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Den svenska truppen på invigningen av Europeiska Spelen  
i Minsk 2019. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Maja Åskag med guldmedaljen i tresteg från Europa- 
ungdoms-OS i Baku 2019. Foto: EOC.
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DÅ DRÖMMAR BLIR EXTRA VIKTIGA 
KÄRA MEDLEMMAR, vår planet 
befinner sig i ett globalt nödläge och 
när jag skriver dessa rader har det just 
blivit klart att OS i Tokyo flyttas ett år 
framåt i tiden. Invigningen blir nu den 
23 juli 2021. Det var ett bra beslut. Det 
var ett klokt beslut. Det var ett nöd-
vändigt beslut.

Vi är i en situation som är större än 
idrotten och jag är stolt över att den 
olympiska rörelsen har agerat snabbt, 
starkt och samlat. Idrotten har tagit 
ett stort ansvar i kampen mot sprid-
ningen av coronaviruset. 

Men det fanns en tid före covid-19. 
Före viruset. Även om den tiden kan 
kännas långt borta just nu vill jag ändå 
att den här verksamhetsberättelsen 
ska skildra det som verkligen hände 
under 2019.

Jag vill att vi ska minnas skratten un-
der Olympic Camp på Yasuragi i no-
vember när den svenska truppen tog 
form och många blivande olympier 
träffade varandra för första gången.

Jag vill att vi ska minnas alla svenska 
medaljer och prestationer som gjordes 
under Europeiska Spelen, Europaung-
doms-OS och ANOC World Beach 
Games.

Jag vill att vi ska känna stolthet över 
den OS-kampanjen som bara kom sju 
röster ifrån att få vinter-OS och Para-
lympics till Sverige 2026. Milano-
Cortina vann med 47-34, men om sju 
röstande bytt sida hade Stockholm-
Åre för första gången fått arrangera 
vinterolympiska spel i Sverige.

Kampanjen var också viktig genom att 
föra idrotten, näringslivet och politi-
ken närmare varandra. Vi i SOK fick 
många nya vänner under 2019 – och 
det ledde i förlängningen till att vi fick 
fyra nya huvudsponsorer. Tillsam-
mans med Svenska Spel, SAS, Toyota 
och Uniqlo står den svenska olym-
piska rörelsen starkare än någonsin 
tidigare. Vi kommer tillsammans att 
kunna investera ännu mer i våra stöd-
program som Topp och Talang. Ännu 
fler svenska idrottare kommer att få 
chansen att förverkliga sina drömmar.

I tidevarv som dessa blir drömmar 
extra viktiga. Jag hoppas på idrottens 
roll samlande kraft. Jag tror att när vi 
tagit oss ur kampen mot coronaviruset 
så blir spelen i Tokyo den fest som 
världen behöver.

Mats Årjes, ordförande
Sverige Olympiska Kommitté

Niklas Ekberg och Magnus Jönsson jublar efter segern mot Qatar i bronsmatchen på World Beach 
Games. Foto: AWBG

Mats Årjes i Lausanne inför omröstningen om 
vinter-OS 2026. Foto: Stina Stjernkvist/TT.
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Sveriges Olympiska Kommitté plane-
rar att skicka en trupp på cirka 145 
idrottare till Tokyo under somma-
ren 2021. Året som gick och året som 
kommer präglas av förberedelser inför 
spelen i Japan. Mission Tokyo innebär 
ett större åtagande av SOK än något 
annat spel genom tiderna. Förutom att 
ge bästa möjliga förutsättningar för en 
stor och stark trupp på plats i Tokyo 
har SOK under 2019 jobbat mycket 
ambitiös med att få perfekta förutsätt-
ningar för ett förläger i Fukuoka, hit-
tat en nyckelplats mitt i Tokyo för ett 
eget nationshus och lagt mycket kraft 
på att vända de utmaningar som finns 
med acklimatisering till en svensk 
konkurrensfördel.

Medaljpotential i 14 idrotter
SOK siktar på att skicka en bred 
svensk trupp till Tokyo med medalj-
potential i upp till 14 olika idrotter. I 
dagsläget har den presumtiva svenska 
truppen cirka 25 toppositioner, alltså 
att individ/lag vid upprepade tillfäl-
len varit bland de tre främsta i världen 
i stark konkurrens. Det betyder att 
truppen är ungefär i paritet med de 
senaste sommarspelen i London (åtta 
medaljer) och Rio (elva medaljer).

Särskild vikt vid acklimatisering
Om toppositionerade idrottare ska 
uppfylla sin medaljpotential krävs 

noggranna förberedelser. Inför Tokyo 
har SOK lagt särskild vikt vid ackli-
matisering till ett land som ligger åtta 
tidszoner bort, kräver en lång resa 
dit samt kan ha hög dagstemperatur 
i kombination med en extrem luft-
fuktighet. SOK har i ett acklimatise-
ringsprojekt gjort individuella planer 
för olika grenar och individer. Via ny 
teknik finns data kring hur idrottares 
kroppar reagerar på klimatet samt 
vilken roll cooling-produkter, kost 
och vätska kan spela. SOK har också 
bokfört vilka väderskillnader som kan 
vara av betydelse.

Förläger i Fukuoka
En viktig pusselbit är att vänja krop-
pen vid det nya klimatet och tidsom-
ställningen i god tid innan tävling. 
Därför kommer det planerade för-
lägret i Fukuoka att bli extra viktigt för 
många av idrottarna.

SOK har goda erfarenheter av Fuku-
oka inför spelen i Peking 2008 och har 
under de senaste åren haft en fantas-
tisk dialog med Fukuoka som stad. De 
svenska idrottarna kommer att ha till-
gång till faciliteter i toppklass den 
sista och avgörande tiden inför som-
marspelen i Tokyo.

Nationshus nära OS-byn
På plats i den japanska huvudstaden 
kommer SOK att ha ett nationshus i 

OS-förberedelser i fokus
UTVECKLING AV TOPP OCH TALANG

närheten av den tilltänkta OS-byn. Ett 
perfekt läge intill den nya fiskmark-
naden i Tokyo Bay med bländande 
utsikt mot bukten och den ikoniska 
Regnbågsbron. House of Scandinavia, 
arbetsnamnet för nationshuset, ligger 
angenämt placerat bara några hundra 
meter fågelvägen ifrån OS-byn.

Likt Sweden Arena i PyeongChang 
2018 planerar SOK att ha de flesta 
pressaktiviteter i huset. Huset blir 
också den centrala platsen för SOK:s 
utökade och förbättrade gästprogram. 

Flytten från 2020 till 2021
Att spelen i Tokyo flyttas från 2020 till 
2021 innebär att SOK har ett år av ex-
tra förberedelser inför spelen. Men då 
OS ska avgöras på samma tid och på 
samma platser finns redan slutfasen 
av planeringen redo att exekveras.

De svenska idrottarna kommer att 
komma till Tokyo väl förberedda.    

Med fyra nya huvudpartners i ryggen tog SOK under 
2019 sikte på framtida spel. Med ett samordnat elitstöd 
tillsammans med RF och SPK, en ny långsiktig satsning 
på vinteridrotten genom Olympisk Offensiv och ett tydli-
gare samarbete med tränare och aktiva via SOK:s stöd-
program inom ramen av Topp och Talang var 2019 början 
på något bra.

Inför Tokyo

Sarah Sjöström tränar under Olympic Camp på 
Fuerteventura, Kanarieöarna, inför OS i Rio 
2016. Foto: Jessica Gow/TT.
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Sveriges Olympiska Kommittés 
grunduppdrag är att skapa fler goda 
förebilder för unga och att skapa möj-
lighet att utvecklas inom sin idrott 
oavsett bakgrund, kön och ekonomi. 
Målsättningen är att de svenska OS-
trupperna ska ha kapacitet att ta 20 
medaljer, varav minst fem guld både 
vid vinter-OS 2026 och sommar-OS 
2028.

För att nå dit så stöttar SOK svenska 
idrottare genom olika idrottssats-
ningar. Topp och Talang är ett väl 
fungerande stödprogram som har 
bedrivits med hjälp av stöd från 
näringslivet sedan 1998. Inom ramen 
för Topp och Talang finns även några 
specialprojekt och delsatsningar.

140 i Topp och Talang
SOK:s Topp och Talang ska ge aktiva 
med potential att nå världstoppen 
möjlighet att göra en hundraprocentig 
satsning, oavsett den egna idrottens 
eller familjens ekonomi. Aktiva inom 
de olympiska idrotterna tas in i SOK:s 
Topp och Talang genom att prestera 
toppresultat på internationella mäs-
terskap eller via årliga så kallade Ta-
langselektioner. Varje aktiv som ingår 
i stödprogrammet får ett skräddarsytt 

och behovsprövat stöd. Syftet är att 
stötta det sista steget i satsningen mot 
världstoppen. Under 2019 ingick cirka 
140 aktiva i stödprogrammet.

Talang 2022
Inom ramen för SOK:s stödprogram 
finns även programmen Talang 2022 
och Tränare 2020. Talang 2022 är en 
utvecklingsinsats för unga aktiva och 
deras hemmatränare som är ett steg 
på vägen mot Topp och Talang. Syftet 
är att hjälpa unga talanger utvecklas i 
sin egen vardag tillsammans med sin 
hemmatränare och göra dem bättre 
rustade för steget upp på internatio-
nell nivå. Talang 2022 bestod under 
2019 av 38 aktiva i sommaridrotter, 
som främst satsar mot spelen 2024 
och 2028. De aktiva är uttagna efter 
nomineringar från förbund samt via 
scouting, tester och samtal. De som 
finns med i programmet får ett strate-
giskt stöd som även innefattar stöd till 
tränare på hemmaplan.

Tränare 2020
De som är tränare till aktiva i Talang 
2022 utgör även basen för projektet 
Tränare 2020. Där återfinns totalt 

56 tränare i sommaridrotter som har 
aktiva som finns med i SOK:s olika 
stödprogram. Programmet fokuserar 
på träning och prestationsutveckling 
med sikte mot världstoppen. Delta-
garna får möjlighet att öka sin kun-
skap, få del av modern teknik och de 
senaste forskningsrönen samt lära av 
varandra. Projektet startade under 
hösten 2018 och går i mål under hös-
ten 2020. Under 2019 hade gruppen 
fyra träffar med olika fokusområden 
som uthållighet/återhämtning, reak-
tionsförmåga, biomekanik samt att 
uppnå och upprepa framgång.

Topp och Talang

FAKTA/SOK:s resursteam
FYSRÅDGIVNING: Träningsplanering, fy-
siska tester, styrketräningsupplägg, teknik.

UTVECKLING: Forskningskopplingar, ut-
vecklingsprojekt, metodutveckling, kravana-
lys, utvecklingstrappor, prestationsanalys, 
prestationsteknologi, teknikanalys, taktik-
analys, motståndaranalys, dokumentation.

NUTRITION: Mat under tränings- respektive 
tävlingsperioder, dryckesprogram, viktjuste-
ring, specialkost.

MEDICIN: Akutlina, hälsokontroller, speci-
alutredningar, rehabilitering, skadeförebyg-
gande träningsupplägg, antidopingsinfor-
mation.

PRESTATIONSPSYKOLOGI OCH 
COACHNING: Tävlingsrutiner, mentala 
planer, problemlösning, coachningsstrategi, 
ledarstöd.

Peter Drugge och Jörgen Sandberg, två av SOK:s fysioterapeuter i diskussion med boxaren Adam 
Chartoi på Talangselektionen på Bosön i december 2019. Foto: SOK.

Klättraren Samuel Wingårdh maxar chins 
under övervakning av SOK:s fysrådgivare 
Dimitrios Panagiotopoulos. Foto: SOK.
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Sveriges Olympiska Kommitté har 
som mål att vinna 20 medaljer i vin-
ter-OS 2026. Under 2019 startade 
Olympisk Offensiv med Rikard Grip, 
Wolfgang Pichler, H-C Holmberg och 
Ulrika Sandmark i nya roller för SOK.

Det är en långsiktig satsning på 
aktiva. Vi har skapat ett drömlag i led-
ningen mot olympiska framgångar.

Satsningen är ett utökat stöd inom 
ramen för Topp och Talang. För att ta 
fler medaljer behöver vi fler aktiva 
som kan satsa fullt ut på sin idrott 
med bra tränare och specialister nära 
sin satsning samt med en trygg social 
situation där man inte behöver oroa 
sig för hyra, mat och hälsa.

Grip slipar OS-förberedelser
Rikard Grip anställdes som chef för 
OS-förberedelser, med ansvar att leda 
det idrottsliga tekniska förberedelse-
arbetet mot kommande spel.

- Att ta 20 medaljer är verkligen en 
offensiv satsning. Jag tror det är möj-
ligt med ökade resurser för potentia-
len finns. Det ska bli väldigt spän-
nande att jobba med alla olympiska 
idrotter och jag vill gärna fortsätta 
utveckla det viktiga och redan starka 
förberedelsearbetet inför olympiska 

spelen, säger Rikard Grip, som har lett 
längdlandslaget till 25 medaljer i de 
senaste tre olympiska vinterspelen.

Pichler med öga för talanger
Skidskyttets förre förbundskapten 
Wolfgang Pichler innehar uppdraget 
att vara övergripande ansvarig för ta-
langutveckling. Där finns ett uttalat 
mål är att få fler unga, framförallt kil-
lar 17-23 år, att ta större steg till full 
satsning med sikte på världstopp.

- Jag har i många år sett vad vi kan 
göra för att utveckla talanger till topp-
idrottare och med min erfarenhet och 
energi hoppas jag bidra till att för-
stärka den svenska talangutveck-
lingen, säger Wolfgang Pichler.

Nya utmanarprogram
Samspel med vinterförbunden inne-
bärande bland annat en analys av gre-
narnas internationella situation och 
potential mot 2026 påbörjades under 
hösten 2019, med ambition att skapa 
nya utmanarprogram med stöd till 
unga aktiva som sjösätts under 2020.
Efter spelen i Tokyo 2021 blir det som-
marförbundens tur att kliva in i olym-
pisk offensiv mot 2028. Utöver Grip 
och Pichler finns i den olympiska of-

fensivens expertpanel även represen-
tanter för forskning och kompetensut-
veckling samt tränarfrågor. 

H-C Holmberg utses till olympisk 
professor och kommer att leda offensi-
vens viktiga tränarutveckling samt 
den nya stora satsningen på verksam-
hetsnära forskning och utvecklingsar-
bete liksom tillhörande förstärkning 
av det internationella kompetensnät-
verket.

Sandmark leder Projekt Q
Simningens förbundskapten Ulrika 
Sandmark har utöver sitt ordinarie 
uppdrag varit en centralgestalt för 
att med inspiration och nya lösningar 
matcha fram fler kvinnor till tränar- 
och ledaruppdrag. 

