurserna inom den samlade elitsatsningen används till föl-
jande 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

Den svenska truppen vid Ungdoms-OS i Trabzon, Turkiet. Foto: SOK.
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 • Ett Gemensamt stöd, inriktat på SF-dialog och uppföljning, 
kompetensstöd, support samt projekt m m

Under 2011 fördelades medlen enligt följande:

 • 42 mkr i Landslagsstöd 

 • 35 mkr i Riktat stöd

 • 11 mkr till SOK inom ramen för det Gemensamma stödet

 • 10 mkr till RF inom ramen för det Gemensamma stödet

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

Landslagsstödet är kriteriebaserat och ger SF stor frihet att be-
sluta om var medlen ger störst nytta. Det är ett nödvändigt 
steg så att förbunden kan förstärka sina egna program. SOK 
kan konstatera att Landslagsstödet under 2010 och 2011 inte 
inneburit någon avlastning av SOK:s kostnader för aktiva i 
Topp- och talangprogrammet. Behoven har sannolikt varit allt-
för eftersatta i förbundens egna satsningar.

Det riktade stödet innebar såväl under 2010 som 2011 att 
styrgruppen lade fast preliminära bidrag för SF som skulle rik-
tas till utpekade aktiva och lag. Efter en planeringsdialog görs 
en överrenskommelse om det totala stödbehovet. Det täcks dels 
via utbetalning av det riktade stödet dels av SOK:s sponsor-
medel. 

SOK har under både 2010 och 2011 använt det Gemensam-
ma stödet för OSF inom ramen för Supportprogrammet samt 
för personalinsatserna för planerings- och uppföljningsdialog 
med de olympiska grenarna. 

Topp- och talangprogrammet  

Syfte
Sveriges främsta aktiva skall få optimala förutsättningar att för-
bereda sig inför kommande OS och de mest lovande talangerna 
ska få optimala möjligheter att ta steget till den absoluta världs-
toppen. Programmet har under 2011 haft sommar-OS 2012 och 
2016 samt vinter-OS 2014 som mål.

Verksamhet 
Stödet skräddarsys efter de individuella behoven och OSF:s 
program. Detta sker på initiativ från och i nära samspel med 
den aktive och dennes personlige tränare samt OSF:s sportsliga 

               2010              2011
UTBETALT ELITSTöd SOMMAR VInTER SOMMAR VInTER

SOk OSF stöd, topp och talang  9 680 000     5 538 000     12 722 000     5 643 000    

Stipendier, topp och talang  6 174 000     3 604 000     6 946 000     3 480 000    

RF Talangöverbryggning  8 084 000     3 916 000     

Riktat stöd 2010  4 743 000     5 515 000     4 350 000        

Riktat stöd 2011  16 478 000     7 363 000    
Summa  28 681 000     18 573 000     40 496 000     16 486 000    

TOTALT UTBETALT STöd 2010 2011
SOk Sponsormedel 24 996 000 28 791 000
RF Statliga medel 22 258 000 28 191 000

               2010              2011
FöRdELnInG ändAMåL I % SOMMAR VInTER SOMMAR VInTER
 ledning 7,1 4,6 5,0 1,2

 Tränare 21,6 21,7 22,0 24,3

 Resurspersoner 7,2 15,5 11,0 23,5

 Träning 27,9 24,8 24,5 21,1

 Tävling 10,5 9,4 15,4 10,6

 Övrigt 5,2 3,9 6,5 4,6

 Stipendier 20,5 20,1 15,4 14,7
100,0 100,0 100,0 100,0

OLYMPISKT PROGRAM 
(Topp- och talangprogram)                     2011 2010
Bidrag till OSF inom ramen för 
den samlade elitsatsningen i 
form av riktat stöd och stöd för 
talangöverbryggning 28 191 22 258

Lämnade bidrag och stipendier

Bidrag OSF -18 365 -15 218

Stipendier aktiva -10 426 -9 778

Summa bidrag och stipendier -28 791 -24 996
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ledning. Stöd har också getts till vissa grupp- eller ledningsin-
satser av strategisk karaktär i OSF:s landslags- och OS-förbere-
dande program.

Stödet är riktat samt behovs- och kvalitetsstyrt. 
Det är skräddarsytt baserat på vad som behövs för att fin-

nas i världstopp inom fyra-sex år. Stor uppmärksamhet läggs 
på kvalitet i vardagen, de aktivas 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 olika typer av stöd till de idrottsliga 
satsningarna och till de aktiva.

De aktiva är föremål för en regelbunden uppföljning och om 
inte utvecklingstrenden pekar åt rätt håll efter två-fyra år får 
den aktive lämna programmet. Årligen utvärderas att den pla-
nerade satsningen och genomförandet håller hög internationell 
kvalitet.

Satsningen har hittills (1998-2011) varit en stor framgång. 
Drygt 30 % av de aktiva som har tagits in i Talangprogram-
met 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 en överrenskommelse mellan 
SOK och OSF. 

Det riktade stödet inom den samlade elitsatsningen är en 
delfinansiering av det överrenskomna stödet.

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
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete förutsätter att det finns väl-
grundade analyser och långsiktig planering för vad som kom-
mer att krävas på några års sikt.

Ett utökat antal OSF har under 2011 fått kompetensstöd för 
att ta fram en väl förankrad utvecklingsidé för vägen till världs-
toppen (”Utvecklingstrappa”), en uppdaterad analys av vad som 
krävs för pallplats på VM/OS inom fyra-fem år (”Kravanalys”), 
ett uppföljningsprogram för träning och kapacitetsutveckling 
(”Monitoring”) samt en beskrivning av sina träningskoncept. 
Målsättningen är att alla OSF:s grenar ska ha en uppdaterad 
Kravanalys på plats under 2011 har inte uppnåtts fullt ut.

Tidigare utvärdering av Supportprogrammet pekade på att 
ansträngningarna och resurserna bör ökas i FoU-frågorna. Un-
der 2010 och 2011 har ett ökat antal projekt med kompetens-
stöd från forskarvärlden och mer utvecklingsarbete i vardagen 
utifrån tränarinitiativ planerats och startats. 

FoU-kopplingarna ha under 2011 blivit starkare via avta-
let (tom 2014) med NVC (Nationellt vintersportcentrum vid 
Mittuniversitetet i Östersund). Ett kraftfullt samarbete runt ett 
antal projekt, både vinter och sommar, samt gemensam sats-
ning på en handfull resurspersoner för utvecklingsarbete med 
forskningskoppling har genomförts under året.  

Samarbetet med KTH och GIH inom ramen för OPC 
(Olympic Performance Center i Stockholm) har utvärderats 
under hösten och ett antal projekt har slutförts. Inriktningen 
är att fortsätta samarbetet långsiktigt, dock i annan form. 
Verksamheten ska ännu tydligare ha utgångspunkt från ”trä-
nardialogen” samt genomföras med SOK som ”nav” och med 
förstärkta ledningsresurser.

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 och med stöd av SOK:s resurspersoner.

Efter utvärdering av förberedelser och genomförande av 
vinter OS 2010 har många förändringar och/eller förstärk-
ningar gjorts i flera vintergrenars upplägg av satsningarna och 
nya utvecklingsmoment har startat eller planerats. Detta har 
gjort att säsongerna 2010-11 och 2011-12 får karaktären av ”ut-
vecklingsår” och säsongen blir en ”generalrepetition”. Förutom 
FoU-kopplingar är tränarnas kompetensnivå en nyckelfråga. 
Därför har insatserna för individuell kompetenshöjning ökat 
och en förstärkning av ledarprogrammen mot kommande OS 
genomförts under 2011.

 Påverkan för att få till stånd ett ökat kvalificerat akademiskt 
och idrottsligt arrangerat utbildningsutbud för junior- och elit-
tränare har kontinuerligt funnits på dagordningen vid kontak-
ter med lärosäten, RF/Sisu och OSF. 

Coachprogrammet med sikte på OS i London som startades 
2009 fortsatte under 2011. Ett större coachseminarium genom-

OLYMPISKT PROGRAM 
(Supportprogram)                                2011 2010
Projektrelaterade kostnader

Utvecklingsprogram - aktiva -609 -241

Utvecklingsprogram - ledare -291 -150

Träning och tester, specialister -4 205 -3 972

FoU, projekt -4 102 -1 423

medicinsk support -2 368 -1 658

Summa kostnader -11 575 -7 444
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fördes för andra året i rad för coacher och tränare som på olika 
sätt arbetar med lag eller aktiva som är planerade att ingå i den 
blivande OS-truppen i London 2012. OS-planering, London-
information samt ledarskap stod på programmet. Dessutom 
har en speciell headcoachsamling genomförts med ett förstärkt 
program runt coachningfrågorna samt annat utvecklingsarbete 
och en inventering av möjliga individuella utvecklingsinsatser. 
Fyra av OSF:s ledningsteam har med stöd genomfört egna 
samlingar och/eller projekt för att utveckla planering, ledarskap 
och samarbete inför OS 2012.  

Det förstärkta coachprogrammet med sikte på OS i Sotji 
2014 startades hösten 2010. Under 2011 har ett större coach- 
och tränarseminarie genomförts under en vårvecka. Både trä-
ning och coaching samt specialteman fanns på det gedigna pro-
grammet förutom OS-planering och Sotji-orientering. Olika 
individuella kompetenshöjande insatser har inletts för ett antal 
coacher och tränare med sikte på OS 2014.

SOK:s Resursteam för aktiva, tränare och OSF har förstärkts 
under året. De befintliga resurspersonerna inom områdena 
träning, teknikutveckling, kost, medicinsk support och pre-

stationspsykologi samt coachutveckling har totalt sett knutits 
närmare SOK och i större omfattning. Antalet specialister 
har utökats. Två större samlingar med hela resursteamet har 
genomförts liksom ett antal utvecklingsträffar med olika spe-
cialistgrupper. 

Träningfrågorna har de senaste tre åren fokuserats. Kompe-
tensstöd till olika grenars tränare och aktiva, testuppföljning 
och utveckling av de olika träningsprocesserna samt medicinsk 
prevention går hand i hand.

