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det viktigaste skyltfönstret för många idrotter. Varianterna av
idrottslig dramaturgi, de nya personligheterna och att få över-
raskas av att vi har duktiga aktiva i så många idrotter bidrar till
särställningen för OS i de breda folklagren. MTG som tar över
OS-sändningarna för de kommande Spelen vet det och vill för-
ädla det värdet. Med nya grepp i presentationen av OS och i
spännande olympiska program mellan Spelen kan publiken
få nya möjligheter att lära sig mer om och lära känna fler i de
många idrotterna.

SOK har sin huvudroll i OS-uppdraget förstärkt med stödet
till talanger i slutsteget till världstoppen. Det är andra som har
den mycket större uppgiften för rekrytering, mångfald och kvali-
tet i den breda basen. Men också SOK har ett ansvar för att bidra
med det vi kan tillföra – inspirationen i den olympiska dröm-
men, olympierna som förebilder och sammanhanget.

Hela kedjan från starten i den lokala föreningen till talang-
stödet och OS-truppens konkurrenskraft hänger ihop. Det öpp-
nar för att fler kan känna sig delaktiga och att fler kan bidra.
Det är samma värderingar och attityder som bär hela vägen. Det
ger sammanhang. Aktiva, oavsett nivå, ska få möta nya utma-
ningar. Aktiva, med potential för världstoppen oavsett idrott, ska
få chansen att gå hela vägen. Det handlar om trovärdighet och
respekt.

Den helheten är en viktig förklaring till SOK:s framgångar
när det gäller att utveckla partnerskap och sponsring. En annan
är att vi varit banbrytande i att bygga paketlösningar för partner-
skap i flera länder. Och när man väl tagit ett steg in i ny terräng
öppnar sig nya stigar.

Redan de avtal som nu är på plats gör, när de får fullt genom-
slag, att vi redan 2014 når vårt mål att till 2016 fördubbla våra
sponsorintäkter. Utrymmet finns nu för att stegvis ge dubbelt så
många talanger möjligheten att satsa full ut. Och de närmaste
åren kommer vi att kunna ge förbunden stöd för nästa våg av
talanger i ett ”Utmanarstöd”.

Vår fördel är sammanhanget, de gemensamma projekten och
de gemensamma målen. De ger energi. Alla vinner på att vi är
bra på att ta vara på varandras kompetens. Alla tjänar på att vi
har en OS-trupp som är med i kampen om medaljerna i många
idrotter. Det stärker bilden av idrotten, av vad vi tillsammans
kan uppnå. Det inspirerar, ger energi och
ökar chansen att fler hittar sin idrott.

Spännande möjligheter ligger fram-
för oss. Vi fortsätter drömma den
olympiska drömmen!

stefan lindeberg,
ordförande sOk

Målet var att OS i lOndOn 2012 skulle bli vändpunkten
där den negativa resultattrenden skulle brytas och nya förhopp-
ningar tändas för framtiden. OS- truppen överträffade förvänt-
ningarna. Svensk olympisk sommaridrott håller en bra nivå trots
kraftigt ökad internationell konkurrens och London ger energi
för våra gemensamma satsningar mot våra höga mål för fram-
tiden.

OS i London blev fantastiskt på alla plan och visade åter hur
ett OS kan ge utveckling och energi också långt utanför Spelen
och idrotten.

De Olympiska Spelen i Stockholm 1912 blev en sådan bryt-
punkt för den olympiska rörelsens framtid. Ett nytt grepp med ett
samlat OS i rum och tid, ett fantastiskt stadion som händelsernas
centrum och symbol, en festival som fångade staden och en fan-
tastisk inspiration för en växande idrottsrörelse. Organisatörerna
hade en vision, en dröm och modet att sträcka sig efter den.

Vid sidan av de bärande värderingarna respekt, vänskap och
fredlig samexistens är det här kärnan i den olympiska rörelsen -
med spelen som den yttersta symbolen – individer som sträcker
sig efter sin dröm, upptäcker glädjen i försöken och lärdomarna,
i det nyfikna sökandet efter nya vägar, i strävan efter mästerskap.

Även om inte alla blir olympier vill vi att många ska vara med
på den resan och vi vill att de unga ska inspireras och utmanas av
den. Fler ska få chansen att vara delaktiga, fler ska få möjligheten
att bidra. Vi ville använda 100-årsminnet av OS i Stockholm 1912
som en hävstång för att nå fler unga, föräldrar och ledare. Och
vi ville göra det tillsammans med de lokala föreningarna. Det är
där resan börjar, där som nyfikenhet väcks och lusten att pröva
sig själv får sin näring.

Till SOK:s uppdrag att förbereda OS-trupperna och stödja
talangerna fogades 2012 ”Den Olympiska Drömmen”. Från bör-
jan, och med pilotaktiviteter redan 2011, har det handlat om
Olympic Days för en ung och bred åldersgrupp. Efter 2012 har
över 20 000 unga och 5 000 föräldrar varit med. Ett viktigt tema
har varit att öppna dörrarna till nya idrotter, att hjälpa de unga
att hitta ”sin idrott”.

Under rubriken ”Den Olympiska Drömmen” organiserades
2012 också den första ”Youth Olympic Camp” på Bosön med
500 lovande ungdomar och deras tränare. Alla Dröm-aktiviteter
bygger på att olympier är med som förebilder för att inspirera
och dela med sig av sina erfarenheter.

Vill vi att Sverige ska ta många medaljer måste vi vara bra i
många idrotter. Vill vi att fler unga ska hålla på längre och lägga
grunden till en aktiv livsstil är mångfalden av idrotter en oskatt-
bar tillgång. Det är i allas intresse att stärka rekryteringen till de
idrotter som inte är så exponerade och välkända. Och vi bygger
nu vidare på ”Den Olympiska Drömmen” med nya aktiviteter,
för nya målgrupper, för att öppna dörrarna för fler till nya idrotter.

Mångfalden är också ett av de stora värdena i OS. OS är

Den Olympiska Drömmen
… med historien som hävstång mot framtiden
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Verksamhetsberättelse

Uppdrag:
SOK ska, med uppdraget att förbereda och leda det svenska
deltagandet i OS och bidra till konkurrenskraftiga OS-trupper,
verka för ändamålen

• fler goda förebilder för de unga

• inspiration för fler att utvecklas genom idrott

• möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi

• spridning av de olympiska värderingarna om vänskap,
respekt och strävan efter utveckling.

Svenska Olympier ska få de förutsättningar de behöver för topp-
prestation vid OS.
Topp- och talangprogrammet ska ge aktiva och lag möjlig-

het att fullt ut satsa det som krävs för att nå och hålla sig i
världstoppen.
Fler ska inspireras av och bli delaktiga i det olympiska. De

olympiska värderingarna och SOK:s satsningar är grunden för
att bygga långsiktiga partnerskap.
Uppdraget kan sammanfattas – ”Med hjälp av de olympiska

värdena, skapa gemensamma resurser som kan sättas in där de
bäst behövs, för att bidra till konkurrenskraftiga OS-trupper
och för att inspirera de unga”.

Övergripande mål:
Sverige ska vara en framgångsrik idrottsnation med medalj-
kapacitet 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 för SOK och OSF

• att fler aktiva får bra förberedelser för slutsteget till världs-
toppen genom starkare landslagsprogram i OSF

• att fler aktiva uthålligt får möjlighet till en full satsning
med sikte på medaljkapacitet vid OS och VM med stöd av
SOK:s Topp- och talangprogram.

Os-uppdraget

mål
Svenska olympier ska få de förutsättningar de behöver för
topprestation vid OS. Den övergripande målsättningen är att
Sverige ska vara en framgångsrik Olympisk idrottsnation med
medaljkapacitet i många idrotter. Långsiktigt är målet 20 med-
aljer varav fem guld vid såväl sommar-OS 2020 som vinter-OS
2022. För OS i London var målet ”bättre än Peking”.
Målet för det svenska deltagandet i European Youth Olympic
Festival (EYOF) och Youth Olympic Games (YOG) är att in-
spirera och utbilda samt ge ungdomar och ledare erfarenheter
för satsningar mot kommande OS.

sOk:s huvuduppgift
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.
Det handlar om att lösa och kvalitetssäkra frågor om resor,

boende och träning. Dessutom precamps, utrustning, trans-
porter och frakter samt ackrediteringar, anmälningar och in-
formation inför OS. Det krävs en löpande avstämning mot de
idrottsliga kraven. Förberedelserna för OS har knutits samman
allt bättre med stödet via Topp- och talangprogrammet. De tek-
niska förberedelserna är i dag en del av det löpande samarbetet
med OSF:s sportsliga ledningar. Det ger kvalitet, hög effekt på
pengar och bättre samspel under OS.
Tidiga kontakter med arrangörer lägger grunden för hög

kvalitet och gör det möjligt att hitta bra och kostnadseffektiva
lösningar både för de idrottsliga slutförberedelserna och för
genomförandet. Två OS och två världsungdoms-OS (YOG)
förbereds parallellt.
SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg ingick i Interna-

tionella Olympiska Kommitténs (IOK) koordinationskommis-
sion inför London 2012 och har samma roll för Sotji 2014 och
Rio 2016. Hon är ordförande i koordinationskommissionen för
PyeongChang 2018. Det innebär att SOK har tillgång till all
information och de kontakter som behövs för att kunna följa
förberedelsearbetet. Koordinationskommissionerna och arbetet
i Association of National Olympic Committees (ANOC), där
Gunilla Lindberg är generalsekreterare, har de senaste Spelen
inneburit betydande förbättringar för NOC:s och de aktiva
under OS. Exempelvis förbättrade ackrediteringsregler som
stärker stödet runt de aktiva.

London Bridge i OS-skrud. Foto: Scanpix.
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london-Os 2012
Den svenska OS-truppen vann åtta medaljer i London 2012.
Det innebar att målet ”bättre än Peking” uppnåddes. Resultat-
trenden har därmed vänts och en på pappret jämförbar trupp
med OS 2008 nådde i London bättre utfall och resultat. Detta
ska också ses mot bakgrund av en allt hårdare internationell
konkurrens och att fler länder (85) än någonsin återfinns i med-
aljtabellen.
Förberedelserna inför OS i London har varit mycket omfat-

tande. SOK har haft mycket goda kontakter med Organisa-
tionskommittén i London och genomfört flera besök i Lon-

dons OS-områden och i Weymouth (segling) inför OS. Många
idrotter har besökt London i anslutning till testtävlingar,
världscuper eller träningsläger. Seglarna har tränat på tävlings-
orten, Weymouth, vid ett flertal tillfällen.
En rad aktiviteter har genomförts för att skapa tväridrottsliga

kontakter. Årliga samlingar för OSF:s headcoacher komplette-
ras vid minst två tillfällen med träffar för samtliga tilltänkta le-
dare och tränare. De aktiva inbjuds på liknande sätt till kortare
träffar med olika utbildningsinslag. Den stora gemensamma
samlingen för OS-truppen är ”Olympic Camp” som inför Lon-
don hölls på Arlanda i november 2011.

Fakta från Os i london

• 27 juli – 12 augusti, 2012

• Samtliga 204 medlemsnationer i IOK deltog

• Drygt 10 500 aktiva deltog

• 38 världsrekord och 99 olympiska rekord sattes

• 85 nationer tog medalj

• För första gången deltog kvinnor i samtliga idrotter
och var representerade i alla nationstrupper, totalt 44%
kvinnor

• 70 000 volontärer hjälpte till

• Över 5000 dopingtester gjordes

• 575 timmar OS sändes i svensk TV från London,
genomsnittssvensken såg nära 19 timmar av OS-sänd-
ningarna

• De populäraste sporterna i svensk TV under OS var:
1. Friidrott, 2. Simsport, 3. Skytte, 4. Handboll, 5. Tri-
athlon, 6. Cykel, 7. Segling, 8. Brottning, 9. Gymnastik Sara Algotsson-Ostholt jublar efter sitt individuellla OS-silver i fälttäv-

lan. Foto: Jack Mikrut, SOK.