Generellt sett så är ideellt arbete 
jämnt fördelat över könen i Sverige i 
stort. Men för ledande positioner 
inom idrotten så är det 71 procent män 
på de posterna. Kvinnor är en stor och 
outnyttjad potential av professionella 
tränare och ledare i Sverige i dag. Det 
blir en viktig del av den totala kompe-
tensutvecklingen som är nödvändig 
för Olympisk Offensiv. Satsningen går 
under namnet Projekt Q.

Olympisk Offensiv

FAKTA/Olympisk Offensiv
SOK samlar en expertpanel i ledningen för 
den nya stora idrottsliga satsningen med det 
offensiva målet att ta 20 medaljer i OS 2026 
och 2028. Här är några av namnen i expert-
panelen som tillsammans med SOK:s och 
parasportens sportchefer ska leda Olym-
piska Offensiv:

Rikard Grip, tidigare landslagschef längd 
(Games Preparations Director, ansvarig för 
tekniska idrottsförberedelser inför OS)

Wolfgang Pichler, tidigare förbundskapten 
skidskytte (Ansvarig för talangutveckling)

H-C Holmberg, professor i fysiologi (Profes-
sor i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi/
biomekanik)

Ulrika Sandmark, förbundskapten simning 
(Centralgestalt i satsningen att få fram fler 
kvinnliga tränare och ledare – Projekt Q)

 Hans-Christer Holmberg, Wolfgang Pichler, Peter Reinebo, Ulrika Sandmark och Rikard Grip på 
pressträffen där Olympisk Offensiv presenterades. Foto Magnus Andersson/TT.
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Ekonomi
SOK gjorde ett starkt år under 2019 
med ett positivt resultat på knappt tio 
miljoner kronor, vilket var bättre än 
budgeterat. Resultatet var främst en 
effekt av ett noggrant arbete med att 
minimera kostnader i kombination 
med flera nya partners, inklusive fyra 
nya huvudpartners i UNIQLO, SAS, 
Svenska Spel och Toyota. 

Totalt jobbade SOK ihop intäkter på 
drygt 85 miljoner kronor under 2019. 
Pengarna från partners är oumbärliga 
för stödprogram som Topp och 
Talang. De pengarna är grunden för 
det stöd som går tillbaka till förbund 
och aktiva. De medel som kommer in 
går ut via verksamhetsstöd och stipen-
dier. Det kan även gälla stöd för att 
åka på läger samt att få tillgång till 
SOK:s olika resursteam. Inga pengar 
som går till aktiva/förbund via stöd-
programmen kommer från statliga 
pengar.

Det statliga stöd som SOK erhåller 
är för spelen i Tokyo och Peking ett 
genomsnitt på 42,5 miljoner kronor 
per år. Det stödet används endast för 
genomförande av olympiska spel.  Det 
statliga stödet är fördelat på 45+45 
miljoner kronor för Tokyo och 40+40 
för Peking. Att ett beslut om stöd 
redan finns ger SOK en bra framför-
hållning i förberedelsearbetet inför de 
kommande två olympiska spelen.

OSF-dialoger 
Under året har SOK haft ett löpande 
och givande utbyte med de olympiska 
specialförbunden (OSF). Ordförande, 
generalsekreterare och motsvarande 
sportchef från idrottsförbunden har 
samtalet med en representant från 
SOK:s styrelse samt sportchef och 
verksamhetschef från SOK. Dessa 
OSF-dialoger har som främsta syfte 
att diskutera de långsiktiga planer 
som varje förbund behöver för att nå 
olympiska framgångar. Under 2019 
var fokus i samtal att tala med som-
marförbunden mot spelen i Paris 2024 
och i Los Angeles 2028. I dialogerna 
med vinterförbunden låg fokus främst 

på spelen i Milano-Cortina 2026.
Dialogerna är även viktiga för att 

informera om det allmänna läget i för-
bunden och på SOK, och för att hitta 
samarbetsområden som kan vara 
skräddarsydda och behovsanpassade 
för just det förbundet.

Sveriges Olympiska Akademi 
(SOA)
Syftet med Sveriges Olympiska Aka-
demi (SOA) är att koppla samman 
relevant forskning med utvecklings-
dialogen inom idrotten för att bidra 
till idrottens strävan efter excellens 
i prestation, samt att på olika plan 
bidra till utökade resurser till SOK:s 
verksamhet.

Inriktningen av SOA:s verksamhet 
inför 2019 (och 2020) är att SOA ska 
sikta på en viktig roll inom innova-
tionssystem för Sport Tech och som 
stöd för det skapa en konstellation av 
samverkande företag och andra part-
ners. En grund för stadig och uthållig 
finansiering ska också skapas för verk-
samheten. 

SOA har under 2019 genomfört tre 
delprojekt med stöd från Vinnova på 
sammanlagt 1,8 miljoner. 

Ett hållbart SOK
Under 2019 har SOK arbetat med vik-
tiga hållbarhetsfrågor på flera sätt:
• Policies, nya eller reviderade, angå-

ende personal, ekonomi, resor och 
konkret miljöarbete är beslutade 
med starkt hållbarhetsperspektiv.

• Personalarbetet har stärkts under 
året avseende mål och uppföljning 
samt hälsofrågor. Personaldoku-
mentet ”Regler och rutiner” har 
förbättrats och förtydligats. En 
arbetsplan för konkret miljö- och 
hållbarhetsarbete i vardagen har 
också tagit fram.

• Den gällande ”uppförandekoden” 
för förtroendevalda och personal 
har setts över och en tillkommande 
kod för partners planeras.

• Riktlinjer och styrning för ekono-

min finns på plats som säkrar en 
sund och stabil ekonomi med regler 
och tydlighet för placeringar, inves-
teringar och hantering. Stödet till 
idrotten är uttalat alltid första prio-
ritet.

• Samarbete med organisationer 
och företag har stärkts kring håll-
barhetsfrågor och projekt, ex med 
WWF, Naturskyddsföreningen, LO, 
Civil Rights Defenders, UN Women, 
Postkod samt Uniqlo och Vinge.

• 2026-konceptet och arbetet med 
OS-ansökan ”Stockholm-Åre” hade 
ett tydligt hållbarhetsfokus och får 
anses som en föredömlig kampanj 
i framkant både ekonomiskt, miljö-
mässigt och socialt.

• En utredning om SOK:s organisa-
tions och verksamhetsstyrning har 
initierats av styrelsen vilket innebär 
en översyn och utvecklingsarbete av 
frågorna under 2020. 

Övrig verksamhet

FAKTA/SOA
SOA är en stiftelse som bildats av SOK. Stif-
telsen ska förvaltas av företrädare för SOK 
samt för medgrundarna Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) 
och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). 

Styrelsen för SOA har under 2019 bestått av 
Mats Årjes (ordförande, SOK), Peter Reine-
bo (SOK). Sigbritt Karlsson (KTH), Karin 
Dahlman-Wright (KI) samt Lars Strannegård 
(HHS). 

Styrelsen har utsett en ledningsgrupp be-
stående av Anders Eriksson (KTH), Carl 
Johan Sundberg (KI) och Martin Carlsson-
Wall (HHS) samt med Stefan Lindeberg som 
sammankallande (SOK) och verksamhets-
ledare.

Peter Reinebo, verksamhetschef SOK
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Beslutad av årsmötet:
• Bra genomförande av det svenska 

deltagandet i OS är SOK:s priori-
terade uppdrag. Svenska olympier 
ska få de förutsättningar och förbe-
redelser som behövs för toppresta-
tion vid OS. Detta kräver fortsatt 
satsning på bra förberedelser, kva-
litet och anpassning till olika be-
hov.

• Det långsiktiga målet är att svensk 
olympisk idrott ska utveckla kapa-
citet för att kunna vinna 20 medal-
jer vid OS, både sommar och vinter, 
år 2028 respektive 2026. Konkreta 
mål ska sättas och uttalas inför var-
je OS.

• SOK ska bidra till att det går att 
nå världstoppen oavsett idrott och 
vinna medaljer i många idrotter. 
Topp- och Talangstödet är behovs-
inriktat och skräddarsytt. Stödet 
behöver stärkas och utvecklas. Ta-
lang 2022 och tränarprogrammet 
för sommaridrotterna, och mot-
svarande för vinteridrotterna, samt 
utökat kompetensstöd är insatser 
för långsiktig förstärkning.

• Målet är att fler aktiva och lag ska 
få möjlighet att satsa fullt för att 
nå och hålla sig i absoluta världs-
toppen. Långsiktiga satsningar på 
nästa våg av talanger inom OSF 
ges utökat stöd av SOK under åren 
2018-2021. Detta ska bidra till att 
rekryteringen breddas för utbygg-
nad av Topp och Talanggruppen. 
Antalet aktiva ska utökas, utifrån 
långsiktiga mål och bibehållen indi-
viduell kravnivå, med sikte på 300 i 
stödprogrammet from 2021/2022.

• Insatserna för prestationsutveck-
ling ska stärkas liksom koppling-
arna till FoU. Sveriges Olympiska 
Akademi ska fortsatt söka möjlig-
heter till nya resurser och ge ökad 
tillgång till specialistkompetens för 
den idrottsliga verksamheten. Re-
sursteamet ska kontinuerligt över-
föra nytt kunnande, verktyg och 
erfarenheter mellan idrotter samt 
till tränare och resurspersoner för 
Topp- och Talanggruppens aktiva.

• Topp och Talangstödets omfattning 
och utbyggnad kräver att intäk-
terna från marknadsföringen av de 
olympiska rättigheterna uppgår till 
i snitt 90 mkr per år tom 2022. Må-
let är att bibehålla bra långsiktiga 
samspel med nuvarande partners 
och att utveckla nya kommersiella 
partnerskap.

• Därutöver ska alternativa in-
täktskällor utvecklas, som nya typer 
av kommersiella projekt liksom för-
säljning av tjänster och varor samt 
insamlingar. Intäkterna ska använ-
das till förstärkning av Topp- och 
Talangstödet och till utökat arbete 
med idrotternas prestationsutveck-
ling samt till genomförande av akti-
viteter för unga som inspirerar och 
synliggör viktiga olympiska värde-
ringar.

• SOK ska kontinuerligt kommuni-
cera de olympiska värderingarna i 
verksamheten och då särskilt fram-
hålla vänskap, respekt för andra 
och strävan mot excellens. Olym-
pierna ska konsekvent användas 
som förebilder. Fler ska på olika 
sätt inspireras och göras delak-
tiga i det olympiska. Aktiviteter för 
unga som OS i skolan, Olympic Day 
och andra projekt är viktiga delar i 
detta. Verksamheten ska präglas av 
fair play, mångfald och hållbarhet 
samt inspiration till att utmana sina 
gränser och nå sin fulla potential.

• För att bygga nya partnerskap be-
höver de värderingar och den verk-
samhet som SOK driver exponeras 
mer. SOK ska i större omfattning 
kommunicera och söka olika sam-
arbeten med såväl offentlig, civil 
och privat sektor. SOK ska profilera 
organisationen starkare samt bred-
da och utöka partnerskap för ökad 
resursanskaffning och starkare in-
flytande i för Olympisk idrott vik-
tiga frågor.

• Framgång förutsätter ett tätt sam-
arbete mellan SOK och OSF. I all 
kommunikation ska tydliggöras 
att satsningarna inom Topp- och 

Talangstödet och arbetet inför OS 
är gemensamma projekt. Den kon-
tinuerliga dialogen mellan SOK och 
OSF ska på alla nivåer präglas av den 
insikten samt i samspelet ha en kon-
struktiv anda med sikte på utveck-
ling. Samarbetsprojekt för utökning 
av ekonomiska resurser för bägge 
parter ska prövas i större omfattning.

• Samspelet med RF samt SPK är vik-
tigt och ska inriktas på tydliga rol-
ler, kompletterande insatser och bra 
samordnad helhet. Samspelet och 
samarbete ska skapa bra effektivitet 
och ökade resurser bland annat i ar-
betet med ett samordnat och utveck-
lat elitidrottsstöd samt med ansökan 
om vinter-OS och Paralympics 2026.

• SOK ska fortsatt arbeta aktivt med 
ansökan av OS och Paralympics 2026 
med målsättning att vinna Spelen till 
Sverige. Syftet med värdskapet är 
främst att skapa nya möjligheter och 
resurser för utveckling av folkhälsa 
och idrott, både på bredden samt för 
ökad internationell konkurrenskraft, 
liksom att bidra till utvecklingsmöj-
ligheter på flera andra områden, 
många år innan och efter OS. Ett OS 
i Sverige ska vara ekonomiskt, miljö-
mässigt och socialt hållbart samt dri-
vas av de olympiska värderingarna i 
linje med IOK:s Agenda 2020. SOK 
ska också medverka till att skapa bra 
förutsättningar för en kommande 
organisation för genomförandet av 
Vinterspelen 2026 samt parallellt 
med detta långsiktigt säkra SOK:s 
organisation, verksamhet och resur-
ser.

• Det internationella arbetet ska fort-
satt inriktas på att bygga en stark 
position för svensk olympisk idrott, 
stärka de nationella olympiska kom-
mittéernas inflytande samt bidra 
till att de olympiska värderingarna 
och hållbarhetsfrågorna är i fokus. 
Mot den bakgrunden ska SOK utöka 
kommunikationen och utbytet inom 
den internationella olympiska rörel-
sen.

SOK:s verksamhetsinriktning 2019 – 2020
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En hel rad faktorer (så som tradition, 
volontärinsatser, familjestöttning, 
förbundens ansträngningar, RF:s 
elitidrottsstöd, SOK:s Topp och Ta-
langstöd, bra lagarbete och samspel 
mellan olika parter samt aktivas och 
ledares utvecklade skicklighet att lyck-
as när det gäller) håller vår internatio-
nella resultatnivå uppe på ett rimligt 
sätt, framför allt avseende ett antal 
toppresterande individer och lag. 
Men, den sammantagna bilden är att 
Sverige i den konkurrens som råder 
kommer att få allt svårare att hävda 
sig internationellt. Den gemensamma 
rapporten Samordnat Elitidrottsstöd 
1.0 (Landslagsstöd och Landslagsstöd 
X) från RF/SOK/SPK presenterar ett 
läge för svensk toppidrott där flera 
brister kan noteras. I arbetsgruppens 
analyser framgår sammanfattningsvis 
att:
1. Den sammantagna svenska in-

ternationella konkurrenskraften 
minskar (flera idrotters framgång i 
mästerskap).

2. ”Bredden på toppen”, mätt i antal 
individer i ett översta skikt (topp 50 
eller topp 100) på världsrankingen, 
har minskat betänkligt i ett antal 
tidigare framgångsrika individuella 
idrotter. 