Resursteamet och nätverket av specialister ses över löpande. 
Analysen är att dessa resurser blir allt viktigare för de interna-
tionella satsningarna och att skarp kompetens med tvärveten-
skapligt förhållningssätt samt tillgänglighet, närhet och snabba 
insatser är nyckelfrågor. Bra och kontinuerligt samarbete med 
landslagsledningar och tränare samt en tydlighet i roller och 
ansvarsområden är en förutsättning för att insatserna på ett op-
timalt sätt ska kunna komplettera ordinarie verksamhet och ge 
maximal effekt.

Det kontinuerliga medicinska stödet har som tidigare ge-
nomförts med hög kvalitet främst genom samarbetet med Art-

SOK:s generalsekreterare, Gunilla Lindberg, och ordförande, Stefan Lindeberg, flankerar olympierna fr v: Helena Ekholm, Adrian Schultheiss, Ang-

elica Bengtsson,. Frida Svensson, Björn Ferry, Anette Norberg och Charlotte Kalla vid Olympiatravets final på Åby. Foto: SOK.
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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 inför OS i London ökat 
efterhand med samarbetsinsatser runt aktiva i grenar med egen 
medicinsk service samt med särskilda och förstärkta insatser för 
aktiva i de mindre sommargrenarna.

Elitidrottsförsäkringen för aktiva i Topp- och talangprogram-
met är en hörnpelare i det medicinska stödet. Samarbetet med 
RF avseende dopingtester och information om antidoping har 
också som tidigare fungerat 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 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. Arbetet med OS-förberedelserna under 
2011, framförallt inför OS 2012, har varit omfattande, fungerat 
väl och bedrivits med lika hög ambition som tidigare.

Verksamheten i stort
Förberedelserna och genomförandet av OS är en huvuduppgift 
för SOK:s organisation. Det är ett uppdrag som fortsätter att 
öka i komplexitet, volym och krav på framförhållning.

Detta har inneburit en väsentligt ökad arbetsbelastning de 
senaste åren. Det handlar om att slutligt lösa och kvalitetssäkra 
frågor 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.

Det svenska guldparet i K-2 från Aten Markus Oscarsson och Henrik Nilsson gjorde under året come back och satte bland annat hela världseliten på 

plats vid testtävlingen i Eton Dorney. Foto: SOK.
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Tidiga kontakter med arrangörer lägger grunden för hög 
kvalitet och gör det möjligt att hitta bra och kostnadseffektiva 
lösningar på plats både för de idrottsliga slutförberedelserna 
och för genomförandet. Minst tre olympiska spel, både som-
mar och vinter, samt världsungdoms-OS (YOG) förbereds nu-
mera parallellt.

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. Förbere-
delserna för OS har knutits samman allt bättre med stödet via 
Topp- och talangprogrammet. Det ger kvalitet, hög effekt på 
pengar och bättre samspel under OS.

Erfarenheterna från de senaste olympiska spelen har gjort att 
SOK i dag jobbar ännu tätare med OSF och landslagsledning-
arna. De som ska jobba och leva ihop under OS är helt enkelt 
vana att arbeta ihop.

Verksamheten 2011  
Under 2011 har förberedelserna och kvalitetssäkringen för ge-
nomförandet av sommar-OS i London präglat verksamheten 
och slutförberedelserna för vinter YOG i Innsbruck har genom-
förts. 

london 2012
SOK har haft mycket goda kontakter med Organisationskom-
mittén i London (LOCOG). Ett flertal besök har gjorts för att 
underlätta förberedelserna för OS-deltagandet. I augusti 2011 
genomfördes det stora internationella informationsmötet för 
alla länders truppledningar.

SOK har under året genomfört flera besök i Londons OS-
områden och i Weymouth (segling). Ett av besöken genom-
fördes med planerad centralt ledningsteam och OSF:s head-
coacher. Förutom omfattande information genomfördes besök 
i OS-byn och flera arenor. 

Många idrotter besökte London i anslutning till testävlingar, 
världscup eller träningsläger. Seglarna har besökt tävlingsorten 
för 2012, Weymouth, vid ett antal tillfällen. SOK har varit be-
hjälplig vid vissa av dessa resor.

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

De tekniska förberedelserna inför OS i London bygger på 
en beräknad trupp på nära 300 personer varav drygt 150 aktiva.

En mycket lyckat Olympic camp för cirka 200 aktuella ak-
tiva och ledare genomfördes under två dagar på Arlanda i no-
vember 2011.

Ett utvecklingsprogram för headcoacher och ett par semi-

Sky City på Artlanda flygplats smyckades med jättebilder från Scanpix på svenska sommarolympier i samband med Olympic Camp. Foto: SOK.
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narier för alla aktuella OS-coacher och resurspersoner genom-
fördes under året inför London 2012 respektive Sotji 2014 med 
bra innehåll, hög närvaro och stort engagemang. Utvecklings-
programmen för coacherna har innehållit OS-planering och 
tekniska förberedelser, ledarskap & coaching samt individuell 
kompetensutveckling.

Samspelet med OSF:s sportsliga ledningar har under året 
förutom tekniska OS-förberedelser, i huvudsak varit inriktat på 
att skapa förutsättningar för prestationsutveckling på individ- 
och lagnivå samt att skapa bra och hållbara ledningsteam. 

Gunilla Lindberg ingår i IOK:s koordinationskommittéer 
både inför London 2012 och Sotji 2014 vilket inneburit att SOK 
haft tillgång till all information och kunnat följa förberedelsear-
betet mycket noga. Under kommittéernas arbete har flera änd-
ringar kunnat drivas igenom till gagn för NOC:s och de aktiva.

Sotji 2014
Förberedelserna inför vinter-OS i Sotji 2014 startade redan un-
der 2009 med kontaktarbete. En första rek-resa med delar av 
det centrala ledningsteamet gjordes under 2010. Planeringsar-
betet har fortsatt och accelererat under 2011. Under våren 2011 
genomfördes en rek-resa med headcoacher för skidgrenarna 
samt viss teknisk personal. 

Rio 2016
Förberedelserna inför sommar-OS i Rio 2016 startade under 
2010 med kontaktarbete. En första rek-resa med delar av det 
centrala ledningsteamet genomfördes hösten 2011. Under 
resan besöktes Rio de Janeiro där alla tävlingsplatser besöktes 
och gedigen information gavs. SOK och Brasiliens Olympiska 
Kommitté ingick också ett flerårigt samarbetsavtal gällande 
sportsligt och kompetensmässigt utbyte. Flera möjliga 
träningscentra besöktes också, såväl i Rio som i Sao Paolo och 
Belohorizonte, med sikte på att hitta en lämplig plats för OS-
precamp 2016 och/eller träningsläger under åren fram emot 
OS. I Sao Paolo genomfördes ett seminarie med ett stort antal 
representanter för svenska företag i Brasilien med sikte på att 
hitta samarbetspartners för olika aktiviteter under kommande 
Olympiad.

eYOF 2011
Förberedelserna för EYOF, sommardelen i Trabzon, Turkiet, 
som arrangerades i juli 2011 har genomförts i gott samarbete 
med deltagande idrotter. Den svenska truppen bestod av 54 ak-
tiva och ledare från sju idrotter. 

Kvalitetssäkring av genomförandet och slutförberedelser för 
EYOF, vinterdelen i Liberec, Tjeckien, som arrangerades i fe-
bruari 2011 genomfördes också. Den svenska truppen bestod av 
33 aktiva och ledare från fyra 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 år 
2020 respektive 2022

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 tillfäl-
len till inspiration, erfarenheter och lärdomar för deltagande 
ungdomar och ledare för framtida satsningar och kommande 
olympiska spel. Det är också av stor idrottspolitisk betydelse att 
Sverige är representerat vid dessa arrangemang.

Resultat

eYOF vinter, liberec (februari 2011)
Den tionde vinterdelen av EYOF hölls i Liberec, Tjeckien 12 - 
18 februari. 1500 aktiva från 44 länder deltog.

Sveriges trupp bestod av 36 personer. Sverige deltog i fyra 
idrotter: alpint (8+4), konståkning (2+1+domare), längd (4+2) 
och skidskytte (8+3). 

SOK:s truppledning bestod av tre personer, truppchef An-
ders Wiggerud, assisterande truppchef Marja von Stedingk, och 
sjukgymnast Tomas Ferry.

OLYMPISKT dELTAGAndE 2011 2010

Projektrelaterade OS-kostnader

OS Vancouver 2010 -31 228

Internationella Ungdoms-OS, 
sommar 2010

-413

europeiska Ungdoms-OS,  
vinter 2011

-692

europeiska Ungdoms-OS, 
sommar 2011

-540

Organisationskostnader

Grunduppdrag OS 2009 -13 241

Grunduppdrag OS 2010 -13 763

Summa kostnader -14 995 -44 882
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arrangemang
Boendet var på ett universitetsområde i centrala Liberec. Boen-
de och mat fungerade mycket bra. Transporterna var otillräck-
liga i starten men ordnade upp sig redan till första tävlingsdag. 

Organisationen i Liberec var bra och lyhörd och flexibel för 
den kritik de fick dels från Chef de Mission mötet i november 
och dels på plats under spelen. 

Invigning och avslutning hölls på en rimlig nivå.
Tävlingarna fungerade bra i stort. En del arenor var inte i 

nivå med vad man kan kräva på ett Ungdoms-OS. 
 Arrangörsmässigt genomfördes tävlingarna på ett bra sätt.
Resultatmässigt gjorde den svenska truppen en fantastisk 

prestation. Det blev det bästa resultatet sedan Ungdoms-OS 
på hemmaplan i Sundsvall 1997. Sverige blev trea i nationsräk-
ningen efter Tyskland och Norge.  Totalt blev det fyra guld, ett 
silver och ett brons.

SOK:s hemsida uppdaterades med resultat, medaljintervjuer. 
Facebook utnyttjades och uppdaterades löpande med både bil-
der och filmer.