Verksamhetsberättelse sOk 2012

7

Totalt satsades under perioden 2009-2012 136 miljoner kro-
nor via Topp- och talangprogrammet på aktiva i sommaridrot-
terna, vilket är cirka elva miljoner kronor mer än motsvarande
period 2005-2008.
Utvärderingen av OS i London 2012 ger ett kvitto på att OSF

och SOK kan förbereda och genomföra ett OS på ett bra sätt
rent organisatoriskt och praktiskt. Det är i det långsiktiga ar-
betet med utveckling av prestationen, i samarbetet med aktiva,
tränare och headcoacher samt i den nära uppföljningen som de
främsta möjligheterna till förbättringar ligger.
Londontruppen bestod av 136 aktiva. Jämförbart med

Peking, då också med handboll dam och fotboll dam, men med
tillkommande handboll herrar. Samtidigt var det endast 41 her-
rar i de individuella idrotterna, vilket är det minsta startfältet vi
haft i modern OS-historia. För första gången hade Sverige fler
individuellt startande kvinnor än män.

YOG vinter, Innsbruck 2012
Den 13-22 januari 2012 avgjordes de första Youth Olympic
Games (YOG) på vintersidan, i Innsbruck, Österrike. Antalet
aktiva som deltog på YOG var drygt 1000 och antalet ledare
cirka 500.
Sveriges trupp bestod av totalt 57 personer. Av dessa var 35

aktiva samt 22 ledare i olika funktioner. Sverige var represente-
rat i nio idrotter. Truppledningen bestod av fyra personer från
SOK med Anders Wiggerud som truppchef och Marja von
Stedingk som assisterande truppchef.
Sverige tog fyra medaljer och hade sju placeringar mellan fyra

och sex. De flesta i truppen gjorde bra insatser och höll en nivå
som motiverade att de blivit uttagna. Intressant var att många
olika, och nya, vinternationer tog medaljer jämfört med OS.
Till skillnad mot sommar YOG 2010, som hölls i Singapore,

Håkan Dahlby jublar när OS-silvret är säkrat i dubbeltrap. Foto: Jack

Mikrut, SOK.
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var denna upplaga mer anpassad till idén. Arrangemanget var
inte lika påkostat men höll en nivå som var tillräckligt bra såväl
sportsligt som organisatoriskt. Trots en del barnsjukdomar gav
denna första upplaga mersmak och det finns nu ett bra upplägg
som kommer att kunna utvecklas i framtiden.

Övrig internationell verksamhet
SOK svarar för Sveriges representation och samarbete inom
den olympiska rörelsen. Möjligheten att påverka idrottens ut-
veckling 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.
Den idrottspolitiska verksamheten inom den Olympiska rö-

relsen har ökat väsentlig under de senaste decennierna. SOK
har, särskilt genom sin generalsekreterare Gunilla Lindberg, en
aktiv roll inom IOK, ANOC och Europas Olympiska Kom-
mittéer (EOC) inom styrelser och kommissioner.
Arne Ljungqvist är numera hedersledamot inom IOK. Han

har under året behållit sitt ordförandeskap i IOK:s medicinska
kommission och är dessutom vice ordförande iWADA. Arbetet
med kampen emot doping har största prioritet inom IOK.
Göran Pettersson har som ordförande i Internationella Seg-

larförbundet varit dess representant i IOK samt arbetat inom
flera kommissioner inom IOK och som styrelsemedlem i
ASOIF (Association of Summer Olympic Federation).
Gunilla Lindberg har som ledamot av IOK:s exekutivkom-

mitté och som medlem av IOK:s koordinationskommissioner
för London, Sotji och Rio de Janeiro fört de nationella olym-
piska kommittéernas talan och värnat om NOC:s rättigheter
vilket resulterat i betydande förbättringar gällande ackredite-
ringsfrågor, marknadsföringsfrågor och utökade program inom
Olympic Solidarity. Hon har dessutom utsetts av IOK:s ordfö-
rande Jacques Rogge att leda IOK:s koordinationskommission
för vinter-OS i PyeongChang 2018.
Vid ANOC:s General Assembly i Moskva i april 2012 valdes

Shejk Ahmed Al Fahad-Al Sabah från Kuwait till ny ordförande
i organisationen efter Mario Vazquez Rana, Mexico, som avsagt
sig ordförandeskapet. Vazquez Rana bildade ANOC 1979 och
har varit dess ordförande sedan dess.
Gunilla Lindberg har fortsatt mandat som ANOC:s gene-

ralsekreterare. ANOC har under året arbetat med framtagande
av nya stadgar och förslag till modernisering av organisationen
för att ytterligare stärka NOC:s roll och rättigheter inom den
Olympiska rörelsen.
Vid IOK:s 124:e session i London den 24-26 juli beslöts att

anta en fyraårsplan för satsningen på kvinnor inom idrotten. I
enlighet med rekommendationer från den Olympiska Kongres-
sen 2009 antogs också en fyraårsplan för ungdomssatsningar
runt om i världen.
Vid IOK:s session i Buenos Aires 2013 kommer ny ordföran-

de för IOK att väljas efter avgående Jacques Rogge. Samtidigt

Fredrik Lööf och Max Salminen jublar efter guldet i Starbåtsklassen

efter en gastkramande finalsegling. Foto: Maja Suslin, Scanpix.

Lisa Nordén var bara några futtiga tusendelar från OS-guldet i triathlon

efter klassisk spurtduell. Foto: Jack Mikrut, SOK.
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beslutas om OS-ort för sommar-OS 2020.
Europas Olympiska Kommittéer (EOC) beslöt vid sin Ge-

neral Assembly i Rom, december 2012, att införa European Ga-
mes. Den första upplagan kommer att äga rum i Baku 2015 med
ett 20-tal idrotter på programmet. Datum för spelen samt vilka
de olika idrotterna och grenarna är har ännu inte fastställts.

topp- och talangprogrammet

mål
Sveriges främsta och mest lovande aktiva ska få möjlighet att
fullt ut satsa det som krävs för att nå och hålla medaljkapacitet
vid OS och VM.
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.
Målet förutsätter att antalet aktiva i Topp- och talanggrup-

pen utökas till ca 400 senast år 2016.
För att nå den nivån krävs i sin tur att fler aktiva får en bra

förberedelse för slutsteget till världstoppen genom starkare
landslagsprogram i OSF.
Samtidigt behöver kompetensstödet runt aktiva och lag för-

stärkas för att nå den nödvändiga kvaliteten.

tOpp- Och talangprOgraMMet
2012 2011

topp- och talangstöd

bidrag OsF 22 462 18 365

stipendier aktiva 9 819 10 426

Supportstöd
Utvecklingsprogram - aktiva 761 609
Utvecklingsprogram - ledare 458 291
träning och tester, specialister 5 180 4 205
FoU, projekt 3 458 4 102
medicinsk support 2 697 2 368

Organisation 3 073 2 880
Summa sponsormedel från SOK 47 908 43 246

riktat stöd till OSF från rF
inom ramen för det statliga
elitstödet

21 060 28 191

Not.
Topp- och talangprogrammet finansieras dels med SOK:s
sponsormedel, dels med s k Riktat stöd via RF.

Jimmy Lidberg avslutade sin brottningskarriär med ett OS-brons. Foto:

Jack Mikrut, SOK.

Johan Euréns skrällde med ett brottningsbrons i den tyngsta klassen.

Foto: Jack Mikrut, SOK.
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resultat
Antalet aktiva i Topp- och talanggruppen har ökat de senaste
åren, men mest beroende att fler aktiva tas in som OS-kandi-
dater till närmaste OS. När det gäller de långsiktiga satsning-
arna är bilden inte lika positiv även om det också här finns en
viss ökning. Återväxten är påtagligt svagare än tidigare i många
idrotter. Färre aktiva är färdiga för slutsteget till världstoppen.
Utfallet av stödet till talanger ligger kvar på en hög nivå.

Drygt 30 % lyckas ta steget till medaljkapacitet vid VM eller
OS efter fyra-sex år. Utfallet är i stort på samma nivå för vinter-
och sommaridrotterna och för herrar och damer.
Konkurrenskraften, beräknad på aktiva med dokumenterad

medaljkapacitet, är stabil i vinteridrotterna och i nivå med OS
i Turin och Vancouver. I sommaridrotterna har den i flera år
fallande trenden vänts åt det positiva hållet.

en långsiktig satsning med höga mål
Topp- och talangprogrammet ska bidra till att förstärka OSF:s
satsningar så att de höga målen för OS 2020 och 2022 kan nås.
Programmet består av Topp- och talangstöd samt Supportstöd.
De senaste åren har visat att programmet behöver kompletteras
med ett s k Utmanarstöd.

Vägen till målet
För att nå de långsiktiga målen behövs:

• en uthållig resursförstärkning till landslagsprogrammen i
de olympiska grenarna

• en utökning av Topp- och talanggruppen till 400 aktiva
senast 2016.

• en ännu starkare koppling mellan OS-projekten och
Topp- och talangprogrammet

Målen ska konkretiseras löpande och inför varje OS i samspel
mellan SOK och OSF:

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

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

• utvärdering ska ske av OS truppens, idrotternas och de ak-
tivas kapacitetsnivå och kapacitetsutveckling samt utfallet
i antal medaljer, placeringar topp åtta och ”personbästa”

• Både de sportsliga och de tekniska OS-förberedelserna
behöver startas tidigare. OS-kopplingen med planerings-
perspektiven fyra-åtta år och länken till de praktiska OS-
förberedelserna ska förstärkas ytterligare

• Ett nära samspel mellan SOK och OSF och deras sports-
liga ledning krävs i utformningen av OS-arbetet samt i
stödet till aktiva, grupper/lag, ledare och projekt

Topp- och talangprogrammet ska förstärkas, men bygga på
samma inriktning, metod och arbetssätt.

• En ständig strävan efter utveckling och individuell
anpassning ska karaktärisera Topp- och talangstödet

• Supportstödet och resursteamet med specialister inom
medicinsk support, fysisk träning, prestationspsykologi,
nutrition, material och teknik ska tillföras ytterligare
kompetens samt bli mer tillgängligt för aktiva och
tränare

• Forskningskopplingarna ska utvecklas och mer systema-
tiskt projektarbete ska bidra till utveckling av tränings-
metoderna, bättre medicinsk prevention samt förbätt-
ringar av material och utrustning.

• Kravanalyser och Utvecklingstrappor ska vara arbets-
verktyg som löpande omprövas och används för driva ut-
veckling och individuell anpassning. Det internationella
perspektivet och långsiktigheten ska få större plats. SOK
ska driva på och säkra överföring av kunskap mellan
idrotter och kunskapsområden.

• Tränarnas kompetensutveckling är en nyckelfråga i ett
internationellt perspektiv. SOK ska verka för detta. Fler
anställda tränare behövs både i de förberedande stegen
och på internationell nivå. Nationella karriärvägarna för
tränaryrket behöver utvecklas.

