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för något nytt – igen! 
För oss blev debatten inför OS i Sotji 

tändvätska. Istället för att bara kritisera 
andra vore det en lockande utmaning att 
försöka sätta ett annat exempel. Ett OS är så 
mycket mer än idrott och fick Sverige möj-
ligheten skulle många kunna bidra och vilja 
vara en del i projektet. 

IOK vill se ett fast hållbarhetsgrepp för 
kommande OS - etiskt, socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt. Efter en serie av megae-
vent där mediebilden dominerats av ske-
nande kostnader, miljöproblem och oansva-
riga byggprojekt är det mer än tekniskt per-
fekta spel som efterfrågas. I ett samarbete 
med LO var vårt sikte redan från början 
inställt på justa villkor.  

Näringslivet såg potentialen och var med 
på banan. OS är ett sätt att visa upp innova-
tioner och kapacitet, men också hur 
modernt företagande tar miljömässigt och 
socialt ansvar. OS banar väg för en annan 

UNDER 2013 har slutförberedelserna inför 
vinter-OS i Sotji varit prioriterade. Betydel-
sen av ett tätt samarbete hela vägen in i OS 
med idrotternas landslagsledningar är avgö-
rande för en bra utdelning på truppens ka-
pacitet. Det har de båda senaste vinterspelen 
i Turin och Vancouver visat och målet sattes 
högt inför OS i Sotji. Idag vet vi resultatet. 
Med 15 medaljer blev det vårt medaljrikaste 
vinter-OS någonsin, trots att vi bara är med 
i en tredjedel av alla grenar. Ett stort grat-
tis och tack ska riktas till de aktiva, deras 
närmaste ledare, deras förbund och förstås 
till deras familjer och de ledare som en gång 
väckte deras lust till sin idrott och till att 
anta utmaningarna.

Men 2013 var också ett jubileumsår. 1913, 
året efter sommar-OS i Stockholm, blev Sve-
riges Olympiska Kommitté en permanent 
organisation. När vi förra året firade 100 års-
jubileet av Solskensolympiaden ville vi, utö-
ver vårt arbete för att förbereda OS-truppen 
och ge talanger möjlighet att satsa fullt ut, få 
fler att inspireras av den olympiska dröm-
men. Vi har fortsatt på den vägen. 

Vid Olympic Days runt om i landet får 
unga, deras föräldrar och ledare möta olym-
pier och inspireras av deras förebild. De får 
chansen att pröva nya idrotter, med för-
hoppningen att de ska hitta det som passar 
dem, som utmanar dem och som kan bli till 
en livslång passion. 

OS är en symbol för modet att möta nya 
utmaningar. Alla kan inte bli olympier, men 
alla kan inspireras av idén. De som stod 
bakom 1912 års OS hade sin vision och 
modet att sträcka sig efter den. Hur skulle vi 
kunna fira SOK:s första 100 år bättre än 
genom att erbjuda oss att vara värd för OS 
igen – den här gången för vinter-OS och 
Paralympics 2022 i Stockholm. Det var dags 

Anta utmaningen… våga försöket

typ av sponsring än den vi ser till vardags. In 
kommer företag som inte i första hand vill 
nå breda kundgrupper i Sverige utan som 
vill visa upp sitt kunnande internationellt. 

Värdet på den sponsringen är en av för-
klaringarna till den goda ekonomin i pro-
jektet. En annan är bidraget på nästan fem 
miljarder från IOK. En tredje är att biljett-
intäkterna ökar när fler åskådare får chansen 
när, för första gången mer än 90% av gre-
narna avgörs i en storstadsregion. 

Det är sant att ett OS i Stockholm skulle 
kosta drygt 10 miljarder kronor, men intäk-
terna är större! De täcker kostnaderna och 
räcker till premierna för en riskförsäkring 
och till en efterbruksfond på 600 miljoner 
kronor för att inte nya anläggningar ska bli 
en börda efter OS.

Kostnadseffektivitet är inte detsamma 
som lågbudget. Det handlar om att rätt 
använda det som finns och om att våga 
pröva nya lösningar – så vi både får spekta-
kulära olympiska spel och nytta efter OS.

Vi har två nya publikarenor i världsklass. 
Det räcker. Det som behövs är istället bättre 
möjligheter att åka skridskor och skidor 
inne i stadslandskapet. Anläggningar som 
efter OS ger nya möjligheter i vardagen för 
dem som vill träna för att tävla men fram-
förallt för barn, unga och motionärer. 

Med infrastruktur som ändå byggs och 
med nyproducerade bostäder och studentlä-
genheter som hyrs in för OS- och medie-
byar bjuder Stockholms tillväxt på smarta 
lösningar. Men det är bättre än så. Allt byg-
gande som är på gång, även utan OS, inne-
bär stora förflyttningar av massor. De skid-

Ett övertäckt Östermalms IP skulle ge plats för en skridskooval, tre isytor för ishockey, curling och short 

track. I bakgrunden ses Olympiastadion där freestyle skulle ha arrangerats vid ett OS i Stockholm.

Halfpipe och puckelpist skulle förläggas till en förlängd Hammarbyback vid ett OS i Stockholm plus en 

bob-och rodelbana samt att OS-elden skulle brinna här och ses över hela huvudstaden.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2013

5

anläggningar som behövs för ett OS handlar 
just om masshantering och de kan, utöver 
att själva bli billiga, också ge smarta lös-
ningar för andra byggprojekt genom kortare 
transporter och därmed sänkta byggkostna-
der och mindre miljöpåverkan.

Fortsatta studier visar att ekonomi och 
nytta är så bra för flera av de tänkta OS-
anläggningarna att de kan bli verklighet 
även utan OS. Berörda kommuner tittar nu 
vidare både på alpina anläggningarna, på 
skidspårsområdet och på den övertäckta 
skridskobanan!

De investeringar som bara skulle göras för 
OS är då nere under en miljard och ska jäm-
föras med att 600 miljoner kronor satts av i 
en efterbruksfond. Det skulle ge helt nya 
möjligheter till idrott där de flesta i landet 
bor, också med nya spännande utmaningar i 
nya idrotter, som kan locka nya unga. Fler 
skulle kunna fångas av idrotten och kanske 

skulle en svensk OS-trupp i framtiden, med 
en bredare bas i flera idrotter, också kunna 
vara med och slåss om ännu fler medaljer.

Men vi ska akta oss för glädjekalkyler. 
Genomförandebudgeten täcker bara säker-
hetskostnaden vid arenorna. Det tillkom-
mer en kostnad för staten för den ”yttre” 
säkerheten, som är svårbedömd. Å andra 
sidan är OS ett projekt som omsätter mer än 
10 miljarder, som ger en direkt exportintäkt 
på fem miljarder och som rimligen lockar 
fler besökare än annars till Sverige i februari.  

Med stark ekonomi i botten kryddad 
med smart riskhantering, där också IOK 
idag tar sitt ansvar för försäkringslösningar, 
handlar de garantier som krävs inte om bot-
tenlösa svarta hål. De är en sista försvarslinje 
där ansvar och möjlighet att påverka kopp-
las ihop i en klok fördelning också mellan 
kommuner och stat. 

Idrotten stod samlad. Näringslivet och 

facket såg möjligheterna. Tillsammans 
vågade vi försöket. Vår linje var att bara gå 
fram med projektet om det var ansvarsfullt 
och inte kom i konflikt med andra viktiga 
samhällsintressen. I slutet av januari 2014 
visste vi att projektet var precis så starkt, 
men ansvariga politiker hade redan långt 
tidigare valt en annan väg. 

Men inom idrotten blir en förlust bara ett 
misslyckande om vi inte försöker använda 
erfarenheten till att hitta nya vägar framåt. 

Idrotterna såg att ett OS skulle öka fokus 
och nyfikenhet på idrotten. Fler skulle vilja 
pröva. Fler idrotter skulle kunna ta chansen 
att bjuda in. Att vara en del i OS-projektet 
skulle ge lärdomar som ledare och funktio-
närer kan ta med in i sina egna idrotter. 

Redan drömmen om ett kommande OS 
skulle öppna nya vägar för fler unga också i 
områden där idrotten annars inte är så stark, 
där talangreserven finns. Med idrottsförbun-
den skulle vi kunna öppna dörrarna till nya 
idrotter men också scouta nya ledare och 
planera för volontärerna som är de som bär 
ett OS-projekt. Vi skulle kunna utbilda, ge 
sammanhang och riktning i ett gemensamt 
jobb byggt på respekt, vänskap och lusten att 
utmana sig själva. 

Låt oss göra det ändå och kanske kom-
mer några av anläggningarna på plats ändå! 
Oavsett om möjligheten 
att söka OS öppnar sig 
2026 eller senare. 

Stefan Lindeberg,  
ordförande 
SOK

”... THE GAMES MUST BE … MORE DIGNIFIED, MORE DISCREET … MORE INTIMATE, AND, ABOVE ALL, LESS EXPENSIVE.” …  
”THE OLYMPIC GAMES NOW STAND AT THE PARTING OF THE WAYS AND – WE NEED SWEDEN.”

(Baron Pierre de Coubertins, maj 1909)

En grusgrop i Tullinge i Botkyrka kommun förvandlas till skidstadion med plats för alla nordiska grenar.

Flottsbrobacken var tänkt för slopestyle, skicross och parallellslalom. Med hjälp av schaktmassor skulle 

backen göras högre och längre. Schaktmassor från stora byggprojekt i Stockholmsområdet skulle 

användas här. Massor som kunde användas här i stället för att tippas långt utanför länet. 
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SOK 100 år

LÖRDAGEN DEN 27:e APRIL fyllde SOK 
100 år. Jubileumsdagen firades utan några 
special evenemang. Med det ståtliga firan-
det av Stockholms-OS 2012 året innan, 
med bland annat en stor bankett med in-
ternationella gäster i Stadshuset, fanns det 
ingen anled ning att göra om samma sak ett 
knappt år senare.

Men SOK:s historia är några år äldre än 
de 100 år som uppnåddes 2013.

Innan den permanenta olympiska kom-
mittén bildades 1913 hade det inför varje spel 
bildats en temporär kommitté.

Efter succén 1912 uppmanade Pierre de 
Coubertin sin gode vän Viktor Balck att 
bilda en permanent kommitté.

Vid den tiden fanns det två stora idrotts-
organisationer; Sveriges centralförening för 
idrottens främjande (CF) och Riks idrotts-
förbundet (RF).

CF stödde förslaget på en permanent 
kommitté medan det inom RF fanns många 
som ansåg att det var bra som det var.

I april 1913 hade RF:s överstyrelse ett 
möte där frågan behandlades. Kronprins 
Gustaf Adolf var ordförande vid mötet och 
föreslog att man bildade en permanent 
kommitté med namnet Sveriges Olympiska 
Kommitté. Kronprinsens ord vägde tungt 
och RF:s överstyrelse kunde till slut rösta 
enhälligt för förslaget.

Den 27:e april kunde Kronprins Gustaf 
Adolf leda SOK:s första möte där fem her-
rar från RF respektive CF bildade den första 
styrelsen.

En stor fråga i SOK:s barndom var om 
man skulle införa olympiska vinterspel. Ita-

lien hade redan 1911 föreslagit detta. Viktor 
Balck ansåg att det inte fanns någon anled-
ning till att införa vinter-OS. Sedan 1901 
arrangerades Nordiska Spelen som var Vik-
tor Balcks egen version av ett vinter-OS 
men bara öppet för nordiska deltagare. IOK 
beslöt att arrangera en vintersportvecka i 
Chamonix 1924 trots svenskt motstånd men 
med 31 svenska deltagare. En vecka som blev 
en succé och som i efterhand fick status som 
de första vinterolympiska spelen. Två år 
senare, 1926, arrangerades Nordiska Spelen 
för sista gången.