Svenska medaljörer, guld: Alpint: Charlotta Säfvenberg, sla-
lom, Magdalena Fjällström, Lisa Blomqvist, Charlotta Säfven-
berg, Max-Gordon Sundqvist, Dan-Axel Grahn, Felix Monsén, 
parallellstorslalom lag. 

Längd: Sofia Henriksson, 7,5 km (k), Stina Nilsson, sprint 
(k). 

Silver: Henriksson, sprint (k).

eYOF sommar, Trabzon (juli 2011)
Sommardelen av EYOF hölls i Trabzon, Turkiet 24 – 29 juli 
med deltagare från 49 länder.

Sveriges trupp bestod av 40 aktiva och 22 ledare. Sverige del-
tog i sex idrotter: cykel, gymnastik, handboll, simning, tennis 
och judo.  

SOK:s truppledning bestod av fyra personer, truppchef Tho-
mas Engdahl, assisterande truppchef Robert Andersson, sjuk-
gymnast Tomas Torstensson samt Linda Sandgren, ansvarig för 
press och information.

arrangemang
Invigning och avslutning hölls på en bra nivå.

Tävlingarna fungerade bra i stort. En del arenor samt boen-
det var klara väldigt sent vilket gjorde att det blev igångkör-
ningsproblem på en del håll. Flertalet av arenorna var helt ny-
byggda och höll hög standard. 

Hemsida uppdaterades kontinuerligt samt att Facebook upp-
daterades med löpande bilder och filmer. 

Det svenska laget som vann guld i lagtävlingen i parallellstorslalom vid Ungdoms-OS i Liberec, Tjeckien. Foto: SOK.
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Den svenska truppen gjorde resultatmässigt en bra presta-
tion. Sverige blev 19.e i nationsräkningen. Totalt blev det två 
guld och ett silver.

Medaljörer, guld: Simning: Johannes Skagius, 100 m bröst.
Tennis: Elias Ymer.

Silver: Handboll: flickor

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 IOC 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 genomförande 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.

Vid IOK:s 123:e session i Durban, Sydafrika, som ägde rum 
den 5-10 juli 2011 lämnades rapporter från de olika kommande 
OS-arrangörerna och från de olika kommissionerna. 

Vid sessionen valdes PyeongChang, Sydkorea, till värdstad 
för vinter-OS 2018.

Gunilla Lindberg hade lett IOK:s utvärderingskommis-
sion till de tre ansökningsstäderna Annecy, München och 
PyeongChang och hon lämnade en rapport till sessionen 
innan valet. PyeongChang vann i första ronden med 63 röster, 
München fick 25 och Annecy 7.

IOK:s ordförande Jaques Rogge utsåg den femte augusti Gu-
nilla Lindberg till ordförande i IOK:s Koordinationskommitté 
för PyeongChang.

Vid sessionen återinvaldes Gunilla Lindberg till IOK:s ex-
ekutivkommitté.

Tre nya ledamöter invaldes i IOK: José Perurena, ordförande 
i Internationella Kanotförbundet, Spanien, Dr. Gerardo Wer-
thein, ordförande, Argentinas Olympiska Kommitté och Bar-
bara Kendall, aktivas representant, Nya Zealand.

Antalet medlemmar uppgår med dessa val till 114.
Arne Ljungqvist föll för åldersstrecket (80 år) och valdes där-

efter till hedersledamot. Han kvarstår dock som ordförande i 
IOK:s medicinska kommission och vice ordförande i Wada till 
2013.

IOK:s exekutivkommitté godkände de nya disciplinerna 
skidor slopestyle (herr och dam), snowboard parallell special 
slalom (herr och dam), mixed stafett skidskytte och backhopp-
ning för damer att införas på OS-programmet för vinter-OS i 
Sotji 2014.

IOK:s exekutivkommitté beslöt också att följande idrotter 
skall finnas kvar för eventuella inval på OS-programmet för 
2020: baseboll, karate, roller sports, softboll, sports climbing, 
squash, wakeboard och wushu. En av dessa sporten kan even-
tuellt inväljas till programmet vid IOK:s session i Buenos Aires 
2013. 

Under året arrangerade SOK ett antal Olympic Days runt om i Sverige 

där barn fick träffa olympier och prova på olika idrotter. Här brottas 

Jalmar Sjöberg med en blivande (?) olympier. Foto: SOK.
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Exekutiven godkände också att antalet idrotter vid Youth 
Olympic Games i Nanjing, Kina, 2014 skall vara 28 i stället för 
som i Singapore 26 och att antalet grenar blir 216 i stället för 
210. Antalet aktiva blir därmed blir därmed 3 809 i stället för  
3 595 i Singapore.

Exekutiven utsåg Lima, Peru, till värdstad för IOK:s 15:e 
Världskongress för Sport for All som äger rum 2013.

IOK har under året arrangerat tre arbetskonferenser gällande 
illegal och irregular betting som är ett snabbt växande problem 
inom världsidrotten. I samarbetet ingår IF:s, NOC:s och re-
geringsrepresentanter tillsammans med de stora spelbolagen 
världen över.

SOK har anmält Stefan Holm som kandidat till IOK:s ak-
tivas kommission. Valet äger rum under OS i London av de 
aktiva som deltar i OS. Totalt kandiderar 21 aktiva till fyra plat-
ser. Om Stefan blir vald blir han också fullvärdig IOK-ledamot 
under åtta år.

I övrigt har det internationella arbetet koncentrerats till för-
beredelser för de första vinterungdoms-OS i Innsbruck i januari 
2012 och även EYOF som presenterats under SOK:s verksam-
het.

När det gäller EOC:s verksamhet så har förutom arrangeran-
det av vinter-och sommar EYOF arbetet inriktats på den utred-
ning av European Games som initierats av EOC:s ordförande 
Patrick Hickey. En presentation av pågående arbete gjordes vid 
EOC:s General Assembly i Sotji i november 2011. Fortfarande 
återstår mycket utredningsarbete och intresset bland de inter-
nationella förbunden har varit svagt.

marknadsföring och finansiering 

mål 

SOK:s styrelse lade i början av året fast ett nytt mål för de kom-
mersiella intäkterna. Till 2016 ska dessa fördubblas till 80 mkr 
årligen. Detta för att möjligöra utökningen av det nya Olym-
piska programmet.

Resultat
Sponsorintäkterna uppgick under 2011 till 44 mkr (48 mkr 
2010). Det är en stor variation mellan åren när det gäller spon-
sorintäkterna med en klar uppgång vid OS-år. Som jämförelse 
kan nämnas att sponsorintäkterna 2009 uppgick till 32 mkr.

Verksamhet
Under året bestod SOK:s nationella sponsorgrupp av femton 
företag. Tillkommer gör de elva företag som även är IOK:s Top 
Sponsorer, nya 2011 är DOW (företag i kemibranschen) och 
P&G (Procter & Gamble).

Två av hörnpelarna i SOK:s finansiering av idrottssatsning-
arna är Olympiatravet och Olympiafonden. Samarbetena med 
ATG respektive Nordea fortsätter att utvecklas och kan verkli-

gen ses som goda exempel på hur långvariga sponsorsamarbeten 
ger resultat för båda parter. 

Olympiatravet 2011 gav SOK en intäkt på åtta miljoner kro-
nor. Finaltävlingen genomfördes 16 april på Åby travbana inför 
storpublik. Sedan starten 1979 har Olympiatravet genererat 180 
miljoner kronor. 

Samarbetet med Nordea Fonder AM och Olympiafonden 
inbringade under 2011 7,5 miljoner kronor och från starten 1988 
har Nordea bidragit till SOK:s verksamhet med 121 miljoner 
kronor.

Under året tecknades även avtal med Cloetta, Pierre Robert 
och Arla. Cloetta blir ”Teamsponsor” och kommer att vara ett 
av de företag som aktiverar sig mot konsumenter under OS-året 
2012. Pierre Robert blir ”Officiella Leverantörer” och kommer 
att förse OS-truppen med underkläder. Dessa plagg kommer 
även att finnas till försäljning och ge SOK en s k royalty ersätt-
ning. Arla blir även de ”Officiella Leverantörer” och partner i 
SOK projekt ”OS i skolan” och ”Olympic Day”. Mot bakgrund 
att SOK:s rådgivare i kostfrågor förespråkar mjölk som en del i 
kosten för elitidrottare ger detta en naturlig koppling till Arlas 
produkter. Även Arla kommer att aktivera sitt sponsorskap på 
en mängd sätt under 2012. Bl a kommer mjölkpaketen att il-
lustreras med OS i Skolan.

Med fler företag som Unilever (ny SOK sponsor 2010), ovan 
nämnda Cloetta, Arla och Pierre Robert samt den nya IOK 
Top Partnern P&G kommer det Olympiska varumärket synas i 
marknadsföring och i butik på ett helt nytt sätt. Det visar på ett 
ökat intresse för det olympiska varumärket och särskilt för OS i 
London 2012 hos företagen och allmänheten.

I slutet av 2011 tecknades ett helt nytt avtal med den befint-
liga sponsorn Vattenfall. Företaget kommer de följande fem 
åren att vara Huvudsponsor åt SOK. SOK har haft uppdraget 
att skapa ett partnerskap för Vattenfall som även innefattar två 
andra olympiska kommittéer, Tyskland och Holland. Avtalet 
har sitt fokus på investeringar i framtiden och därmed på att ge 
fler talanger möjlighet att utvecklas. 

Ett avtal om ett samarbetsprojekt tecknades 2011 med Svens-
ka Golfförbundet, SGF, gällande ”Olympiagolfen”. Golf är ny 
OS sport med start i Rio 2016. SGF utvecklar och arrangerar 
tävlingen och kommer att bjuda in Sveriges alla golfare, med 
start sommaren 2012, till en Olympisk tävling där alla kan vara 

MARKnAdSFöRInG 2011 2010

Projektrelaterade kostnader

OS i skolan -225 -115

Gästprogram OS i Vancouver -2 233

Administrativa kostnader:

Personalkostnader, arvoden -1 562 -1 176

Övriga externa kostnader -1 278 -590
Summa kostnader -3 065 -4 114



VeRkSamheTSBeRäTTelSe SOk 2011

16

med. En del av intäkterna kommer att gå till SOK:s Topp- och 
talangprogram genom ett s k royaltyavtal.