Rasmus Myrgren, OS-bronsmedaljör i Laser. Foto: Maja Suslin, Scanpix.
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Topp- och talangprogrammet kan förbättras med större
fokus på metodutveckling, individuell anpassning och skärpt
uppföljning. Även kompetensstödet runt satsningarna kan
förbättras genom att fortsätta den ständiga anpassningen och
förstärkningen av Supportstödet och det operativa resursteam
som SOK leder.
Långsiktigt är det avgörande att OSF får förstärkta resurser

för sina egna landslagsprogram så att fler aktiva kan påbörja en
internationell satsning.
SOK har beslutat att bidra till att förstärka rekryteringsun-

derlaget till Topp- och talanggruppen genom ett s k Utmanar-
stöd till OSF med start 2013 till 2016.

topp- och talangstöd
I slutet på 2012 var antalet aktiva i topp- och talanggruppen 175
plus tre lag i ridsport och sex lag i bollidrotterna. I slutet på
2011 var antalet aktiva 168 samt tre lag i ridsport och fem lag i
bollidrotter. År 2009 fanns det 123 aktiva och fyra lag i bolli-
drotterna i gruppen.
Samarbetet med sommaridrotterna har under 2012 natur-

ligt präglats av slutförberedelserna och genomförandet av OS i
London 2012. Fokus har varit på prestationsutveckling för våra
bästa aktiva, stöd till ledningsteamen samt utvecklingsprojekt
om material, utrustning och träningsmetoder. Dessutom har
nya långsiktiga satsningar på yngre aktiva inletts.
För vinteridrotterna innebar 2012 en fortsättning av

kraftfulla satsningar i vissa idrotter samt en viss ”nystart” i
andra. Gemensamt var dock inriktningen på planering och

utvecklingsarbete mot OS i Sotji 2014.
Topp- och talangstödet är ett skräddarsytt stöd baserat på

individuella planer för vad som behövs för att inom tre-sex år
finnas i världstoppen. Den aktive, dennes personlige tränare
och OSF:s sportsliga ledning ska få möjlighet att göra det de
drömmer om. Initiativet är deras och SOK:s roll är att kvali-
tetssäkra och föra in erfarenheter från andra idrotter och från
andra länder.
Det stöd som överenskoms i SOK:s dialog med OSF finan-

sieras delvis av s k Riktat Stöd från RF delvis av sponsormedel
från SOK.
De aktiva är föremål för en regelbunden uppföljning och om

inte utvecklingen pekar åt rätt håll efter två till fyra år får den
aktive lämna programmet. Årligen utvärderas att den planerade
satsningen och genomförandet håller hög internationell kvalitet.
Alla aktiva får ett ”aktivavtal”. Det ger en överblick över de

regler och möjligheter som följer av att vara med i Topp- och
talanggruppen och i den svenska OS-truppen.
Ett väl fungerande samarbete med mellan OSF:s sportsliga

ledning och SOK:s sportchefer är centralt för genomföran-
det av utvecklingsplanerna och för samordningen med OSF:s
landslagsprogram.

Utmanarstöd
De senaste åren har visat att rekryteringsunderlaget för Topp-
och talangruppen är svagt i många idrotter. Många idrotter har
problem med rekrytering, kvalitet och återväxt på talangsidan.
Resurserna är ofta för begränsade trots det landslagsstöd som

Herrlandslaget i handboll vann ett OS-silver efter en knapp finalförlust mot Frankrike. Foto: Jack Mikrut



Verksamhetsberättelse sOk 2012

12

RF kunnat ge förbunden de tre senaste åren.
SOK har i samråd med OSF beslutat att inrätta ett

s k Utmanarstöd med start 2013 till 2016. Det ska bidra till att
OSF kan få fram fler talanger som är bra förberedda för en full
satsning mot världstopp.
Utmanarstödet ska bidra till att OSF kan göra en bättre upp-

följning av lovande aktiva, kvalitetshöjning av träningen även
på klubbnivå och mer av internationell matchning. OSF for-
mar och leder sin satsning. SOK skapar verktyg och deltar i
uppföljningen. Målet är att skapa ett bättre underlag för rekry-
teringen till Topp- och talanggruppen.

supportstöd
Arbetet för att ta fram och utveckla Kravanalys och Utveck-
lingstrappa för varje idrott är en ständigt pågående process i
takt med nya lärdomar. Målsättningen att alla OSF:s grenar ska
ha en uppdaterad Kravanalys är i stort sett nådd.
En ambition är att öka FoU-kopplingen i det praktiska ut-

vecklingsarbetet. Under 2010-2012 har ett ökat antal projekt
med kompetensstöd från forskarvärlden och mer praktiskt ut-
vecklingsarbete utifrån tränarinitiativ startats. Utvecklingen av
träningsmetoder har fokuserats mer de senaste åren.
I sommaridrotterna har flera projekt avseende teknik, styr-

keträning, träningsplanering och materialutveckling slutförts
under 2012 med sikte på OS i London. Projekten genomförs i
ett nära samarbete med OSF, headcoacher och utvecklingsan-
svariga i OSF och med stöd av SOK:s resurspersoner.
De senaste åren har FoU-kopplingarna blivit starkare ge-

nom samarbetet med NVC (Nationellt vintersportcentrum
vid Mittuniversitetet i Östersund). Ett stort antal projekt, för
främst vinteridrotter, samt en gemensam satsning på resurs-
personer för utvecklingsarbete med forskningskoppling har
genomförts under året.

Coachprogrammet med sikte på OS i London som starta-
des 2009 avslutades under 2012. Ett större coachseminarium
genomfördes för andra året i rad för coacher och tränare i den
blivande OS-truppen. Sju av OSF:s ledningsteam har fått stöd
för att genomföra ledningsseminarier eller projekt för att ut-
veckla planering, ledarskap och samarbete inför OS 2012.
Det förstärkta Coachprogrammet med sikte på OS i Sotji

2014 startades hösten 2010. Under 2011 respektive 2012 har ett
coach- och tränarseminarium genomförts. Olika individuella
kompetenshöjande insatser har inletts för ett antal coacher och
tränare med sikte på OS 2014.

Headcoacherna till spelen i London samlades i Sandhamn för en sista gemensam träff. Foto: SOK.

Anna Lindberg avslutade sin OS-karriär i London. Anna gjorde sin

första OS-start i Atlanta 1996. Foto: Jack Mikrut, SOK.
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SOK:s Resursteam för aktiva, tränare och OSF har förstärkts
under året. De befintliga resurspersonerna inom områdena fy-
sisk träning, materialutveckling, video, nutrition, medicinsk
support och prestationspsykologi samt coachutveckling har
knutits närmare SOK och antalet specialister har utökats. Två
större samlingar med hela resursteamet har genomförts liksom
ett antal utvecklingsträffar med olika specialistgrupper.
Kompetensstöd till tränare och aktiva i vardagen samt test-

uppföljning och utveckling av träningsprocesserna går hand i
hand med medicinsk prevention. Träningsrådgivare, medicinsk
personal och övriga resurspersoner samt samordning av infor-
mation och uppföljning spelar en viktig roll i denna process.
Det medicinska stödet har som tidigare genomförts med

kontaktläkare och fysioterapeuter i det löpande arbetet samt
med hälsokontroller och specialuppföljning av vissa idrotter
och aktiva. Vårdförsäkringslösningen och den s.k. akutlinan
har genomförts som tidigare.

Olympisk profilering och marknad

mål
SOK:s styrelse lade i början av 2011 fast ett långsiktigt mål för
de kommersiella intäkterna. Till 2016 skulle dessa fördubblas
till 80 miljoner kronor årligen. Detta för att möjligöra utök-
ningen av Topp- och talangprogrammet till cirka 400 aktiva.
Styrelsen har inför 2012 tydligare än tidigare betonat bety-

delsen av att kommunicera de olympiska värderingarna och ge-
nomföra aktiviteter mot yngre för att inspirera. Jubileet av OS i
Stockholm 1912 används för olympisk profilering.

resultat
Sponsorintäkterna uppgick under 2012 till 57 mkr (44 mkr
2011). Under året tecknades nya avtal som vid fullt genomslag
ger en ökning av sponsorintäkterna till drygt 70 mkr 2013 och
nära 85 mkr 2014.
Under 2012 genomfördes en rad aktiviteter för att uppmärk-

samma 100-årsjubileet av OS i Stockholm och samtidigt också
göra en avstamp mot framtiden med aktiviteter och olympisk
inspiration för unga.

marknad
Under året bestod SOK:s sponsorgrupp av 15 företag. Tillkom-
mer gör de elva företag som även är IOK:s Topp-sponsorer.
Inför 2013 var läget att flera av sponsoravtalen skulle förnyas,
vilket var ett arbete som prioriterats under hösten, i flera fall
har avtalen inte bara förnyats utan även uppgraderas inför de
kommande åren.
Under 2012 fortsatte SOK sitt arbete med att hitta nya sätt

att generera intäkter. En möjlighet att ge möjlighet för befint-
liga sponsorföretag är att vara avsändare för SOK:s projekt.

SOK:s samarbete med Arla profilerades på Arlas mjölkpaket.

SOK:s sjukgymnast och fysrådgivare Peter Svensson gör en rörelsescre-

ening på Emma Dahlström, Freestyle slopestyle. Foto: SOK

Carolina Klüft och Ragnar Skanåker i dubbla upplagor. Foto: SOK.



Verksamhetsberättelse sOk 2012

14

Under året har Samsung, Arla och Unilever/GB varit partner
i Olympic Day. Andra exempel är Cloetta som sponsrade den
första Youth Olympic Camp på Bosön.
2012 var första året i samarbete med Svenska Golfförbundet

för ”Olympia Golfen”. Det lovande projektet behöver utvecklas
för att locka fler spelare.
Olympisk Utmaning utökades under 2012. Ett avtal träffades

med en samarbetspartner som ska operera verksamheten mot
marknaden Den gemensamma målsättningen är att göra avtal
med återförsäljare över hela Sverige för att successivt öka antalet
tester och därmed intäkterna för SOK.
Efter fem år som sponsorer och leverantör av OS-truppens

utrustning till tre olympiska spel avslutades samarbetet mellan
SOK och Li Ning. I slutet av 2012 tecknades ett avtal med en ny
klädleverantör som kommer att presenteras under våren 2013.
Olympiatravet och Olympiafonden har fortsatt varit viktiga

i SOK:s finansiering av Topp- och talangprogrammet. Samar-
betet med Nordea Fonder AB och Olympiafonden inbringade
under året 7,5 miljoner kronor och från starten 1988 har Nordea
bidragit till SOK:s verksamhet med 128,5 miljoner kronor. ATG
och Olympiatravet gav SOK en intäkt på 7,5 miljoner kronor
2012. Sedan starten 1979 har Olympiatravet genererat 187,5 mil-
joner kronor.
Under London OS var det många av företagen som aktive-

rade sitt sponsorskap med kampanjer i butik eller mot konsu-
ment. Exempel på detta är Arla som klädde mjölkpaketen med
olympisk profil inför och under London-OS eller Vattenfall
som via sociala medier gav närhet till sitt program för talanger
och Team Vattenfall. Flera av företagen genomförde även perso-
nal- och kundaktiviteter med OS-tema.
Till största del har information och arbetet i SOK:s spon-

sorgrupp under det gångna året handlat om OS i London och
firandet av hundraårsjubileet av Stockholms OS. Jubileums-
veckan i juni innehöll en mängd olika aktiviteter som engage-
rade sponsorerna, bl.a. Stadionfesten, Svenska Olympier, Youth
Olympic Camp samt Jubileumsregattan och den internationel-
la Jubileumsbanketten i Stockholms stadshus.

Jubileum – Os i stockholm 1912, 100 år
100-årsminnet av de olympiska sommarspelen 1912 firades på
flera sätt under hela 2012. Stockholm stad, SOK, Centralfören-
ingen för Idrottens Främjande, RF, Svenska Friidrottsförbundet
och Stockholms Idrottsförbund bidrog alla till att lyfta fram det
olympiska jubileet inom samarbetsprojektet Arena Stockholm
2012.
SOK höll i fem arrangemang under den så kallade Solskens-

veckan 4-10 juni med syfte att lyfta fram det historiska, det in-
ternationella, tävlingsmomentet och framtiden.