3. Färre och färre talangfulla unga ak-
tiva väljer att satsa mot världstopp. 

4. Många toppaktivas sociala situa-
tion är ohållbar. Privatekonomin 
är svår, uppföljningen av hälsan är 
otillräcklig och en målinriktad sats-
ning görs därför i alltför stor otrygg-
het.

5. Kompetenta och närvarande trä-
nare saknas för flertalet unga aktiva 
i den mest kritiska utvecklingsfa-
sen efter gymnasiet då kraftfull 
progression av träning/satsning är 
nödvändig och kritiska livsval be-
höver göras.

6. Nästan alla förbund/landslag har 
otillräckliga resurser för att genom-
föra och/eller utveckla önskad in-
ternationell verksamhet.

7. Inom många idrotter saknas nöd-
vändig koppling till idrottsforsk-
ning som är tillräckligt bra, verk-
samhetsnära och användbar för 
toppidrotten. Detta innebär i sin tur 
att det på flera områden råder brist 
på kvalificerat kompetensstöd till 
tränare och andra ledare.

8. Det svenska ”centrala” stödsyste-
met för talangutveckling och sats-
ning mot världstopp är osynkroni-
serat och otillräckligt för de flesta 
idrotter/aktiva.

En injektion med betydande resurs-
förstärkning, inkluderande ett för-
stärkt stödsystem, är nödvändigt för 
att säkra och förbättra aktivas och för-
bunds/landslags förutsättningar att 
göra nödvändiga satsningar samt för 
att bibehålla/öka svensk idrotts inter-
nationella konkurrenskraft.

Arbetet med Samordnat Elit-
idrottsstöd 2.0
Efter att arbetet med samordningen 
av elitidrottsstödet intensifierats un-
der 2018 stod det klart att svensk 
elitidrott, för att kunna hävda sig 
internationellt, är i behov av ett re-

Samordnat elitstöd behövs 
I SVENSK IDROTT

surstillskott. Med anledning av detta 
beslutade RS och styrelserna i Sveri-
ges Olympiska Kommitté (SOK) och 
Svenska Parasportförbundet och Sve-
riges Paralympiska Kommitté (SPK) 
under hösten 2018 om att inleda ett 
projektarbete kallat Samordnat Eliti-
drottsstöd 2.0.

Utredningens arbetsgrupp (Hans 
Säfström, Parasport samt Peter Matts-
son, Liselotte Olsson, Kina Westerwall 
och Peter Eriksson RF samt H-C 
Holmberg, Olle Anfelt och Peter 
Reinebo SOK) gav en första beskriv-
ning och analys av läget inom svensk 
toppidrott och Sveriges internatio-
nella konkurrenskraft i en delrapport 
till SOK:s styrelse, Riksidrottsstyrel-
sen och Parasportförbundets styrelse i 
november 2019. 

Fortsatt arbete – hållpunkter 
och tidsplan
Utredningsgruppens rapport visar 
att den svenska konkurrenskraften i 
internationell idrott är i vikande. De 
självklara slutsatserna är att vi måste 
göra något åt det nu, att satsningen 
behöver vara tydlig och målinriktad 
samt att betydande ekonomiska resur-
ser behöver tillföras för att möjlighe-
ten till ett nödvändigt och rejält utökat 
stöd till vår toppidrott ska kunna ge-
nomföras.
Gruppen har föreslagit SOK:s styrelse, 
Riksidrottsstyrelsen och Parasportens 
styrelse följande plan för att förverk-
liga ett nytt samlat och förstärkt stöd 
till svensk toppidrott: 
• Genomföra förankringsarbete inför 

SOK:s årsmöte och RF-stämman beslutade 2017 att uppdra till sina respektive styrel-
ser att samordna elitidrottsstödet och sedan dess har ett omfattande utvecklingsar-
bete genomförts.
Svensk toppidrott befinner sig i negativ utveckling. Det stöd som ska hjälpa unga 
idrottare från ”lovande” till slagkraftiga toppidrottare har allvarliga brister, talangut-
vecklingen hackar därmed, och många aktivas förutsättningar för en satsning mot och 
i världstoppen är otillräcklig. 
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2.0 under perioden hösten 2020 
och 2021 med inriktning att ett för-
stärkt stödsystem för svensk topp-
idrott ska kunna startas någon gång 
under 2022. 

• Fullfölja och följa upp Samordnat 
Elitidrottsstöd 1.0 (Landslagsstöd 
och Landslagsstöd X) under 2020 
och 2021. Insatser inom Samordnat 
Elitidrottsstöd 1.0, liksom andra re-
levanta verksamheter och insatser, 
exempelvis utvecklingsarbetet med 
RIG/NIU och RIU ska under perio-
den synkroniseras i arbetet med att 
utveckla 2.0.

• ”RF:s Elitidrottsprogram” (RIM 
uppdraget från 2019) bör tas fram 
parallellt med 2.0 arbetet. Detta ska 
göras under 2020–21 med sikte på 
avstämning vid Riksidrottsforum 
i november 2020 och beslut vid 
Riksidrottsmötet i maj 2021. Per-
spektivet i Elitidrottsprogrammet 
behöver vara ”med sikte på 2030” 
och bör slå fast samt beskriva rikt-
linjerna för en ”ny injektion” för 
svensk toppidrott i linje med försla-
gen i Samordnat Elitidrottsstöd 2.0.

FAKTA/Högre ambition och nya mål
Att vända trenden för svensk toppidrott för bättre resultat, större re-
surser och ett starkare stödsystem kräver en högre ambition. Högre 
ambition kan symboliseras av högre mål. För Samordnat Elitidrotts-
stöd 2.0 så föreslog utredningen följande mål i relativa termer, det 
vill säga vår svenska position i förhållande till andra nationer (inom 
parentes anges Sveriges nuvarande position):

• Topp 5 – som vinterolympisk nation (6)

• Topp 10 – alla nationer, på den globala rankingen[1] (14)

• Topp 20 – som Paralympisk nation (sommar 49, vinter 24)

• Topp 20 – som sommarolympisk nation (29)

Effekten av de kommande insatserna och utvecklingsarbetet före-
slås mätas per idrott/gren parallellt och kontinuerligt utifrån två typer 
av mål:

• Starkare landslag (mäts via ranking)

• Medaljer på mästerskap (OS, Paralympics och VM el motsva-
rande)

FAKTA/Fokus för framtiden
De områden som måste fokuseras för ökad internationell konkurrenskraft 
är föga överraskande i stort en inverterad sammanfattning av nuläget:

• Fler aktiva måste ges bra möjligheter att satsa fullt ut mot eller i världs-
toppen.

• Ett antal förbund/idrotter behöver resursmässigt leverera/få möjlighet att 
leverera internationellt konkurrenskraftiga landslagsprogram.

• Utveckla tränarskapet och uppmuntra innovation, forskning och utveck-
lingsarbete för och i vår toppidrott.

Elitidrottsstödet ska satsas på SF och landslag som:

• deltar i OS/Paralympics och/eller har hög internationell klass (VM) alter-
nativt tydligt utvecklas mot den nivån.

• presenterar sin utvecklingsplan, enligt fastställd modell, och plan för inter-
nationell verksamhet och utveckling av prestationer.

• själva investerar i insatser identifierade i planen för internationell verk-
samhet och utveckling av prestationer.

• står för och genomför hållbar verksamhet som syftar till att utveckla såväl 
som att värna aktiva.

• har organisation och ledning med kapacitet att genomföra och följa upp 
planerad satsning. 

• har en metod och plan för att utvärdera och förbättra sin internationella 
verksamhet.

SOK:s fysioterapeut Peter Drugge tillsammans med skateboardåkaren Hampus Winberg på SOK:s 
talangselektion på Bosön 2019. Foto: SOK
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Samtliga SOK:s huvudpartners Svens-
ka Spel, SAS, Toyota och UNIQLO 
fanns på plats för att bekanta sig med 
tränare och aktiva. 

Magisk miljö
SOK:s hotellpartner Nordic Choice 
Hotels hade bokat upp Yasuragi för 
drygt 200 personer. Det fanns tid att 
testa att bada och finna lugnet i den 
magiska miljön med bubbliga bad, 
kalla källor och varma vrår.

Det viktigaste var att bygga laget 
inför spelen, vilket gjordes både via 
viktiga föreläsningar om ämnen som 

nutrition och acklimatisering samt 
genom lättsammare lagtävlingar. 
Daniel Ståhls bullriga skratt ekade 
ofta i lokalerna och diskusbjässen var 
även lagkapten för det lag som tog 
hem den åtråvärda bucklan i den pre-
stigefyllda lagtävlingen. 

De aktiva hann även med att lägga 
körsång till den blivande OS-låten 
samt fixa allt kring ackrediterings-
handlingar inför spelen i Japan.

Massor av kläder och skor provades. 
UNIQLO har stor erfarenhet av att 
göra kläder som är anpassat för ett liv 
i det japanska klimatet och den kun-

Bygger laget inför OS i Tokyo
OLYMPIC CAMP
över 200 blivande olympier och ledare

skapen kommer till stor nytta när de 
nu ska ta fram truppens OS-kollek-
tion. Kollektionen tas fram med tre 
områden i fokus, innovation, kvalitet 
och hållbarhet.  

Aktiva och ledare filmades och 
intervjuades inför gröna skärmar som 
i huvudsak kommer att användas i tv-
bolaget Discoverys tv-sändningar 
nästa sommar. Discovery kommer i 
första hand att använda kanal 5, kanal 
9, Eurosports kanaler samt D Play för 
att visa spelen i Tokyo.

Stenhammar hyllad
Det var en synbart rörd Olof Stenham-
mar som hyllades under OS-middagen 
under Olympic Camp. Han tilldelades 
SOK:s förnämsta utmärkelse, för-
tjänstplaketten i guld. Hela den stora 
Fuji-salen på Yasuragi applåderade 
när SOK:s generalsekreterare Gunilla 
Lindberg överräckte guldplaketten.

Olof Stenhammar drev Stockholms 

Blivande svenska olympier, ledare och SOK-personal 
samlades på den japanska spa- och konferensanlägg-
ningen Yasuragi utanför Stockholm för att börja bygga 
laget som tävla i Tokyo.
Olympic Camp bjöd på tre fullspäckade dagar av skratt, 
lagbygge och massor av information inför spelen i Japan.
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kandidatur för att få sommarspelen 
2004, och var sedan vital för att få 
svenskt näringsliv att vara med och 
starta Topp och Talangprogrammet i 
slutet av 90-talet. Stenhammar har 
också själv donerat 10 miljoner kronor 
till SOK:s talangutvecklingsprojekt, 
kallat Stall Stenhammar.

- OS har varit en dröm för mig sedan 
jag var ung pojke. När jag vara elva år 
gammal hade jag avancerade planer 
på hur man skulle kunna arrangera ett 
olympiskt spel hemma på gården 
utanför Finspång, sade Stenhammar.

I samband med en stor presskonfe-
rens under Olympic Camp gjordes 
också de första uttagningarna inför 
spelen i Tokyo. Den svenska truppen 
bestod i början av februari 2020 av 20 
idrottare och fem lag.

FAKTA/Uttagna till OS i Tokyo
BROTTNING: Henna Johansson, 62 kg

Alex Kessidis, 77 kg

JUDO: Tommy Macias, 73 kg

Anna Bernholm, 70 kg

FRIIDROTT: Daniel Ståhl, diskus

Armand Duplantis, stavhopp

Angelica Bengtsson, stavhopp

Kim Amb, spjut

GÅNG: Perseus Karlström, 20 km

KANOT: Linnea Stensils, K1

SIMNING: Sarah Sjöström, flera distanser

Erik Persson, 200 m bröst

Louise Hansson, 100 m fjäril

SKYTTESPORT: 

Stefan Nilsson, skeet

SEGLING:

Max Salminen, finnjolle

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström, 470

Josefin Olsson, laser radial

Jesper Stålheim, laser

BORDTENNIS: Mattias Falck, herrsingel

Lag herrar

RIDSPORT: Lag Dressyr

Lag Fälttävlan

Lag Hoppning

FOTBOLL: Lag damer

Tommy Macias, judo, Sofia Mattson, brottning 
och Louise Johansson, skyttesport i den presti-
gefyllda lagtävlingen. Foto: SOK

Silvermedaljerörerna i bordtennis, Mattias 
Falck, Jon Persson, Kristian Karlsson. 

Seglaren Fredrik Bergström och judokan Joakim 
Dvärby i UNIQLO:s fotobås. Foto: SOK

De aktiva spelade in körer till den kommande 
OS-låten. Foto: SOK

Gunilla Lindberg delar ut SOK:s guldplakett till 
Olof Stenhammar. Foto: SOK

Fotnot: Uttagna per februari 2020. 
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Hur kommer 2019 att gå till den Olym-
piska historien? Året efter Vinter-OS i 
PyeongChang, Sydkorea där så många 
svenska framgångar röntes och som 
emot alla odds blev ett mycket välar-
rangerat olympiskt vinterspel.

Olympiska spel äger ju sedan 1994 
rum vartannat år, varvat sommar- och 
vinterspel. Åren mellan OS är numera 
allt annat än ett viloår varken för 
aktiva, ledare eller tävlingsarrangörer. 
Många internationella specialförbund 
har sina VM under dessa år och VM 
har för många idrotter blivit OS-kval. 

De kontinentala olympiska kommit-
téerna inrättar också fler och fler kon-

tinentala spel som innebär stort enga-
gemang och stora kostnader för de 
nationella olympiska kommittéerna, 
men också stora möjligheter till olym-
pisk profilering. Under 2019 hölls 
Europeiska Spelen i Minsk, Vitryss-
land, African Games i Rabat, Marocko, 
Panamerican Games i Lima, Peru och 
Pacific Games i Samoa i Oceanien. 
Asiatiska Spelen hölls i Jakarta 2018 
men framtiden tyder på att alla konti-
nentala spel skall hållas två år innan 
OS. Då kan de i större mån utnyttjas 
som kvaltävlingar till OS och därmed 
för högre status och större medialt 
intresse. Inom IOK arbetar vi just nu 

med ett sådan förslag och förhopp-
ningsvis kan nationella olympiska 
kommittéer (NOC) och internatio-
nella specialförbund (IF) enas då 
dessa spel har många positiva effekter 
både för aktiva och för NOC:s.

En annan typ av kontinentala spel 
är ungdomsspel på de olika kontinen-
terna. Här var Europa först ut som 
redan 1991 arrangerade den första 
upplagan av European Youth Olympic 
Days (senare Festival) i Belgien. Som-
marupplagan fick också en uppföljare 
i European Youth Olympic Winter 
Festival och båda dessa evenemang 
arrangeras vartannat år under just det 
icke-olympiska året. Arrangemangen 
har alla olympiska förtecken man kan 
tänka sig och deltagandet sker genom 
de nationella olympiska kommitté-
erna. Det är ofta den första stora inter-
nationella tävlingen för ungdomar i 
ålder 15-18 år. Frågar man vår kände 

Gunilla Lindberg berättar om hur mellanåren mellan två 
OS har gått från ”vilo-år” till år fyllda av kontinentala 
spel, ungdomsspel och alternativa spel för icke-olympis-
ka idrotter. 