Under året träffades SOK:s sponsorgrupp vid fyra tillfällen. 
Dessa möten innehåller information, nätverkande och erfaren-
hetsutbyte. För att komma nära idrotten medverkar aktiva och 
ledare och på programmet kan stå att även att prova på olika 
idrotter. I år fick sponsorerna chans att testa boxning tillsam-
mans med två aktiva från Topp- och talangprogrammet, Anna 
Laurell och Jenny Hardingz. 

Mycket tid har under det gångna året har gått åt till förbere-
delser av företagens aktivering inför 2012 då både OS i London 
och firandet av 100 års jubileum av Stockholms OS planerats. 
Två planeringsresor till London har genomförts med sponsorer.

Samordning och service 

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

Verksamhet
Samarbetet mellan SOK och OSF är helt centralt. Under 2011 
samlade styrelsen in synpunkter från förbundens ledningar om 
hur samspelet kunde bli bättre. Det ledde till konkreta åtgär-
der som började genomföras under hösten bland annat med 
återkommande nyhetsbrev och månatliga öppna samtal för att 
diskutera aktuella frågor. 

Staben på kansliet har under första halvan av året varit ett 
fortsatt stöd och bidragit med engagemang i planeringen och 
förberedelserna kring de två Europeiska ungdoms-OS som ge-
nomförts under året. 

Förberedelserna inför OS i London 2012 har naturligt fått 
mer fokus under hösten, vilket är i linje med de direktiv som 
styr det dagliga arbetet inom verksamhetsgrenen samordning 
och service. Fortsatt samarbete med SHIF/SPK pågår beträf-
fande detta planeringsarbete.

Utvecklingsarbetet beträffande olika digitala lösningar och 
kommunikationsvägar kopplat till olika projekt har fortskridit 
under året och kommer att fortgå även under kommande år. 

ÅF har tillsammans med SOK gjort en hållbarhetsutredning. 
Utredningen är en första viktig och grundläggande del i en stra-
tegisk process där målet är att SOK, utifrån sin vision och sina 
mål, ska bli mer hållbar i sin verksamhetsutövning.

Utredningen har analyserat de ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekterna av SOK:s verksamhet i dag.

Utredningen har visat att det finns olika risker men också 
möjligheter för SOK i en strävan att bli en mer hållbar orga-
nisation.

På det administrativa området är det glädjande att SOK:s 
ansökan om 90-konto godkänts av Svensk Insamlingskontroll 
och att organisationen därmed är registrerad som godkänd gå-
vomottagare från allmänheten. 

SAMORdnInG OCH SERVICE 2011 2010

Projektrelaterade kostnader

Olympiska akademin -58 -61

Internationell verksamhet -296 -189

Informationsverksamhet -368 -338

Olympiska guldklubben -69 -42

aktivas kommitté -63 -28

Administrativa kostnader

Personalkostnader, arvoden -6 743 -6 675

avskrivning inventarier -211 -149

Övriga externa kostnader -2 755 -2 659
Summa kostnader -10 563 -10 141

För att effektivisera administrationen har informations- och 
rapporteringssystemet Ironwebb fortsatt vidareutvecklats med 
fokus på uppföljning av OSF-avtal och individuella utveck-
lingsplaner. 

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

SOK:s hemsida vitaliserades ytterligare med fler artiklar som 
speglar SOK:s verksamhet och aktuell resultatuppföljning av 
aktiva i Topp- och talangprogrammet.

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 två möten under året. Tomas Gustaf-
son är Akademins ordförande.

Tre personer deltog i den Internationella Olympiska Akade-
mins 51:a session för unga aktiva/ledare under 35 år i Olympia, 
Ida Nordin (Boxning), Mikael Jansson (Skyttesport) och An-
neli Holm (Bordtennis).

I Sessionen för Olympiska medaljörer deltog Jonas Edman, 
guldmedaljör Sydney år 2000.

Under 2011 startade planeringsarbetet inför OS i Skolan 
2012. Satsningen startade i samband med OS i Sydney 2000.

Inför OS i Skolan 2012 planeras att utöver den vanliga sats-
ningen göra en massiv marknadsföringsinsats mot Stockholms-
området med tanke på jubileumsåret 2012.

Materialet till OS i Skolan under hösten 2011 utvecklats och 
anpassats, dels till London 2012, dels till Lgr 11 (nya läro- och 
kursplaner för grundskolan).

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.
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AK skall med de aktivas erfarenheter och synvinklar föra fram 
frågor och synpunkter som gör att de aktivas perspektiv och bäs-
ta 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 leda-
mot är fyra år och en aktiv kan sammanlagt deltaga i AK maxi-
malt åtta år. AK utser internt sin ordförande och vice ordförande 
för den period man fastställer.

AK består av följande aktiva: Stefan Holm, Caroline Jönsson, 
Jörgen Persson, Therese Alshammar, Anja Pärson, Tommy Elias-
son, vice ordförande Anna Olsson och ordförande Jonas Edman.

Under året har kommittén fortsatt utveckla sina arbetsformer. 
AK har haft tre möten.

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

 • Antidopning

Jonas Edman blev som ordförande för Aktivas Kommitté invald 
i SOK:s styrelse på årsmötet.

Jonathan Edwards passade på att prata med sin trestegskollega Christian Olsson vid Olympic Camp.
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Headcoachprogrammet inför London fortsatte med bland annat en samling på Lillsved. Foto: SOK.

SOK:s träningsrådgivare Leif Larsson, i mitten, instruerar simmare vid ett höghöjdsläger. Foto: SOK.
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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 riktat stöd) dels av 
sponsormedel inom SOk

SOMMARIdROTTER 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Badminton 647 1 141 1 207 1 046 798 1037

Baseboll 300 560 0 0 0 0

Basket 0 650 600 520 558 1081

Bordtennis 957 1 344 1 717 1 149 575 1417

Boxning 381 592 892 1 212 1 555 1377

Brottning 3 292 3 324 4 278 3 214 2 380 3940

Bågskytte 595 1 375 568 0 0 0

Cykel landsväg 414 356 578 564 701 661

mountainbike 549 445 590 500 337 284

Fotboll 616 1 206 1 553 732 920 1752

Friidrott 2 533 3 554 3 240 2 149 2 603 2742

Fäktning 1 035 1 187 1 178 1 108 1 106 1300

Golf 418 1125

Gymnastik 324 373 372 0 170 468

Gång 0 0 0 0 0 0

handboll 290 500 2 035 1 300 1 384 2255

Judo 1 944 2 332 1 655 1 495 1 655 1761

kanot racing 1 287 2 521 1 993 1 047 1 515 1972

slalom 0 145 0 0 0 0

landhockey 0 0 0 0 0 100

modern femkamp 541 823 1 051 0 0 50

Ridsport dressyr 175 0 1 080 235 280 105

hoppning 0 350 1 090 275 460 1220

fälttävlan 493 673 1 377 230 800 1491

Rodd 1 166 1 718 1 312 728 863 1138

Rugby 100

Segling 2 318 4 733 4 742 3 318 3 916 6901

Simning simning 2 187 3 783 4 043 862 1 167 2819

simhopp 354 593 488 184 255 636

Sportskytte pistol 301 333 0 0 0 0

gevär 383 861 807 727 722 771

lerduva 808 1 664 942 637 1 209 1670

gemensamt 1 189 603 30 0 0 0

Taekwondo 0 775 881 1 831 1 642 2199

Tennis 414 495 710 1 554 1 352 1191

Triathlon 0 256 266 226 383 401

Tyngdlyftning 0 0 0 0 0 0

Volleyboll beach 0 0 0 0 0 0

Summa sommaridrotter 25 493 39 265 41 275 27 411 30 004 43 964
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öVERSIKT 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sommaridrotter 25 500 39 300 41 250 27 400 30 000 43 100

Vinteridrotter 12 500 18 000 21 600 26 100 16 500 21 750

Gemensamt 12 950 12 100 13 250 12 950 13 500 14 450

Totalt stöd 50 950 69 400 76 100 66 450 60 000 79 300

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 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20109 2010-2011 2011-2012

Bob och rodel – 400 0 0 0 0

Curling 1 264 1 182 1 289 1 879 1 672 1995

Ishockey 1 582 2 202 3 314 5 850 2 340 1788

konståkning 1 054 671 921 961 992 1170

Skidor alpint 1 786 4 960 5 539 4 805 2 789 4415

backhoppning 340 550 550 0 0 0

freestyle 2 114 2 189 1 856 1 862 1 798 1979

längd 1 413 1 788 2 498 4 560 3 335 5206

snowboard alpint 610 915 744 696 0 0

snowboard halfpipe – – – 0 0 0

boardercross 266 293 199 0 0 0

skicross – 220 1 610 1 850 1 194 1731

skicross – 220 1 610 1 850 1 194 520

Skidskytte 1 446 1 835 2 441 2 267 1 737 2319

Skridsko 593 851 620 1 327 651 654

Summa vinteridrotter 12 468 18 056 21 581 26 057 16 508 21 777

SOK genomförde som vanligt en resa med samtliga headcoacher till den blivande OS-staden. Peter Reinebo, sportchef, SOK, inspekterar det svenska 

blivande boendet i OS-byn i London. Foto: SOK.
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Resultat Ungdoms-OS, liberec, Tjeckien, 12–19 februari 2011  