Det historiska – 800 olympier samlas och Stadionfesten
Inför jubileumsåret skapades Sällskapet Svenska Olympier dit
omkring 1650 av Sveriges deltagare i olympiska spelen genom

Olympiatravet, ett samarbete mellan SOK och ATG, gav 2012 SOK en

intäkt på 7,5 miljoner kronor. Foto: SOK.

Youth Olynpic Camp på Bosön gav många tillfällen till träning och

instruktion i många idrotter. Foto: SOK.

Olympic Day på Olympiastadion samlade många ungdomar. Foto: SOK.
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tiderna har anslutit sig. Nästan 800 av dessa kom till Öster-
malms IP i Stockholm lördagen den 9 juni och hälsades väl-
kommen av SOK:s ordförande Stefan Lindeberg. Detta var en
helt unik sammankomst där aktiva från de olympiska spelen så
långt bak som 1948 fanns representerade. Nestor bland olympi-
erna var skidåkaren Martin Lundström, 94 år. Många minnen
och kära återseenden bubblade upp till ytan.
Lika uppskattat blev också nästa moment då olympierna

samlades idrottsvis och fick möta ungdomarna från sin idrott
på Youth Olympic Camp . Nyfikna ungdomar ställde frågor
om idrottsminnen, träning och OS vilket föranledde kloka svar,
mycket skratt och många foton.
På Stadionfesten kvällen den 9 juni bjöds på en mängd upp-

visningar av olika olympiska idrotter, bland annat dragkamp
som fanns med på OS-programmet 1912. Festen började med
en mäktig OS-invigning där de 800 svenska olympierna från
OS 2010 till 1948 tågade in på Olympiastadion inför ögonen
på Kungaparet, internationella idrottsgäster och cirka 8000
åskådare. I täten gick Svenska Olympiers kontaktgrupp med
svenska och olympiska fanor: Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist
och Gunnar Larsson.

Nestor bland olympierna var skidåkaren Martin Lundström. Foto: SOK.

Stadionfesten inleddes med en unik inmarsch med 800 olympier från spelen 1948 fram till Vancouver 2010. Foto: Scanpix.
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Det internationella – jubileumsbankett
På fredagen den 8 juni arrangerade SOK en internationell ju-
bileumsbankett i Stockholms Stadshus med 500 gäster. Bland
gästerna märktes förutom det svenska kungaparet, IOK-pre-
sidenten Jacques Rogge, Londons OS-general Sebastian Coe,
en mängd IOK-ledamöter samt representanter för ett antal
nationella olympiska kommittéer och svenska olympiska Spe-
cialförbund, olympier, samt andra idrottsgäster. Gästerna bjöds
god mat i svenskt tema och på underhållning samt nostalgiska
tillbakablickar på ”Solskensolympiaden” 1912.

Tävlingsmomentet – jubileumsregattan
Tidigare på dagen den 8 juni deltog internationella gäster, OS-
meriterade seglare och sponsorer på en seglingstävling i vack-
ert väder och god vind på Riddarfjärden. Regattan avslutade
en veckolång jubileumsregatta med klassiska båtar i centrala
Stockholm.

Framtiden – Olympic Days och Youth Olympic Camp
Solskensveckan inleddes med idrott på stan genom Olympic
Day på flera olika platser runt om i Stockholm på gator och
torg. Här fick barn och ungdomar under tre dagar möjlighet
att prova på olika idrotter och träffa föreningsledare samt
totalt nio olympier som var på plats och gav instruktion och
inspiration.
Under veckoslutet 6-9 juni samlades över 500 ungdomar

(16-19 år) och ledare på Bosön som bas för Youth Olympic
Camp. Med den olympiska elden brinnande under fyra dagar
arrangerade SOK det största svenska gemensamma träningslä-
gret hittills för ungdomar inom olympiska idrotter. Schemat
bestod av träningar och inspiration inom både den egna idrot-
ten och tillsammans med andra. Olympier fanns på plats för
att träna tillsammans med ungdomarna och berätta om sina
olympiska satsningar och SOK:s resursteam utbildade om allt
från kostens betydelse till vikten att träna rätt och vad som är
bra coaching.
Inför paraden in på Stadionfesten fick Youth Camp-delta-

garna dessutom träffa sina idoler och föregångare. De unga
aktiva sammanstrålade med de 800 rutinerade olympierna på
Östermalms IP. Frågor om hur olympierna tränade och vilka
förutsättningar som rådde på de äldre olympiernas tid väckte
det största intresset. Många tips och anekdoter gick från mun
till öra, detta var en historisk och stor stund.

Olympisk profilering
Under samlingsrubriken ”den olympiska drömmen” utvecklar
SOK sedan något år aktiviteter för att nå och inspirera unga,
deras föräldrar och idrottsledare. Fler ska bli delaktiga i det
olympiska sammanhanget. Samarbete med lokala föreningar,
där grunden läggs och attityder formas, är en viktig partner
liksom ofta skolorna. Ett viktigt syfte är att locka barn och unga
att prova nya idrotter. Alla ska få en chans att ”hitta sin idrott”.

Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande hälsar gästerna välkomna till jubi-

leumsmiddagen i Stockholms Stadshus. Foto: Niklas Larsson, SOK.

Drottning Silvia tillsammans med IOK-presidenten Jacques Rogge och

Pernilla Wiberg vid jubileumsmiddagen i Stockholms Stadshus. Foto:

Niklas Larsson, SOK.

Duon Niklas Strömstedt och Andreas Jonsson framförde den svenska

OS-låten Hagsätra IP på jubileumsbanketten. Foto: Niklas Larsson.
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Förutom Olympic Day sorterar idag skolaktiviteten ”OS i Sko-
lan” in i det här sammanhanget.

Olympic Day
Under 2012 var Olympic Day ett viktigt inslag i jubileumsak-
tiviteterna i Stockholm, men genomfördes också med lokala
arrangörer runt om i landet.
Under Olympic Day får deltagarna, cirka 8-13 år, prova på

idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar och samti-
digt träffa inspirerande olympier. I huvudsak har tre varianter
av Olympic Day arrangerats:

• På lov- eller helgdag med anmälan på www.olympicday.se

• Som idrottsdag i skolan

• I samband med andra evenemang, som öppen ”mässvariant”

Syftet med Olympic Day är att utmana barn och ungdomar att
prova olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar
och på så sätt möjligen hitta sin nya idrott. I förlängningen
är målet att inspirera fler ledare och aktiva till drömmar och
olympiska satsningar. Olympic Day ger positiva signaler och
konkreta kontakter för några av SOK:s kommersiella partners
mot marknad/kunder. Detta ger möjligheter till överskottsin-
täkter för arbetet med SOK:s kärnuppgift inom Topp- och ta-
langprogrammet: ”Starkare OS-trupper”.
Under 2012 har 52 Olympic Day arrangerats på 32 olika orter

från Blekinge till Dalarna. Cirka 20 000 barn och ungdomar
har deltagit i idrottsaktiviteterna under dessa dagar. Drygt 5 500
föräldrar har varit närvarande och cirka 450 idrottsföreningar
samt 4000 idrottsledare har varit engagerade i Olympic Day
aktiviteterna under året.

OS i Skolan
OS i Skolan är ett ämnesövergripande arbetsmaterial med
handledning för verksamhet i teori och praktik för grundskolan
med OS som tema. Målsättningen är att öka elevernas OS-in-
tresse, uppmuntra elever till bättre samarbete, framhäva glädjen
i idrott, inspirera barn till mer rörelse i vardagen samt att nå ut
i samhället med Olympiska grundtankar och värderingar.
En klass eller en skola kan anmäla sig till OS i Skolan. 136

skolor har anmält sig under året men många fler har beställt
material samt ritat OS-maskotar och OS-loggor. Under 2012
har cirka 25 000 elever arbetat med OS som tema. Utvärdering-
arna är mycket positiva till resultatet av verksamheten samt till
skolmaterialet, vilket uppdaterades inför året efter nya Läropla-
nen och får omdömen som ”aktuellt och inspirerande”.
Hemsidan för OS i Skolan har under 2012 haft 121 000 besö-

kare, att jämföras med 86 000 besökare under 2010. Information
har i övrigt skett genommailutskick, Nyhetsbrev (3500 skolor vid
sju tillfällen), inspirationskvällar och ett par ”mässor” för lärare
samt några tidningsannonser. Stefan Holm, OS-guldmedaljör i
höjdhopp 2004, har under 2012 varit ambassadör för OS i skolan.

Anna Holmlund, skicross, var en av många olympier som var med på

Olympic Days. Foto: SOK.

Sofia Paldanius, OS-fyra i London, berättar om sin OS-satsning för

ungdomar på Olympic Day. Foto: SOK.
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hållbarhetsfrågor
Under 2011 genomförde SOK med stöd av ÅF en hållbarhets-
utredning. Implementeringen av förslagen har successivt på-
börjats under 2012. I dialogen med partners ges tyngd åt de
grundläggande värderingar som varumärket representerar. Det
är viktigt att SOK:s partners delar dessa värderingar för att få
uthålliga samarbeten.
Andra exempel är OS-kläderna vilka skickades direkt till

London, klimatkompensation för truppens resor till London,
miljöklassade bilar, hållbarhetsombud på SOK:s kansli, samt
hålllbarhetsambassadörer från de aktivas led.

samarbetet mellan sOk och olympiska speci-
alförbund (OsF)
Samarbetet mellan SOK och OSF är helt centralt. SOK:s sty-
relse genomförde under 2011 ett utvecklingsarbete som innebar
en uppgiftsinsamling från OSF med synpunkter och förslag
till förbättringar beträffande samspelet och kommunikationen
mellan SOK och OSF. Under 2012 har en rad åtgärder vidtagits
såsom nyhetsbrev och månatliga informella samrådsfora.
En uppföljning har genomförts under 2012 vilket lett till yt-

terligare förslag och förbättringar.
En annan viktig åtgärd för att markera samarbetet mellan

OSF och SOK i OS-satsningarna var att uppträda gemensamt
vid möten med pressen inför OS i London. Fem mycket väl-
besökta presskonferenser genomfördes mellan februari och juli
med medverkan av OS-aktiva, OSF:s headcoacher samt SOK:s
sportchefer. Särskilda presskonferenser genomfördes i samarbe-
te för handboll i Stockholm och Göteborg, för fotboll i Halm-
stad samt för ridsporten i Falsterbo.

aktivas kommitté
Aktivas kommitté (AK) ska tillvarata de aktivas intressen och
vara en länk mellan aktiva och SOK.Till kommittén kanTopp-
& talang aktiva samt olympier vända sig med frågor och syn-
punkter. Det är sedan AK:s uppgift att bereda dessa frågor. AK
ska också fungera som remissinstans i utformningen av SOK:s
verksamhet och stödsystem. AK har en röstberättigad ledamot
i SOK:s styrelse. Under 2009-12 har denne representant varit
AK:s ordförande Jonas Edman.
Under hösten 2012 valdes nya representanter för sommari-

drotterna in i AK: Tobias Karlsson handboll, Susanna Kallur
friidrott och Anna Lindberg simhopp. Jörgen Persson bordten-
nis och Therese Alshammar simning fanns med sedan tidigare
och blev omvalda.
Inom AK utsågs också under hösten en ny ordförande: Anja

Pärson alpint. Andra vinteraktiva i AK är Anna Olsson (vice
ordförande) längdskidor och Tommy Eliasson, skicross. Dessa
blev invalda under 2010.
Prioriterade frågor under året för AK har varit att hitta fram

i kommunikation med övriga aktiva samt ekonomi och för-
sörjningsfrågor för aktiva och utbildningsfrågor under och efter
idrottskarriären.