Fyra spel genomfördes 2019. Till vänster, Steven Pineiro från Puerto Rico tog silver i herrarnas skateboard på ANOC World Beach Games. Foto: Dimitris 
Tosidis/Laurel Photo Services. Högst upp till höger: En tävlande under Europeiska Spelen i Minsk tillsammans med maskoten Lesik. Foto: Minsk 2019. 
Längst ner: bilder från EYOWF i Sarajevo och Östra Sarajevo och från EYOF i Baku. Foto EOC

Internationell utblick
MÅNGA SPEL ÄVEN ETT ÅR UTAN OS
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höjdhoppare Stefan Holm eller skid-
stjärnor som Anja Pärson och Maria 
Pietilä Holmner vad dessa tävlingar 
betytt i deras karriärer så får man 
mycket positiva kommentarer. Vinter-
upplagan av EYOF gick i år i Sarajevo 
och sommar-EYOF avgjordes i Baku, 
som för fyra år sedan arrangerade de 
första Europiska Spelen.

En annan ungdomstävling som får 
mer och mer uppmärksamhet är 
världsungdoms-OS, vars sommarupp-
laga arrangerades i Buenos Aires 2018 
och vinterupplagan i Lausanne i janu-
ari 2020. 

ANOC World Beach Games
Vi har också en ny tävlingsform som 
blir mer och mer uppmärksammad 
och populär både bland aktiva och ar-
rangörer – nämligen Beach Games.

Alla kontinenter har nu sina egna 
Beach Games och i min roll som gene-
ralsekreterare i Association of Natio-
nal Olympic Committees – ANOC – 
hade jag glädjen att vara arrangör av 
de första ANOC World Beach Games 
som arrangerades i Doha, Qatar, i mit-
ten av oktober 2019. Stor succé med 2 
700 deltagare i 13 idrotter från 87 län-
der. En del idrotter som kommer att 
vara med för första gången i OS i 
Tokyo fanns med på programmet och 
hela deltagandet var i samarbete med 
de nationella olympiska kommitte-
erna. Nästa upplaga av ANOC World 
Beach Games kommer att äga rum 
2021.

Så för att vara ett icke olympiskt år 
så var både aktiva och ledare från 
NOC:s och IF:s mycket involverade i 
alla dessa spel.

Olympic Agenda 2020 
Den olympiska agendan växer också 
och många beslut har fattats under 
2019 som kommer att få inverkan på 
den olympiska rörelsens framtid. Ett 
sådan är det arbete som sker i upp-
följningen av Olympic Agenda 2020, 
The New Norm, i vars styrkommitté 
jag är verksam. The New Norm inne-
bär att vi  har granskat hela processen 
för de olympiska spelen, från kandi-
datfasen till beslutsprocessen. Vi har 
också gått igenom alla de möjligheter 

som finns för att reducera kostnader-
na för spelen, inkluderande kandidat- 
och beslutsprocess men också hur 
man skall prioritera användandet av 
befintliga arenor, inte bygga för stora 
olympiska byar, se över mediacenter 
och också hela transportsystemet. 
Som exempel kan nämnas att vi lyck-
ats sänka den olympiska budgeten for 
OS i Tokyo med hela 1 miljard dollar.

The New Norm innebär också att 
IOK investerade 10 miljoner dollar 
mer i Paris 2024 än i Tokyo 2020 och 
cirka 12 miljoner dollar mer i Peking 
2022 än i PyeongChang 2018 vilket 
förstås innebär stora lättnader för 
kommande OS-arrangörer.

Olympiska sessionen 
En annan stor olympisk händelse var 
IOK:s 134:e Olympiska session som 
ägde rum i Lausanne den 24-26 juni 
2019. Ur svensk synvinkel var den ex-
tra intressant då vår kandidatur för 
ett vinter-OS i Stockholm-Åre 2026 
presenterades. Vår motkandidat var 
Milano-Cortina, som naturligtvis var 
en mycket stark motståndare och som 
också hade alla garantier som krävdes 
av IOK på plats, vilket inte Stockholms 
kandidatur hade. Mer om Stockholms 
OS-kampanj presenteras under speci-
ell rubrik i årsberättelsen.
Vid sessionen lämnades också rap-
porter från kommande organisations-
kommittéer för OS i Tokyo 2020, vin-
ter-OS i Peking 2022, OS i Paris 2024 
och sommar-OS i Los Angeles 2028. 

Även arrangörerna av världungdoms-
OS i Lausanne 2020 och Dakar 2022 
redogjorde för sina förberedelser.

Den tidigare nämnda New Norm 
presenterades och sessionen röstade 
för ett fortsatt arbete i den riktning 
som arbetsgruppen börjar.

Jag gjorde mitt sista möte i Exeku-
tiva styrelsen för denna gång eftersom 
min senaste åttaårsperiod slutade i 
och med sessionen. HRH Prins Faisel 
från Jordanien valdes in efter mig och 
Nawal el-Moutawakel från Marocko 
kom tillbaka till exekutiven efter Willi 
Kaltschmitt från Guatemala som 
också fullföljt sin åttaårsperiod. Jag 
kan åter kandidera om två år för en 
plats i exekutiven.

Nästa session, den 153:e i räk-
ningen, hölls i samband med Youth 
Olympic Winter Games i Lausanne 
den 7-9 januari 2020.

Olympic Truce
Ytterligare viktiga olympiska händel-
ser under året var att FN:s General-
församling antog Olympic Truce för 
Tokyo 2020 i New York den 9 decem-
ber samt naturligtvis det glädjande 
beskedet att IOK nu har nått jämlik-
het i OS-deltagandet i Tokyo och kom-
mande spel.

Thomas Bach tillkännager arrangören av OS 2026 under IOK:s 134:e session i Lausanne. Foto: IOK.

Gunilla Lindberg, generalsekreterare, SOK. Foto: TT
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Kampsporterna övertygade mest un-
der dagarna i Minsk, där spelen pågick 
21-30 juni 2019. Judo tog guld genom 
Tommy Macias i 73 kg och brons ge-
nom den svenska fanbäraren Anna 
Bernholm i 70 kg. Brottning hade 
samma medaljskörd via guldtjejen So-
fia Mattsson (53 kg) och bronskillen 
Alex Bjurberg Kessidis (77 kg). Box-
ningens bronsmedaljör Agnes Alexi-
usson (60 kg) bar den svenska fanan 
under avslutningsceremonin.
- Det var också väldigt hög konkur-
rensnivå i de flesta grenar och då sär-
skilt i kampsporterna, därför var det 
extra glädjande med medaljer i box-
ning, judo och brottning. Judon gör 
sitt främsta mästerskap hittills och So-
fia Mattsson blev den första som för-

svarade sitt guld från Europeiska Spe-
len i Baku 2015, säger Peter Reinebo.
I övrigt kom medaljerna genom skeet-
guld av Stefan Nilsson och bordtennis-
silver av herrlaget med Mattias Falck, 
Kristian Karlsson och Jon Persson 
samt brons i fristående av gymnasten 
Jessica Castles.

Guld i skeet gav OS-plats
- Stark laginsats i bordtennis som vi-
sar att de etablerat sig på världsnivå. 
Också viktigt med en OS-plats i skytte 
och en del viktiga rankningspoäng i 
övrigt. Dessutom har vi flera unga ak-
tiva som fått viktig erfarenhet av att 
vara med i en mutiidrottstävling. Det 
här har varit ett bra led i förberedel-

Svensk guldglans under 
EUROPEISKA SPELEN
Den svenska truppen lämnade Europeiska Spelen i 
Minsk med tre guld, ett silver och fyra brons.
- Bättre än senast i Baku 2015 och alla målsättningar är 
uppfyllda, summerade SOK:s truppchef Peter Reinebo.

Jessica Castles tog brons i fristående. Foto: 
Mathias Bergeld/Bildbyrån

Tommy Macias vinst gav både ES- och EM-guld. Sofia Mattson och Stefan Nilsson tog guld under samma dag. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.
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I åtta av de 15 idrotterna som tävlade 
i Minsk var Europeiska spelen en del 
av kvalet till OS i Tokyo 2020. För yt-
terligare två idrotter var tävlingen de-
ras Europamästerskap. 

Krakow väntar 2023
Nästa gång avgörs Europeiska Spelen i 
polska Krakow 2023.
- Konceptet med Europeisk Spelen 
har stärkts i och med andra upplagan 
här i Minsk, det har varit väldigt bra 
arrangemang. Nu hoppas vi på ännu 
starkare spel med fler OS-kval och 
ännu starkare konkurrens i alla grenar 
nästa gång i Krakow 2023, avslutar 
Peter Reinebo.

(57 kg) och Elin Johansson (67 kg) tog 
brons den gången.

Alla länder deltog
Alla Europas 50 länder med nationel-
la olympiska kommittéer deltog i den 
andra upplagan av Europeiska Spelen 
i Minsk med sammanlagt 3666 aktiva. 
43 av dessa länder kammade hem åt-
minstone en av de 683 medaljer som 
delades ut. Mest framgångsrikt blev 
Ryssland som toppade medaljligan 
med 109 medaljer, följt av hemmana-
tionen Vitryssland och Ukraina. Sve-
rige slutade på en 23:e plats med åtta 
medaljer.

serna in för OS i Tokyo nästa år, sä-
ger Peter Reinebo.

Trupp med 48 aktiva
Den svenska truppen bestod av totalt 
48 aktiva och 30 ledare. Med totalt 
tre guld, ett silver och fyra brons är 
svensktruppens facit medaljmässigt 
bättre än i Baku för fyra år sedan då 
tog Sverige sju medaljer. Nu som då 
tog Sofia Mattsson guld i brottning 
och Petter Menning blev nyligen upp-
flyttad till guld på K-1 200 m efter en 
dopningdom. Övriga medaljörer 2015 
var silvermedaljörerna Stefan Nils-
son (skeet) och Anna Laurell (boxning 
75 kg). Lisa Nordén (triathlon) samt 
taekwondoutövarna Nikita Glasnovic 

FAKTA/Åtta svenska 
medaljer i Europeiska 
Spelen
GULD (3): Tommy Macias (judo, 73 kg), 
Stefan Nilsson (skeet), Sofia Mattsson 
(brottning, 53 kg).

SILVER (1): Herrlag, bordtennis (Kristian 
Karlsson, Mattias Falck och Jon Pers-
son).

BRONS (4): Anna Bernholm (judo, 70 
kg), Agnes Alexuisson (boxning, 60 kg), 
Alex Bjurberg Kessidis (brottning, 77 kg), 
Jessica Castles (gymnastik, fristående).

Anna Bernholm, brons i judo -70 kg. 

Silvermedaljerörerna i bordtennis, Mattias 
Falck, Jon Persson, Kristian Karlsson. 

Brottningsbrons -77 kg, Alex Kessidis Bjurberg.  

Fanbäraren Anna Bernholm.

Bronsmedaljör i boxning, -60 kg, Agnes Alexi-
usson. Foton: Mathias Bergeld/Bildbyrån.  
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FAKTA/8 medaljer
GULD (3): Sofia Mattsson, brottning - 53 kg, 
Stefan Nilsson, skyttesport skeet, Tommy Ma-
cias, judo -73 kg

SILVER (1): Kristian Karlsson, Jon Persson, Mat-
tias Falck, bordtennis lag

BRONS (4): Agnes Alexiusson, boxning -60 kg,

Alex Bjurberg Kessidis, brottning -77 kg, Anna 
Bernholm, judo -70 kg, Jessica Castles, gym-
nastik fristående

FAKTA/Alla resultat
BADMINTON Damdubbel: 1) Cheryl Seinen/
Selena Piek, Nederländerna, 2) Lauren Smith/
Chloe Birch, Storbritannien, 3) Ekaterina Bolo-
tova/Alina Davletova, Ryssland, 3) Emilie Lefel/
Anne Tran, Frankrike. Sv plac: 5) Johanna Mag-
nusson/Emma Karlsson. 

Herrsingel: 1) Anders Antonsen, Danmark, 2) 
Brice Leverdez, Frankrike, 3) Raul Must, Estland. 
Sv plac: 5) Felix Burestedt.

BORDTENNIS Damer, singel: 1) Fu Yu, Portugal, 
2) Ying Han, Tyskland, 3) Xia Lian Ni, Luxem-
burg. Sv plac: Kvartsfinal Linda Bergström, Sex-
tondelsfinal Matilda Ekholm.

Damer, lag: 1) Tyskland, 2) Rumänien, 3) Polen. 
Sv plac: Kvartsfinal Sverige (Matilda Ekholm, 
Linda Bergström, Filippa Bergand)

Herrar, singel: 1) Timo Boll, Tyskland, 2) Jonat-
han Groth, Danmark, 3) Tomislav Pucar, Kroa-
tien. Sv plac: Åttondelsfinal Kristian Karlsson, 
Sextondelsfinal Mattias Falck.

Herrar, lag: 1) Tyskland, 2) Sverige (Kristian 
Karlsson, Jon Persson, Mattias Falck), 3) Por-
tugal

BÅGSKYTTE Damer, recurve ind.: 1) Tatiana 
Andreoli, Italien, 2) Lucilla Boari, Italien, 3) Chan 
Bayardo, Nederländerna. Sv plac: 17) Christine 
Bjerendal.

Herrar: Recurve ind.: 1) Mauro Nespoli, 2) Steve 
Wijler, Nederländerna, 3) Pablo Gonzalez Acha, 
Spanien. Sv. plac: 17) Ludvig Flink

Compound ind.: 1) Michael Schloesser, Ne-
derländerna, 2) Gilles Seywert, Luxemburg, 
3) Mario Vavro, Kroatien. Sv plac: 9) Hampus 
Borgström.

Mixed lag recurve: 1) Lucilla Boari/Mauro Nes-
poli, Italien, 2) Naomi Folkard/Patrick Huston, 
Storbritannien, 3) Michelle Kroppen/Cedric 
Rieger, Tyskland. Sv plac: 9) Christine Bjeren-
dal/Ludvig Flink.

BOXNING Damer -60 k: 1) Mira Potkonen, Fin-
land, 2) Kellie Harrington, Irland, 3) Agnes Alexi-
usson, 3) Anastasiia Beliakova, Ryssland.

-75 kg:  1) Lauren Price, Storbritannien, 2) Niuch-
ka Fontijn, Nederländerna, 3) Darima Sandkova, 
Ryssland, 3) Elzbieta Wojcik, Polen. Sv plac: 9) 
Love Holgersson.