Skidor
Flickor 7,5 km (k): 1. Sofia henriksson, Sverige, 24.29,7, 2. Thea 
murud, Norge, 24.57,1, 3. hilde landheim, do, 25.02,9. 
Övriga sve res: 15. Stina Nilsson, 26.39,9.
Sprint (k): 1. Nilsson, 2. henriksson, 3. Nathalie Schwarz, Öster-
rike. 
5 km fristil: 1. hilde losgard landheim, Norge, 11.46,7, 2. lea 
einfalt, Slovenien, 11.46,1, 3. henriksson, 11.46,7. 
Nilsson, sjuk och kom ej till start. 
Pojkar, 10 km (k): 1. antti Ojansivu, Finland, 27.38,7, 2. magnus 
Stensas, Norge, 27.57,3, 3. mathias Borgnes, do, 27.59,6. 
Sve res: 18. Rasmus hörnfeldt, 29.36,9, 39. håkan emilsson, 
30.57,1.
Sprint (k): 1. Christoffer lindvall, Finland, 2. artem maltsev, 
Ryssland, 3. lennart metz, Tyskland.
Sve res: 4. hörnfeldt, 29. emilsson.
7,5 km fristil: 1. martin Weisheit, Tyskland, 15.47,9, 2. Daniel 
herzog, do, 15.49,7, 3. Roman Tarasov, Ryssland, 15.51,5 
Sve res: 15. hörnfeldt 16.29,2, 26. emilsson, 16.52,2
Mixed stafett: 1. Norge 46.41,9, 2. Tyskland 47.15,1, 3. Ryssland, 
47.20,8. 
7. Sverige (emilsson, henriksson, hörnfeldt, emma Westerlund) 
48.53,3

alpint
Flickor, storslalom: 1. eli Plut, Slovenien, 1.40,79 (49,50-51,29), 
2. karoline Pichler, Italien, 1.41,70 (50,28-51,42), 3. Sabrina 
maier, Österrike, 1.41,87 (50,30-51,57). 
Sve res: 9. Charlotta Säfvenberg, 1.42,91 (50,96-51,95), 10.  

louise Jansson, 1.43,02 (51,08-51,94). 
lisa Blomqvist och magdalena Fjällström körde ur i andra åket.
Slalom: 1. Säfvenberg, 1:24,89 (42,60-42,29), 2. Plut, 1:24,92 
(42,28-42,64), 3. Sabrina maier, Österrike, 1:25,87 (43,04-
42,83). 
Sve res: Blomqvist körde ut i första åket, Fjällström och Jansson 
körde ut i andra åket.
Pojkar, storslalom: 1. henrik kristoffersen, Norge, 1.36,92 
(48,89-48,03), 2. emanuele Buzzi, Italien, 1.37,43 (49,33-48,10), 
3. Justus kuukka, Finland, 1.38,19 (50,28-47,91). 
Sve res: 7. max-Gordon Sundqvist, 1.38,93 (49,89-49,04), 21. 
Dan-axel Grahn, 1.41,02 (51,48-49,54), 29. Casper Stein-lager-
heim, 1.42,48 (49,99-52,49), 59. Felix monsén, 1.56,62 (1.00,43-
56,19)
Slalom: 1. kristoffersen, 1:24,10 (40,90-43,20), 2. anthony Bon-
vin, Schweiz, 1:25,05 (41,02-44,03), 3. adrian Smiseth Sejersted,  
Norge, 1:26,51 (42,34-44,17). 
Sve res; 6. Sundqvist 1:27,49 (42,63-44,86) 11. Grahn 1:28,53 
(43,09-45,44).
Stein-lagerheim och monsén körde ur.
Lagtävling: 1. Sverige (Blomqvist, Fjällström, Säfvenberg, Sund-
qvist, Grahn, monsén), 2. Schweiz, 3. Italien.

konståkning
Flickor: 1. Polina agafonova, Rysland, 164,05 (57,80-106,25), 2. 
Ira Vannut, Belgien, 152,50 (52,86-99,64), 3. monika Simanci-
kova, Slovakien, 137,57 (47,20-90,37). 
Sve res: 7. Rebecka emanuelsson, 120,94 (38,14-82,80)
Pojkar: 1. Petr Coufal, Tjeckien, 169,73 (51,62-118,11), 2. maksim 

Charlotta Säfvenberg vann slalomtävlingen vid EYOF i Liberec, Tjeckien. Här är Charlotta tillsammans med silvermedaljören Eli Plut, Slovenien, och 

bronsmedaljören Sabrina Maier, Österrike. Foto: SOK.
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kovtun, Ryssland, 161,75 (57,30-104,45), 3. Simon hocquaux, 
Frankrike, 151,04 (50,57-100,47). 
Sve res: 12. Nicky Obreykov, 108,1p (38,34-69,80).

Skidskytte
Flickor 10 km: 1. laura Dahlmeier, Tyskland, 36.43,6 (2), 2. anais 
Chevalier, Frankrike, 37.58,6 (2), 3. Uliana kaysjeva, Ryssland, 
39.22,9 (3). 
Sve res: 15. lotten Sjödén, 41.56,5 (4), 37. linn Persson, 
45.05,0 (5), 39. emma Westerlund, 45:32,4 (4), 66. emma Nils-
son, 51:49,2 (9).
Sprint 6 km: 1. Dahlmeier, 19.00,4 (0), 2. Julia Bartolmaes, Tysk-
land, 19.26,1 (0), 3. hilde Fenne, Norge, 19.34,4 (2). 
Sve res: 25. Persson, 22.17,8 (0), 40. Sjödén, 23.07,9 (5), 44. 
Vesterlund 23.19,6 (1), 61. Nilsson 24.48,2 (3). 
Pojkar 12,5 km: 1. matthias Dorfer, Tyskland, 38.48,8 (2), 2.  
Johannes Bo, Norge, 40:11,7 (5), 3. Roman Rees, Tyskland, 
40.20,2 (4). 
Sve res: 14. Niklas Forsberg, 43.12,5 (4), 20. Zeb Svedlund, 
43.42,0 (3), 37. Fredrik Ögren, 47.16,3 (6), 54. mats andersson, 
48.46,3 (7).
Sprint 7,5 km: 1. Bo, 21.18,5 (4), 2. Rees, 21.20,2 (2), 3. alexan-
der ketzer, Tyskland 21.29,1 (1). 
Sve res: 20. Svedlund, 23.04,3 (2), 45. Forsberg 24.17,0 (5), 55. 
Ögren, 24.34,0 (3), 58. andersson, 24.45,1 (4).
Mixed stafett: 1. Tyskland, 1.28.46,2 (0+11), 2. Norge, 1.33.40,1 
(6+16), 3. Frankrike, 1:34:40,1 (1+13). 
Sve res: 13. Sverige (Persson, Sjödén, Svedlund, Forsberg) 
1.39.41,7 (1+17).

Sofia Henriksson och Stina Nilsson tog en svensk dubbelseger i sprintfinalen i Liberec. Foto: SOK.

Sofia Henriksson vann flickornas 7,5 km (k) i överlägsen stil. Segermar-

ginalen var nära 30 sekunder. Foto: SOK.
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Resultat Ungdoms-OS, Trabzon, Turkiet, 25–29 juli 2011  

Cykel
Tempo, 9 km: 1. mathias krigbaum, Danmark, 12.40,25, 2. Dries 
Verstrepen, Belgien, 13.02,44, 3. David Zverkei, Slovakien, 
13.03,93.
Sve plac: 33. alexander Fåglum-karlsson, 13.29,60, 49. Pontus 
kastemyr, 13.47,37, 82. max hellstadius, 14.28,50.
Kriterium, A-final, 34 km: 1. Jan Tobiasz, Polen, 52.23, 2. alex-
ander Wachter, Österrike, samma tid, 3. leon Rohde, Tyskland, 
samma tid. 
Sve plac: 28. hellstadius, 52.28. 
B-Final: 1. hovhannes hovhannisyan, armenien, 54.22, 2. Jonas 
Poulsen, Danmark, 54.28, 3. eric Sussemilch, Tyskland, samma 
tid. 
Sve plac: 16. kastemyr, 55.30, 17. Fåglum-karlsson, 55.30.  
Linje 70,8 km: 1. Ziga Ruzigay, Slovenien, 1.47.10, 2. adam Trud-
zinski, Polen, 1.47.11, 3. Niccolo Pacinotti, Italien, 1.48.06. 
Sve plac: 30. kastemyr, 1.48.12, 34. hellstadius, 1.48.13, 68. 
Fåglum-karlsson, 1.48.26 .

Gymnastik
Flickor, lag: 1. Italien 110.950, 2. Rumänien 110.550, 3. Tyskland 
107.400.
13. Sverige (Julia Rumbutis, Nicole Vanström, Ida Rothe) 97.650.
Final, mångkamp: 1. larsissa Iordache, Rumänien, 57,550, 2. 
erika Fasana, Italien, 55,450, 3. elisa meneghini, Italien, 54,800.
Sve plac: 21. Rumbutis, 49,600.
Kval, mångkamp: 25. Rumbutis, 49,500, 37. Vanström, 47,650, 
41. Rothe, 47,000.
Hopp: 1. Janine Berger, Tyskland, 14.250, 2. Iordache, 14.225, 3. 
Fasana, 14.088.
Sve plac: 16. Rumbutis, 13.500, 24. Vanström, 13.100, 29. Rothe, 
13.000.
Barr: 1. Noemi makra, Ungern, 13,525, 2. Iordache, 13,475, 3. 
Fasana, 13,450.
Sve plac: 42. Vanström, 10.300, 47. Rumbutis, 9.650, 53. Rothe, 
9.250.
Bom: 1. Iordache, 15,000, 2. Gabrielle Jupp, Storbritannien, 
14,025, 3. Francesca Deagostini, Italien, 13,925.
Sve plac: 16. Rumbutis, 13.050, 28. Rothe, 12.350, 33. Van-
ström, 12.100.
Fristående: 1. Iordache, 14,275, 2. Fasana, 13,525, 3. evgenija 
Sjelgunova, Ryssland, 13,525.
Sve plac: 12. Rumbutis, 13.300, 30. Rothe, 12.400, 34. Van-
ström, 12.150.
Pojkar, lag: 1. Ryssland, 165.400, 2. Storbritannien 164.950, 3. 
Schweiz 163.700.
20. Sverige (Christopher Soós, Oscar kirmes, Carl Green) 
150.200.
Mångkamp, final: 1. Courtney Tulloch, Storbritannien, 82,400, 
2. Daniel Radneau, Rumänien, 81,650, 3. Vasili misjalitsyn, Vit-
ryssland, 81,350.
Sve plac: 41. Soós, 75,250, 50 kirmes, 73,800, 55. Green, 
73,200.
Fristående: 1. Radenau, 14,125, 2. Frank Baines, Storbritannien, 
14,050, 3. andrej lagutov, Ryssland, 13,900.
Sve plac: 20. Green, 13.200, 28. Soós, 13.100, 32. kirmes, 
13.050.
Bygelhäst: 1. misjalitsyn, 13,900, 2. Sergej Stepanov, Ryssland, 
13,725, 3. maxime Gentges, Belgien, 13,275.
Sve plac: 56. Soós, 11.200, 71. Green, 10.400, 73. kirmes, 
10.350.