SOK:s ekonomi var god under de första 
decennierna. Så god att staten ansåg att den 
inte behövde stödja OS-deltagandet i lika 
hög grad som SOK önskade. Det berodde 
på i första hand de lotterier som SOK 
arrangerade och som gav stora överskott.

1934 fick SOK en ny ordförande. Kron-
prins Gustaf Adolf ersattes då av sin son 
Prins Gustaf Adolf som var ordförande till 
1947 då han omkom i en flygolycka på Kast-
rup, Danmark. Prinsen ersattes av en annan 
Prins – Bertil.

– Jag hoppas att ni kommer att trivas med 
mig, sade Prinsen vid sitt första sam-
manträde.

Det gjorde idrotten och Prinsen var en 
stor svensk olympisk supporter ända fram 
till sin död 1997.

Under åren 1937 – 1945 förde den olym-
piska rörelsen en tynande tillvaro både 
nationellt och internationellt. Under krigs-
åren hade SOK:s arbetsutskott bara ett enda 
sammanträde.

1946 tar verksamheten fart igen och  
bland annat skickar 
SOK ett brev till 
IOK där man anmä-
ler sitt intresse för 
att arrangera vinter-
OS. I brevet sägs det 
där emot inget om 
när man kan tänka 
sig detta.

1953 demokratise-
rades SOK till en 
del. Centralfören-
ingen var inte längre 
garan terade en plats 
i styrelsen utan nu 
blev det fria person-
val.

35 år senare, 1988, 
var det dags för 
ytter ligare ett viktigt 

steg i demokratiseringen av SOK som då 
blev en förening med special förbunden som 
medlemmar med lika röst rätt. Den tidigare 
personliga rösträtten för svann utom för 
IOK-medlemmarna.

1953 antog SOK att Melbourne, som 
skulle genomföra sommarspelen 1956, skulle 
få svårt med ridsportgrenarna på grund av 
stränga karantänbestämmelser. IOK fick ett 
erbju dande från SOK och ett år senare vann 
Stockholm efter en omröstning ridsport-
delen.

Ryttarspelen omsatte 2,5 mkr, cirka 32 
mkr i dagens penningvärde. Staten tjänade 
mest på arrangemanget, 280000:- kronor i 
nöjesskatt medan Ridsporten fick nära 
250000:- kronor. SOK:s vinst stannade vid 
62000:- kronor.

I början av 1960-talet gjorde SOK sina 
första sponsoravtal och 1963 kunde SOK 
fördela de första sponsormedlen till för-
bundens OS-förberedelser.

I slutet av decenniet inrättades ett OS-
kansli vid sidan om RF:s internationella 
avdelning där Wolf Lyberg och Gunilla 
Lindberg vid sidan av sina normala arbets-
uppgifter fick ta hand om de administrativa 
OS-förberedelserna.

Under 1970-talet var ekonomin ett stän-
digt bekymmer för SOK men 1976 inleddes 
en ny era inom SOK då Carl-Gustav Ander-
berg valdes till ny AU-ord förande. ”Cege” 
såg möjligheterna att starta om och utveckla 
SOK:s kommersiella del. Allt för att för-
bättra möjligheterna för de aktiva att förbe-
reda sig inför OS.

Under ”Cege:s” ledning startade sam-
arbetet med ATG i Olympiatravet och 

Anders Gustafsson har varit med i SOK:s Topp- och talangprogram sedan 

starten 1998. Foto: Jack Mikrut, SOK.

Prins Bertil hoppades att idrotten skulle trivas 

med honom. Prinsen var SOK:s ordförande i 50 

år. Foto: TT.
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siering måste hittas för att kunna fortsätta 
satsningen på talanger.

Stefan Lindeberg, ordförande sedan 
2000, formade då med styrelsen en ny plan 
som gick ut på att ha färre företag som sat-
sade mer i utbyte av större olympisk expo-
nering.

Redan efter ett år hade sponsorintäkterna 
vänt uppåt och överträffade tidigare nivåer. 
2011 nådde SOK 40 miljoner kronor i spon-
sorintäkter. Styrelsen satte då upp målet att 
fördubbla intäkterna på fem år till 80 miljo-
ner kronor 2016. Ett mål som kunde infrias 
redan 2013.

SOK fick nu möjligheter att besluta om 
ytterligare aktiviteter för att stärka talangut-
vecklingen och startade 2013 ett nytt så kall-
lat utmanarstöd för att tillsammans med 
förbunden förbereda fler unga idrottare för 
slutsteget till världstoppen.

Styrelsen insåg också betydelsen av att fler 
blev delaktiga i den olympiska idén. Väck 
”den olympiska drömmen” blev ett tema 
som ledde till flera olika aktiviteter för barn 
och ungdomar som till exempel Olympic 
Day och Youth Olympic Camp.

2012 bildades Svenska Olym pier. Alla 
som deltagit i ett olympiskt spel är väl-
komna och i dag har sällskapet drygt 1500 
medlemmar. n

 

Nordea i Olympiafonden. Två samarbeten 
som fram till 2013 gett SOK nära 400 miljo-
ner kronor till OS-förberedelser.

I 24 år, fram till årsmötet 2000, ledde 
”Cege” SOK med fast hand. Alltid med de 
aktivas bästa som ledstjärna och värnande 
om SOK:s självständighet.

Hela 1990-talet präglades av åter-
kommande samråd med förbunden och 
diskus sioner i styrelsen hur medlen kunde 
ökas, styras bättre för högre effekt och 
användas mer långsiktigt.

Två projekt startades tillsammans med 
RF, Centrum för Prestationsutveckling och 
Olympisk Support. Projekt med utveckling 
som syfte för både idrotten och tränare.

OS i Lillehammer 1994 blev en rejäl väck-
arklocka. Det dåliga medaljutfallet satte 
igång diskussionerna om att rikta pengarna 
tydligare och kunna arbeta mer långsiktigt. 
SOK började styra upp stödet hårdare men 
utan utökade resurser fanns ingen möjlighet 
att långsiktigt stödja talanger.

I samband med Stockholms kampanj för 
sommar-OS 2004 fanns det en överens-
kommelse mellan näringslivet och staten 
om ett talangprogram om Stockholm skulle 
få spelen. Trots att Stockholm inte fick spe-
len fanns ändå ett fortsatt intresse att stödja 
OS-idrotten.

OS-generalen Olof Stenhammar kunde 
efter hårt och intensivt arbete samla 20 av 
Sveriges största företag i konstellationen 
Olympialaget.

Efter spelen i Nagano 1998 var lösningen 
i princip på plats för ett olympiskt Talang-
program.

Olympialaget och staten skulle bidra med 
tio miljoner vardera per år fram till 2005.

Efter framgångarna i Sydney 2000 utma-
nade staten näringslivet. Om närings livet 
ökade insatsen till 15 miljoner skulle staten 
satsa lika mycket. 2002 var utök ningen på 
plats. Effekten av det unika samarbetet mel-
lan näringsliv och stat blev att Turin 2006 
blev de framgångsrikaste vinterspelen hit-
tills.

När Olympialaget upplöstes hamnade 
SOK i ett nytt läge. Nya former för finan-

T.v.: Olympiastadion under de olympiska spelen 1912. Foto: Centralföreningen.

Samarbetet mellan SOK och ATG i Olympiatravet startade 1979 och har fram till 2013 gett SOK ett 

bidrag på 195 miljoner kronor. Foto: SOK.
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OS till Sverige

DEN 31 JULI 2013 fick Jöran Hägglund i 
uppdrag av den samlade svenska idrottsrö-
relsen att utreda förutsättningarna för ett 
olympiskt vinterspel i Stockholm 2022.

Detta sedan Sveriges Olympiska Kom-
mitté (SOK), Riksidrottsförbundet (RF) 
och Svenska Handikappförbundet/ Sveriges 
Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) efter 
ett unikt möte med alla specialförbund i 
juni beslutat om att utreda förutsättning-
arna för ett vinterspel i Stockholm.

Jöran Hägglund överlämnade sin utred-
ning till den samlade idrotten i början av 
oktober och slutsatsen i utredningen blev:

”Utredningen visar att det ur 
ekonomisk, teknisk och snömässig 
synpunkt är möjligt att genomföra 
vinter-OS och Paralympics i Stockholm 
2022 utan statlig finansiering”

De tre organisationerna beslöt efter sam-
råd med specialförbunden att fortsätta arbe-
tet med en ansökan. Stödet inom idrotten 
var starkt. Många pekade på att ett OS 
skulle ge ny energi till den egna idrotten 
oavsett om man fanns med på det olym-
piska programmet eller inte. 

Men innan man skulle kunna fatta ett 
definitivt beslut skulle de tekniska och eko-
nomiska förutsättningarna utredas mer.

Den första utredningen kom fram till att 

nästan alla grenar skulle kunna avgöras i 
Stockholm. Några grenar måste läggas i Åre 
för att få den fallhöjd som krävs.

Tillkommande investeringar i nya arenor 
och anläggningar i Stockholm och Åre 
skulle bli begränsade.

Ett OS och Paralympics i Stockholm låg 
också tidsmässigt bra till med planerad 
bostadsutbyggnad och förbättringar i kol-
lektivtrafiken.

Statistiken visar att Stockholm vädermäs-
sigt kan arrangera vinterspelen. Även snö-
fattiga vintrar är det fullt möjligt att genom-
föra ett vinter-OS. Kostnaden för att produ-
cera snö på konstgjord väg fanns med i 
budgeten.

Genomförandebudgeten var balanserad 
på cirka tolv miljarder kronor utan statliga 
medel vilket kan jämföras med de tio  mil-
jarder som spelen 2010 i Vancouver kostade 
samt vad arrangörerna av spelen 2018 i  
PeyongChang, Sydkorea, har budgeterat, 
tio miljarder.

Viktigt att notera är att Internationella 
Olympiska Kommitténs bidrag till gemom-
förandebudgeten ligger på cirka fem miljar-
der kronor. Utöver detta räknade utredaren 
med sponsoring, biljettförsäljning och 
övriga intäkter som tillsammans med IOK:s 
bidrag skulle täcka kostnaderna.

Kostnaderna för nyinvesteringar i arenor 
och anläggningar i Stockholm var unikt lågt 
och beräknades till cirka 2,5 miljarder kro-
nor vilket skulle finansieras av privata och 
offentliga medel och komma att ha ett lång-
varit efterbruk till gagn inte bara för Stock-
holms-idrotten utan för hela den svenska 
idrotten.

Den 14:e november anmälde SOK till 
IOK att man avsåg att ansöka om vinter-
OS. Denna anmälan var nödvändig för att 
över huvud taget kunna vara med i den fort-
satta processen och avsikten var att göra en 
ännu grundligare utredning med alla parter 
för att se det realistiska i en ansökan.

En fördjupad undersökning startades 
också med hjälp av internationella experter. 
Den utredningen skulle vara klar i slutet av 
januari men redan den 17:e januari beslu-
tade den politiska majoriteten att inte gå 
vidare med frågan.