Herrar -75 kg:  1) Oleksandr Khyzjniak, Ukraina, 
2) Salvatore Cavallaro, Italien, 3) Andrej Cse-
mez, Slovakien, 3) Michael Nevin, Irland. Sv plac: 
5) Adam Chartoi.

-81 kg: 1) Loren Alfonso Dominguez, Azerbajdz-
jan, 2) Benjamin Whittaker, Storbritannien, 3) Si-
mone Fiori, Italien, 3) Gor Nersesjan, Armenien. 
Sv plac: 17) Liridon Nuha.

BROTTNING Damer fristil -53 kg: 1) Sofia 
Mattsson, Sverige, 2) Juliia Khavaldzjij, Ukraina, 
3) Stalvira Orsjusj, Ryssland, 3) Nina Hemmer, 
Tyskland.

-68 kg: 1) Anastasija Grigorjeva, Lettland, 2) 
Anastasiia Bratjikova, Ryssland, 3) Alla Tjerka-
sova, 3) Sofia Georgieva, Bulgarien. Sv plac: 5) 
Jenny Fransson.

Herrar grekisk-romersk stil -60 kg: 1) Stepan 
Marjanjan, Ryssland, 2) Erik Torba, Ungern, 3) 
Victor Ciobanu, Moldavien, 3) Dato Tjkhartsjvili, 
Georgien.Sv plac: 1:a omg. Ardit Fazljija

-77 kg: 1) Aleksandr Tjekhirkin, Ryssland, 2) Ka-
rapet Tjaljan, Armenien, 3) Alex Bjurberg Kessi-
dis, 3) Tamas Lorincz, Ungern

GYMNASTIK Damer Artistisk fristående: 1) 
Anastasiia Batjynska, Ukraina 13.200 poäng, 
2) Aneta Holasova 12.966 p, 3) Jessica Castles 
12.933 p.

Artistisk mångkamp: 1) Angelina Melnikova, 
Ryssland 54.498 p, 2) Lorette Charpy, Frankrike 
54.166, 3) Diana Varinska, Ukraina 52.766. Sv 
plac: 24. Jessica Castles 47.498.

Trampolin ind.: 1) Lea Labrousse, Frankrike, 2) 
Luba Golovina, Georgien, 3) Hanna Hantjarova, 
Vitryssland. Sv plac: 10) Lina Sjöberg.

HerrarTrampolin synkro:  1) Lukasz Jaworski/
Artur Zakrzewski, Polen, 2) Anton Davydenko/
Mykola Prostorov, Ukraina, 3) Allan Morante/
Sebastien Martiny, Frankrike. Sv plac: 6) Måns 
Åberg/Jonas Nordfors 

Trampolin ind.: 1) Uladzislau Hantjarou, Vit-
ryssland, 2) Melnik Mikhail, Ryssland, 3) Diogo 
Gantjinho, Portugal. Sv plac: 16. Måns Åberg, 21. 
Jonas Nordfors.

JUDO Damer -70 kg: 1) Margaux Pinot, Frankri-
ke, 2) Sanne van Dijke, Nederländerna, 3) Anna 
Bernholm, 3) Barbara Matic.

Sveriges resultat i Minsk 2019

Anna Bernholm.
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Herrar -73 kg: 1) Tommy Macias, 2) Rustam 
Orujov, Azerbajdzjan, 3) Hidajat Hejdarov, Azer-
bajdzjan.

-81 kg: 1) Matthias Casse, Belgien, 2) Ivajlo Iva-
nov, Bulgarien, 3) Luka Maisuradze, Georgien. 
Sv plac: 1:a omg. Victor Busch, Robin Pacek.

-100 kg: 1) Arman Adamian, Ryssland, 2) Varlam 
Liparteliani, Georgien, 3) Elmar Gasimov, Azer-
bajdzjan, 3) Cyrille Maret, Frankrike. Sv. plac: 1:a 
omg. Joakim Dvärby

KANOT Damer K-1 200 m: 1) Natalia Podolskaia, 
Ryssland, 2) Ivana Mladkova, Slovakien, 3) Anja 
Osterman, Slovenien. Sv plac: 10) Linnea Stensils.

K-1 500 m: 1) Volha Khudzenka, Vitryssland, 2) 
Danuta Kozak, Ungern, 3) Emma Jörgensen, 
Danmark . Sv plac: 8) Linnea Stensils

K-1 5000 m : 1) Maryna Litvintjuk, Vitryssland, 2) 
Dora Bodonij, Ungern, 3) Mariana Petrusova, 
Slovakien . Sv plac: 12) Julia Lagerstam

K-2 500 m: 1) Volha Khudzenka/Maryna Lit-
vintjuk, Vitryssland, 2) Anna Karasz/Danuta 
Kozak, Ungern, 3) Kira Stepanova/Anastasia 
Pantjenko, Ryssland. Sv plac: 10) Moa Wikberg/
Melina Andersson

Herrar K-1 200 m: 1) Maxime Beaumont, Frankri-
ke, 2) Birkas Balazs, Ungern, 3) Dzmitry Tratsia-
kou, Vitryssland . Sv plac: 4) Petter Menning.

K-1 1000 m: 1) Balint Kopasz, Ungern, 2) Fernan-
do Pimenta, Portugal, 3) Aleh Jurenia, Vitryss-
land. Sv plac: 10) Martin Nathell

K-1 5000 m: 1) Balint Kopasz, Ungern, 2) Fernan-
do Pimenta, Portugal, 3) Max Hoff, Tyskland. Sv 
plac: 10) Joakim Lindberg.

K-2 1000 m: 1) Max Hoff/Jacob Schopf, Tysk-
land, 2) Oleksandr Seryomiatnykov/Oleh Kuk-
haryk, Ukraina, 3) Vladislav Litovka/Roman 
Anosjkin, Ryssland. Sv plac: 18) Martin Nathell/
Albert Petersson

KARATE Damer, kumite -68 kg: 1) Silvia Se-
meraro, Italien, 2) Irina Zaretska, Azerbajdzjan, 
3) Halyna Melnyk, Ukraina, 3) Elena Quirici, 
Schweiz. Sv. plac: Grundomgång Hana Antu-
novic.

SKYTTESPORT Damer Gevär 50 m halv-
match, final: 1) Yulia Zykova, Ryssland, 2) Maxu-
rova Nikola, Tjeckien, 3) Polina Khorosjeva, 
Ryssland. Sv plac: 34) Lotten Johansson.

Luftgevär 10 m: 1) Laura-Georgeta Coman, 
Rumänien, 2) Nina Christen, Schweiz, 3) Nikola 
Mazurova, Tjeckien. Sv plac: 34) Lotten Johans-
son, 37) Isabelle Johansson.

Skeet: 1) Diana Bacosi, Italien, 2) Lucie Anas-
tassiou, Frankrike, 3) Chiara Cainero, Italien. Sv 
plac: 19. Viktoria Larsson

Herrar Gevär helmatch: 1) Sergej Kamenskij, 
Ryssland, 2) Jury Sjtjerbatsevitj, Vitryssland, 3) 
Istvan Peni, Ungern. Sv plac: 30) Marcus Madsen.

Luftgevär 10 m: 1) Sergey Richter, Israel 2) Ser-
gej Kamenskij, Ryssland 3) Filip Nepejchal, 
Tjeckien. Sv plac: 19) Marcus Madsen.

Luftpistol 10 m: 1) Artem Tjernousov, Ryssland 
241,4 poäng, 2) Oleh Omeltjuk, Ukraina 239,6 p, 
3) Lauris Strautmanis, Lettland 219,3 p. Sv plac: 
27) Morgan Johansson.

Skeet: 1) Stefan Nilsson, Sverige, 2) Tomas Ny-
drle, Tjeckien, 3) Gabriele Rossetti, Italien. Övr 
sv plac: 12) Marcus Svensson

Mixed lag 50 m gevär liggande: 1) Nina Christen/
Jan Lochbihler, Schweiz, 2) Franziska Peer/
Bernhard Pickl, Österrike, 3) Polina Khorosjeva/
Kirill Grigorian, Ryssland. Sv plac: 24. Lotten Jo-
hansson/Marcus Madsen.

Luftgevär 10 m: 1) Sergej Kamenskij/Julia Kari-
mova, Ryssland, 2) Anastasia Galatjina/ Vladi-
mir Maslennikov, Ryssland, 3) Aneta Brabcova/
Filip Nepejtjal, Tjeckien. Sv plac: 10) Lotten Jo-
hansson/Marcus Madsen

Skeet: 1) Chiara Cainero/Gabriele Rossetti, Ita-
len, 2) Diana Bacosi/Riccardo Filippelli, Italien, 
3) Barbora Sumova/Jakub Tomecek, Tjeckien. 
Sv plac: 14) Viktoria Larsson/Stefan Nilsson

Adam Chartoi.

Jessica Castles.

Linda Bergström.

Johanna Magnusson och 
Emma Karlsson. 

Viktoria Larsson och coach Jonas Edman. FOTO: Bildbyrån.
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Första livestreamen på EYOF
Tävlingarna i Baku var den 15:e upp-
lagan av den europeiska ungdomso-
lympiska sommarfestivalen (EYOF). 
Omkring 2 700 aktiva tävlade i tio 
idrotter, 48 procent var flickor och 52 
procent pojkar. De aktiva stöttades av 
1 200 ledare och 3 500 volontärer.

Medaljligan toppades av Ryssland 
som tog 66 medaljer varav 28 guld. 
Andra nation blev Storbritannien och 
därefter kom Turkiet. Totalt sett del-
tog aktiva från 38 nationer vid spelen.

För första gången livestreamades 
medaljtävlingarna och ceremonier av 
Europeiska Olympiska kommitténs 
nya webbkanal, EOC Channel, som 
sände 165 timmar och nådde 245 000 
tittare från 150 olika länder. Det var 
också första gången för ett olympiskt 
kultur- och utbildningsprogram som 
skapats för att sprida kultur, idrott 
och olympiska värderingar till Euro-
pas ungdomar.

efter sitt guldlopp. Stafettlaget tog se-
dan silver på avslutningsdagen. Det 
blev också två brons till Sverige genom 
Jesper Ahlin i kula och Rebecka Krüe-
ger i stavhopp.

Svensk fanbärare på invigningen 
var gymnasten William Sundell. På 
avslutningsceremonin bars fanan av 
friidrottaren Emil Johansson.

FRIIDROTTSFEST PÅ  
SOMMAR-EYOF I BAKU

Den svenska truppen lämnade Europaungdoms-OS i 
Baku med sex medaljer. Det blev tre guld, ett silver och 
två brons, som alla togs av friidrottare.

Den svenska truppen under Europa-
ungdoms-OS (EYOF) i Azerbajdzjan 
bestod av 41 aktiva och 20 ledare från 
idrotterna cykel, friidrott, gymnastik, 
judo, simning och tennis. Under 21-27 
juli gjorde många unga aktiva debut 
i ett internationellt mästerskap och 
fick värdefulla erfarenheter inför sina 
framtida karriärer. De sex medaljerna 
gav Sverige plats 13 i nationsligan. 

- Den svenska truppen har tagit för 
sig väl och utfört många fina prestatio-
nen som gett en rad framskjutna pla-
ceringar. Det har varit en härlig trupp 
med bra energi, både bland aktiva och 
ledare, sammanfattade den svenska 
truppchefen Henrik Forsberg.

Medaljregn i friidrott
De svenska medaljerna togs av frii-
drottare. Tre guld vanns av Maja Ås-
kag i tresteg, Emil Johansson på 400 
meter och Oskar Edlund på 400 meter 
häck. Oskar Edlund stod också för en 
riktig hjälteinsats när han var med och 
tog det svenska stafettlaget i svensk 
stafett till final bara en halvtimme 

Den svenska truppen inför avslutningen i Baku. Foto: SOK.

FAKTA/Den svenska truppen
Cykel: Alma Johansson, Felicia Bengtsson, Julia Lyngbaek, Erik Pedersen, Joel Warrén, Leo Ja-
cobsson, (samtliga linje och tempo).

Friidrott: Maja Åskag (tresteg), Victoria Quainoo (slägga och kula), Tilde Axelsson Fröjdenlund (3 
000 m), Julia Svennblad (2 000 m hinder), Rebecka Krüeger (stav), Zion Eriksson (100 m och sta-
fett), Emil Johansson (400 m och stafett), Sidney Léger (200 m och stafett), Oskar Edlund (400 m 
häck och stafett), Emil Carlsson (stav), Jesper Ahlin (kula), Leo Janén (diskus).

Gymnastik: Marcus Stenberg, Vilgot Hyll, William Sundell. Nathalie Westlund, Emelie Westlund, 
Jennifer Williams (samtliga artistisk gymnastik).

Judo: Tova Granberg (52 kg), Ella Andersson (63 kg), Miljohn Maxlin (60 kg), Karl Bååthe (81 kg).

Simning: Boiana Gradinarska (50 fritt, 100 fjäril), Emelie Fast (100 fritt, 100 bröst, 200 medley), Isa 
Lundgren-Sonnergren ( 100 och 200 rygg), Kristina Orban (200 och 400 fritt), Olivia Bäckström 
(200 bröst, 400 medley), Sofia Abrahamsson (50 och 100 fritt, 100 fjäril), Thilde Smedbäck (100 
rygg, 200 fjäril, 200 medley), Tyra Littorin (200 och 400 fritt), David Falk (100 och 200 fjäril).

Tennis: Agnes Mitteregger, Ida Johansson, Eldin Nokic, Olle Noltorp (samtliga singel och dubbel).

Oskar Edlund på prispallen på 400 meter. Foto: 
EYOF.
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FAKTA/Resultat i Sarajevo & 
Östra Sarajevo
TOPP-8 (3): Andreas Nordebäck (5:a konståk-
ning ind.), Truls Gisselman, Märta Rosenberg, 
Pål Jonsson, Tilda Östberg (5:a längdskidor 
mixed stafett), Alva Sköld, Erika Österman, Os-
car Andersson, Anton Ivarsson (5:a skidskytte 
mixed stafett)

KONSTÅKNING Individuellt, pojkar:  1) Ilja Jablo-
kov, Ryssland. Sv plac: 5) Andreas Nordebäck.

LÄNGDSKIDOR 5 km fristil, flickor: 1) Anja 
Weber, Schweiz. Sv plac: 9) Märta Rosenberg, 
10) Tilda Östberg, 28) Ida Lundgren, 37) Maja 
Årebäck.

7,5 km klassiskt, flickor: 1) Anja Weber, Schweiz. 
Sv plac: 9) Märta Rosenberg, 15) Ida Lundberg, 
22) Tilda Östberg, 30) Maja Årebäck .