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
SOA är en kommitté inom SOK. SOA har en viktig roll att
dokumentera och sprida olympisk historia och de olympiska
värderingarna genom utbildning och information.
SOA var initiativtagare till ”OS i skolan” i början på 2000-ta-

let och fungerar fortfarande som verksamhetens referensgrupp
och kvalitetssäkrare.
SOA utser deltagare till internationella Olympiska sessio-

ner. Tre personer deltog 2012 i den Internationella Olympiska
Akademins 52:a session för unga aktiva/ledare (under 35 år) i
Olympia, Grekland: Colin Zola (Handboll), Veronica Sten-
mark (Konståkning) och Ida Babulfath (Brottning).
SOA:s styrelse har haft tre möten under 2012. Tomas Gustaf-

son är Akademins ordförande.

Övrigt
I samband med jubileumsveckan i juni hölls ett presseminari-
um med IOK-presidenten Jacques Rogge och Londons OS-ge-
neral Sebastian Coe. Vid en presskonferens lanserades Postens
jubileumsfrimärken med ”motiven” Carolina Klüft och Ragnar
Skanåker på plats.
Inför OS producerade SOK ett Olympiskt magasin, som

distribuerades på Olympic Airport på Arlanda, vid Stadionfes-
ten och i samband med Olympic Days.

Delar av avgående och tillträdande Aktivas Kommitté samlade på

Olympiastadion. Fr v: Caroline Jönsson, fotboll, Jonas Edman, skytte-

sport, Therese Alshammar, simning, Stefan Holm, friidrott, Anja Pärson,

alpint, och Tommy Eliasson, skicross. Foto: SOK.
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Lassi Karonen, finalfyra, i rodd. Foto: Jack Mikrut. SOK.

Sara Algotson-Osholt på väg mot OS-silver. Foto: Jack Mikrut, SOK.
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stöd till idrottsutveckling

tilldelat stöd till OsF:s verksamhet inom sOk:s topp- och talangprogram. beloppen är en summering till gren- resp förbundsnivå
av stöd baserat på individuella utvecklingsplaner och insatser för olika lag. stödet är finansierat dels av sOk:s sponsormedel dels
av statliga medel via rF (s k riktat stöd).

SOMMaridrOtter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

badminton 647 1 141 1 207 1 046 798 1037 998

baseboll 300 260 0 0 0 0 0

basket 0 650 600 520 558 1081 1200

bordtennis 957 1 224 1 717 1 149 575 1417 1718

boxning 381 592 892 1 212 1555 1377 1068

brottning 3 292 3 214 4 278 3 214 2660 3860 4156

bågskytte 595 1 375 568 0 0 0 0

Cykel landsväg 414 336 364 564 701 661 882

mountainbike 549 415 540 500 337 284 147

Fotboll 616 1 206 1 353 732 920 1752 880

Friidrott 2 533 2 955 3 120 2 149 2603 2652 2263

Fäktning 1 035 1 187 1 178 1 108 1106 1300 817

Golf 418 1125 980

Gymnastik 324 373 372 0 170 468 664

handboll 290 500 935 1 300 1384 2255 1354

Judo 1 944 2 332 1 655 1 495 1655 1761 2390

kanot racing 1 287 2 361 1 733 1 047 1515 1832 1850

slalom 0 145 0 0 0 0 0

landhockey 0 0 0 0 0 100 50

modern femkamp 541 823 1 051 0 0 50 0

ridsport dressyr 175 0 755 235 280 80 820

hoppning 0 350 765 275 460 1200 1216

fälttävlan 493 653 1 052 230 800 1471 1989

rodd 1 166 1 698 1 312 728 863 1138 819

rugby 100 50

segling 2 318 3 725 3 202 3 118 3711 5054 3406

simning simning 2 187 3 233 3 253 862 1167 2619 3310

simhopp 354 458 408 184 255 636 364

sportskytte pistol 301 333 0 0 0 0 0

gevär 383 861 737 727 722 771 81

lerduva 808 1 664 872 637 1209 1670 1446

gemensamt 1 189 603 30 0 0 0 0

taekwondo 0 775 791 1 831 1642 2199 1741

tennis 414 495 710 1 554 1352 1191 1346

triathlon 0 212 266 226 383 376 285

Summa sommaridrotter 25 493 36 149 35 716 26 643 29 799 41 517 38 290

Forts.
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ÖverSiKt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

sommaridrotter 25 500 39 100 35 700 26 600 29 800 41 500 38 300

Vinteridrotter 12 500 17 600 20 200 20 700 16 500 19 400 21 800

Gemensamt 11 700 11 200 11 500 10 100 10 500 14 400 15 600

totalt stöd 49 700 67 900 67 400 57 400 56 800 75 300 75 700

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 utvecklingsprojekt.

vinteridrOtter 2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

bob och rodel 0 400 0 0 0 0 0

Curling 1 264 1 111 1 289 1 879 1 672 1 995 2 886

Ishockey 1 582 2 202 3 314 2 086 2 340 1 788 2 272

konståkning 1 054 671 921 961 992 1 170 1 344

skidor alpint 1 786 4 597 5 389 4 538 2 789 4 415 4 743

backhoppning 340 550 510 0 0 0 0

freeski puckel 2 114 2 189 1 780 1 862 1 798 1 832 1 621

freeski skicross 220 1 545 1 827 1 194 1 731 1 867

freeski slopestyle 520 425

längd 1 413 1 788 1 924 3 537 3 335 3 417 4 995

snowboard alpint 610 915 709 674 0 0 0

snowboard bordercross 266 293 189 0 0 0 0

snowboard halfpipe/
slopestyle

0 0 0 0 0 0 650

skidskytte 1 446 1 835 2 041 2 037 1 737 1 919 1 015

skridsko 593 851 620 1 287 651 654 25

Summa vinteridrotter 12 468 17 622 20 231 20 688 16 508 194 41 21 843

Forts. stöd till idrottsutveckling
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Michel Tornéus gjorde OS-debut och var bara centimetern från en medalj. Foto: Jack Mikrut, SOK

Boxning för damer gjorde debut på det olympiska programmet i London. Anna Laurell kom femma i 75-kilosklassen. Foto: Jack Mikrut, SOK.



Verksamhetsberättelse sOk 2012

23

Jonas Källman bryter igenom det ungerska försvaret i OS-semifinalen som Sverige vann med uddamålet. Foto: Jack Mikrut, SOK.

Sofia Paldanius, OS-fyra på K-1 500 m. Foto: Fredrik Sandberg, Scanpix.
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resultat sommar-Os, london 2012

BadMintOn
henri hurskainen
singel, 33:a

BOrdtenniS
Jörgen persson
singel, 33:a
lag, 9:a

pär gerell
singel, 49:a
lag, 9:a

Jens lundqvist
lag, 9:a

Kristian Karlsson
reserv

BOxning
anna laurell
75 kg, 5:a

Salomo n’tuve
52 kg, utslagen 1:a omg

anthony Yigit
64 kg, 9:a

BrOttning
Sofia Mattson
55 kg, 7:a

henna Johansson
63 kg, 10:a

Jenny Fransson
72 kg, 9:a

robert rosengren
74 kg, 9:a

Jimmy lidberg
96 kg, 3:a

Johan eurén
120 kg, 3:a

BågSKYtte
christine Bjerendahl
33:a

cYKel
emma Johansson
linjelopp, 6:a
tempo, 14:e

emilia Fahlin
linjelopp, 19:e
tempo, 17:e

isabelle Söderberg
linjelopp, oplacerad

gustav larsson
linjelopp, 76:a
tempo, 16:e

MOuntainBiKe
alexandra engen
6:a
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FOtBOll
7:a
gruppspel:
sverige-sydafrika 4-1
sverige-Japan 0-0
sverige-kanada 2-2
Kvartsfinal:
sverige-Frankrike 1-2

hedvig lindahl
4 spelade matcher –
0 mål

Sofia lundgren
0-0

linda Sembrant
4-0

emma Berglund
4-0

annica Svensson
2-0

Sara thunebro
4-0

lina nilsson
3-0

Malin levenstad
0-0

nilla Fischer
3-2

lisa dahlkvist
4-1

lotta Schelin
4-2

Kosovare asllani
4-0

Sofia Jakobsson
4-1

antonia göransson
1-0

Marie hammarström
4-1

Johanna almgren
3-0

caroline Seger
4-0

Madelaine Berglund
1-0

Susanne Moberg
reserv

Stina Segerström
reserv

Jessica landström
reserv

Kristin hammarström
reserv

FriidrOtt
emma green tregaro
höjdhopp, 8:a (1,93 m)

ebba Jungmark
höjdhopp, 20:e, (1,84
m, kval)

angelica Bengtsson
stavhopp, 19:e (4,25 m,
kval)

Moa hjelmer
400 m 30:e (52,86
försök)

Forts. resultat sommar-Os
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isabellah andersson
maraton 18:e (2.27.36)

Jessica Samuelsson
sjukamp, 14:e (6300
poäng)

Michel tornèus
längdhopp, 4:a (8,11 m)

Kim amb
spjut 18:e (78,94 m,
kval)

alhaji Jeng
stavhopp, oplacerad
(inget resultat i kvalet)

gYMnaStiK
Jonna adlerteg
mångkamp, 39:a
(52,199 poäng)

handBOll
herrar 2:a
grupp a:
sverige-tunisien 28-21
sverige-storbritannien 41-19
sverige-Island 32-33
sverige-argentina 29-13
sverige-Frankrike 26-29
Kvartsfinal:
sverige-Danmark 24-22
Semifinal:
sverige-Ungern 27-26
Final:
sverige-Frankrike 21-22

Mattias andersson
7 spelade matcher –
0 mål

Johan Sjöstrand
8-0

Kim ekdahl du rietz
8-27

Jonas larholm
8-19

dalibor doder
7-23

Kim andersson
8-27

Johan Jakobsson
7-4

Jonas Källman
8-28

Fredrik petersen
8-28

andreas nilsson
8-19

Mattias gustafsson
3-2

niklas ekberg
8-48

Magnus Jernemyr
8-0

tobias Karlsson
8-2

Mattias Zachrisson
0-0

daMer
11:a
grupp B:
sverige-Danmark 18-21
sverige-Norge 21-24
sverige-Frankrike 17-29
sverige-spanien 24-25
sverige-korea 28-32

gabriella Kain
5 spelade matcher –
0 mål

Forts. resultat sommar-Os
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cecilia grubbström
5 spelade matcher –
0 mål

ulrika ågren
5-8

tina Flognman
5-9

Matilda Boson
5-14

hanna Fogelström
5-9

therese islas helgesson
1-0

Jamina roberts
5-9

annika Wiel Fredén
4-2

Johanna alm
5-17

linnea torstensson
5-13

Johanna Wiberg
5-1

isabelle gulldén
5-16

anna-Maria Johansson
5-10

angelica Wallén
2-0

JudO
Marcus nyman
90 kg, 17:e

KanOt
Sofia paldanius
k-1 500 m, 4:a
k-1 200 m, 18:e semi-
final

Karin Johansson
k-2 500 m, 10:a

Josefin nordlöw
k-2 500 m, 10:a

Markus Oscarsson
k-2 1000 m, 5:a

henrik nilsson
k-2 1000 m, 5:a

anders gustafsson
k-1 1000 m, 5:a

ridSpOrt
dressyr

tinne vilhelmsson
Silfvén
Don auriello
lag, 5:a,
Individuellt, 11:a

patrik Kittel
scandic
lag, 5:a
Individuellt, 14:e

Minna telde
santana
lag, 5:a
Individuellt, 20:e

rose Mathisen
bocelli 1044
reserv

Forts. resultat sommar-Os
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hoppning
rolf-göran Bengtsson
Casall la silla
lag, 6:a
Individuellt, utgick inför
finalen p g a skada på
Casall la silla

henrik von eckermann
allerdings
lag, 6:a
Individuellt, 23:a

Jens Fredricson
lunatic
lag, 6:a
Individuellt, 26:a

lisen Bratt Fredricson
matrix
lag, 6:a
Individuellt, 72:a

Fälttävlan
linda algotsson
la Fair
lag, 4:a
Individuellt, 30:e

Sara algotsson Ostholt
Wega
lag, 4:a
Individuellt, 2:a

niklas lindbäck
mister Poh
lag, 4:a
Individuellt, 18:e

Malin petersen
sofarsogood
lag, 4:a
Individuellt, 26:a

ludwig Svennerstål
shamwari 4
lag, 4:a
Individuellt, 20:e

rOdd
Frida Svensson
singelsculler, 10:a

lassi Karonen
singelsculler, 4:a

Segling
anna Kjellberg
elliot, 12:a

Malin Källström
elliot, 12:a

lotta harrysson
elliot, 12:a

lisa ericsson
470, 19:e

astrid gabrielsson
470, 19:e

Josefin Olsson
laser radial, 18:e

Fredrik lööf
starbåt, 1:a

Max Salminen
starbåt, 1:a

rasmus Myrgren
laser, 3:a

anton dahlberg
470, 10:a

Sebastian Östling
470, 10:a

daniel Birgmark
Finnjolle, 9:a

Jonas von geijer
49er, 10:a

nicklas düring
49er, 10:a

SiMning
therese alshammar
50 m fritt, 6:a (24,61)