Ringar: 1. Tulloch, 14,350, 2, Stephem micholet, Frankrike, 
14,200, 3. Ibrahim Colak, Turkiet, 14,150.
Sve plac: 47. Soós, 12.400, 52. kirmes, 12.200, 73. Green, 
11.500.
Hopp: 1. Julian marchant-Perez, Spanien, 14,737, 2. marco Wal-
ter, Schweiz, 14,625, 3. Christian Baumann, Schweiz, 14,587.
Sve plac: 36. Soós, 14.050, 47. kirmes, 13.700, 63. Green, 
13.300.
Barr: 1. Baines, 14,100, 2. andrei Groza, Rumänien, 13,950, 3. 
misjalitsyn, 13,925.
Sve plac: 23. Soós, 12.950, 45. Green, 12.550, 58. kirmes, 
12.300.
Räck: 1. Baumann, 13,800, 2. Robert Tvorofal, litauen, 13,525, 
3. karl kosztka, holland, 13,175.
Sve plac: 42. Green, 12.250, 44. kirmes, 12.200, 56. Soós, 
11.550.

handboll, flickor:
1. Ryssland, 2. Sverige, 3. Danmark.
Sveriges matcher, gruppspel: Sverige-Ryssland 20-37 , Sverige - 
Polen 28-21, Sverige - Turkiet 30-24.
Semifinal: Sverige-holland 31-22.
Final: Ryssland-Sverige 38-20

Judo
Flickor, 52 kg: 1. alexandra Florian, Rumänien, 2. Zarina Babi-
nyan, Ryssland, 3. Daniela Raia, Italien, och katja Stiebeling, 
Tyskland. 
Sve matcher: 1:a omg: Barbara Bizilj, Slovenien-Frida Wiberg, 
011/000.
Pojkar, 73 kg: 1. Firudin Dadasjov, azerbajdzjan, 2. Temurbek 
Nuraliev, Ryssland, 3. levan Gugava, Geogien, och kenzo Breda, 
Belgien. 
Sve matcher: Första omg: Breda-Victor allansson, 100/000.
Återkval. allansson-Ivan Djukanovic, Serbien, 100/000, Uri 
kvashna Bar Ta, Israel-allansson, 021/000.

Simning
Flickor 50 m fritt: 1. anna Dietterle, Tyskland, 25,65, 2. Ruta 
meilutyte, litauen, 25,67, 3. Giorgia Biodani, Italien, 25,94. 
Sve plac: 11. marlene Pavlu lewin, 27,17.
100 m fritt: 1. Dietterle, 55,85, 2. mariya Baklakova, Ryssland, 
56,09, 3. meilutyte, 56,41. 
Sve plac: 12. Pavlu lewin, 59,30.
200 m fritt: 1. Baklakova, 2.00,27, 2 Nikoletta kissi, Ungern, 
2.04,25, 3. Janine Wirz, Tyskland, 2.05,93.
Sve plac: 18. erica Sjöholm, 2.14,04.
400 m fritt: 1. Baklakova, 4.15,17, 2. kiss, 4.15,30, 3, Siwan 
Thomas-howells, Storbritannien, 4.18,61. 
Sve plac: 15. Sjöholm, 4.38,97.
800 m fritt: 1. kiss, 8.51,45, 2. antonine Beck, Tyskland, 8.54,88, 
3. ellena Jones, Storbritannien, 9.01,58.
Sve plac: 12. Sjöholm, 9.25,59.
100 m rygg: 1. harriet Cooper, Storbritannien, 1.02,73, 2. Bea-
trice Cannistraro, Italien, 1.04,40, 3 Daria Ustinova, Ryssland, 
1.04,63. 
Sve plac: 11. Pavlu lewin, 1.06.85. 
200 m rygg: 1. Ustinova, 2.17,19, 2. aylin Oeztuerk, Tyskland, 
2.17,42, 3. Shantulle austin, Storbritannien, 2.17,83. 
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Johannes Skagius med guldet i sin hand efter segern på 100 m bröstsim. Foto: SOK.

De svenska handbollstjejerna tog silver vid EYOF i Trabzon, Turkiet. Ryssland var för svåra för svenskorna i både gruppspel och final. Foto: IOK.
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4x100 m medley: 1. Ryssland, 3.48,96, 2. Italien, 3.49,31, 3. 
Polen, 3.51,02.
Sverige diskvalificerat i finalen.

Tennis
Flickor singel: 1. Jelena Ostapenko, lettland, 2. Ulyana aysatu-
lina, Ryssland, 3. katerina Siniakova, Tjeckien.
Sve matcher: Första omg: Jacqueline Cabaj awad-Tea Jandric, 
kroatien, 6-2, 6-4, maria Jose luque, Spanien-Jovana Petrovic, 
6-3, 6-0.
andra omg: Cabaj awad- Zofia Stanisz, Polen, 6-3, 6-3.
Tredje omg: Cabaj awad-Pia Cuk, Slovenien, 6-2, 6-2.
kvartsfinal: aysatulina-Cabaj awad, 6-4, 6-0.
dubbel: 1. Siniakova/kristyna Rouckova,Tjeckien, 2. Deborah 
Chiesa/Beatrise lombardo, Italien, 3. Justina mikulskyte/Ugne 
Parazinskayte, litauen.
Sve matcher: Första omg: Cabaj awad/Jovana Petrovic-angeliki 
kairi/anastasia Vassileiou, Grekland, 6-4, 6-4.
andra omg: Natalija Sipek/Pia Suk, Slovenien-Cabaj awad/Pet-
rovic, 4-6, 7-5, 10-6.
Pojkar, singel: 1. elias Ymer, Sverige, 2. Danni medvedev, Ryss-
land, 3 Clement Geens, Belgien.
Sve matcher: Första omg: Ymer-matej Buril, Slovakien, 6-2, 6-3, 
Daniel Windahl-leandros Papayianis, Cypern, 6-2, 6-2.
andra omg: Ymer-Tal Goldengoren, Israel, 4-6, 6-3, 6-2, Win-
dahl-David Picheler, Österrike, 2-6, 6-1, 6-1.
Tredje omg: Ymer-Ivan liutarevitj, Vitryssland, wo, Windahl-max-
ime Janvier, Frankrike, 6-4, 6-3.
kvartsfinal: Ymer-Simon Söndergaard, Danmark, 6-2, 6-3, Win-
dahl-Farran Calvo, Spanien, 6-4, 6-2.
Semifinal: Ymer-Geens, 7-6 6-2, medvedev-Windahl, 6-2, 6-3.
Bronsmatch: Geens-Windahl, 6-2, 4-6, 6-3.
Final: Ymer-medvedev, 6-4, 6-3.
Pojkar dubbel: 1. adrian majchrzak/Philip Gresk, Polen, 2. Pavel 
Staubert/Jaroslav Vondrasek, Tjeckien, 3. Geens/Omar Salaman, 
Belgien.
Svenskarnas matcher: Första omg: Sverige-Grekland, wo.
andra omg: Ymer/Windahl-almantas Ozelis/mantas Bugailiskis, 
litauen, 2-0.
kvartsfinal: Geens/Salaman, Belgien-Ymer/Windahl, 7-6, 1-6, 10-2.

Sve plac: 21. Sjöholm, 2.28,96.
100 m bröst: 1. meilutyte, 1.07,96, 2. anna Ganus, Ryssland, 
1.11,25, 3. Tjasa Pintar, Slovenien, 1.12,23. 
Sve plac: 7. Sophie hansson, 1.13,20.
200 m bröst: 1. Ganus, 2.32,43, 2. margarethe hummel, Tysk-
land, 2.35,70, 3. Sandra Garcia, Spanien, 2.36,21. 
Sve plac: 6. hansson, 2.39,22.
100 m fjäril: 1. anastasia Gusjenkova, Ryssland, 1.01,49, 2. marie 
Wattel, Frankrike, 1.01,74, 3. adel Juhasz, Ungern, 1.02,44. 
Sve plac: 13. elin Podeus, 1.04,48. 
200 m fjäril: 1. Dalma Sebestyen, Ungern, 2.15,18, 2 Gusjenkova, 
2.15,65, 3. austin, 2.17,63. 
Sve plac: 5. Podeus, 2.20.04. 
200 m medley: 1. Sebestyen, 2.19,18, 2. Pintar, 2.19,85, 3. ari-
anna Castiglioni, Italien, 2.21,99.
Sve plac: 14. lina Rosvall, 2.26,52.
400 m medley: 1. Jones, 4.55,93, 2. Beck, 4.56,06, 3. Zsanett 
kovacs, Ungern, 4.57,48. 
Sve plac: 20. Rosvall, 5.18,94. 
4x100 m fritt: 1. Ryssland, 3.47,57, 2. Tyskland, 3.50,12, 3. Slo-
venien, 3.52,53.
Sverige diskvalificerat.
4x100 m medley: 1. Ryssland, 4.12,97, 2. Italien, 4.14,50, 3. 
Tyskland, 4.17,33. 
9. Sverige (Pavlu lewin, hansson, Podeus, Rosvall), 4.29,39.