Idrottens vädjan om att politikerna skulle 
vänta med ett beslut tills den nya utred-
ningen var klar klingade ohörd. Den nya 
utredningen visade att projektet var ännu 
starkare än vad förstudien visade men möj-
ligheterna att ansöka om ett vinter-OS till 
Stockholm 2022 var förbi. n

Vinteridrott i stadsmiljö var en del av det olympiska konceptet i en OS-ansökan för spelen i Stockholm 2022. Foto: TT.
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Internationell utblick
DET INTERNATIONELLA samarbetet inom 
den olympiska rörelsen är en viktig del av 
SOK:s ansvar. Möjligheten att påverka 
idrottens utveckling utifrån våra värderingar 
och intressen skall utnyttjas. Det gäller ock-
så de nationella olympiska kommittéernas 
intressen beträffande rättigheter, marknads-
föring och ekonomi inom den olympiska 
rörelsen.

 Den idrottspolitiska verksamheten inom 
den Olympiska rörelsen har ökat väsentlig 
under de senaste decennierna. SOK har, sär-
skilt genom sin generalsekreterare Gunilla 
Lindberg, en aktiv roll inom IOK, ANOC 
(Association of National Olympic Commit-
tees) och Europas Olympiska Kommittéer 
(EOC) inom styrelser och kommissioner.

 Arne Ljungqvist är numera hedersleda-
mot inom Internationella Olympiska Kom-
mittén. Han har under året behållit sitt ord-
förandeskap i IOK:s medicinska kommis-
sion och var dessutom vice ordförande i 
WADA till i november 2013. Arbetet med 
kampen emot doping har största prioritet 
inom IOK.

Vid IOK:s session i Buenos Aires i sep-
tember 2013 invaldes Stefan Holm i IOK:s 
aktiva kommission vilket också innebär att 
han är fullvärdig IOK-ledamot de kom-
mande åtta åren.

 Gunilla Lindberg har som ledamot av 
IOK:s exekutivkommitté och som medlem 
av IOK:s koordinationskommissioner för 
Sotji 2014 och Rio de Janeiro 2016 fört de 
nationella olympiska kommittéernas talan 
och värnat om NOC:s rättigheter vilket 

resulterat i betydande förbättringar gällande 
ackrediteringsfrågor, marknadsföringsfrågor 
och utökade program inom Olympic Soli-
darity. Hon är också ordförande i IOK:s 
koordineringskommission för vinter-OS i 
Pyeong Chang 2018.

Vid ANOC:s General Assembly i Moskva 
i april 2012 valdes Shejk Ahmed Al Fahad-Al 
Sabah från Kuwait till ny ordförande i orga-
nisationen. 

 Gunilla Lindberg har fortsatt mandat 
som ANOC:s generalsekreterare. 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 ANOC:s Extraordinary General 
Assembly som ägde rum i Lausanne den 8 
juni 2013 antogs de nya stadgarna och 
moderniseringskommissionens förslag till 
arbetsplan för det kommande året. 

 Vid IOK:s 125:e session i Buenos Aires 
den 4–7 september 2013 valdes Thomas 
Bach, Tyskland, till ny IOK-president efter 
avgående Jacques Rogge som varit IOK:s 
President sedan 2001. Inte mindre än sex 
personer kandiderade till presidentposten.

Vid samma session valdes också Tokyo till 
värdstad för sommarspelen 2020 efter att ha 
besegrat Istanbul i finalomgången. Madrid 
förlorade i första omgången.

 Europas Olympiska Kommittéer (EOC) 
beslöt vid sin General Assembly i Rom, 
december 2012, att införa European Games. 
Den första upplagan kommer att äga rum i 
Baku 2015 med ett 20-tal idrotter på pro-
grammet. Spelen kommer att äga rum den 
12–28 juni. n

Stefan Holm valdes 2013 in i Internationella 
Olympiska Kommittén som representant för de 
aktiva. Ett mandat på åtta år. Avgående IOK- 
presidenten Jacques Rogge tillsammans med 
nyvalde Stefan Holm. Foto: IOK.

Gunilla Lindberg är generalsekreterare i ANOC. Här leder hon ANOC:s General Assembly i Moskva. Foto: ANOC.
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Vägen till Sotji

VÄGEN TILL SOTJI 2014 började för flera 
Olympiader sedan.

För några av de aktiva som fanns med i 
Sotji väcktes drömmen om OS 2014 långt 
innan Sotji fick spelen.

För SOK:s del startade resan mer eller 
mindre samma dag som Sotji fick spelen 
den fjärde juli 2007 vid IOK-kongressen i 
Guatemala.

Med Gunilla Lindberg med i IOK:s 
koordinationskommission för spelen i Sotji 
har SOK också haft tillgång till tidig- och 
förstahands information om utvecklingen i 
Sotji.

Det mer handfasta arbetet startade efter 
spelen i Vancouver 2010.

Direkt kunde konstateras att förutsätt-
ningarna för längd- och skidskytte skulle bli 
annorlunda i Sotji jämfört med tidigare spel.

Vallateamet har undersökt den speciella 
snön som väntar. Snö med inslag av salt från 
Svarta havet ger snön en speciell struktur. 
Många tester på plats har gjorts för att få 
fram bästa, och i många fall helt nytt, mate-
rial både vad det gäller valla och skidor.

Efter spelen i Vancouver har ytterligare 
resurser lagts på prestationsutveckling runt 
landslagen och individer. Resurspersoner 
med olika specialiteter, ett förstärkt medi-
cinskt program och ett förstärkt coachpro-
gram, är några av de saker som förstärkts 
inför Sotji.

På materialsidan har resurser lagt på 
utveckling av skidor, stavar, dräkter. För att 
förbättra både teknik, fysik och kost samt 
material har SOK:s resursteam arbetat nära 
de olika landslagen.

H&M som gjorde den svenska OS-trup-
pens kläder har också gjort tävlingskläderna 
för några idrotter. Här har funktion och 
design varit viktiga och tävlingskläderna har 
gjorts i nära samarbete med idrotterna. I 
Sotji gällde det för konståkning, curling, 
slopestyle och puckel.

Hela arbetet har gått ut på att alla idrotter 
ska få bästa tänkbara förutsättningar. Små 
idrotter med få aktiva ska ha samma upp-
backning som stora med många aktiva.

Inför varje spel har SOK haft som mål-
sättning att alla aktiva ska ha varit på plats 
på OS-orten innan spelen. Denna viktiga 
del av förberedelserna har inte gått att 
uppnå på grund av brist på tillgänglighet.

I Sotji har det inte gått att genomföra för 
alla idrotter. Mycket beroende på få testtäv-
lingar och att tillgängligheten till tävlings-
områdena har varit begränsad på grund av 

byggprocessen för spelen.
Ledarteamen för de OS-aktuella idrot-

terna har dock varit på plats för att skaffa sig 
en uppfattning om OS-orten, om avstånden 
till tävlingsområde m m.

I Sotji blev det också tre olika operationer 
för SOK:s del med boende i tre OS-byar. En 
i inte alla fall helt enkel logistisk operation.

Inför Sotji var det också mycket viktigt 
att tidigt hitta platser för de olika idrotterna 
för de sista förberedelserna. Precamps i 
Europa eller på hemmaplan har varit en vik-
tig fråga att lösa.

Någon samlad precamp var aldrig aktuell 
eftersom förutsättningarna för idrotterna 
har varit mycket olika.

Längd och skidskytte valde att ha de sista 
förberedelserna i Italien, curlinglagen sli-
pade OS-formen i Schweiz medan alpint 
förberedde sig på olika platser i Sverige och 
Europa samt Damkronorna med ett hem-
maläger.

I mitten av maj arrangerade SOK som 
vanligt inför ett olympiskt spel en Olympic 
Camp för ledare, aktiva och SOK:s medar-
betare.

Den tilltänkta OS-truppen samlades för 

information om kommande spel i Ryssland. 
Campen inleddes med ett två dagars plane-
ringsmöte med coacherna efter detta anslöt 
de aktiva för ytterligare två dagars gemen-
skap. På programmet stod bland annat: 
teambuilding för coacher och aktiva, foto-
grafering och insamling av personuppgifter, 
klädprovning inför OS-kollektionen, inspi-
rationsföreläsningar, olympisk middag med 
sponsorer och de olympiska specialförbun-
den, träning, erfarenhetsutbyte, medicinskt 
möte, medieinformation, m m.

Vägen till Sotji är naturligtvis inte gratis. 
SOK har lagt stora resurser, 2011-2014 cirka 
85 miljoner kronor, i samarbete med special-
förbunden på de olika idrotterna för att de 
ska få optimala förutsättningar för att komma 
så bra förberedda som möjligt till Sotji.

Drygt 20 miljoner kronor av olympiska 
kommersiella medel satsas under OS-
säsongen 2013-2014 på aktiva ledare och lag 
i de olika vinteridrotterna.

De direkta OS-förberedelserna och OS i 
Sotji beräknas kosta drygt 60 miljoner kro-
nor under 2013 och 2014. Dessa kostnader 
täcks till största delen av det statliga OS-
bidraget. n

Tomas Mårtensson, meteorolog i SOK:s resursteam, på plats i bergen inför spelen i Sotji 2014. Foto: SOK
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aktiva och ledare för att satsa mot kom-
mande olympiska spel. Det är viktigt för det 
internationella samarbetet att Sverige deltar 
i dessa tävlingar. SOK har också ett långsik-
tigt mål med ungdoms-OS och det är att 
arrangera sommar-YOG. n

Den olympiska drömmen

I SOK:S DRÖMPROJEKT ingår aktivite-
terna OS i Skolan, Olympic Day, Youth 
Olympic Camp och Ungdoms-OS

Målet med Drömprojektet är utökad 
olympisk profilering, fler ska få större kän-
nedom och en positiv bild av det olympiska. 
Barn och ungdomar ska inspireras till dröm-
mar och fler ska ges möjligheter att hitta sin 
idrott och kanske så småningom välja att 
satsa vidare mot OS.

Detta ska ge fler aktiva i Topp- och 
Talangprogrammet och därmed starkare 
OS-trupper och fler medaljer i många 
grenar.

OS i Skolan vänder sig i första hand till 
elever i grundskolan som ska få möjligheten 
att arbeta ämnesintegrerat med OS som 
tema.

OS i Skolan ska sprida kunskap om den 
olympiska rörelsen och därmed öka elever-
nas OS-intresse samt uppmuntra eleverna 
till bättre samarbete. 

Ytterligare viktiga syften är att framhäva 
glädjen i idrott samt inspirera eleverna till 
mer rörelse i vardagslivet.

35 Olympic Days genomfördes under 
2013 med cirka 15000 deltagande barn och 
3000 föräldrar på plats.

På en Olympic Day erbjuds barn och 
ungdomar att pröva på olika idrotter och 
vara i ett olympiskt sammanhang. En 
Olympic Day är fylld av inspiration och 
utmaningar och alltid med glädjen i fokus. 
SOK samarbetar med lokala arrangörer och 
föreningar för att genomföra ett evenemang. 
Under 2013 var över 300 föreningar från 48 
idrotter engagerade i genomförandet. På en 
Olympic Day får barnen tillfälle att träffa 
och lära känna olympier.

YOC eller Youth Olympic Camp är i 
huvudsak större samlingar för aktiva och 
tränare inom SOK:s utmanarstöd. YOC är 
en träningscamp för unga aktiva från de 
olympiska specialförbunden får möjlighet 
till lärande, olympisk närhet och inspiration 
för att väcka olympiska drömmar. YOC ska 
bidra till att ge utmanarna underlag för ett 
eget beslut om full satsning på sin idrott.