Forts. resultat sommar-Os
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Sarah Sjöström
100 m fjäril, 4:a (57,17)
100 m fritt, 9:a (53,93)
200 m fritt, 12:a
(1.58,12)
4x100 m medley, 10:a
(4.00,76)
4x100 m fritt, diskv
(final)

ida Marko-varga
4x100 m fritt, diskv
(final)

gabriella Fagundez
4x100 m fritt, diskv
(final)

Joline höstman
100 m bröst, 19:e
(1.08,28)
200 m bröst, 10:a,
(2.24,77)

Jennie Johansson
100 m bröst, 10:a
(1.07,57)
4x100 m medley, 10:a
(4.00,76)

Martina granström
100 m fjäril, 15:e (58,95)
200 m fjäril, 10:a
(2.07,83)
4x100 m medley, 10:a
(4.00,76)

Michelle coleman
4x100 m medley, 10:a
(4.00,76)
4x100 m fritt, diskv.
(final)

Stina gardell
200 m medley, 20:e
(2.14,70)
400 m medley, 14:e
(4.41,66)

therese Svendsen
100 m rygg, 35:a
(1.03,11)

lars Frölander
100 m fjäril, 20:e (52,47)

Stefan nystrand
50 m fritt, 17:e (22,32)
100 m fritt, 25:a (49,55)

SiMhOpp
anna lindberg
3 m, 10:a (316,80
poäng)

christoffer eskilsson
10 m, 25:a (375,30
poäng)

SKYtteSpOrt
therese lundqvist
skeet, 7:a (67)

håkan dahlby
Dubbeltrap, 2:a (186)

Stefan nilsson
skeet, 15:e (118)

Forts. resultat sommar-Os

Marcus Svensson
skeet, 7:a (119)

taeKWOndO
elin Johansson
-67 kg, 9:a

uno Sanli
-58 kg, 7:a

tenniS
Sofia arvidsson
singel, utslagen första
omg
mixed, utslagen första
omg

robert lindstedt
Dubbel, utslagen andra
omg
mixed, utslagen första
omg

Johan Brunström
Dubbel, utslagen andra
omg

triathlOn
lisa nordén
2:a
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resultat Youth Olympic Games, Innsbruck 2012

Ishockey
flickor
1. sverige, 2. Österrike, 3. tyskland
Final: sverige - Österrike 3-0.
Semifinal: sverige-kazakstan 11-0.

gruppspel: sverige - Österrike 3-0, sverige - kazakstan 17-0,
sverige - tyskland 11-0.

Curling
Semifinal: schweiz - sverige 10-4.
Bronsmatch: kanada - sverige 6-4
Kvartsfinal: sverige - Norge 8-0

gruppspel: sverige - tyskland 6-4, sverige - Japan 5-4, sverige
- Österrike 8-5, sverige - kanada 6-5 (efter särspel), sverige -
ryssland 5-3, sverige - Italien 5-7, sverige - storbritannien 6-4.

Mixed dubbel, åttondelsfinaler:
marina Verenitj, ryssland/korey Dropkin, Usa - Johanna heldin,
sverige/luke steele, Nya Zeeland, 10-3, taylor anderson, Usa/
Duncan menzies, storbritannien - rasmus Wranå, sverige/kerli
Zirk, estland, 6-4.

gruppspel:
Ina roll backe, Norge/Jin bo Wang, kina - Jordan Wåhlin, sve-
rige/Camilla schnabel, Österrike 8-7, heldin, /steele - angharad
Ward, storbritannien/markus skogvold, Norge, 9-8
Wranå, /Zirk - stine haalien, Norge/alexandr korsjunov, ryss-
land, 8-1, eunbi kim, korea/martin sesaker, Norge - amalia rud-
ström, sverige/kevin lehmann, tyskland 9-3.

längdskidor
Sprint, flickor 1. silje theodorsen, Norge, 2. Jonna sundling,
sverige, 3. linn eriksen, Norge.

5 km (k), flickor 1. anastasia sedova, ryssland, 14.18,0, 2. ana-
marija lampic, slovakien, 14.37,7, 3. lea einfalt, do, 14.37,7.

Sve plac: 9. sundling, 15.45,8

Sprint, pojkar 1. andreas molden, Norge, 2. marius Cebulla,
tyskland, 3. alexander seljaninov, ryssland.
Sve plac: 4. marcus ruus.

10 km (k), pojkar 1. seljaninov, 29.28,8, 2. kentaro Ishikawa,
Japan, 29.40,2, 3. sergey maljsjev, kazakstan, 29.57,5.
Sve plac. 10. ruus, 31.02,7.

längd/skidskytte, mixed stafett
1. tyskland 1.04,23, 2. ryssland 1.05,23, 3. Usa 1.05,23.
6. sverige (lotten sjödén, sundling, Niklas Forsberg, ruus)
1.06,08.

skidskytte
Jaktstart, flickor 1. Uliana kajsjeva, ryssland, 26.01,3, 2. Fran-
ziska Preuss, tyskland, +0.27,9, 3. Galina Visjnevskaja, kazak-
stan, +1.43,1.
Sve plac: 4. sjödén, +2.04,3, 19. linn Persson, +5.59,4

Sprint, flickor 1. Preuss, 17.27,7, 2. Visjnevskaja, 17.55,2, 3.
kajsjeva, 18.00.09.
Sve plac: 4. sjödén, 18.08,6, 19. Persson, 19.29,3.

Jaktstart, pojkar 1. Niklas homberg, tyskland, 28.43,1, 2. rene
Zakna, estland, +0.9,5 3. Fangming Cheng, kina, +0.14,6.
sve plac: 19. Forsberg, +3.35,2, 41. mattias Jonsson, +7.49,1

Sprint, pojkar
1. Cheng, 19.21,7, 2. Zahkna, 19.43,0, 3. aristide begue, Frank-
rike, 19.48,5.
sve plac: 29. Forsberg, 22.19,0, 33. Jonsson, 22.23,2.

Mixed stafett
1. tyskland 1.11,07, 2. Norge 1.13,12, 3. Frankrike 1.13,28.
6. sverige, 1.16,03

De svenska tjejerna vann ishockeyturneringen i Innsbruck. Foto: SOK.
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konståkning
Flickor sammanlagt
1. elizaveta tuktamisjeva, ryssland, 173,10 poäng, 2. adelina
sotnikova, do, 159,08, 3. Zijun li, kina, 157,70.
Sve plac: 14. myrtel saldéen Olofsson, 92,54.

Flickor, korta programmet
1. tuktamisjeva, 61,83poäng, 2. sotnikova, 59,44, 3. li, 50,92.
sve plac. 14. saldéen Olofsson, 33,57.

pojkar sammanlagt
1. han Yan, kina, 192,45 poäng, 2. shoma Uno, Japan, 167,15, 3.
Feodosi efremenkov, ryssland, 163,46.
Sve plac: 13. John-Olof hallman 120,12.

pojkar, korta programmet
1. Yan, 59,65 poäng, 2. efremenkov, 54,70, 3. michael Christian
martinez, Filippinerna, 54,35.
Sve plac: 11. hallman, sverige 40,50.

Konståkning, mixed
1. Jordan bauth, Usa/Uno/ eugena tkasjenka, Vitryssland/Yuri
Gulitski, do, 2. evelina Viljanen, Finland/Yaroslav Paniot, Ukrai-
na/maria simonova, ryssland/Dmitri Dragun, do, 3. so Youn
Park, korea/alexander lyan, kazakstan/estelle elizabeth, Frank-
rike/ romain le Gac, do.
6. saldéen Olofsson, sverige/tino Olenius, Finland/anna Yanov-
skaya, ryssland/sergey mosgov, do.

alpint
Flickor

Superkombination 1. magdalena Fjällström, sverige, 1.40,82, 2.
estelle alphand, Frankrike, 1.41,41, 3. adriana Jelinkova, Neder-
länderna, 1.42,21.

Storslalom 1. Clara Direz, Frankrike, 1.56,13, 2. alphand, 1.56,34,
3. Jasmina suter, schweiz, 1.56,45. Sve plac: 5. Fjällström 1.56,59.

Super-g 1. alphand, 1.05,7, 2. Nora Grieg Christensen, Norge,
1.05,7, 3. Christina ager, Österrike, 1.06,0.
Sve plac. 6. Fjällström, 1.06,23

Slalom 1. Petra Vlhova, slovakien 1.19,76, 2. roni remme, ka-
nada 1.21,25, 3. ekaterina tkasjenke, ryssland 1.21,62.
Sve plac: Fjällström körde ur i första åket.

pojkar

Super-g 1. adam lamhamedi, marocko, 1.04,45, 2. Fredrik bau-
er, sverige, 1.04,57, 3. Joan Verdu sanchez, andorra, 1.06,65.

Slalom 1. sandro simonet, schweiz, 1.18,36, 2. Dries van den
broecke, belgien 1.20,26, 3. mathias elmar Graf, Österrike
1.20,35. Sve plac: 11. bauer, 1.22,32.

Storslalom 1. marco schwarz, Österrike, 1.51,70, 2. hannes Zing-
erle, Italien, 1.52,10, 3. simonet, 1.52,33.
Sve plac: bauer körde ur i första åket.

Superkombination 1. marco schwarz, Österrike, 1.40,45, 2. miha
hrobat, slovenien, 1.41,12, 3. simonet, 1.41,45.
Sve plac: 6. bauer 1.42,66

skridsko
pojkar

Masstart
1. Fan Yang, kina, 7.10, 23, 2. seitaro Ichinohe, Japan, 7.11,45,
3. Vasilij Pudusjkin, ryssland, 7.12,83.
Sve plac: 9. Nils van der Poel, 7.14,66

1500 m
1. Fan Yang, kina 1.54,20, 2. an liu, do, 2.00,28, 3. seitaro
Ichinohe, Japan, 2.00,30.
Sve plac: 7. van der Poel 2.02,84

3000 m
1. Fan Yang, kina, 4.03,22, 2. seitaro Ichinohe, Japan, 4.10,00, 3.
Jun hyeok Noh, korea, 4.14,41
Sve plac: 5. van der Poel, 4.15,53.

snowboard
Slopestyle, pojkar
1. michael Ciccarelli, kanada, 94,25poäng, 2. ben Ferguson,
Usa, 90,25, 3. David habluetzel, schweiz, 87,50.
Sve plac: 12. ludvig billtoft, 55,50.

halfpipe kval
26. ludvig billtoft 38,00 poäng.