Pojkar 
200 m fritt: 1. andrea D’arrigo, Italien, 1.50,28, 2. Benjamin Jany, 
Frankrike, 1.53,02, 3. Victor Zakarov, Ryussland, 1.53,54.  
Sve plac: 6. adam Paulsson, 1.53,94.
400 m fritt: 1 matthew Johnson, Storbritannien, 3.54,70, 2. 
D’arriogo, 3.55,32, 3. Jan micka, Tjeckien, 3.58,48.  
Sve plac: 5. Paulsson, 4.02,20.
1500 m fritt: 1. Joel knight, Storbritannien, 15.28,86, 2. micka, 
15.38,68, 3. Igor Bespalov, Ryssland, 15.41,65.   
Sve plac: 9. Paulsson, 16.12,95.
100 m rygg: 1. Nathan Theodoris, Storbritannien, 57,16, 2. Janis 
Saltans, lettland, 57,43, 3. evgeny Sedov, Ryssland, 57,66.  
Sve plac: 7. axel Pettersson, 59,13.
200 m rygg: 1. Theodoris, 2.02,54, 2. Danas Rapsys, litauen, 
2.04,01, 3. morten hansen, Danmark, 2.04,86.
Sve plac: 23. Patrik löfgren, 2.14,11.
100 m bröst: 1. Johannes Skagius, Sverige, 1.03,01, 2. Vsevolod 
Zanko, Ryssland, 1.03.49, 3. maciej holub, Polen, 1.04,26.
200 m bröst: 1. Daniele Ceccuti, Italien, 2.19,54, 2. Denys Bara-
bash, Ukraine, 2.19,86, 3. lucas Greven, holland, 2.20,24. 
Skagius diskvalificerad i försöken. 
100 m fjäril: 1. Semen makovitj, Ryssland, 55,31, 2. Francesco 
Giordano, Italien, 55,47, 3. Tobias Gjerloff, Danmark, 55,63. 
Sve plac: 11. adam ackerstierna, 56,77. 
200 m fjäril: 1. Johnson, 2.00,46, 2. alexander kudasjev, Ryss-
land, 2.02,16, 3. Jerzy Twarowski, Polen, 2.02,73.
Sve plac: 20. ackerstierna, 2.11,85.
200 m medley: 1. Johnson, 2.04,35, 2. michailk Dovgaljuk, Ryss-
land, 2.05,60, 3. David Foldhazi, Ungern, 2.06,58. 
Sve plac: 12. Paulsson, 2.10,71.
400 m medley: 1. Johnson, 4.22,02, 2. makovitj, 4.23,39, 3. 
mateusz Nachtman, Polen, 4.31,90.
Sve plac: 11. Paulsson, 4.37,70. 
4x100 m fritt: 1. Ryssland, 3.28,71, 2. Storbritannien, 3.29,03, 
3. Italien, 3.31,11.
7. Sverige (Skagius, Pettersson, Paulsson, ackerstierna), 
3.34,84.

Elias Ymer vann singelfinalen i tennis efter finalseger mot Danni Med-

vedev, Ryssland. Elias vann i två raka set, 6t-4, 6-3. Foto: IOK.
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Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

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 sty-
relse. Styrelsen består av styrelsens ordförande, nio 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 (ord-
förande), Tomas Gustafson, Carin Nilsson Green, Hans von 
Uthmann, Jerker Löfgren, Maria Damgren-Nilsson, Mervi 
Karttunen, Per Palmström, Bengt Jönsson, Jonas Edman från 
Aktivas Kommitté samt IOK-medlemmarna Arne Ljungqvist 
och Gunilla Lindberg tillika generalsekreterare. 

Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger.

Organisation och ledning
Den operativa nationella verksamheten samordnas av Stefan 
Lindeberg. Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområ-
den. De övergripande verksamhetsområdena utgörs av Samord-
ning och Service, Sport och Marknad.

Den internationella verksamheten leds av Gunilla Lind-
berg. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under februari 2011 genomfördes europeiska vinter ungdoms-
OS i Liberec. De sportsliga resultatet blev 6 medaljer varav 4 
guld, 1 silver och 1 brons.    

Under augusti 2011 genomfördes europeiska sommar ung-
doms-OS i Trabzon. Det sportsliga resultatet blev 3 medaljer 
varav 2 guld och 1 silver.    

För 2011 har SOK inte tilldelats något öronmärkt statsbidrag. 
Såväl statsbidrag för OS-uppdraget som för elitstöd går nu via 
RF. RF har för 2011 beviljat SOK ett statsbidrag för OS-uppdra-

get på 23 mkr och indikerat ett årligt bidrag på 35 mkr för 2012, 
2013 och 2014.     

Inom ramen för elitstödet har RF för 2011 tilldelat SOK 11 
mkr för s k gemensamt stöd. Detta avser personal för plane-
rings- och uppföljningsdialogen med de olympiska landslagen 
samt främst det resursteam SOK byggt upp av specialister för att 
stärka kompetens och bidra till utveckling i de olika landslagens 
satsningar. Samtidigt informerade RF om att man beslutat stop-
pa det gemensamma stödet i sin nuvarande form framöver. 

Nya sponsoravtal och omförhandling av befintliga partner-
skap under 2011 gör att de kommersiella intäkterna kommer att 
öka väsentligt de kommande åren. När de nya avtalen får fullt 
genomslag kommer sponsorintäkterna att öka med närmare 
50% jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Under januari månad 2012 har SOK registrerat ett 90-konto. 
Detta efter att ansökan om att bli 90-kontoinnehavare beviljats 
av Svensk Insamlingskontroll. Att vara godkänd 90-kontoha-
vare innebär i praktiken att insamling från allmänheten kan ske 
och att den verksamheten samt den ekonomiska redovisningen 
står under granskning av kontrollorganet Svensk Insamlings-
kontroll.   

ekonomi 

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

Statsbidrag    
OS är en nationell angelägenhet och ska finansieras av statliga 
medel. SOK har fått gehör hos RF för det synsättet. RF har 
lämnat besked om ett bidrag på 35 mkr per år 2012-2014, men 
tilldelningen för 2011 lever enligt SOK:s synsätt inte upp till den 
principen, med en negativ differens på 6,6 mkr.  

Sponsorer    
Sponsorintäkterna uppgick under 2011 till 43,6 mkr (fg år 47,7 
mkr). I dagsläget består SOK:s sponsorgrupp av 15 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 8 mkr (7,5 mkr). Sedan starten 1979 har Olympiatravet gett 
SOK 180 mkr. Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olym-
piafonden inbringade under 2011 7,5 mkr (7,5 mkr) och från 
starten 1988 har Olympiafonden gett SOK 121 mkr. 
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2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Statsbidrag 25 50 24 63 26 45 18 43 18

Sponsor- och licensintäkter 44 48 32 51 36 30 27 39 34

Övriga intäkter 3 5 5 5 4 5 2 4 1

Summa intäkter 72 103 61 119 66 80 47 86 53

lämnade bidrag och stipendier -29 -25 -47 -51 -50 38 -34 -38 -54

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

Övriga kostnader -33 -28 -26 -29 -26 -22 -16 -18 -19

Summa kostnader -63 -85 -74 -118 -77 -79 -54 -81 -76

        

Finansiellt netto 1 0 1 2 2 4 1 3 1

        

Redovisat resultat 10 18 -12 3 -9 5 -6 8 -22

        

Eget kapital 46 36 18 30 27 37 32 38 30

        

Medelantal anställda 25 24 20 21 19 17 14 13 13

Not.    
I statsbidrag 2010 och 2011 ovan ingår både det öronmärkta bidraget för OS-uppdraget och bidrag från RF inom ramen för den samlade elitsatsningen.  
(Gemensamt stöd)    

 De bidrag 28,2 mkr fg år (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)

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
Resultatet 2011 visar på ett överskott om knappt 9,6 mkr, vilket 
är 2 mkr över budgeterat. Denna positiva avvikelse mot budget 
beror främst på att SOK lyckats med ett par omförhandlingar 
av befintliga samarbetsavtal samt att någon ny samarbetspart-
ner tillkommit. Med tanke på de stora svängningar som före-
kommer i SOK:s verksamhet är det glädjande att intäkterna 
från samarbetsparners succesivt ökar. Detta för att skapa möj-
lighet att parera framtida underskott som i regel uppstår i sam-
band med OS-år. Det är av stor vikt för SOK:s verksamhet att 
långsiktigt kunna förutse dessa svängningar. På kostnadssidan 
har verksamheten i princip legat i nivå med budget för 2011. 

Balansomslutningen har ökat med drygt 10 mkr, vilket dels 
föklaras av att kostnader och intäkter hänförliga till OS balan-
serats samt att likviditet influtit i slutet av året från internatio-
nella samarbetspartners.  

Det totala egna kapitalet uppgick 2011-12-31 till 45,8 mkr.  
       
  

Jonathan Edwards, olympisk guldmedaljör i tresteg, var överrasknings-

gäst på den olympiska campen inför London. Edwards berättade om 

sitt idrottsliv och sina OS-upplevelser och fick samtidigt tillfälla att 

träffa sin trestegskollega Christian Olsson. Foto: SOK
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not 2011 2010

Bidrag inom ramen för den samlade elit-
satsningen utbetalt från RF till OSF 1 28 191 22 258

InTäKTER

Sponsor- och licensintäkter 43 634 47 716

Statsbidrag 2,5 13 763 39 000

Bidrag inom ramen för den samlade elitsatsningen 3 11 000 22 258

Övriga bidrag RF 200 360

Bidrag Olympic Solidarity 1 254 1 665

Övriga intäkter 1 803 2 521

Summa intäkter 71 654 102 262

KOSTnAdER

lämnade bidrag och stipendier -28 791 -24 996

Personalkostnader, arvoden 4,5 -20 001 -17 179

Projektrelaterade OS-kostnader 5 -1 232 -31 641

Övriga externa kostnader 5 -12 333 -10 435

avskrivning på inventarier 6 -211 -149

Summa kostnader -62 568 -84 400

Rörelseresultat 9 086 17 862

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 501 70

åRETS RESULTAT 9 587 17 932

Resultaträkning

Aktiva visade OS-kläderna från Li-Ning på Olympic camp i november. Foto: SOK
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not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGånGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 310 195

Summa anläggningstillgångar 310 195

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 2 911 0

Övriga fordringar 42 47

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 10 958 10 757

Summa kortfristiga fordringar 13 911 10 804

Kortfristiga placeringar 9 22 365 18 098

Kassa och bank 14 475 11 384

SUMMA TILLGånGAR 51 061 40 481

EGET KAPITAL OCH SKULdER

Eget kapital

Fritt eget kapital 10

Balanserat resultat 36 233 18 301

Årets resultat 9 587 17 932

Summa eget kapital 45 820 36 233

leverantörsskulder 1 534 1 663

Övriga skulder 843 704

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 11 2 864 1 881

Summa kortfristiga skulder 5 241 4 248

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULdER 51 061 40 481

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 2011 2010

Rest riktat stöd till OSF 4 350 -

Riktat stöd till OSF 23 841 10 258

Stöd till OSF för talangöverbryggning 12 000

Summa 28 191 22 258

Rest riktat stöd 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 aktivite-
ter 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 2011 2010

Statsbidrag grunduppdrag OS 13 763 13 241

Statsbidrag OS Vancouver - 9 759

Statsbidrag OS Vancouver, reserverat 2009 - 16 000

Bidrag Olympiskt program           - -

Summa 13 763 39 000

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. Statsbidraget för 2011 uppgick till 23 mkr varav 9,237 mkr balanserats för OS i London 2012.

not 3 Bidrag inom ramen för den samlade elitsatsningen 2011 2010

Bidrag gemensamt stöd 11 000 11 000

Summa 11 000 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.    