Träningen och föreläsningar på samling-
arna genomförs under ledning av tränare 
från specialförbunden, SOK:s träningsråd-
givare, resursteam och olympier.

Ungdoms-OS finns numera både på 
europeisk och global nivå. Vart annat år, 
både för vinter och sommaridrotter, arrang-
eras EYOF (European Youth Olympic Festi-
val). YOG (Youth Olympic Games) är 

världsomspännande och arrangeras vart 
fjärde år, sommardelen första gången 2010 i 
Singapore och vinterdelen 2012 i Innsbruck. 
SOK:s uppgift är att leda och organisera det 
svenska deltagandet. Målsättningen med 
EYOF och YOG är att skapa inspiration för 

Olympic Day i Kungsträdgården i Stockholm 2013. Här fick barn möjlighet att prova på en mängd 

idrotter som till exempel fäktning. Foto: SOK.

Brottaren Hjalmar Sjöberg och boxaren Anna Laurell var två populära olympier som barnen fick mäta 

sina krafter mot. Foto: SOK.
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Utmanare – stöd till framtidssatsning

DE SENASTE ÅREN har visat att rekryte-
ringsunderlaget för Topp- och Talanggrup-
pen behöver förbättras i flera idrotter.

Många idrotter har problem med rekryte-
ring, kvalitet och återväxt på talangsidan. 
Resurserna är ofta mycket begränsade för 
specialförbunden.

SOK har mot denna bakgrund valt att 
under 2013 starta ett så kallat Utmanarstöd. 
Ett projekt som sträcker sig till 2016-2017 
för både sommar- och vinteridrotter med 
syftet att skapa ett bättre underlag för rekry-
tering  av aktiva till Topp- och Talangpro-
grammet för att de sen ska fullfölja sina sats-
ningar mot världstoppen.

Utmanarstödet är ett försteg till Topp- 
och Talangprogrammet och åldersaspekten 
på de deltagande aktiva är viktig liksom 
långsiktighet i deras satsningar.

 •  Ledord är lust, glädje, vilja och utmaning
 •  Kärnan är uppföljning av träning, kapa-
citets- och resultatutveckling

Upplägget är att de olympiska specialför-
bunden själva formar och leder sina sats-
ningar, sköter uttagning och den nära upp-
följningen av sina aktiva. SOK ansvarar för 
central uppföljning och gemensamma akti-
viteter för alla idrotter. 

En förutsättning för Utmanarstöd är att 
grenarna har godkända kravanalyser, 
utveck lingstrappor och uppföljningsverktyg 
som satsningen ska utgå ifrån. 

Utmanarstödet ska bidra till att OSF:en 
kan göra en bättre uppföljning av lovande 
aktiva och få till en kvalitetshöjning av trä-
ningen på framförallt klubbnivå men också 
bidra till mer internationell matchning.

Målet med Utmanarstödet är att antalet 
aktiva i Topp- och Talangprogrammet, suc-
cessivt och med bibehållna kvalitetskrav, ska 
ökas från 225 till 400 aktiva 2016/2017 för 
att sedan sikta vidare mot världstoppen 
inom tre till sex år.

Youth Olympic Camp (YOC) är en viktig 
och återkommande del av Utmanarstödet. I 
juni 2013 på Bosön samlades 100 unga aktiva 
från 19 grenar tillsammans med sina 90 trä-
nare och ledare för att testas, utbildas, tränas 
och inspireras tillsammans med olympiska 
förebilder och SOK:s resursteam. n

SOK:s träningsrådgivare Leif Larsson instruerar Utmanare på Youth Olympic Camp 2013. Foto: SOK.

Alla Utmanarna samlade på Bosön för Youth Olympic Camp. Foto: SOK.

Olympierna Stefan Holm och Therese Alshammar inspirerade Utmanarna. Foto: SOK.
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SOK:s vision och bärande idéer

Svenska olympiska milstolpar

KÄRNAN I SOK:S UPPDRAG är att förbe-
reda Sveriges deltagande i OS idrottsligt och 
tekniskt samt att leda truppen i OS.

För att göra det söker SOK samarbete 
med företag och andra partners som ser vär-
det i kopplingen till det olympiska.

”Konkurrenskraftiga” svenska OS-trup-
per sammanfattar uppdraget.

SOK är en stödorganisation. Det är de 
olympiska specialförbunden (OSF), som 
har huvudansvaret för utvecklingen av sin 
idrott.

SOK ska bidra till att förstärka det OSF 
kan göra med egna resurser. Genom att 
ställa kvalitetskrav som villkor för stöd, 
samla kunnande och bygga gemensamma 
verktyg kan SOK bidra till effektivitet och 
kvalitet. Framgång bygger på ett nära sam-
arbete.

Det är också självklart att satsningen ska 
ske inom ramen för etiska korrekta metoder.

Lika självklart är att se idrotten som en 
del i de aktivas totala livssituation.

Idrottsgrenar med individer och lag som 
har potential för världstoppen prioriteras. 
Alla OS-idrotter värderas lika.

Stödet koncentreras så att de aktiva i 
Topp- och talangprogrammet får möjlighet 
att fullt ut göra det som krävs. Stödet läggs 
på toppen av OSF-satsning. Stödet är riktat 
för individer och lag med potential att nå 
medaljkapacitet och skräddarsys med hän-
syn till idrott och den aktives behov. Det 
individuella stödet grundas på en flerårig 
utvecklingsplan som preciseras varje år.

De aktiva kunna göra det som krävs för 
en internationell satsning mot världstopp i 
den utvecklingsfas de är inne i utan kom-
promisser av resursskäl. Utvecklingen av 
insats, kapacitet och resultat följs upp 
löpande för alla aktiva i gruppen. Uppfölj-
ningen styr om den aktive ska vara kvar i 
programmet.

OSF ska ha ett elitprogram som sträcker 
sig fram till nästa OS och en årlig landslags-
plan samt en kravanalys, utvecklingstrappa 

och uppföljningsprogram. Det är grunden 
för de individuella utvecklingsplaner som 
krävs.

Stödet kanaliseras via OSF till i första 
hand internationell träning- och tävling och 
tränarstöd.

SOK organiserar gemensamt medicinsk 
support, testning, mentorstöd, camps, semi-
narier m m. Den aktive får förutom verk-
samhetsstöd via sitt specialförbund även 
rådgivning för anpassning av studier/arbete 
och ekonomiskt stöd via ett stipendiesys-
tem.

SOK:s vision är:
• En framgångsrik idrottsnation 

med medaljkapacitet i många 
idrotter

• 20 medaljer varav fem guld  
vid sommar- och vinter-OS  
2020 och 2022. 
 

1913 Sveriges Olympiska Kommitté bil-
das. Kronprins Gustaf Adolf SOK:s 
första ordförande.

1934 Prins Gustaf Adolf tar över ordfö-
randeskapet.

1936 SOK:s emblem godkänns

1947 Prins Gustaf Adolf omkommer i en 
flygolycka. Prins Bertil ny ordfö-
rande.

1953 SOK erbjuder sig att arrangera 
ridsportdelen av sommarspelen 1956 
eftersom de australiska karantäns-
bestämmelserna sätter stopp för 
höästarna.

1956 De olympiska ryttarspelen avgörs i 
Stockholm.

1960 SOK:s första kommersiella avtal 
skrivs på.

1976 Carl-Gustav Anderberg ny AU-
ordförande

1979 Premiär för Olympiatravet i samar-
bete med ATG

1985  Förbundskaptensträffar startas

1988 Olympiafonden startas i samarbete 
med Nordea.

 SOK:s stadgar förändras. SOK 
blir en förening med de olympiska 
specialförbunden som medlemmar 
med lika rösträtt.

1989  Gunilla Lindberg utses till general-
sekreterare

1992 Centrum för prestationsutveckling 
som senare blir Olympisk Support 
– ett samarbete SOK-RF för att 
stimulera nytänkande och utveck-
lingsbenägenhet hos tränarna.

1997 Sommar OS ansökan ”Stockholm 
2004” går till final

1998 Topp- och talangprogrammet star-
tar. Ett unikt samarbete idrotten-
staten-näringslivet (Olympialaget)

2000 Stefan Lindeberg väljs till ordfö-
rande. OS i skolan startas

2004 OS i Aten och den bästa svenska 
sommartruppen i modern tid

2006 OS i Turin blir det bästa svenska 
vinter OS genom tiderna med 14 
medaljer

2010 Drömprojektet och Olympic Days 
skapas

2011 SOK:s styrelse sätter upp ett nytt 
mål för kommersiella intäkter. Dessa 
ska fördubblas till 80 miljoner kro-
nor 2016.

2012 OS i Stockholm hundra år. Detta fi-
ras bla genom att sällskapet Svenska 
Olympier bildas och 700 st Olympi-
er marscherar in på Olympiastadion

2013 SOK fyller 100 år. Utmanarstödet 
startar. SOK når målet om fördubb-
lade kommersiella intäkter 2016. 
Arbetet med att få vinter OS, Stock-
holm 2022, till Sverige inleds. 
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Stöd till idrottsutveckling
Tilldelat stöd via dialogen inom SOK:s topp- och talangprogram inkl stipendier och resurspersoner.
Beloppen är en summering till gren- resp förbundsnivå av stöd baserat på individuella utvecklingsplaner och behov för olika lag.
Stödet är 2013 finansierat dels av SOK:s sponsormedel dels av statliga medel via RF (s k riktat stöd).

SOMMARIDROTTER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Badminton 647 1 141 1 207 1 046 798 1 037 998 1 346

Baseboll 300 260 0 0 0 0 0 0

Basket 0 650 600 520 558 1 081 1 200 1 510

Bordtennis 957 1 224 1 717 1 149 575 1 417 1 718 2 129

Boxning 381 592 892 1 212 1 555 1 377 1 068 530

Brottning 3 292 3 214 4 278 3 214 2 660 3 860 4 156 5 522

Bågskytte 595 1 375 568 0 0 0 0 338

Cykel landsväg 414 336 364 564 701 661 882 991

mountainbike 549 415 540 500 337 284 147 480

Fotboll 616 1 206 1 353 732 920 1 752 880 950

Friidrott 2 533 2 955 3 120 2 149 2 603 2 652 2 263 2 446

Fäktning 1 035 1 187 1 178 1 108 1 106 1 300 817 1 426

Golf 418 1 125 980 1 370

Gymnastik 324 373 372 0 170 468 664 1 149

Handboll 290 500 935 1 300 1 384 2 255 1 354 1 750

Judo 1 944 2 332 1 655 1 495 1 655 1 761 2 390 2 620

Kanot racing 1 287 2 361 1 733 1 047 1 515 1 832 1 850 1 775

slalom 0 145 0 0 0 0 0 70

Landhockey 0 0 0 0 0 100 50 0

Modern femkamp 541 823 1 051 0 0 50 0 50

Ridsport dressyr 175 0 755 235 280 80 820

3537hoppning 0 350 765 275 460 1 200 1 216

fälttävlan 493 653 1 052 230 800 1 471 1 989

Rodd 1 166 1 698 1 312 728 863 1 138 819 647

Rugby 100 50 50

Segling 2 318 3 725 3 202 3 118 3 711 5 054 3 406 2 804

Simning simning 2 187 3 233 3 253 862 1 167 2 619 3 310 2 078

simhopp 354 458 408 184 255 636 364 100

Sportskytte pistol 301 333 0 0 0 0 0

1 615
gevär 383 861 737 727 722 771 81

lerduva 808 1 664 872 637 1 209 1 670 1 446

gemensamt 1 189 603 30 0 0 0 0

Taekwondo 0 775 791 1 831 1 642 2 199 1 741 1 880

Tennis 414 495 710 1 554 1 352 1 191 1 346 1 452

Triathlon 0 212 266 226 383 376 285 214

Tyngdlyftning 0 0 0 0 0 0 0 130

Summa sommaridrotter 25 493 36 149 35 716 26 643 29 799 41 517 38 290 40 959
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VINTERIDROTTER 2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013 2013