7,5 km fristil, pojkar: 1) Martin Kirkeberg Mörk, 
Norge. Sv plac: 16) Truls Gisselman, 21) Pål Jons-

son, 32) George Ersson, 38) Emil Danielsson.

10 km klassiskt, pojkar: 1) Florian Perez, Frank-
rike. Sv plac:  29) Truls Gisselman, 43) George 
Ersson, 57) Pål Jonsson, 62) Emil Danielsson.

Sprintfinaler, flickor: 1) Monika Skinder, Polen. 
Sv plac: 13) Maja Årebäck, 14) Tilda Östberg, 51) 
Ida Lundgren, 53) Märta Rosenberg

Sprintfinaler, pojkar: 1) Andreas Bergsland, 
Norge. Sv plac: 11) George Ersson, 26) Emil Da-
nielsson, 27) Truls Gisselman, 34) Pål Jonsson

Mixed stafett: 1) Norge. Sv plac: 5) Sverige 
(Truls Gisselman, Märta Rosenberg, Pål Jons-
son, Tilda Östberg).

SNOWBOARD Big air, pojkar: 1) Nick Puenter, 
Schweiz. Sv plac: 36) William Mathisen.

Slopestyle, pojkar: 1) Nick Puenter, Schweiz. Sv 
plac: William Mathisen.

VINTER-EYOF I SARAJEVO
Den svenska vintertrup-
pen på Europaungdoms-
OS bestod av 18 aktiva. 
De lämnade Sarajevo och 
Östra Sarajevo med fan-
tastiska erfarenheter inför 
sina framtida karriärer.

Den 14-årige konståkaren Andreas 
Nordebäck knep Sveriges bästa in-
dividuella placering med en femte 
plats. Nordebäck var endast 3,17 
poäng från bronsmedaljen. Fem-
teplats nådde även de båda mixed- 
stafettlagen i längd och skidskytte.

- Det har varit en rolig och intensiv 
vecka, med en härlig stämning och bra 
laganda i truppen. Vi hoppas att både 
aktiva och ledare åker hem med vär-
defulla erfarenheter som de tar med 
sig i sina fortsatta satsningar. För-
hoppningsvis träffar vi flera av dem 
igen i OS-sammanhang i framtiden, 
summerar den svenska truppchefen 
Helena Wielinder.

Den svenska truppen
Sverige ställde upp i konståkning, 
längdskidor, skidskytte och snow-
board och truppen bestod av 18 aktiva 
och 12 ledare. Den svenska fanan bars 
under invigningen av skidskytten Eri-
ka Österman som var äldst i truppen.

Sarajevos andra OS
Den 14:e upplagan av europeiska ung-
domsolympiska vinterfestivalen på-
gick 10-15 februari 2019 i Sarajevo & 
Östra Sarajevo i Bosnien-Hercegovi-
na. Totalt deltog 49 nationer och cirka 
2 500 tävlande i åldern 14-18 år.

Spelen avgjordes i Sarajevo, men 
också i Istočno Sarajevo (Östra Sara-
jevo på svenska). Östra Sarajevo ligger 
i en av landets två entiteter, Republika 
Srpska. Sarajevo ligger i den andra 
entiteten, Federationen Bosnien-Her-
cegovina.

FAKTA/Den svenska truppen
Konståkning: Andreas Nordebäck.

Snowboard: William Mathisen.

Längdåkning: Ida Lundberg, Märta Rosenberg, Maja Årebäck, Tilda Östberg, Emil Danielsson, 
Truls Gisselman, George Ersson och Pål Jonsson.

Skidskytte: Alva Sköld, Wilma Björn, Erika Österman, Mathilda Evaldsson, Oscar Andersson, Erik 
Larsson, Anton Ivarsson och Alfred Eriksson.

Den svenska truppen på invigningsceremonin, ledd av fanbäraren Erika Österman. Foto: EYOWF.

Sveriges resultat på EYOF
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SKIDSKYTTE 6 km sprint, flickor: 1) Hanna Böv-
re, Norge. Sv plac: 31) Erika Österman, 50) Wilma 
Björn, 56) Mathilda Evaldsson, 65) Alva Sköld.

7,5 km sprint, pojkar: 1) Eric Perrot, Frankrike. Sv 
plac: 28) Anton Ivarsson, 39) Oscar Andersson, 
67) Erik Larsson, 76) Alfred Eriksson.

10 km distans, flickor: 1) Noemie Remonnay, 
Frankrike. Sv plac: .35) Erika Österman, 46) Alva 
Sköld, 56) Mathilda Evaldsson, 62) Wilma Björn.

12,5 km distans, pojkar: 1) Hans Köllner, Tysk-
land. Sv plac: 22) Anton Ivarsson, 43) Oscar An-
dersson, 60) Alfred Eriksson, 74) Erik Larsson.

Mixed stafett, 2x7,5 km och 2x6 km: 1) Norge. 
Sv plac: 5) Sverige (Alva Sköld, Erika Österman, 
Oscar Andersson, Anton Ivarsson).

FAKTA/Resultat i Baku
GULD (3): Maja Åskag (friidrott, tresteg), Oskar 
Edlund (friidrott, 400 meter häck), Emil Johans-
son (friidrott, 400 meter)

SILVER (1): ): Emil Carlsson, Sidney Léger, Emil 
Johansson, Oskar Edlund, Zion Eriksson (frii-
drott, svensk stafett)

BRONS (2): Jesper Ahlin (friidrott, kula) Re-
becka Krüeger (friidrott, stavhopp)

TOPP-8 (6): Julia Svennblad (5:a, friidrott, 2 
000 m hinder), Zion Eriksson (5:a, friidrott, 100 
m), Sidney Leger (6:a, friidrott, 200 m), Tilde 
Axelsson Fröjdenlund (6:a, friidrott, 3 000 m), 
Ella Andersson (7:a judo, -63 kg), Leo Janén (7:a 
friidrott, diskus) 

CYKEL Flickor, tempolopp: 1) Zoe Bäckstedt, 
Storbritannien. Sv plac: 38) Alma Johansson, 
40) Felicia Bengtsson, 49) Julia Lyngbaek.

Pojkar, tempolopp: 1) Madis Mihkels, Estland. Sv 
plac: 24) Leo Jacobsson, 38) Joel Warrén , 45) 
Eric Pedersen.

Flickor, linjelopp: 1) Zoe Bäckstedt, Storbritan-
nien. Sv plac: 39) Felicia Bengtsson, 53) Julia 
Lyngbaek, 71) Alma Johansson.

Pojkar, linjelopp: 1) Madis Mikhels, Estland. Sv 
plac 38) Eric Pedersen, 64) Joel Warrén, 76) 
Leo Jacobsson.

GYMNASTIK Lagtävling, pojkar:  1) Ukraina. Sv 
plac: 14) Sverige (Vilgot Hyll, Marcus Stenberg, 
William Sundell).

Lagtävling, flickor: 1) Ryssland. Sv plac: 16) Sve-
rige (Emelie Westlund, Nathalie Westlund, Jen-
nifer Williams) . 

Mångkamp, pojkar: 1) Ilja Kovtun, Ukraina. Sv 
plac: 21) Marcus Stenberg, William Sundell, 65) 
Vilgot Hyll.

Mångkamp, flickor: 1) Viktoriia Listunova, Ryss-
land. Sv plac: 39) Nathalie Westlund, 52) Emelie 
Westlund.

FRIIDROTT 100 m, pojkar: 1) Umut Uysal, Tur-
kiet. Sv plac: 5) Zion Eriksson.

200 m, pojkar: 1) Federico Gugliemi, Italien. Sv 
plac: 6) Sidney Leger.

400 m, pojkar: 1) Emil Johansson, 2) Patryk Gr-
zegorzewicz, Polen, 3) Attila Molnar, Ungern .

400 m häck, pojkar: 1) Oskar Edlund, 2) Ignacio 
Saez, Spanien, 3) Berke Akcam, Turkiet.

2 000 m hinder, flickor: 1) Blanka Dörfel, Tysk-
land. Sv plac: 5) Julia Svennblad.

3 000 m, flickor: 1) Olimpia Breza, Polen. Sv plac: 
6) Tilde Axelsson Froejdenlund.

Svensk stafett, pojkar: 1) Polen, 2) Sverige (Emil 
Carlsson, Sidney Leger, Emil Johansson, Oskar 
Edlund), 3) Spanien.

Tresteg, flickor: 1) Maja Åskag, 2) Lesly Raffin, 
Frankrike, 3) Julijana Dabija, Moldavien.

Stavhopp, flickor: 1) Sarah Vogel, Tyskland, 2) 
Clara Fernandez, Spanien, 3) Rebecka Krüeger 
samt Klara Skriver Lössl, Danmark.

Stavhopp, pojkar: 1) Anthony Ammirati, Frank-
rike. Sv plac: 9) Emil Carlsson.

Diskus, pojkar: 1) Raman Khartanovitj, Vitryss-
land. Sv plac: 7) Leo Janén.

Kula, flickor: 1) Pinar Akyol, Turkiet. Sv plac: 9) 
Victoria Quainoo.

Kula, pojkar: 1) Muhamet Ramadani, Kosovo, 2) 
Semen Borodajev, Ryssland, 3) Jesper Ahlin.

Slägga, flickor: 1) Silja Kosonen, Finland. Sv plac: 
9) Victoria Quainoo.

JUDO Pojkar -60 kg: 1) Turan Bayramov, Azer-
bajdjan. Sv plac: 18) Miljohn Maxlin

- 81 kg: 1) Arnaud Aregba, Frankrike. Sv plac: 9) 
Karl Bååthe.

Flickor, -52 kg: 1) Elin Henninger, Nederländerna. 
Sv plac: 17) Tova Granberg

-63 kg: 1) Joanne van Lieshout, Nederländerna. 

Sv plac: 7) Ella Andersson.

SIMNING 50 m frisim flickor: 1) Bianca Costea, 
Rumänien. Sv plac: 28) Sofia Abrahamsson, 38) 
Boiana Gradinarska.

100 m bröstsim flickor: 1) Evgenila Thikunova, 
Ryssland. Sv plac: 10) Emelie Fast.

100 m fjärilsim pojkar: 1) Rasmus Nickelsen, 
Danmark. Sv plac: 12) David Falk.

100 m frisim flickor: 1) Aleksandra Sabitova, 
Ryssland. Sv plac: 16) Sofia Abrahamsson, 32) 
Emelie Fast.

100 m ryggsim flickor: 1) Erika Francesca Ga-
etani, Italien. Sv plac: 29) Isa Lundgren Sonner-
gren, 34) Thilde Smedbäck.

200 m bröstsim flickor: 1) Evgeniia Tjikunova, 
Ryssland. Sv plac: 16) Olivia Bäckström .

200 m fjärilsim flickor: 1) Sofia Sartori, Italien. Sv 
plac: 29) Thilde Smedbäck.

200 m fjärilsim pojkar: 1) Vadim Klimenisjtjev, 
Ryssland .Sv plac: 14) David Falk.

200 m medley flickor: 1) Katie Shanahan, Tysk-
land. Sv plac: 10) Emelie Fast.

200 m ryggsim flickor: 1) Katie Shanahan, Stor-
britannien. Sv plac: 22) Isa Lundgren Sonnergren.

400 m medley flickor,: 1) Katie Shanahan, Stor-
britannien. Sv plac: 22) Olivia Bäckström.

400 m frisim flickor 1) Beril Bocekler, Turkiet. Sv 
plac: 23) Kristina Orban, 38) Tyra Littorin.

4x100 m frisim flickor: 1) Ryssland. Sv plac: 14) 
Sverige (Sofia Abrahamsson, Kristina Orban, 
Tyra Littorin, Boiana Gradinarska).

4x100 m medley flickor: 1) Ryssland, 1) Storbri-
tannien. Sv plac: 9) Sverige (Isa Lundgren Son-
nergren, Emelie Fast, Boiana Gradinarska, Sofia 
Abrahamsson) 

TENNIS Dubbel, flickor: 1) Evialina Laskevitj/
Maryia Stsetsevitj, Vitryssland. Sv. plac: 2:a omg. 
Ida Johansson/Agnes Mitteregger

Dubbel, pojkar: 1) Hynek Barton/Matthew Wil-
liam Donald, Tjeckien. Sv. plac: 1:a omg. Olle Nol-
torp/Eldin Nokic

Singel, flickor: 1) Matilda Mutavdzic, Storbritan-
nien. Sv plac: 2:a omg Ida Johansson, Agnes 
Mitteregger

Singel, pojkar: 1) Daniel Merida, Spanien. Sv 
plac: 1:a omg Olle Noltorp, Eldin Nokic

Sveriges resultat på EYOF, forts.
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Det tävlades i triathlongrenen aqu-
athlon, basket 3x3, klättringsgrenen 
bouldering, beachhandboll, karate-
grenen kata, seglingsgrenen kite ra-
cing, skateboard park, beachfotboll, 
open water simning, beachtennis, 4x4 
beachvolleyboll, vattenskidor med 
hopp och wakeboard samt beachbrott-
ning.

Spelen skulle först ha arrangerats i 
San Diego, USA men på grund av eko-
nomiska bekymmer drog sig arrangö-
rerna ur endast ett halvår innan invig-
ningen. Med kort varsel gick Qatar in 
och tog på sig arrangörsrollen och 
levererade med tanke på förutsätt-
ningarna imponerade spel i Doha.

 

har varit glädjande att följa. Med 
tanke på idrottens ekonomiska resur-
ser och det svenska väderförhållan-
dena så är det ett glatt gäng amatörer 
som har slagit långt mer storsatsande 
lag, säger den svenske truppchefen 
Glenn Östh.

Östh fick även positiva erfarenheter 
av arrangemanget som sådant och tror 
att spelen är här för att stanna.

-Ja, jag tror att det kommer leva 
vidare. Ambitionen från Anoc är att 
World Beach Games ska arrangeras 
vartannat år, sade Glenn Östh.

Anoc World Beach Games instifta-
des av Anoc, sammanslutsorganisatio-
nen för världens nationella olympiska 
kommittéer. Spelen hade premiär i 
Doha, Qatar 12-16 oktober 2019. 13 
strand- och vattensporter tävlade om 
350 medaljer i totalt 14 grenar på två 
strandområden. Totalt deltog 1 200 
aktiva från 97 länder.

HISTORISK SVENSK  
MEDALJ I BEACH GAMES
Anoc World Beach Games arrangerades för första gång-
en 12-16 oktober 2019 i Doha, Qatar. Det svenska beach-
handbollslaget tog Sveriges första historiska medalj 
genom att besegra värdnationen i en dramatisk brons-
match.