Skicross flickor
1. michaela heider, Österrike, 2. Veronika Camkova, tjeckien, 3.
emilie benz, schweiz.
Sve plac: 12. malou Peterson
(Finaltävlingen ställdes in och kvaltiderna gäller som resultat)

Skicross pojkar
1. Niki lehikoinen, Finland, 2. marzelius rehn, tyskland, 3. mat-
ty herauf, kanada.
Sve plac: 9. axel Frost
(Finaltävlingen ställdes in och kvaltiderna gäller som resultat)

Magdalena Fjällström, guldmedaljör I superkombination i Youth Olympic

Games. Foto: SOK.
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Organisation

bandyförbundet
baseboll/softbollförbundet
bouleförbundet
bowlingförbundet
budoförbundet

Danssportförbundet
Flygsportförbundet
Innebandyförbundet
karateförbundet
klätterförbundet

Orienteringsförbundet
sportdykarförbundet
squashförbundet
Vattenskidförbundet
handikappidrottsförbundet

recognized specialförbund (rsF)

Verksamhetssamordnare
stefan lindeberg

Generalsekreterare
Gunilla lindberg

stab och sport
sofia blomlöf
thomas engdahl
björn Folin
mikael Gunnarzon
lotta Olsson
Peter reinebo
annika runström

linda sandgren
arash shanazari
marja von stedingk
lisa sund
anders Wiggerud
anders Åberg
Glenn Östh

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

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

Olympiska specialförbund (OsF)

resursteam

Fysträning
Daniel hedin
leif larsson
rickard Nilsson
Jesper sjöqvist
Peter svensson

Utveckling
mårten Fredriksson
hans-Christer holmberg
Nicky lukic
lars ljung

Nutrition
linda bakkman
stig mattson
stefan Pettersson

Medicin
Jeanette berggren
Peter Drugge
angelica hirschberg
lykke tamm
björn Waldebäck

Coaching och prestations-
psykologi
Olle anfelt
Christian augustsson
henrik Gustafsson
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anja Pärson, alpint, ordförande
anna Olsson,skidor, vice ordförande
sanna kallur, friidrott, fr o m 2012-10-15
Jörgen Persson, bordtennis
therese alshammar, simning

anna lindberg, simhopp, fr o m
2012-10-15
tobias karlsson, handboll, fr o m
2012-10-15
tommy eliasson, ski cross

Jonas edman, skyttesport, ordförande
t o m 2012-10-15
Caroline Jönsson, fotboll, t o m 2012-10-15
stefan holm, friidrott, t o m 2012-10-15

sOk:s aktivas kommitté

bengt Jönsson, ledamot

Idrottsakademins styrelse

Carin Nilsson Green, adjungerad ledamot

bosökommittén

thomas Gustafson, ordförande
anders Åberg, sekreterare
lotta Falkenbäck
Gunilla lindberg
Inger lindholm
leif Yttergren
stig Pettersson
lars-Gunnar björklund

tomas Persson
Gunnar larsson
Christer lignell

Adjungerade
björn Folin
elisabeth Danielsson,
thomas andersson, lisa sund

Adjungerade IOA-deltagare:
Veronica stenmark, fr.o.m. 2012-09-10
mohammad babulfath, fr.o.m. 2012-09-10
Ida Nordin, t.o.m. 2012-09-10
mikael Jansson, t.o.m. 2012-09-10

sveriges Olympiska akademi (sOa)

Internationella Olympiska
kommittén
Gunilla lindberg, medlem av IOK:s
styrelse
arne ljungqvist (hedersmedlem)
Göran Petersson, t o m 2012-07

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 (aNOC)
Gunilla lindberg, generalsekreterare

europeiska Olympiska
kommittéerna (eOC)
Gunilla lindberg, styrelsemedlem

kommissionen för olympiska
förberedelser
Peter reinebo

World anti Doping agency
(WaDa)
arne ljungqvist
bo berglund

Internationell representation

Jonas edman

referensgrupp till rF (elitkommittén)

agneta andersson, Jonas bergqvist, Gunnar larsson, Pernilla Wiberg

svenska Olympier: kontaktgruppen för sällskapet
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sOk:s styrelse

stefan lindeberg
Ordförande

Carin Nilsson Green

Vice Ordförande

maria Damgren
Nilsson

Jerker löfgren

tomas Gustafson

Vice Ordförande

hans von Uthmann

Gunilla lindberg
Personlig IOK-
ledamot

bengt Jönsson

Per Palmström

Jonas edman

Representant
Aktivas Kommitté

mervi karttunen
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Årsredovisning 2012

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 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 specialidrottsför-
bund (OSF), recognized specialidrottsförbund (RSF) 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
generalsekreterare.
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 (ak-
tivas representant) samt IOK-medlem Gunilla Lindberg tillika
generalsekreterare. Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under
2012.

Organisation och ledning
Den nationella verksamheten har under 2012 samordnats av
Stefan Lindeberg. Verksamheten är indelad i olika verksam-
hetsområden. De övergripande verksamhetsområdena utgörs
av Samordning och Service, Sport samt Olympisk profilering
och Marknad.
Den internationella verksamheten har under 2012 letts av

Gunilla Lindberg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under januari 2012 genomfördes det första världs ungdoms-
OS, vinter, i Innsbruck. Truppen bestod av 35 aktiva och 24 le-
dare. Resultatet blev fyra medaljer varav två guld och två silver.
Under juli och augusti 2012 genomfördes sommar-OS i

London. Truppen bestod av 136 aktiva och 123 ledare. Resul-
tatet blev åtta medaljer varav ett guld, fyra silver och tre brons.
RF har för 2012 beviljat SOK ett statsbidrag för OS-uppdra-

get på 35 mkr och för 2013 på 33 mkr.
Resurser för planerings- och uppföljningsdialogen med de

olympiska landslagen samt det resursteam SOK byggt upp av
specialister för att stärka kompetens och bidra till utveckling i
de olika landslagens satsningar har finansierats av SOK:s spon-
sormedel.
Nya sponsoravtal och omförhandling av befintliga partner-

skap under 2012 och 2013 gör att de kommersiella intäkterna
kommer att öka väsentligt de kommande åren när de nya avta-
len får fullt genomslag.

SOK startade under 2012 ett service aktiebolag. Syftet är att
förbereda för att hantera intäkter som kommer från försäljning
av varor och tjänster. Verksamheten var marginell under 2012.
Firandet av 100-års jubileet av OS i Stockholm 1912 genom-

fördes under året genom ett flertal aktiviteter främst i samarbete
med Stockholms stad och SCIF. De viktigaste och största jubi-
leumsaktiviteterna var:
– Den internationella jubileumsbanketten i Stockholms

stadshus den 8 juni med 500 gäster däribland IOC-presidenten
Rogge och OS-chefen för London Sebastian Coe.
– Samlingen med 800 stycken Svenska Olympier på Öst-

ermalms idrottsplats den 9 juni med påföljande Olympiska
(1948-2010) inmarsch på Olympiastadion som en inledning av
Stadionfesten.
– Youth Olympic Camp, på Bosön den 7-9 juni, en del av

Drömprojektet där 550 unga aktiva och ledare från 29 idrotter
samlades för att träna och lära samt inspireras tillsammans med
specialister och många Olympier.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
SOK:s ledningsorganisation har förändrats i början av 2013.
Styrelsen har fattat ett beslut om principer för ansvarsfördel-
ning, ledning och arbetsordning inom SOK. Vidare har styrel-
sen beslutat att ge Peter Reinebo i uppdrag att som verksam-
hetschef leda och ansvara för den nationella verksamheten med
rapporteringsansvar till styrelsen. Det är ingen ny tjänst utan ett
utökat uppdrag för Reinebo under den tid som generalsekrete-
raren Gunilla Lindberg är delvis tjänstledig för internationella
uppdrag. Hon behåller ansvaret för de internationella frågorna
inom SOK.
Ansvarsfördelningenmellan förtroendevalda och tjänsteman-

naorganisation blir tydlig genom att Stefan Lindeberg därmed
lämnar ansvaret för den operativa verksamheten. Han har ett
fortsatt särskilt uppdrag att utveckla SOK:s externa relationer
med sikte på skapandet av långsiktiga partnerskap.

ekonomi

Finansiering
Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom sponsorintäk-
ter från näringslivet och statsbidrag för OS-uppdraget.
En väsentlig uppgift är att säkerställa en långsiktig finansie-

ring.

statsbidrag
OS är en nationell angelägenhet och finansieras av statliga
medel. Statsbidraget beräknas för en 4-års period med ett som-
mar- och ett vinter OS. SOK har ett underskott på 3,9 mkr
efter OS i London, som planeras att balanseras av ett motsva-
rande överskott efter OS i Sotji 2014. I underskotter ligger inga
kostnader för ungdoms-OS med. RF har lämnat besked om ett
bidrag på 33 mkr för 2013 och indikation på 35 mkr för 2014.
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resultat 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

statsbidrag Not. 44 25 50 24 63 26 45 18 43

sponsor- och licensintäkter 58 44 48 32 51 36 30 27 39

Övriga intäkter 7 3 5 5 5 4 5 2 4

Summa intäkter 109 72 103 61 119 66 80 47 86

lämnade bidrag och stipendier -32 -29 -25 -47 -51 -50 -38 -34 -38

Olympiskt deltagande -33 -1 -32 -1 -38 -1 -19 -4 -25

Övriga kostnader -44 -33 -28 -26 -29 -26 -22 -16 -18

Summa kostnader -109 -63 -85 -74 -118 -77 -79 -54 -81

Finansiellt netto 0 1 0 1 2 2 4 1 3

redovisat resultat 0 10 18 -12 3 -9 5 -6 8

eget kapital 46 46 36 18 30 27 37 32 38

Medelantal anställda 29 25 24 20 21 19 17 14 13

Not.
Statsbidrag har redovisats i samband med att det intäktsförts och då för att matcha kostnaderna för OS-uppdraget och alltså inte i takt med att det erhållits.
Erhållet totalt statsbidrag i mkr:

Årtal 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

erhållet statsbidrag (mkr) 35 34 34 40 40 40 40 30 31

Det riktade stödet om 21,1 mkr (2011, 28,2 mkr) som utbetalts från RF till OSF inom ramen för den samlade elitsatsningen är inte med bland kostnader och intäkter
i SOK:s redovisning och ej heller i flerårsöversikten. Riktat stöd beslutas av RS för 2012. Bidragens användning i berörda Olympiska specialförbund (OSF) fastställs
efter planeringsdialog och överenskommelse med SOK. På anmodan av SOK utbetalas medlendärefter av RF till OSF. Bidragen är en delfinansiering av överenskomna
aktiviteter och satsningar. Övrig finansiering för att fullfölja träffade överenskommelser har utbetalats av SOK:s sponsormedel och redovisas som kostnad under
”Lämnade bidrag och stipendier” i resultaträkningen.