Bob och rodel 0 400 0 0 0 0 0 0

Curling 1 264 1 111 1 289 1 879 1 672 1 995 2 886 3 963

Ishockey 1 582 2 202 3 314 2 086 2 340 1 788 2 272 3 145

Konståkning 1 054 671 921 961 992 1 170 1 344 1 668

Skidor alpint 1 786 4 597 5 389 4 538 2 789 4 415 4 743 5 874

backhoppning 340 550 510 0 0 0 0 0

freeski puckel 2 114 2 189 1 780 1 862 1 798 1 832 1 621 1 750

freeski skicross 220 1 545 1 827 1 194 1 731 1 867 2 313

freeski slopestyle 520 425 1 157

längd 1 413 1 788 1 924 3 537 3 335 3 417 4 995 5 323

snowboard alpint 610 915 709 674 0 0 0 0

snowboard bordercross 266 293 189 0 0 0 0 0

snowboard halfpipe/
slopestyle

0 0 0 0 0 0 650 992

Skidskytte 1 446 1 835 2 041 2 037 1 737 1 919 1 015 2 204

Skridsko 593 851 620 1 287 651 654 25 146

Summa vinteridrotter 12 468 17 622 20 231 20 688 16 508 194 41 21 843 28 535

ÖVERSIKT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sommaridrotter 25 500 39 100 35 700 26 600 29 800 41 500 38 300 41 000

Vinteridrotter 12 500 17 600 20 200 20 700 16 500 19 400 21 800 28 500

Gemensamt 11 700 11 200 11 500 10 100 10 500 14 400 15 600 16 800

Totalt stöd 49 700 67 900 67 400 57 400 56 800 75 300 75 700 86 300

Redovisningen för vinteridrotter ändrad till kalenderår för 2013.  

I Gemensamt ingår bl a medicinsk support, resurspersoner, rådgivning, tester, utbildningsaktiviteter och utvecklingsprojekt.

År 2013 tillkommer Utmanarstöd till olika idrotter och för gemensamt stöd/aktiviteter.
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EYOF, vinterspel, 
Brasov

Backhoppning
Pojkar
1. Cene Prevc, Slovenien, 261 p, 2. Anze Lanisek, 
do, 256 p, 3. Thomas Hofer, Österrike, 246,5 p.
Sve plac: 42. Benjamin Larsson 84,5p, 46. Simon 
Eklund, 77p.

Konståkning
Flickor
1. Maria Stavitskaya, Ryssland 149,14 p, 2. Anais 
Ventard, Frankrike, 138,73 p, 3. Maria, Katharina 
Herceg, Tyskland, 120,97 p
Sve plac: 8. Louise Jensen 107,32 p.
Pojkar
1. Adyan Pitkeev, Ryssland, 177,10 p, 2. Yaroslav 
Paniot, Ukraina, 156,02 p, 3. Adrien Tesson, 
Frankrike, 154,12 p.
Sve plac: 8. John Olof Hallman, 123,74 p.

Skidor
5 km klassiskt, flickor
1. Anastasia Sedova, Ryssland, 13.54,0, 2. Victoria 
Carl, Tyskland, 13.56,1, 3. Natalia Neprjaeva, 
Ryssland, 13.57,7.
Sve plac: 20. Hedda Bångman 15.33,1, 45. Elina 
Rönnlund, 17.01,1, 46. Mimmi Björn, 17.04,2.
7,5 km fristil, flickor
1. Carl, 20.15,3, 2. Sedova, 20.51,7, 3. Anamarija 
Lampic, Slovenien, 21.05,5. 
Sve plac: 48. Björn 24.49,1, 57. Rönnlund 25.52,8, 
Bångman, dnf.
Sprint, flickor
1. Carl, 2. Neprjaeva, 3. Lampic. 
Sve plac: 29. Rönnlund (kvartsfinal), 31. Björn 
(tidskval).
7,5 km klassiskt, pojkar
1. Alexej Tjervotkin, Ryssland, 18.49,4, 2. Ole 
Jörgen Bruvoll, Norge, 18.58,9, 3. Marius Cebulla, 
Tyskland, 19.11,2.
Sve plac: 5. Axel Ekström, 19.24,8, 14. Viktor 
Thorn, 20.04,3, 17. Oskar Svensson, 20.08,8.
10 km fristil, pojkar
1. Tjervotkin, 24.25,0, 2. Evgenij Vakhrusjev, 
Ryssland, 24.58,6, 3. Bruvoll, 25.06,6. 
Sve plac: 11. Ekström, 25.56,3, 39. Svensson, 
27.26,5, 42. Thorn, 27.32,1.
Sprint, pojkar
1. Aksel Rosenvinge, Norge, 2. Eirik Sverdrup 
Augdal, do, 3. Lauri Vuorinen, Finland. 
Sve plac: 8. Svensson, 10. Ekström, 20. Thorn.
Stafett, mixed
1. Ryssland, 56.09,7, 2. Tyskland, 57.36,9, 3. Nor-
ge, 58.35,9. 
10. Sverige, 1.02.20,8 (Svensson, Rönnlund, Ek-
ström, Björn)

EYOF, sommarspel, 
Utrecht

Cykel
Linjelopp, flickor
1. Martina Alzini, Italien, 1.25,55, 2. Charlotte 
Broughton, Storbritannien, 1.25,55, 3. Grace Gar-
ner, do, 01.25,55.
Sve plac: 9. Ida Wånggren, 1.25,55, 11. Ida Jansson, 
1.25,55, 31. Frida Knutsson, 1.25,55.
Tempo
1. Lisa Morzenti, Italien, 13.24,55, 2. Pernille Ma-
thiesen, Danmark, 13.25,82, 3. Kseniia Tcymba-
liuk, Nederländerna, 13.35,74.
Sve plac: 8. Knutsson, 13.55,21, 22. Jansson 
14.12,27, 53. Wånggren 14.56,34.
Linjelopp, pojkar
1. Leo Appelt, Tyskland, 1.52,22, 2. Pascal Eenkho-
orn,, Nederländerna, 1.52,24, 3. Ilya Volkau, Vit-
ryssland, 1.52,41.
Sve plac: 18. Vincent Andersson, 1.52,44, 40. 
Gustaf Andersson, 1.52,51, 51. Lundmark, 1.52,56.
Tempo
1. Erlend Blikra, Norge, 12.05,70, 2. Leo Appelt, 
Tyskland, 12.06,71, 3. Szymon Sajnok, Polen, 
12.09,50. 
Sve plac: 17. Gustaf Andersson 12.42,33, 44. Lund-
mark, 12.57,16, 65. Vincent Andersson 13.12,65

Gymnastik
Flickor, lag
1. Ryssland 110.30 p, 2. Storbritannien 109.75 p, 3. 
Rumänien 108.80 p. 6. Sverige 105.50 p.
Mångkamp
1. Maria Tjarenkova, Ryssland, 54.95 p, 2. Kim 
Janas, Tyskland, 54.95 p, 3. Tyesha Mattis, Storbri-
tannien, 54.85 p. 
Sve plac: 8. Emma Larsson 53.40 p, 12. Kim Sing-
muang 52.15 p, 30. Ece Ayan 48.650 p.
Grenfinaler, hopp
1. Elissa Downie, Storbritannien, 14,475 p, 2. 
Laura Jurca, Ruänien, 14,375 p, 3. Mattis, 14,300 p.
Sve plac: 5. Larsson 13,875 p.

23.43,3 (3), 56. Markus Stenberg, 24.41,4 (5).
12,5 km individuellt, pojkar
1. Dominic Reiter, Tyskland, 36.08,0 (1), 2. An-
thony Benoit, Frankrike, 38.00,8 (1), 3. Viktor 
Plitcev, Ryssland, 38.27,9 (3).
Sve plac: 24. Brandt, 3.01,4 (6), 37. Ponsiluoma, 
44.58,5 (7), 53. Stenberg, 46.49,9 (9), 54. Forsman, 
46.57,3 (9).
Stafett, mixed
1. Ukraina, 1.25.15 (4+13), 2. Tyskland, 1.26.16 
(2+16), 3. Österrike, 1.26.37 (0+14).
13. Sverige, 1.35.06 (7+17) (Magnusson, Hagström, 
Forsman, Brandt).

Skridsko
Short track
500 m, pojkar
1. Denis Ajrapetjan, Ryssland, 43,80, 2. Emil Imre, 
Rumänien, 44,13, 3. Leonardo Alla, Italien, 44,33 
Sve plac: 23. Fabrice Suh, 47,24.
1000 m, pojkar
1. Imre, 1.33,34, 2. Tristan Navarro, Frankrike, 
1.32,98, 3. Ajrapetjan, 1.33,16.
Sve plac: 19. Suh, 1.39,67.
1 500 m, pojkar
1. Navarro, 2.20,69, 2. Daniil Sasosov, Ryssland, 
2.21,73, 3. Yoann Martinez, Frankrike, 2.22,51. 
Sve plac: 14. Suh, 2.33,01.

Skidskytte
6 km sprint, flickor
1. Kinga Mitoraj, Polen, 19.11,7 (0), 2. Dorottya 
Buzas, Rumänien, 19.34,1(0), 3. Anastasija Mer-
kushjna, Ukraina, 19.37,3 (1).
Sve plac: 16. Frida Hagström, 21.04,4 (2), 26. 
Anna Magnusson 21.32,0 (2), 56. Frida Gustavsson 
23.49,2 (7).
10 km, flickor
1. Marion Deigentesch, Tyskland, 31.32,1 (1), 2. 
Gabriele Lescinskaite, Litauen, 32.57,6 (0), 3. 
Tuuli Tomingas, Estland, 33.09.5 (2).
Sve plac: 26. Magnusson, 36.57.7 (3), 29. Hanna 
Öberg, 37.24.2 (4), 32. Hagström, 37:33.9 (5), 33. 
Gustavsson, 37.43.9 (5)
7,5 km sprint, pojkar
1. Emilien Jacquelin, Frankrike, 21.11,3 (1), 2. 
Lars-Erik Weick, Tyskland, 21.15,8 (2), 3. Viktar 
Krjuko, Vitryssland, 21.17,7 (2).
Sve plac: 28. Jonatan Forsman, 23.18,5 (2), 37. 
Oskar Brandt, 23.41,1(5), 38. Martin Ponsiliuoma, 

RESULTAT

Axel Ekström, femma på 7,5 km klassisk stil. 
Foto: SOK.
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Barr
1. Martina Rizzelli, Italien, 14,15 p, 2. Louise Van-
hille, Frankrike, 13,95 p, 3. Tea Ugrin, Italien, 
13,70 p. Sve plac: 8. Emma Larsson 11,40 p.
Fristående
1. Tjarenkova, 13.95 p, 2. Kim Janas, Tyskland, 
13,75, 3. Siliva Zarzu, Rumänien, 13,75 p.
Sve plac: 5. Larsson, 13,30 p.