Riktat stöd som utbetalts från RF till OSF har redovisats 
inom linjen för resultaträkningen från och med räkenskapsåret 
2010. Detta för att uppnå en rättvis bild och jämförelse 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.
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Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 7,50% 7,75%

varav långtidssjukfrånvaro 90,71% 93,76%

Könsfördelning styrelse

kvinnor 4 4

män 7 7

Könsfördelning ledande befattningshavare

kvinnor 1 1

män 1 1

nOT 4  Personal 2011 2010

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

kvinnor 6 5

män 19 19

Totalt 25 24

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 förberedelser inför OS i London föreligger.   
 

Löner och arvoden

  Styrelse - -

  Generalsekreterare och verksamhetssamordnare 1 818 1 825

  Övriga anställda 10 477 8 222

Socialförsäkringsavgifter 4 437 4 192

Pensionskostnader

  Styrelse - -

  Generalsekreterare och verksamhetssamordnare 445 423

  Övriga anställda 1 216 1 136

Övriga personalkostnader 1 608 1 449

Summa personalkostnader 20 001 17 247

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 2011 2010

Statsbidrag grunduppdrag OS 13 763 13 241

Statsbidrag OS Vancouver 2010 - 9 759

Reservation gjord 2009, intäktsförd 2010 - 16 000

Summa intäkter 13 763 39 000

Kostnader

Grunduppdrag OS 2010 - -13 241

OS Vancouver 2010 - -31 228

Internationella Ungdoms-OS i Singapore, sommar 2010 - -413

Grunduppdrag OS 2012 -13 763

europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter 2011 -1 232 -

Summa kostnader -14 995 -44 882

Resultat -1 232 -5 882

Projektrelaterade OS-kostnader i RR -1 232 -31 641

Statsbidrag OS avser dels bidrag för att täcka grunduppdrag och dels bidrag för att täcka projektrelaterade  kostnader för ett specifikt OS.   
Grunduppdrag är personal-, drifts- och övriga rörelsekostnader hänförliga till den nödvändiga organisationen  för att lösa SOK:s OS-uppdrag. Kostnaderna för grunduppdra-
get ingår i posterna personalkostnader och övriga externa kostnader i resultaträkningen för varje år.    
 De projektrelaterade kostnaderna är, direkta och tydligt avskiljbara, kostnader för förberedelser och genomförandet av ett specifikt Olympiskt spel. Kostnader som uppstår 
ett år då det inte är OS, balanseras och kostnadsförs i samband med genomförandet av OS det följande året.    
Den totala kostnaden för varje OS består dels av grunduppdraget under OS året och året innan, dels de  projektrelaterade OS kostnaderna.   
 Kostnaderna för internationella (YOG) och Europeiska (EYOF) Ungdoms-OS redovisas också här.    

nOT 6  Inventarier 2011-12-31 2010-12-31

anskaffningsvärde IB 875 810

Årets inköp 327 65

Utrangering 0 0

Anskaffningsvärde UB 1202 875

ackumulerade avskrivningar IB -681 -532

Årets avskrivning -211 -149

Utrangering 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -892 -681

Redovisat värde 310 194

nOT 7  övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2011 2010

Realisationsresultat fonder 210 -141

Räntenetto 129 32

Valutakursresultat 136 150

Utdelningar 26 29

Summa 501 70

nOT 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea 3 821 3 979

Upplupen intäkt internationella TOP-sponsorer 1 468 2 991

Pågående projekt sommar OS i london 2012 10 836 1 508

Reserverade statsbidrag OS i london 2012 -9 238 -
Pågående projekt vinter OS i Sotji 2014 560 124

Pågående projekt sommar OS i Rio 2012 44 -

Upplupet RF-bidrag stipendier 200 140

Övriga upplupna intäkter 2 248 944

Förutbetald hyra 148 144

Övriga poster 871 927
Summa 10 958 10 757
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nOT 9  Kortfristiga placeringar

Andelar
Marknads- 

värde
Anskaffningsvärde 

Redovisat värde

Aktierelaterade värdepapper

Nordea Sverigefond 1 878 1 258 1 636

Nordea Stabila aktier 17 062 1 425 1 500

Nordea Tillväxtmarknader 8 471 1 228 1 374

Ränterelaterade värdepapper

Nordea Obligationsinvest 2 191 1 055 970

Nordea US Corporate Bond Fund 40 568 3 434 3 000

Nordea Institutionell penningmarknadsfond 10 750 12 343 12 230

Strukturerade värdepapper

Nordea hedgefondobligation 1 500 000 1 622 1 683

Årets nedskrivning -28

22 365 22 365

nOT 10  Förändring i eget kapital årets resultat Eget kapital
Belopp vid årets ingång 17 932 18 301

Resultatdisposition föregående års resultat -17 932 17 932

Årets resultat 9 587 9 587

Utgående balans 9 587 45 820

nOT 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31

Personalrelaterade kostnader 2 126 1 647

Övriga poster 738 234

Summa 2 864 1 881

Stockholm den 29 februari 2012

Stefan lindeberg mervi karttunen Per Palmström Tomas Gustafson Carin Nilsson Green
Ordförande

hans von Uthmann Jerker löfgren maria Damgren Nilsson Bengt Jönsson                  Jonas edman

Gunilla lindberg 
Generalsekreterare

Revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2012.

Thomas lönnström  elisabeth Werneman

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Sveriges Olympiska Kom-
mitté för år 2011. Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 28-35.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo-
visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna risk¬bedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprät-
tar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamåls¬enligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i sty-
relsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning av Sveriges Olympiska Kommitté för år 
2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens 
förvaltning på grundval av min revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utö-
ver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens 
stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps¬året.

Stockholm den 20 mars 2012

Elisabeth Werneman Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Till årsmötet i Sveriges Olympiska kommitté
org.nr 802002-5667
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SOk:s styrelse

Stefan lindeberg 
Ordförande

Carin Nilsson Green

maria Damgren 
Nilsson 

Jerker löfgren

Tomas Gustafson 
Vice Ordförande

hans von Uthmann

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
klätterförbundet
Orienteringsförbundet

Sportdykarförbundet
Squashförbundet
Vattenskidförbundet
handikappidrottsförbundet

Recognized specialförbund (RSF)

Verksamhetssamordnare
Stefan lindeberg

Generalsekreterare
Gunilla lindberg

assistenter
Sofia Blomlöf
(Carina Tovland) 

ekonomi
mikael Gunnarzon fr o m 2011-09-12
Robert andersson t o m 2011-09-15
arash Shanazari

IT/Fysprofilen
anders Åberg

media/Information
Björn Folin 
linda Sandgren

marknad
annika Runström
lotta Olsson fr o m 2011-12-01

OS i Skolan
lisa Sund

Sport
Peter Reinebo
Glenn Östh
anders Wiggerud
Thomas engdahl
Olle anfelt

marja von Stedingk

Test- och träningsrådgivning
Rickard Nilsson
leif larsson
Jesper Sjöqvist
Peter Svensson fr o m 2011-08-15

Utveckling
hans-Christer holmberg

Vetenskaplig rådgivare
Bengt Saltin

Gunilla lindberg, ledamot av IOk:s 
styrelse

arne ljungqvist Göran Petersson

elisabeth Werneman, ordinarie revisor
Thomas lönnström, ordinarie revisor

lars-Åke egernäs, 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
anja Pärson, alpint
Tommy eliasson

SOk:s aktivas kommitté

Bengt Jönsson

ledamot av Idrottsakademins styrelse

Carin Nilsson Green, adjungerad 

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
Adjungerade IOA-deltagare:
Ida Nordin, fr o m 2011-12-12
mikael Jansson, fr o m 2011-12-12

Sveriges Olympiska akademi (SOa)

Internationella Olympiska  
kommittén
Gunilla lindberg, medlem av IOK:s 
styrelse
arne ljungqvist
Göran Petersson

koordinationskommittén  
för london 2012
Gunilla lindberg

koordinationskommittén  
för Sotji 2014
Gunilla lindberg

koordinationskommittén  
för Rio de Janeiro 2016
Gunilla lindberg

koordinationskommittén för 
PyeongChang 2018
Gunilla lindberg, ordförande

Programkommissionen
Gunilla lindberg

Presskommissionen
Gunilla lindberg

Olympic solidarity
Gunilla lindberg

medicinska kommissionen
arne ljungqvist, ordförande

Juridiska kommissionen
Göran Petersson

association of National Olympic 
Committees
Gunilla lindberg, generalsekreterare

europeiska Olympiska 
kommittéerna (eOC)
Gunilla lindberg, styrelsemedlem

kommissionen för olympiska 
förberedelser
Peter Reinebo

World anti Doping agency 
(WaDa)
arne ljungqvist

Internationell representation

Jonas edman

Referensgrupp till RF (elitkommittén)
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