Strandspelen blev en succé för det 
svenska herrlandslaget i beachhand-
boll. Svenskarna besegrade Qatar i en 
dramatisk bronsmatch inför storpu-
blik. Efter likaläge vid full tid avgjor-
des matchen via shoot-out. Sveriges 
förbundskapten Heléne Bernhardtz 
gjorde ett taktiskt drag genom att sät-
ta in utespelaren Martin Käck i målet  
inför tredje omgången. Käck som till 
vardags är målvakt i vanlig handboll 
lyckades blockera skottförsöket. Se-
dan kunde Erik Wessberg avgöra till 
Sveriges fördel och utlösa det stora 
bronsjublet.

I och med bronset tog Sveriges 
trupp en medalj vid strandspelens 
premiärupplaga. De övriga svenska 
resultaten vid spelen blev en sjätte-
plats i vattenskidor av Felix Blomqvist 
och en 14:e plats i damernas aqu-
athlon för Ida Burrows.

-Vi kan summera ett resultat som är 
över förväntan. Beachhandbollslaget 

Det svenska beachhandbollslaget på prispallen i Doha. Foto: AWBG2019.

FAKTA/Sveriges resultat i 
Qatar 2019
AQUATHLON Individuellt, damer: 1) Fran-
cisca Tous, Spanien 29,38, 2) Kseniia Lev-
kovska, Azerbajdjan +0,25, 3) Antoenela 
Manac, Rumäninen +0,39. Sv plac: 14) Ida 
Burrows +2,09

BEACHHANDBOLL Herrar: 1) Brasilien, 2) 
Spanien, 3) Sverige (August Elmberg, Mag-
nus Jönsson, Hampus Dahlqvist, Fredrik 
Sunesson, Jesper Knutsson, Erik Wessberg, 
Henrik Dahlberg, Niklas Ekberg, Rasmus 
Dovsjö, Martin Käck)

VATTENSKIDOR Hopp, herrar: 1) Vladimir 
Ryanzin, Ryssland 59,9 m, 2) Stepan Shpak, 
Vitryssland 59,2, 3) Emile Ritter, Chile 59,1. Sv 
plac: 6) Felix Blomqvist 56,1

Martin Käck under matchen mot Danmark. 
Foto: AWBG2019.
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2014 
• Omstart i SOK efter OS i Sotji 2014 och arbe-

tet med en ansökan till OS 2022.
• Agenda 2020 beslutas i IOK, vilket uppfattas 

skapa helt nya förutsättningar för ett OS-
arrangemang.

2016
• Stockholm stad öppnar ett OS-kontor som-

maren 2016 för att undersöka möjligheterna 
för en ansökan till 2026.

2017
• Stockholms stads utredning, som är positiv 

till ett OS i Stockholm, kommer i januari 2017, 
SOK och Parasportförbudet lämnar i mars in 
remissvar på stadens utredning.

• SOK beslutar vid årsmötet 2017 om att ar-
beta för ett vinter-OS och Paralympics 2026 
till Sverige samt utser i april 2017 Richard Bri-
sius som kampanjgeneral.

  
• I april 2017 meddelar Stockholm stad att de 

lägger ned arbetet med en OS-utredning.
• IOK beslutar under sommaren att kraftigt 

höja det ekonomiska bidraget till arrangö-
ren av vinter-OS samt arbetar under hösten 
2017 fram ”the New Norm” som på ett posi-
tivt sätt ser ut att genomgripande ändra för-
utsättningarna för genomförande av ett OS.

• SOK:s styrelse och Parasportförbundet 
beslutar i oktober 2017 att i SOK:s namn gå 
vidare, inte minst efter uppmuntran från IOK, 
och anmäler Sverige som intresserat.

• Expertgrupp från IOK gör sitt första besök 
i Stockholm i december. Flera besök görs, 
som stöd till utveckling av konceptet och 
framtagandet av underlag av olika expert-
grupper under de kommande 18 månaderna.

2018
• IOK:s juridiska avdelning meddelar SOK i 

mars 2018 att Stockholm inte ”signerat spel-
reglerna” och därför inte är ”Interested City”.

• SOK:s årsmöte 2018 ställer sig bakom arbe-
tet med en ansökan.

• Vid IOK-sessionen i Buenos Aires, oktober 
2018, offentliggör IOK att Stockholm och Mi-
lano är officiella kandidater tillsammans med 
Calgary som senare under hösten tvingades 
kliva av.

• I oktober 2018 förnyar SOK:s styrelse beslu-
tet att gå vidare med ansökningsprocessen.

• Vid ANOC:s kongress i Tokyo, november 
2018, så genomförs den första internatio-
nella presentationen av ”Stockholm 2026”.

• Stockholm stad meddelar att de upplåter 
anläggningar på kommersiella villkor vid 
ett eventuellt vinter-OS i Stockholm, men 
Stockholms stad vill inte delta aktivt eller ge 
något stöd.

• Under december inleds en dialog med Åre 
om att signera Host City Contract.

2019
• 11 januari 2019 lämnar SOK in ansökan med 

Åre som signerande värdstad. Namnet på 

ansökan ändras till ”Stockholm-Åre 2026”. 
Ekonomiska ansvaret förs över till kampanj-
bolaget.

• I mars gör IOK:s utvärderingskommission, 
bestående av IOK-ledamöter, tjänstemän 
och andra experter, ett besök i Stockholm 
och Åre. De tittar på anläggningar och plat-
ser samt får presentationer om koncept, 
budget, garantier och förutsättningar.

• Vid det summerande mötet med IOK:s ut-
värderingskommission får ”Stockholm-Åre” 
positivt för konceptet och hållbarhetsuppläg-
get samt vissa frågetecken runt budget och 
vissa garantier liksom stora frågetecken av-
seende statens och Stockholms stads stöd.

• 12 april 2019 kompletterar SOK sin anmälan 
till IOK från januari med ett stort antal under-
lag och garantier, även regeringens stöd och 
säkerhetsgarantier som inkom den 11 april.

• SOK:s årsmöte 2019 ställer sig åter bakom 
ansökan att arrangera vinter-OS och Para-
lympics i Stockholm-Åre 2026.

• Under Sport Accord i Brisbane i maj görs 
den andra internationella presentationen 
och diskussioner förs med IOK, som ut-
trycker stark önskan om aktiv medverkan 
från ”Stockholm stad”.

• 14 juni påpekar IOK i ett brev till SOK att vik-
tiga avtal och giltiga garantier saknas.

• IOK:s kongress i Lausanne. Milano–Cortina 
utses den 24 juni till arrangörsstad för vinter-
OS och Paralympics 2026 med röstsiffrorna 
47-34.

FÖRLORAD OMRÖSTNING OM OS 2026
Det blir inget OS i Sverige 2026. Stockholm-Åre förlo-
rade mot Milano-Cortina med röstsiffrorna 34-47. Sju 
röstande IOK-ledamöter hade behövt byta sida för att 
vinter-OS och Paralympics skulle avgjorts i Sverige un-
der 2026.

Den svenska kampanjen leddes av Richard Brisius. 
SOK:s styrelse tillsatta under 2019 en utredning för att 
analysera resultatet via intervjuer med bland andra poli-
tiken, näringslivet och idrottsrörelsen.

Richard Brisius. Foto: TT.

Milstolpar i OS-ansökan Stockholm-Åre 2026
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FÖRLORAD OMRÖSTNING OM OS 2026
Börja tidigare och förankra mer
Det viktigaste medskicket från de intervjuade 
inom politiken är att börja arbetet tidigare och 
förankra en kampanj ännu bredare i samhället. 
Då blir det lättare för politiken att ställa sig bak-
om. De intervjuade ser stora samhällsvinster 
med ett vinter-OS och Paralympics i Sverige 
och anser att det är viktigt att Sverige ses som 
ett attraktivt arrangörsland för stora idrottseve-
nemang. OS är det största evenemanget och 
bör därför vara en angelägenhet för hela idrotts-
rörelsen och för hela landet, vilket bör genomsy-
ra en ansökningskampanj. De intervjuade inom 
politiken efterlyser också ett närmare samar-
bete med kampanjen och en större förståelse 
för politikens villkor och arbetssätt.

Av intervjuerna med företrädare för idrotten 
framgår att en enad idrottsrörelse ses som en 
förutsättning för en framgångsrik OS-kampanj. 
SOK, SPK och RF behöver samverka kring en 
gemensam vision och ett gemensamt syfte 
och ha ett nära samarbete från första dagen. En 
eventuell framtida kampanj bör genomsyras av 

hela idrottsrörelsens bredd och mångfald. 

Också inom näringslivet finns en positiv syn på 
möjligheterna med ett vinter-OS och Paralym-
pics i Sverige. Flera ser ett vinter-OS som en 
spännande möjlighet att bidra och mobilisera 
för en fortsatt omställning till ett miljömässigt 
och socialt mer hållbart samhälle. Näringslivets 
organisationer vill involveras i ett tidigt skede 
för att ha möjlighet att förankra i samhället och 
nyttja sin expertis och sina resurser på ett opti-
malt sätt.

Internationell närvaro viktig
Ett gemensamt medskick från de allra flesta 
intervjuer handlar om att Sverige behöver ta 
mer plats inom internationell idrott med repre-
sentation i styrelser och kommittéer. En stark 
internationell närvaro ses som betydelsefull för 
möjligheterna att få arrangera stora internatio-
nella mästerskap i Sverige. 

Resurser och forum
Två saker nämns av de flesta intervjuade: att 
kampanjen hade för lite resurser totalt sett och 

att de som arbetade med 2026-kampanjen 
gjorde ett bra jobb utifrån de förutsättningar 
som gällde. 

Många intervjuade från både politik, idrott och 
näringsliv nämner också att det behövs mötes-
platser och forum för dialog där beslutsfattare 
som har intresse av internationella idrottseve-
nemang kan träffas, diskutera och etablera re-
lationer. Flera intervjuade föreslår att SOK bör 
samla intresserade och de som var involverade i 
2026-kampanjen för att vårda och bygga vidare 
på relationer och samarbeten inför framtiden. 

Garantier och folkligt stöd
Från ett internationellt perspektiv uppfattades 
Stockholm-Åre 2026 som ett starkt koncept i 
linje med IOK:s nya norm men Sveriges kandi-
datur försvagades när kampanjen inte kunde 
presentera giltiga ekonomiska garantier och 
när Stockholms stad beslutade att inte skriva 
under ”Host City Contract”. Flera intervjuade, 
exempelvis IOK-delegater, har också framfört 
att det var svårt att bedöma hur starkt det folk-
liga stödet var för Sveriges kandidatur. 

Lärdomar och medskick inför framtiden  
från utvärderingsarbetet

Värdet av, och attraktionskraften i, större evene-
mang som ett vinter-OS är stort. Att söka vinter-
OS och Paralympics 2026 var ett värdefullt be-
slut, en stor och positiv möjlighet som också gav 
flera värden, såsom ökad synlighet samt nya 
kontakter och partners.

Förutsättningen för ansökan att få arrang-
era vinter-OS och Paralympics, och kampanjen 
Stockholm-Åre 2026, var de positiva föränd-
ringar som följde på IOK:s beslut om Agenda 
2020 och The New Norm. Detta var också ut-
gångspunkten för kampanjen, vilket gjorde och 
gör det möjligt för en svensk OS ansökan att 
överhuvudtaget genomföras. 

Att använda och kommunicera spelen som en 
”hävstång” för fokus, utveckling och hållbarhet 
på många områden kan ses som en klok strate-
gi. Syftet med OS-ansökan och genomförandet 
av vinter-OS och Paralympics var att långsiktigt 
skapa bättre förutsättningar för idrott, folkhälsa, 
tillgänglighet och samhörighet i Stockholm/
Sverige samt att ge möjlighet till näringsliv, ci-
vilsamhälle och politik att visa upp och driva 
svensk förmåga och hållbarhetslösningar.

En mer målinriktad och samlad idrottsrörelse 
samt ett tidigare, starkare och tydligare utta-
lat stöd från såväl politik som näringsliv hade 
krävts för att samla den nationella förmågan till 
en mer slagkraftig internationell OS-kampanj. 
Stockholm kommuns beslut att inte ta den for-
mella rollen som värdstad var av stor betydelse 
för IOK:s värdering av Stockholm-Åre som vin-
ter-OS arrangör. Re-
geringens stöd hade 
behövts mycket tidi-
gare för den internatio-
nella bilden av en stark 
svensk OS-ansökan.

Kampanjorganisatio-
nen för Stockholm-Åre 
2026 har samman-
taget utfört ett gott 
arbete och använt 
resurserna väl utifrån 
f ö r u t s ä t t n i n g a r n a . 
Tillgängliga resurser 
var något för små och 
förmågan att involvera 

fler intressenter tidigare samt att få fram bin-
dande garantier var inte tillräcklig. Hållbarhets-
frågorna hanterades bra och kampanjen i stort 
genomfördes också på ett hållbart sätt.

 

SOK:s summering av OS-kampanjen
STOCKHOLM-ÅRE 2026

Kronprinsessan Victoria kramar om Gunilla Lindberg efter beskedet 
att Sverige inte får arrangera OS och Paralympics 2026. Foto: TT.
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2019 i bilder

Ren glädje från Niklas Ekberg efter bronsvinsten i beachhandboll. Foto: ANOC World Beach Games. 

Ida Burrows är på väg ner i vattnet i Qatar 2019:s Aquathlontävling som 
avgjordes i gryningen på grund av värmen. Foto: AWBG2019.

Hana Antunovic gick inte vidare till finalomgången i karate under 
Europeiska spelen i Minsk 2019. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Måns Åberg i synkro trampolin i Minsk 2019. 
Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån. 

Felix Burestedt gick till kvartsfinal i bad-
minton i Minsk 2019. Foto: Mathias Ber-
geld/Bildbyrån.  

Felix Blom-
qvist sexa i 
vattenski-
dor i 
Qatar 
2019. 
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En fokuserad Alma Johansson i mitten av startfältet till flickornas 
linjelopp, Baku 2019. Foto: EOK 

De nya OS-idrotterna skateboard, klättring och basket 3x3 fanns med på Urban by SOC och 
Olympic Day i Malmö. Foto: SOK

Anders Söderberg och barnen från Odenslundsskolan i Östersund under Jorden Runt-loppet för en 
bättre värld den 1 april 2019. Foto: Marie Birkl/WCP

Omslaget på boken Vego i världsklass som 
lanserades i augusti 2019. Foto: Norstedts

Fint svenskstöd i skidspåren under EYOF i 
Sarajevo och Östra Sarajevo 2019. Foto: SOK
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Kläder för livet
UNIQLO är SOK:s officiella klädleve-
rantör. Partnerskapet lanserades i ja-
nuari 2019 och innebär att de svenska 
trupperna i olympiska och paralym-
piska tävlingar kommer att bära klä-
der från UNIQLO fram till och med 
vinterspelen i Peking 2022. 