Handboll
Pojkar
1. Slovenien, 2. Norge, 3. Sverige.
Bronsmatch: Sverige – Vitryssland 33-22, 
Semifinal: Slovenien - Sverige 24-23
Gruppspel: Sverige-Österrike, 30-27, Sverige- 
Nederländerna, 25-18, Vitryssland-Sverige 36-23.
Flickor
1. Danmark, 2. Ryssland, 3. Tyskland.
Sve plac: 5. Sverige
Placeringsmatch 5-6: Sverige-Ungern, 28-20.
Placeringsmatch 5-9: Sverige-Tjeckien 28-16.
Gruppspel: Sverige-Ungern 25-25, Sverige-Dan-
mark 25-21, Ryssland-Sverige, 29-28

Judo
Flickor -48 kg
1. Reka Pupp, Ungern, 2. Betina Temelkova, 
Bulgarien, 3. Andreja Leski, Slovenien, och Marta 
Gonzalez Cava, Spanien.
Sve plac: Första omg: Pupp -Nellie Einstein, 1-0.
Pojkar -60 kg
1. Giorgi Katsiashvili, Georgien, 2. Dzmitry Min-
kou, Vitryssland, 3. Hidayat Heydarov, Azerbajdz-
jan, och Alberto Gaitero Martin, Spanien.
Sve plac: Andra omg: Katsiashvili-Moustafa Abu-
Ramadan
-66 kg
1. Ismail Tjasjgov, Ryssland, 2. Petar Zadro,  
Bosnien-Hercegovina, 3. Simon Mamardashvili, 
Georgien, och Luka Harpf, Slovenien.
Sve plac: 5. Rasmus Deckart

Simning
Flickor
100 m bröst
1. Beste Samanci, Turkiet, 1.10,96, 2. Ekaterina 
Levasjova, Ryssland, 1.11,21, 3. Eleonora Clerici, 
Italien, 1.11,72. Sve plac: 12. Sara Wallberg, 1.14.03.
200 m bröst
1. Abbie Wood, Storbritannien, 2.32,87, 2. Tetjana 
Kudako, Ukraina, 2.33,35, 3. Beste Samanci, Tur-
kiet, 2.33,55. Sve plac: 12. Wallberg, 2.42,62
200 m medley
1. Greta Szilvasi, Ungern, 2.19,32, 2. Abbie Wood, 
Storbrit., 2.19,46, 3. Rosa Maria Maeso Valdes, 
Spanien, 2.19,86. 
Sve plac: 21 Wallberg, 2.32,69.
Pojkar
100 m bröst
1. Charlie Attwood, Storbritannien, 1.03,19, 2. 
Anton Tjupkov, Ryssland, 1.03,26, 3. Nikola 
Obrovac, Kroatien, 1.03,86.
Sve plac: 25. Benjamin Dzihic, 1.08,57.

100 m fjärilsim
1. Matteo Masiero, Italien, 55,37, 2. Johannes 
Tesch, Tyskland, 55,53, 3. Alberto Lozano Mateos, 
Spanien, 55,54. Sve plac: 20. Filip Svedberg, 58,79. 
100 m frisim
1. Alessandro Bori, Italien, 50,73, 2. Arsenij Ba-
damsjin, Ryssland, 51,15, 3. Marius Solaat Röd-
land, Norge, 51,68.
Sve plac: 12. Daniel Forndal, 53.52.
100 m ryggsim
1. Filipp Sjopin, Ryssland, 56,54, 2. Andrej Chlopt-
sov, Ukraina, 56,59, 3. Robert Glinta, Rumänien, 
56,65. Sve plac: 10. Petter Fredriksson, 58,59
200 m frisim
1. Hendrik Ulrich, Tyskland, 1.51,29, 2. Ernest 
Maksumov, Ryssland, 1.52,93, 3. Marc Vivas Egea, 
Spanien, 1.52,96. Sve plac: 17. Forndal, 1.56,79.
200 m medley
1. Duncan Scott, Storbritannien, 2.04,90, 2. Juan 
Casanovas Skoubo,Spanien, 2.05,85, 3. Igor Baljer-
din, Ryssland, 2.05,97. 
Sve plac: 21. Forndal, 2.12,97.
200 m rygg
1. Petter Fredriksson, Sverige, 2.04,49, 2. Dominik 
Varga, Ungern, 2.05,01, 3. Ziv Kalontarov, Israel, 
2.05,78.
400 m fritt
1. Marc Hinnawi, Israel, 3.57,73, 2. Maksumov, 
3.58,44, 3. Guillem Pujol Belmonte, Spanien, 
3.58,53. Sve plac: 20. Forndal, 4.13,00.
400 m medley
1. Igor Baljberdin, 4.24,82, 2. Scott, 4.26,28, 3. 
Casanovas Skoubo, 4.26,63.
Sve plac: 18. Petter Fredriksson, 4.44,17.
4x100 m medley
1. Ryssland, 3.46,40, 2. Italien, 3.48,02, Ukraina, 
3.49,50 
11. Sverige (Petter Fredriksson, Dzihic, Svedberg, 
Forndal) 3.55,77

Tennis
Flickor singel
1. Viktória Kužmová, Slovakien, 2. Daria Kruzj-
kova, Rysland, 3. Anastasia Detiuc, Makedonien.
Svenskornas matcher: Första omg: Mirjam Björk-
lund- Hanna Krjvatulava, Vitryssland, 7-6, 5-7, 
6-3, Sandra Örtevall- Hana Mraz, Slovenien, 6-2, 
6-3.
Andra omg: Cindy Castille, Frankrike-Björklund, 
6-0, 7-5, Örtevall-Simone Alipieva, Danmark, 6-3, 
7-5.
Tredje omg: Vera Lapko, Vitryssland-Örtevall, 4-6, 
6-4, 6-4.
Dubbel
1. Kužmová/Tereza Mihalikova, Slovakien, 2. Anna 
Gabric/Vivian Wolff, Tyskland, 3. Ana Akhalkatsi/
Mariam Bolkvadze, Georgien.
Första omg: Hana Mraz/Nika Kozar, Slovenien-
Björklund/Örtevall, 6-2, 6-0. 
Pojkar singel
1. Marko Osmakcic, Schweiz, 2. Matthias Haim, 
Österrike, 3. Stefanos Tsitsipas, Grekland 
Svenskarnas matcher: Första omg: Mikael Ymer-
Tomáš Líška, Slovakien, 6-0, 6-1, Filip Malbasic-
Ingimar Jonsson, Island, 6-0, 6-0.
Andra omg: Kacper Zuk, Polen,- Ymer, 6-3, 2-6, 
7-6, Miomir Kecmanovic, Serbien,-Malbasic, 6-2, 
6-1.
Dubbel
1. Jannik Paul Gieße/Louis Valentin Weffls, Tysk-
land, 2. Kristofer Siimar/Mattias Siimar, Estland, 
3. Malbasic/Ymer.
Svenskarnas matcher: Första omg: Malbasic/
Ymer-Lukas Dels/Arnaud Destrebecq, Belgien, 
6-2, 6-2. Andra omg: Malbasic/Ymer-Alexander 
Guskov/Pavel Kotov, Ryssland, 6-3, 7-5. Kvartsfi-
nal: Malbasic/Ymer-Ricardo Balzerani/Enrico 
Dalla Valle, Italien, 2-6, 7-6, 11-9. Semifinal: 
Kristofer Siimar/Mattias Siimar, Estland- Malba-
sic/Ymer, 7-6, 6-0. Bronsmatch: Malbasic/Ymer-
Peter Matuszewski/Kacper Zuk, Polen, 3-6, 6-4, 
10-5.

RESULTAT

Petter Fredriksson, guldmedaljör på 200 m rygg. 

Foto: SOK.

Tennisspelarna Mikael Ymer och Philip Malbasic 

vann bronset i dubbelturneringen. 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)

Elisabeth Werneman, ordinarie revisor
Thomas Lönnström, ordinarie revisor

Lars-Åke Egernäs, revisorsuppleant
Lars Olov Stéen, revisorsuppleant

Revisorer

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
Oscar Gidewall 
Hans-Christer Holmberg
Nicky Lukic 
Lars Ljung
Johan Wallberg (fr o m 05.01) 

Nutrition
Linda Bakkman
Stig Mattson
Stefan Pettersson

Generalsekreterare
Gunilla Lindberg

Verksamhetschef
Peter Reinebo

Samordning och service
Sofia Blomlöf, administration
Björn Folin, press
Mikael Gunnarzon, ekonomichef
Josefine Hådell (fr o m 08.12) PR och 
marknadskommunikation
Lotta Olsson, sponsormanager
Jesper Pettersson (fr o m 06.15) sponsor-
manager
Annnika Runström (t o m 06.15) sponsor-
manager
Linda Sandgren, information
Arash Shanazari, ekonomi
Marja von Stedink, projektledare
Lisa Sund, projektledare
Anders Åberg, IT

Sport
Thomas Engdahl, sportchef
Carina Skoog (fr o m 09.01) sportchef
Anders Wiggerud, sportchef
Glenn Östh, sportchef

Medicin
Peter Drugge
Angelica Hirschberg
Lykke Tamm
Björn Waldebäck

Prestationspsykologi  
och coaching
Olle Anfelt 
Christian Augustsson
Henrik Gustafsson
Jonas Jacobsson (fr o m 03.01)
Carolina Lundqvist (fr o m 02.01)
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Anja Pärson, alpint, ordförande 
Anna Olsson, skidor, vice ordförande
Sanna Kallur, friidrott

Jörgen Persson, bordtennis
Therese Alshammar, simning
Anna Lindberg, simhopp

Tobias Karlsson, handboll
Tommy Eliasson, ski cross

Aktivas kommitté (AK)

Bengt Jönsson

Idrottsakademins styrelse

Carin Nilsson Green, adjungerad 

Bosökommittén

Thomas Gustafson, ordförande,  
(t o m 04-23)
Anders Åberg, sekreterare
Lotta Falkenbäck
Gunilla Lindberg
Inger Lindholm
Leif Yttergren
Stig Pettersson

Tomas Persson (t o m 04-23)
Gunnar Larsson
Christer Lignell
Elisabeth Danielsson
Thomas Andersson ( t o m 04-23)
Björn Folin, adjungerad
Lisa Sund, adjungerad

Adjungerade IOA-deltagare:
Veronica Stenmark, (t o m 04-23)
Mohammad Babulfath, (t o m 04-23)

SOA upplöstes av SOK:s styrelse 2013-
08-22 för att se över ändamål, uppgift 
och konstitution.

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)

Internationella Olympiska 
Kommittén (IOK)
Gunilla Lindberg, medlem av  
IOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, hedersmedlem

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

Association of National Olympic 
Committees (ANOC)
Gunilla Lindberg, generalsekreterare

Europeiska Olympiska 
Kommittéerna (EOC)

Kommissionen för olympiska spel
Peter Reinebo

World Anti Doping Agency 
(WADA)
Arne Ljungqvist
Bo Berglund

Internationell representation

Jonas Edman, ( t o m 08.22) Peter Reinebo, ( fr o m 08.22)

Elitkommittén (RF:s referensgrupp)

Helena Lingham
Pia Carlsson Thörnqvist (t o m 2013-04-23)
Per-Axel Eriksson (t o m 2013-04-23)

Valberedning
Maria Mayer-Martins (t o m 2013-04-23)
Lennart Nilsson (t o m 2013-04-23)
Patrik Tengwall (fr o m 2013-04-23)

Stefan Rahm (fr o m 2013-04-23)
Svante Rasmuson (fr o m 2013-04-23)
Walter Rönmark (fr o m 2013-04-23)

Agneta Andersson 
Jonas Bergqvist 

Svenska Olympier
Kontaktgrupp för sällskapet

Gunnar Larsson 
Pernilla Wiberg
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SOK:s styrelse

Stefan Lindeberg 
Ordförande

Carin Nilsson Green

Vice Ordförande
Maria Damgren Nilsson 

Jerker Löfgren

Per Palmström

Vice Ordförande
 

Hans von Uthmann

Gunilla Lindberg 
Personlig IOK-ledamot

Bengt Jönsson

Katarina Henriksson Jörgen Persson
Representant Aktivas Kommitté

Mervi Karttunen
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Årsredovisning 2013

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 SOK:s stadgar samt Internationella 
Olympiska Kommitténs (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), aktivas kommitté, recognized specialidrottsför-
bund (RSF) samt av svensk medlem i IOK.