Flerårsöversikt (mkr)

sponsorer
Sponsorintäkterna uppgick under 2012 till 57,3 mkr (2011, 43,6
mkr) och beräknas uppgå till 71,7 mkr 2013 och 84,8 mkr 2014.
I dagsläget består SOK:s sponsorgrupp av 15 företag utöver de
företag som också är IOK:s internationella olympiska partners.
ATG med Olympiatravet är en hörnpelare i finansieringen av
SOK:s satsningar. Årets tävling gav SOK ett bidrag på 7 mkr
(8 mkr). Sedan starten 1979 har Olympiatravet gett SOK 187
mkr. Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olympiafonden
inbringade under 2012 7,5 mkr (7,5 mkr) och från starten 1988
har Olympiafonden gett SOK 128,5 mkr.

medelsanvändning
Statsbidraget används för organisations- och projektkostnader
för den svenska truppens OS-deltagande. Sponsormedlen fi-
nansierar stödet till OSF och aktiva främst via topp- och ta-
langprogrammet samt aktiviteter inom Drömprojektet för att
inspirera unga att pröva olika idrotter och vilja utvecklas inom
idrotten med hjälp av olympier som förebilder.

resultat och ekonomisk ställning
SOK hade budgeterat ett negativt resultat för 2012. Detta med
anledning av att SOK hade ambitionen att ta in ytterligare 25
personer i Topp- och Talangprogrammet, men till följd av bris-
tande rekryteringsunderlag har detta inte varit möjligt. Istället
blev utfallet för 2012 ett knappt överskott om 0,3 mkr (2011,
9,6 mkr). Det positiva resultatet beror, förutom ovan nämnda,
främst på att SOK lyckats behålla befintliga samarbetsavtal
samt att någon ny samarbetspartner tillkommit. Med tanke på
de stora resultatmässiga svängningar som förekommer i SOK:s
verksamhet, ofta i samband med OS-år, är det glädjande att
intäkterna från samarbetspartners successivt ökar och därmed
skapar förutsättningar för långsiktig planering och kontinuitet
i verksamheten.
Balansomslutningen har ökat med drygt 12,5 mkr, vilket för-

klaras av att SOK fakturerat samarbetspartner motsvarande 12,5
mkr redan under december månad 2012 men som avser 2013
och som således ligger med i kundfordringar och interimsskul-
derna i baralansräkningen.
Det totala egna kapitalet uppgick 2012-12-31 till 46,1 mkr.

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.
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not 2012 2011

intÄKter

sponsor- och licensintäkter 57 329 43 634

statsbidrag 1,4 44 238 13 763

bidrag inom ramen för den samlade elitsatsningen 3 0 11 000

Övriga bidrag rF 0 200

bidrag Olympic solidarity 5 651 1 254

erhållna donationer 2 0
Övriga intäkter 1 637 1 803

Summa intäkter 108 857 71 654

KOStnader

lämnade bidrag och stipendier -32 281 -28 791

Personalkostnader, arvoden 2, 4 -24 444 -20 001

Projektrelaterade Os-kostnader 4 -33 243 -1 232

Övriga externa kostnader 4 -18 834 -12 333

avskrivning på inventarier 5 -217 -211

Summa kostnader -109 019 -62 568

rörelseresultat -162 9 086

resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 482 501

åretS reSultat 320 9 587

resultaträkning



Verksamhetsberättelse sOk 2012

38

not 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 314 310

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 7 100 0

Summa anläggningstillgångar 414 310

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 13 127 2 911

Övriga fordringar 45 42

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 8 340 10 958

Summa kortfristiga fordringar 21 512 13 911

Kortfristiga placeringar 9 25 482 22 365

Kassa och bank 16 520 14 475

SuMMa tillgångar 63 928 51 061

eget Kapital Och SKulder

eget kapital

Fritt eget kapital 10

balanserat resultat 45 820 36 233

Årets resultat 320 9 587

Summa eget kapital 46 140 45 820

leverantörsskulder 1 458 1 534

Övriga skulder 582 843

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 11 15 748 2 864

Summa kortfristiga skulder 17 788 5 241

SuMMa eget Kapital Och SKulder 63 928 51 061

poster inom linjen

ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga

balansräkning
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tilläggsupplysningar

redovisningsprinciper

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

Intäkts- och kostnadsredovisning

Det statsbidrag som SOK erhåller via RF används för att täcka
kostnaderna för SOK:s OS-uppdrag. Intäkter i form av statsbi-
drag matchas dels mot projektkostnaderna för OS och dels mot
organisationskostnaderna för OS. Detta innebär att huvudde-
len av statsbidraget intäktsförs i samband med genomförandet
av ett specifikt OS och matchar då projektkostnaderna för OS
samt organisationskostnaderna för OS under OS-året. Det
innebär också att en mindre del av statsbidraget intäktsförs året
före ett specifikt OS för att matcha organisationskostnader för
OS det året. Överskottet av statsbidrag som uppstår året före
OS-året reserveras i balansräkningen och intäktsförs i samband
med genomförandet av ett specifikt OS, dvs under OS-året.
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.

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 värderas kollektivt i enlighet med port-
följmetoden och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde
och marknadsvärde.
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Noter

Sjukfrånvaro

total sjukfrånvaro 3,12% 7,50%

varav långtidssjukfrånvaro 90,91% 90,71%

Könsfördelning styrelse

kvinnor 4 4

män 7 7

Könsfördelning ledande befattningshavare

kvinnor 1 1

män 1 1

nOt 1 Statsbidrag 2012 2011

statsbidrag organisationskostnad Os 15 572 13 763

statsbidrag projektkostnad Os london 19 428 0

statsbidrag projektkostnad Os london, reserverat fr o m 2011 9 238 0

Summa 44 238 13 763

Statsbidraget för 2011 uppgick till 23 mkr varav 9,2 mkr balanserades för att möte kostnader för OS i London
2012. För 2012 uppgick statsbidraget till 35 mkr för administration, förberedelser och deltagande vid Olympis-
ka spelen i London 2012. Totalt statsbidrag för OS i London 2012 uppgår således till 58 mkr, vilket intäktsförts
enligt ovan.

nOt 2 personal 2012 2011

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

kvinnor 9 6

män 20 19

totalt 29 25

Ökningen av antalet anställda består främst av projektanställningar av specialister knutna till SOK:s
resursteam för stöd till landslag i de olympiska idrotterna samt aktiva och tränare inom Topp- och
Talangprogrammet. Även projektanställningar för OS i skolan och för förberedelser inför OS i London
har tillkommit.

Löner och arvoden

styrelse - -

Generalsekreterare och verksamhetssamordnare 1 876 1 818

Övriga anställda 13 973 10 477

socialförsäkringsavgifter 5 605 4 437

Pensionskostnader

styrelse - -

Generalsekreterare och verksamhetssamordnare 275 445

Övriga anställda 1 539 1 216

Övriga personalkostnader 1 176 1 608

Summa personalkostnader 24 444 20 001

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. Uppsägningstiden för generalsekreteraren är 6 månader ömsesidigt.
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nOt 4 resultat OS-uppdraget 2012 2011

Intäkter
statsbidrag organisationskostnad Os 15 572 13 763

statsbidrag projektkostnader Os london 2012 19 428 9 238

reservation gjord 2011, intäktsförd 2012 9 238 -9 238

Summa intäkter 44 238 13 763

Kostnader

Organisationskostnad Os 2012 (2011) - -13 763

Os london 2012 -32 576 -

Världs Ungdoms-Os i Innsbruck, vinter 2012 -667 -

Organisationskostnad Os 2012 -15 572 -

europeiska Ungdoms-Os, sommar och vinter - -1 232

Summa kostnader -48 815 -14 995

resultat -4 577 -1 232

projektrelaterade OS-kostnader i resultaträkningen -33 243 -1 232

Statsbidrag OS avser dels bidrag för att täcka organisationskostnader OS och dels bidrag för att täcka projektrelaterade
kostnader för ett specifikt OS. Resultatet för OS i London blev ett underskott på 3910 tkr (exkl. Världs Ungdoms-OS) som ska
balanseras av ett motsvarande överskott efter i OS i Sotji 2014. Detta eftersom statsbidraget planeras för en fyraårscykel.

Organisationskostnad OS är personal-, drifts- och övriga rörelsekostnader hänförliga till den nödvändiga organisationen för
att lösa SOK:s OS-uppdrag. Kostnaderna för organisationskostnad OS 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 organisationskostnader OS under OS året och året innan, dels de projekt-
relaterade OS kostnaderna.

Kostnaderna för Världs (YOG) och Europeiska (EYOF) Ungdoms-OS redovisas också här. I dagsläget erhåller SOK inget stats-
bidrag för genomförandet av EYOF eller YOG.

nOt 5 inventarier 2012-12-31 2011-12-31

anskaffningsvärde Ib 1 202 875

Årets inköp 221 327

Utrangering 0 0

anskaffningsvärde uB 1 423 1 202

ackumulerade avskrivningar Ib -892 -681

Årets avskrivning -217 -211

Utrangering 0 0
ackumulerade avskrivningar uB -1 109 -892

redovisat värde 314 310

nOt 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2012 2011

realisationsresultat fonder 1 059 210

räntenetto 57 129

Valutakursresultat -691 136

Utdelningar 57 26

Summa 482 501

not 3 Bidrag inom ramen för den samlade elitsatsningen 2012 2011

bidrag s k Gemensamt stöd 0 11 000

Summa 0 11 000

Bidraget 2011 för gemensamt stöd, inom ramen för den samlade elitsatsningen, är finasiering av den organisation SOK har
för planeringsdialoger och uppföljning av stödet samt för kompetensstöd till aktiva och lag i OSF. För 2012 har inget bidrag
erhållits för denna supportorganisation utan den har finansierats av SOK:s sponsorintäkter.
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nOt 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea 4 291 3 821

Upplupen intäkt internationella tOP-sponsorer 0 1 468

Pågående projekt sommar Os i london 2012 0 10 836

reserverade statsbidrag Os i london 2012 0 -9 238
Pågående projekt vinter Os i sotji 2014 2 571 560

Pågående projekt sommar Os i rio 2012 116 44

Upplupet rF-bidrag stipendier 0 200

Övriga upplupna intäkter 45 2 248

Förutbetald hyra 148 148

Övriga poster 1 169 871
Summa 8 340 10 958

nOt 9 Kortfristiga placeringar
andelar

Marknads-
värde

anskaffningsvärde
redovisat värde

Aktierelaterade värdepapper

Nordea sverigefond 1 957 1 451 1 693

Nordea stabila aktier 17 062 1 562 1 500

Nordea tillväxtmarknader 8 471 1 334 1 374

Nordea Nordamerikafond 4 734 1 878 2 000

Nordea Global real estate Fund 1 274 1 016 1 000

Ränterelaterade värdepapper

Nordea Obligationsinvest 2 191 1 077 970

Nordea Us Corporate bond Fund 54 755 5 181 4 511

Nordea Institutionell penningmarknadsfond 2 317 2 731 2 711

Nordea Us high Yield bond 41 775 5 179 5 000

Nordea emerging market bond 1 239 1 017 1 000

Strukturerade värdepapper

Nordea hedgefondobligation 1 500 000 1 684 1 683

Nordea aktieobl. trygg aIO 2 000 000 1 982 2 040

26 092 25 482

nOt 7 Specifikation av andelar i koncernföretag

namn Kapitalandel rösträttsandel antal andelar Bokfört värde

sOk servicebolag ab 100% 100% 1 000 100
Org.nr. Säte eget kapital resultat

sOk servicebolag ab 556893-8426 stockholm 100 -16

SOK har under 2012 startat upp ett helägt dotterbolag. Verksamheten har i princip varit vilande,
då enbart uppstartskostnader belastat företagets räkenskaper under räkenskapsåret 2012.
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nOt 10 Förändring i eget kapital årets resultat eget kapital
belopp vid årets ingång 9 587 36 233

resultatdisposition föregående års resultat -9 587 9 587

Årets resultat 320 320

utgående balans 320 46 140

nOt 11 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Personalrelaterade kostnader 2 506 2 126

Förutbetald intäkt samarbetspartner 12 500 0

Övriga poster 742 738

Summa 15 748 2 864

Stockholm den 18 mars 2013

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 19 mars 2013.

thomas lönnström elisabeth Werneman

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Olym-
piska Kommitté för år 2012. Föreningens årsredovisning ingår
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 35-43.

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 riskbedömning 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 inne-
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
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 2012 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
2012.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimligs säkerhet uttala oss om styrelsens
förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
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 årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 mars 2013

Elisabeth Werneman Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

till årsmötet i sveriges Olympiska kommitté
org.nr 802002-5667
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Sarah Sjöström, OS-fyra på 100 m fjäril. Foto: Jack Mikrut, SOK.

Alexandra Engen, sexa i mountainbike. Foto: Maja Suslin, Scanpix.
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