SOK är medlem i European Olympic Committees (EOC) 
samt Association of National Olympic Committees (ANOC).

SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer sty-
relse. Styrelsen består av styrelsens ordförande, åtta ledamöter; 
dels av svensk medlem av IOK med de begränsningar som 
framgår av Olympic Charter, samt en representant för de aktiva 
utsedd av SOK:s aktivas kommitté. Styrelsen utser generalse-
kreterare och verksamhetschef.

Styrelsen har under året bestått av Stefan Lindeberg (ordfö-
rande),  Carin Nilsson Green (vice ordförande), Per Palmström 
(vice ordförande), Maria Damgren Nilsson, Katarina Henriks-
son, Bengt Jönsson, Mervi Karttunen, Jerker Löfgren, Hans 
von Uthmann, Jörgen Persson (aktivas representant) samt 
IOK-medlem Gunilla Lindberg tillika generalsekreterare. Sty-
relsen har sammanträtt 9 gånger under 2013.  

Organisation och ledning
Den nationella verksamheten har under 2013 letts av Peter 
Reinebo. Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområden. 
De övergripande verksamhetsområdena utgörs av Samordning 
och Service, Sport samt Olympisk profilering och Marknad.

Den internationella verksamheten har under 2013 letts av 
Gunilla Lindberg som varit tjänstledig 80% från SOK för upp-
drag som generalsekreterare för ANOC.    

Främjandet av ändamålet och väsentliga 
händelser under räkenskapsåret
Under året har SOK, genom det sponsorfinansierade Topp-
och Talangprogrammet, skapat förutsättningar för att stärka 
den  internationella konkurenskraften för förbund samt aktiva 
och ledare. På förbundsnivå har stöden använts till bland annat 
olika tränings- och tävlingsaktiviteter och för aktiva, genom sti-
pendier, till ökad satsning på sin idrott. Under 2013 har 205-244 
aktiva tagit del av SOK:s Topp- och Talangstöd. Utmanarstöd 
till OSF, ett framtidsprojekt 2013-16, har under året startats 
med inriktning att stärka rekryteringen till Topp- och Talang-
programmet.    

Resurser för planerings- och uppföljningsdialogen med de 
olympiska landslagen har också finansierats av SOK:s sponsor-

medel. Även det resursteam, SOK byggt upp, av specialister för 
att stärka kompetens och bidra till utveckling i de olika lands-
lagens satsningar har finansierats av SOK:s sponsormedel.

Planering, förberedelser och rekognosering har genomförts 
tillsammans med OSF och deras ledare inför vinter OS i Sotji 
2014 och sommar OS i Rio 2016. Väsentliga aktiviteter har varit 
samlingen av den preliminära OS-truppen inför Sotji OS, i maj 
månad på Lillsved, samt de tre coachseminarier som hållits.

Under februari 2013 genomfördes europeiska vinter ung-
doms-OS i Brasov. Sverige deltog med en trupp om 19 aktiva 
och 12 ledare från 5 grenar. Det blev inga medaljer. Under 
augusti 2013 genomfördes europeiska sommar ungdoms-OS i 
Utrecht. Sverige deltog med en trupp om 59 aktiva och 18 
ledare från 6 grenar. De sportsliga resultaten blev 3 medaljer 
varav 1 guld och 2 brons. 

Under 2013 genomfördes 35 Olympic Days på olika orter 
runt om i Sverige. Det är en aktivitet för att sprida de olym-
piska värderingarna om vänskap och strävan efter utveckling 
samt att inspirera unga att pröva nya idrotter och väcka dröm-
men om OS. Tillsammans med cirka 330 ideella föreningar har 
totalt 15000 barn och ungdomar deltagit vid Olympic Days och 
provat 48 olika idrotter. Som inspiratörer har 29 olympier del-
tagit vid aktiviteterna.

I samband med att Sveriges Olympiska Kommitté fyllde 100 
år (1913-2013) har en jubileumsbok tagits fram.

Under 2013 inledde SOK ett samarbete med Riksidrottsför-
bundet och Handikappidrottsförbundet för att studera förut-
sättningarna för en ansökan om vinter-OS och Paralympics i 
Stockholm 2022. En förstudie gav en positiv bild av möjlighe-
terna tekniskt och ekonomiskt. Efter samråd inom idrotten och 
med Stockholm Stad, samt övriga berörda kommuner, anmälde 
SOK Stockholm till IOK som potentiell OS-värd.

SOK startade i slutet av 2013 ett helägt dotterbolag med 
anledning av en eventuell OS-ansökan för Stockholm 2022. 
Under räkenskapsåret har enbart uppstartskostnad belastat 
bolaget. Arbetet med att ta fram en OS-ansökan avses finansie-
ras med sponsormedel.     
 

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 planerades att balanseras av ett motsva-
rande överskott efter OS i Sotji 2014. Nuvarande prognos pekar 
dock på ett underskott. RF har beslutat om ett bidrag på 33 mkr 
för 2013 och 33 mkr för 2014.   
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Resultat 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Statsbidrag Not. 24 44 25 50 24 63 26 45 18

Sponsor- och licensintäkter 69 58 44 48 32 51 36 30 27

Övriga intäkter 5 7 3 5 5 5 4 5 2

Summa intäkter 98 109 72 103 61 119 66 80 47

Lämnade bidrag och stipendier -41 -32 -29 -25 -47 -51 -50 -38 -34

Olympiskt deltagande -10 -33 -1 -32 -1 -38 -1 -19 -4

Övriga kostnader -42 -44 -33 -28 -26 -29 -26 -22 -16

Summa kostnader -93 -109 -63 -85 -74 -118 -77 -79 -54

      

Finansiellt netto 0 0 1 0 1 2 2 4 1

      
Redovisat resultat 5 0 10 18 -12 3 -9 5 -6

      
Eget kapital 51 46 46 36 18 30 27 37 32

      
Medelantal anställda 30 29 25 24 20 21 19 17 14

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

Årtal 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Erhållet statsbidrag (Mkr)        33 35 34 34 40 40 40 40 30

Det riktade stödet om 22,7 mkr (2012, 21,1 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 beslutades av RS för 2013. Bidragens användning i berörda Olympiska specialförbund (OSF)  fastställs 
efter planeringsdialog och överenskommelse med SOK. 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 2013 till 69,1 mkr (2012, 57,3 
mkr) och beräknas uppgå till 79,7 mkr 2014. I dagsläget består 
SOK:s sponsorgrupp av 18 företag utöver de företag som också 
är IOK:s internationella olympiska partners. De senaste åren 
har HM och Vattenfall tillkommit som strategiskt viktiga part-
ners. Sedan länge är ATG och Nordea hörnpelare i finansiering-
en av SOK:s satsningar. Under 2013 gav Olympiatravet SOK 
ett bidrag på 7,9 mkr (7mkr) och Olympiafonden inbringade 
7,5 mkr (7,5 mkr). Sedan starten 1979 har Olympiatravet gett 
SOK 195 mkr och sedan 1988 har Olympiafonden gett SOK 
136 mkr.

Medelsanvändning    
Statsbidraget används för organisations- och projektkostnader 
för svenska truppers förberedelser för och deltagande i OS. 
Sponsormedlen finansierar stödet till OSF och aktiva främst 
via Topp- och Talangprogrammet samt inspirationsaktiviteter 
såsom Olympic Days.     

Resultat och ekonomisk ställning
SOK gör ett positivt resultat om ca 5 mkr. Ett resultat som 
överstiger budget. Det positiva resultatet beror främst på att 

SOK lyckats behålla befintliga samarbetsavtal samt att nya 
samarbetspartners tillkommit. SOK:s nya utmanarsatsning 
startades, under hösten, något senare än planerat, vilket inne-
burit att kostnaderna understiger budget. 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 ökat och detta ska-
par förutsättningar för kontinuitet och långsiktiga satsningar i 
verksamheten. 

Balansomslutningen har ökat med drygt 8 mkr, vilket förkla-
ras av att SOK fakturerat en samarbetspartner ett större belopp 
redan under december månad 2013 men som avser 2014 och 
som således ligger med i både kassa/bank och interimsskul-
derna i balansräkningen.

Det egna kapitalet uppgick 2013-12-31 till 51 mkr. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under februari 2014 genomfördes  vinter-OS i Sotji. Truppen 
bestod av 106 aktiva och 134 ledare. Resultatet blev 15 medaljer 
varav två guld, sju silver och sex brons.

Arbetet med en OS-ansökan 2022 har avbrutits sedan den 
politiska majoriteten i Stockholm stadshus valt att inte lyfta frå-
gan för beslut i stadsfullmäktige.    

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 2013 2012

INTÄKTER

Sponsor- och licensintäkter 69 110 57 329

Statsbidrag 1,4 24 142 44 238

Bidrag Olympic Solidarity 2 849 5 651

Erhållna donationer 90-konto 28 2
Övriga intäkter 1 259 1 637

Summa intäkter 97 388 108 857

KOSTNADER

Lämnade bidrag och stipendier -40 826 -32 281

Personalkostnader, arvoden 2, 4 -25 467 -24 444

Projektrelaterade OS-kostnader 4 -10 319 -33 243

Övriga externa kostnader 3,4 -15 957 -18 834

Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar 5,7 -328 -217

Summa kostnader -92 897 -109 019

Rörelseresultat 4 491 -162

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 347 482

ÅRETS RESULTAT 4 838 320

Resultaträkning
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Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 285 314

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 186 100

Fordringar hos koncernföretag 200 0

Summa anläggningstillgångar 671 414

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 875 13 127

Övriga fordringar 24 45

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 7 682 8 340

Summa kortfristiga fordringar 10 581 21 512 

Kortfristiga placeringar 9 33 054 25 482

Kassa och bank 27 915 16 520

SUMMA TILLGÅNGAR 72 221 63 928

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital 10

Balanserat resultat 46 140 45 820

Årets resultat 4 838 320

Summa eget kapital 50 978 46 140

Leverantörsskulder 3 005 1 458

Övriga skulder 822 582

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 11 17 416 15 748

Summa kortfristiga skulder 21 243 17 788

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 72 221 63 928

Poster inom linjen

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

2013-01-01--
2013-12-31

2012-01-01--
2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 4 838 320

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:

Av-och nedskrivningar 328 217

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 5 166 537

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av fordringar 3 358 -10 718

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 3 456 12 547

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 980 2 366

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag -50 -100

Förvärv av materiella anläggningtillgångar -235 -221

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -200 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -485 -321

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Lämnat aktieägartillskott -100 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 11 395 2 045

Likvida medel vid årets ingång 16 520 14 475

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets utgång 27 915 16 520



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2013

26

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Övergripande redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 - K3. Tillämp-
ningen av K3 regelverket är en förändring av redovisningsprin-
cip jämfört med föregående år. Lättnadsregeln i ÅRL 3:5 tilläm-
pas, vilket innebär att SOK inte räknat ut jämförelsesiffrorna 
för det närmast föregående räkenskapsåret i samband med 
förändringen av redovisningsprincip. Koncernredovisning har 
inte upprättats med anledning av tillämpning av Årsredovis-
ningslagens 7 kap. 3§  

Intäkts- och kostnadsredovisning
Det statsbidrag som SOK erhåller via RF ska användas för att 
täcka kostnaderna för SOK:s OS-uppdrag. Intäkter i form 
av statsbidrag redovisas i takt med att det nyttjas och då dels 
för att täcka projektkostnaderna för OS och dels för att täcka 
organisationskostnaderna för OS. Detta innebär att en större 
del av statsbidraget intäktsförs i samband med genomförandet 
av ett specifikt OS. Det innebär också att en mindre del av 
statsbidraget intäktsförs löpande under övriga år. Överskottet 
av statsbidrag som, i regel, uppstår året före OS-året reserveras 
i balansräkningen som en förutbetald intäkt och intäktsförs i 
samband med att projektrelaterade kostnader samt organisa-
tionskostnaderna för OS förbrukas 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 
göras. 

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.

Förutbetalda projektkostnader OS och förutbetalda 
statsbidrag OS    
Förutbetalda projektkostnader hänförliga till OS periodiseras 
i bokslutet som fordran då de ännu inte förbrukats. De förut-
betalda statsbidrag som erhålls för OS, periodiseras i bokslutet 
som skuld då det ännu inte förbrukats. I årsredovisningen net-
toredovisas förutbetalda statsbidrag och förutbetalda projekt-
kostnader för OS.

Tillämpningen av K3 regelverket har inneburit följande 
förändring i redovisningen mot föregående år
1. Förvaltningsberättelsen har blivit mer omfattande och har 
utvecklats ytterligare för att tydligt visa hur SOK har främjat 
ändamålet.
2. Projektrelaterade OS-kostnader som förbrukats under räken-
skapsåret har belastat resultatet för 2013, vilket tidigare år akti-
verades i balansräkningen och kostnadsfördes först i samband 
med att OS genomfördes.
3. Redovisning av SOK:s leasingkostnader har särskilt redovi-
sats i tilläggsupplysning. Upplysning om framtida minimilea-
singavgifter har också lämnats.    
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Noter

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 1,41% 3,12%

varav långtidssjukfrånvaro 55,55% 90,91%

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 5 4

Män 6 7

Könsfördelning ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 1 1

NOT 1  Statsbidrag 2013 2012

Statsbidrag organisationskostnad OS 14 692 15 572

Statsbidrag projektkostnad OS London – 19 428

Statsbidrag projektkostnad OS London, reserverat fr o m 2011 – 9 238

Statsbidrag projektkostnad OS Sotji 8 914 –

Statsbidrag projektkostnad OS Rio 536 –

Summa 24 142 44 238

Statsbidraget för 2013 uppgick till 33 mkr varav 8,9 mkr balanserats för att täcka kostnader för OS i Sotji 
2014. För 2012 uppgick statsbidraget till 35 mkr för administration, förberedelser och deltagande vid Olym-
piska spelen.     
  

NOT 2  Löner och arvoden och pensionskostnader 2013 2012

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

Kvinnor 8 9

Män 22 20

Totalt 30 29

Huvuddelen av de anställda är projektanställda specialister, knutna till SOK:s resursteam för stöd till 
landslag i de  olympiska idrotterna samt aktiva och tränare inom Topp- och Talangprogrammet. 

Löner och arvoden

Styrelse – –

Generalsekreterare, verksamhetschef och ordförandes särskilda uppdrag 1 868 1 876

Övriga anställda 14 866 13 973

Socialförsäkringsavgifter 5 184 5 605

Pensionskostnader

Styrelse – –

Generalsekreterare, verksamhetschef och ordförandes särskilda uppdrag 388 275

Övriga anställda 1 671 1 539

Övriga personalkostnader 1 490 1 176

Summa personalkostnader 25 467 24 444
Ordförandens särskilda uppdrag är att företräda SOK i externa kontakter med syfte att etablera och 
utveckla  partnerskap och kommersiella samarbeten. Generalsekreteraren är tillika styrelseledamot, i 
sin egenskap av IOK medlem.
 Samtliga pensionsförpliktelser följer allmän plan och täcks genom premier till försäkringsbolag. Inga 
avtal om avgångsvederlag föreligger. Uppsägningstiden för generalsekreteraren och verksamhetsche-
fen är 6 månader ömsesidigt.
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NOT 4  Resultat OS-uppdraget 2013 2012

Intäkter
Statsbidrag organisationskostnad OS 14 692 15 572

Statsbidrag projektkostnader OS London 2012 – 19 428

Statsbidrag projektkostnader OS Sotji 2014 8 914 –

Statsbidrag projektkostnader OS Rio 2016 536 –

Reservation gjord 2011, intäktsförd 2012 – 9 238

Summa intäkter 24 142 44 238

Kostnader

Organisationskostnad OS Sotji 2014 (2013) -14 692 –

Projektkostnader OS Sotji 2014 förbrukade (2013) -8 914 –

Projektkostnader OS Rio 2016 förbrukade (2013) -536 –

OS London 2012 – -32 576

Världs Ungdoms-OS i Innsbruck, vinter 2012 – -667

Organisationskostnad OS 2012 – -15 572

Europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter -869 –

Summa kostnader -25 011 -48 815

Resultat -869 -4 577

Projektrelaterade OS-kostnader i Resultaträkningen -10 319 -33 243

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 3,9 mkr som ska balanseras av ett mot-
svarande 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. Projektrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen i takt med att de förbrukas.   
 Projektrelaterade kostnader som uppstår ett år då det inte är OS men som ännu inte förbrukats balanseras och  
kostnadsförs  resultaträkningen i samband med att de förbrukas, vilket i regel är vid genomförandet av OS.

Den totala kostnaden för varje OS består dels av organisationskostnader OS under OS året och året innan, dels de  
projektrelaterade OS kostnaderna.    

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

NOT 5  Inventarier 2013-12-31 2012-12-31

Anskaffningsvärde IB 1 423 1 202

Årets inköp 235 221

Utrangering – –

Anskaffningsvärde UB 1 658 1 423

Ackumulerade avskrivningar IB -1 109 -892

Årets avskrivning -264 -217

Utrangering – –
Ackumulerade avskrivningar UB -1 373 -1 109

Redovisat värde 285 314

Not 3 Operationell leasing 2013 2012

Leasingkostnad under året 1 212 1 198

Summa 1 212 1 198

Leasingkostnaderna avser operationell leasing av bilar samt teknisk utrustning i form av projektoranläggning samt    
kopieringsmaskiner och skrivare. Leasingavtalen för bilarna löper på 1 år och på övrig utrustning tom 20161231.  

Framtida minimi leasingavgifter 1 år 2-5 år 6 år =>
1 220 320 0
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NOT 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea 4 253 4 291

Pågående projekt vinter OS i Sotji 2014 11 367 2 571

Reserverade statsbidrag OS i Sotji 2014 -8 858 –

Pågående projekt sommar OS i Rio 2012 – 116

Förutbetalt OSF-stöd 238 –

Övriga upplupna intäkter 39 45

Förutbetald hyra 148 148

Övriga poster 495 1 169
Summa 7 682 8 340

NOT 6  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012

Realisationsresultat fonder 532 1 059

Räntenetto 37 57

Valutakursresultat -222 -691

Utdelningar – 57
Summa 347 482

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
SOK servicebolag AB 100% 100% 1 000 136

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat
SOK servicebolag AB 556893-8426 Stockholm 136 -48

SOKSTHLOS AB 100% 100% 500 50

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat

SOKSTHLOS AB 556952-8069 Stockholm 50 –

SOK startade ett helägt dotterbolag under 2012. Verksamheten har fram till idag varit väldigt begränsad. I slutet av 2013     
startades ytterligare ett, helägt, dotterbolag med anledning av en eventuell OS-ansökan för Stockholm 2022. Detta bolag    
har inte bokslut förrän 2014-12-31 varför inget resultat är fastställt vid tidpunkten för SOK:s bokslut. Bolagens   
verksamhet är per bokslutsdatumet av ringa betydelse för SOK:s totala verksamhet.

NOT 7  Specifikation av andelar i koncernföretag 2013-12-31 2012-12-31

Anskaffningsvärde IB 100 –

Årets anskaffningar 50 100

Aktieägartillskott 100 –

Nedskrivningar -64 –

Anskaffningsvärde UB 186 100
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NOT 9  Kortfristiga placeringar

Andelar
Marknads- 

värde
Anskaffningsvärde 

Redovisat värde

Aktierelaterade värdepapper

Nordea Sverigefond 1 957 1 782 1 693

Nordea Stabila aktier 32 427 3 729 3 100

Nordea Tillväxtmarknader 8 471 1 354 1 373

Nordea Nordamerikafond 26 328 2 440 2 000

Nordea Global Real Estate Fund 1 274 1 048 1 000

Nordea Japan Fund 704 940 1 127 1 000

Nordea Euro. SM Mid Cap Equity Fund 541 2 132 2 000

Ränterelaterade värdepapper

Nordea Obligationsinvest 2 191 1 039 970

Nordea US Corporate Bond Fund 33 277 3 143 2 742

Nordea Institutionell penningmarknadsfond 3 245 3 883 3 883

Nordea US High Yield Bond 41 775 5 526 5 000

Nordea Emerging Market Bond 1 239 962 1 000

Nordea Kreditbevis Invest SRI, etisk 2 000 000 2 000 2 040

Strukturerade värdepapper

Nordea Hedgefondobligation 1 500 000 1 762 1 683

Nordea Aktieobl. Trygg AIO 2 000 000 2 035 2 040

Nordea Aktieobl. Global SRI, etisk fond 1 500 000 1 505 1 530

35 467 33 054

NOT 10  Förändring i eget kapital Årets resultat Eget kapital
Belopp vid årets ingång 320 45 820

Resultatdisposition föregående års resultat -320 320

Årets resultat 4 838 4 838

Utgående balans 4 838 50 978

NOT 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31

Personalrelaterade kostnader 2 477 2 506

Förutbetald intäkt samarbetspartner 14 375 12 500

Övriga poster 564 742

Summa 17 416 15 748

Stockholm den 14 mars 2014

Stefan Lindeberg Mervi Karttunen Per Palmström Katarina Henriksson Carin Nilsson Green
Ordförande

Hans von Uthmann Jerker Löfgren Maria Damgren Nilsson Bengt Jönsson                  Jörgen Persson

Gunilla Lindberg 
Generalsekreterare

Revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2014.

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 2013. Föreningens årsredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 21-30. 

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.

Revisorernas 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 revi-
sionsbevis 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 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 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 av-
seenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning  
per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen 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 utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Sveriges Olympiska Kom-
mitté för år 2013.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 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 våra uttalanden.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamö-
ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 21 mars 2014

Elisabeth Werneman Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté, org.nr 802002-5667 
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Samarbetspartners 2013

HUVUDSPONSORER

TEAMSPONSOR

OFFICIELLA LEVERANTÖRER

MEDIEPARTNERGREEN ADVISOR
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