UNIQLO är Japans ledande klädes-
företag och finns etablerat med över 2 
000 butiker i ett 20-tal länder världen 
över. Företaget tror på att riktigt bra 
kläder ska vara bekväma, vara design-
mässigt universella, hålla hög kvalitet 

och ha en bra passform för de olika 
människor som bär dem.

-Vi är inspirerade av folket och kul-
turen i Sverige, där uppskattas skön-
het och enkelhet i design och attityden 
till livet är densamma som i vårt 
japanska ursprung och vår LifeWear-
filosofi. Sverige ses som ett föregångs-
land över hela världen, så det är en ära 
för oss att få bli associerade med Sve-
riges Olympiska Kommitté, sade 
Tadashi Yanai, ordförande och vd för 
UNIQLOs moderbolag Fast Retailing.

Fyra nya huvudpartners lyfter SOK
TOYOTA, SAS, SVENSKA SPEL & UNIQLO 

Skandinavisk flygpartner
SAS är SOK:s huvudpartner med ett 
avtal som sträcker sig fram till vinter-
spelen i Peking 2022. Avtalet offentlig-
gjordes i januari 2019 och är ett unikt 
landsöverskridande avtal med SAS 
som partner till de olympiska kommit-
téerna i Sverige, Norge och Danmark. 
Samarbetet innebär ett stöd under 
förberedelserna inför spelen samt att 
SAS flyger deltagarna till och från de 
olympiska destinationerna.

-Vi gör det möjligt för människor att 
resa till, från och inom Skandinavien 
och med dem förflyttar vi också våra 

SOK fick under 2019 fyra nya huvudpartners i UNIQLO, 
SAS, Svenska Spel och Toyota.
Det gör att SOK är väl rustat för framtida olympiska spel 
och kan ge stöd för att förverkliga ännu fler olympiska 
drömmar. 

SOK:s huvudpartners under Olympic Camp. Christian Norberg, vd Toyota Sweden, Rickard Gustafson, vd SAS, Patrik Hofbauer, vd Svenska Spel och 
Koji Yanai, global marknadschef UNIQLO. Foto: Jimmy Hansen/SOK.
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gemensamma skandinaviska värde-
ringar ut i världen. Hållbarhet är en 
mycket angelägen fråga i Skandina-
vien och något som vi i SAS arbetar 
med varje dag. Precis som för idrot-
tarna som arbetar hårt och enträget 
mot ett mål, tar vi ett steg i taget mot 
ett mer hållbart resande så att vi kan 
fortsätta mötas och utmana oss till-
sammans. Vårt uppdrag är att möjlig-
göra dessa möten på ett så hållbart 
sätt som möjligt, säger Rickard Gus-
tafson, vd, SAS.

Sveriges största idrottsponsor
Svenska Spel är hela Sveriges spel-
bolag, med en vision om att spel ska 
vara till glädje för alla. Från och med 
juli 2019 är Svenska Spel huvudpart-
ner till Sveriges Olympiska Kommitté. 
Koncernen omfattar tre affärsområ-
den: Sport & Casino med välkända 
varumärken som Stryktipset och Odd-

set, affärsområde Tur med favoriterna 
Triss och Lotto, samt Casino Cosmo-
pol & Vegas med fyra internationella 
kasinon och Vegas värdeautomater på 
restauranger och bingohallar. Svenska 
Spel är Sveriges största idrottssponsor 
på både elit- och gräsrotsnivå.

– Som landets största idrottsponsor 
känns det spännande att inleda ett 
samarbete med SOK och våra OS-
idrottare. Vi vill vara med och bidra 
till att svenska olympier blir ännu mer 
framgångsrika och vi kommer göra 
allt för att stötta med bästa tänkbara 
förutsättningar, säger Patrik Hof-
bauer, Svenska Spels vd och koncern-
chef.

Hållbar mobilitet
Som ett av världens främsta fordons-
företag utvecklar Toyota Motor Cor-
poration hållbar mobilitet till alla – 
oavsett förutsättningar. Som partner 

till Sveriges Olympiska Kommitté från 
juni 2019 vill Toyota Sverige stötta 
såväl SOK som landets idrottare och 
stärka den svenska olympiska verk-
samheten med utveckling i fokus. 
Toyota är också globala sponsorer till 
Internationella Olympiska Kommit-
tén och dessutom mobilitetspartner 
till de olympiska spelen i både Tokyo 
2020, Peking 2022 och Paris 2024.

– För Toyota är det här ett oerhört 
inspirerande arbete som vi nu inleder 
tillsammans med SOK. Som organisa-
tioner har vi mycket gemensamt och vi 
delar både värderingar och vi arbetar 
båda efter ständig förbättring som är 
en del av vårt DNA inom Toyota Way. 
Att också i Sverige få stötta och sup-
porta landets idrottare är ett stort för-
troende som vi ska förvalta på bästa 
sätt för att hjälpa såväl barn och ung-
domar som våra allra skickligaste 
idrottare, säger Christian Norberg, vd 
på Toyota Sweden AB.
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Barn sprang för jämlikhet, framtiden 
och en bättre värld. Jorden Runt-lop-
pet hade under 2019 som mål att nå 
100 varv runt klotet och engagerade 
en miljon barn över hela världen och 
30 000 unga i Sverige.

Vid Snättringeskolan i Huddinge 
utanför Stockholm samlades hundra-
tals barn för att lyssna till Danijela 
Rundqvist den 1 april 2019. Hon hade 
med sig en hel hockeytrunk med livsfi-
losofi från 223 landskamper, sju VM-
turneringar och tre OS att dela med 
sig av.

- Idrotten handlar ju om att drömma 
om att uppnå något och sedan kämpa 
för att nå sitt mål. De här barnen 
drömmer också, men för dem kan 
målet vara att förbättra vår planet, 
säger Danieja Rundqvist.

FN:s mål med idrottsperspektiv
Danielja var en av ett 20-tal olympier 
som spred ordet om Jorden Runt-lop-

pet och FN:s globala mål för en håll-
bar utveckling av världen under 2019. 
Flickors lika rättigheter, det femte glo-
bala målet för ökad jämställdhet, har 
varit i fokus under 2019 års upplaga 
av Jorden Runt-loppet. Bland barnen 
som deltog fanns flickor som tvingats 
till barnäktenskap och som har utsatts 
för övergrepp i länder som Kongo-
Kinshasa och Zimbabwe. Mål 10, för 
ökad jämlikhet i och mellan länder, 
samt mål 16, för rättvisa och fredliga 
samhällen lyftes också fram. Sats-
ningen bidrog dessutom till att nå det 
tredje målet, som handlar om hälsa 
och välbefinnande.

Global manifestation den 1 april
Barn i fler än 300 svenska skolor fun-
derade på hur de själva kan bidra för 
att målen ska var uppfyllda år 2030. 
Under måndagen den 1 april 2019 var 
det dags för den globala manifesta-

PROJEKT FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
tion, tillsammans med barn från yt-
terligare 35 länder i världen för att 
framföra vad de lärt sig och vilka för-
ändringar måste göras.

Snättrigeskolans skolgård fylldes 
med plakat av typen ”Vi har bara en 
värld”, ”Varför är det ingen som gjort 
något ännu?”, ”Vilka är det som ska 
rädda Jorden”, ”Tillsammans är vi 
starka”, ”Vi kan rädda planeten” och 
”We can change the world together”. 
Barnen bildade sedan en mänsklig 
kedja för att stå upp för barnets rättig-
heter, särskilt flickors lika rättigheter, 
klimat, fred och rättvisa. Kedjan för-
längdes sedan genom att barn gick 
eller sprang i tre kilometer. Målet med 
hela manifestationen var att man 
gemensamt skulle samla ihop till 
minst 100 varv runt jordklotet.

Liknande manifestation skedde på 
flera ställen i Sverige. På Odenslunds-
skolan i Östersund var den olympiske 
stafettmästaren Anders Södergren på 
plats för att bilda en mänsklig kedja, 
som sedan förlängdes genom att åka 
längdskidor i tre kilometer.

Sveriges Olympiska Kommitté genomför flera projekt 
inom ramen för den olympiska rörelsens mål - att bidra 
till att bygga en bättre värld genom idrott.

Danijela Rundqvist på Snättringeskolans skolgård den 1 april 2019. Foto: Linda Sandgren/SOK. Anders Södergren bildar en mänsklig kedja 
tillsammans med barnen på Odenlundskolan i 
Östersund. Foto: Marie Birkl.

Jorden Runt-loppet
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FAKTA/ Jorden Runt-loppet för en bättre värld

Projektet pågår: 2018-2020

Samarbete med: World Children’s Prize Foundation. 

Med stöd från: Postkodlotteriet

Barn i tio länder deltar

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-lop-
pet för en bättre värld under 2019–2020. Här ingår barn i några av länder 
som av FN pekas ut som världens fattigaste och farligaste för barn, i syn-
nerhet för flickor. Länderna som ingår i projektet är, utöver Sverige, Benin, 
Burkina Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, 
Pakistan, Sydafrika och Zimbabwe. Utöver dessa kommer skolor i ytter-
ligare ett 25-tal länder att spontant delta då de också får läromedel där 
information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

Olympier som deltar

Jonna Adlerteg, Sofia Arvidsson, Marie Björk, Maria Danielsson, Joakim 
Dvärby, Sara Fisher, Jenny Fransson, Mia Hermansson, Nathalie Larsson, 
Anna Laurell Nash, Fredrik Lindberg, Lassi Karonen, Kim Martin Hasson,  
Klara Myrén, Frida Nevalainen, Danijela Rundqvist, Johan Röjler, Jörgen 
Ragnarsson, Jalmar Sjöberg, Maria Spångberg, Frida Svensson, Anders 
Södergren, Tord Wiksten, Pernilla Winberg, Kenth Öhman. 

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga 
utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changema-
kers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar 
utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem 
i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning 
som utser årets barnrättshjälte och mottagaren av ”barnens nobelpris”. 
Bland dem som ställt sig bakom WCP som beskyddare finns Malala 
Youzafsai, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Drottning Silvia samt Sveri-
ges statsminister och barnminister.

Varför gör SOK det här?

Jorden Runt-loppet för en bättre värld är ett samarbete mellan World’s 
Children’s Prize Foundation och Sveriges Olympiska Kommitté, med 
stöd av Svenska Postkodlotteriet. Projektet är en del i SOK:s arbete med 
i att förbättra världen genom idrott. Baserat på den olympiska rörelsens 
grundläggande värden ska SOK verka för att:

• Skapa fler goda förebilder för unga

• Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott

• Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi

• Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan 
efter utveckling

Några av barnens budskap på Snättringeskolan i Huddinge. Foto: Kim Naylor/WCP.

Barnen på Snättringeskolan i Huddinge springer 3 km. Foto: Kim Naylor/
WCP.

Barnen i Husby springer 3 km.  Foto: Kim Naylor/WCP.
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Vego i världsklass går ut på att utma-
na fördomar och myter om vegetarisk 
mat och att utveckla det vegetariska 
köket så att det blir ett alternativ för 
fler. Projektet ska hjälpa aktiva som 
vill göra ett grönt proteinskifte att för-
stå vilka näringsmässiga utmaningar 
de ställs inför och hur de på ett kon-
kret sätt kan komma runt dem.

Under 2019 skapade SOK en succé-
bok tillsammans med WWF som blev 
både slutsåld och prisbelönt. 

Med olympiska idrottare som en 
trendsättande målgrupp med extrema 
krav vill Sveriges Olympiska Kom-
mitté och Världsnaturfonden (WWF) 
tillsammans visa att det är möjligt att 
ställa om till en mer hållbar kosthåll-
ning. 

Projektet tar fram och serverar håll-
bar, näringsberäknad vegetarisk mat 
för högpresterande idrottare. Med 
hjälp av bland annat Gustav Johans-
son, som driver Sveriges största 
veganska matblogg, ”Jävligt Gott”, har 
hållbara gröna recept som är special-
anpassade för elitidrottare tagits fram. 

Recepten är beräknade av både 
SOK:s och WWFs experter så att de 
uppfyller alla näringsmässiga krav 
och samtidigt är miljömässigt håll-
bara. Få blir olympier, ännu färre 
blir mästare men alla kan delta i strä-
van efter utveckling och hållbarhet. 
Det går att prestera i världsklass och 
samtidigt bidra till att förbättra värl-
den.

Kockar serverar vego på fältet
SOK har via kockar i fält serverat 
förstklassig vegetarisk mat till svens-
ka toppidrottare. Innan projektet går 
i mål under 2022 ska kockarna varit 
cirka 300 dagar ute i fält och efter två 
år har vi gjort lite drygt hälften av da-
garna.

Utbildningar i att äta hållbart
Under hösten testades en ny typ av 
utbildningsform där olympiska idrot-
tare inom skidskytte lagade mat till-
sammans med SOK och WWF under 
två kvällar där matlagningen varvades  

med utbildning och diskus-
sion. Lika viktigt som att avfärda myter 
om vegetarisk mat och träning är det att 
adressera de verkliga näringsmässiga  
utmaningarna som följer om man 
ställer om till mycket vegetariskt. 

Prisad vegobibel
Recepten har samlats i boken ”Vego 
i Världsklass”, som tryckts av Nord-
stedts förlag. Boken blev snabbt en 
succé och har sålts i nästan 14 000 
exemplar. Boken har även prisats av 
Måltidsakademin som en av 2019 års 
främsta kokbok i kategorin Hälsa. Bo-
ken har även varit månadens bok hos 
SISU idrottsutbildarna, idrottsrörel-
sens studieförbund.
- Vi vill med denna bok inspirera, dela 
med oss av våra kunskaper och utma-
na dig som läser att ta ett steg vidare. 

Vego i världsklass blev boksuccé

En maffig bönburgare från receptsamlingen i boken Vego i världsklass. Foto: Stefan Wettainen.
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För att vegetarisk mat ska bli ett reellt 
alternativ för aktiva människor med 
höga krav på hälsa och prestationsför-
måga så måste det gröna köket utveck-
las, vi måste lära oss att tänka nytt och 
vi behöver utmana de myter som finns 
kring vegetarisk kost, säger Linda 
Bakkman, kostrådgivare på Sveriges 
Olympiska Kommitté.
Boken innehåller 120 närings- och 
klimatberäknade veganska och lak-
to-ovo-vegetariska recept. Allt ifrån 
snabba mellanmål till smarta storkok. 
Här får du veta varför ett grönt pro-
teinskifte är så viktigt, vilka närings-
mässiga utmaningar du ställs inför 
och hur du på ett konkret sätt kan 
komma runt dem.
De olympiska ambassadörerna för 
projektet delar dessutom med sig av 
sina egna resor mot en grönare tall-
rik. Ambassadörer för projektet är 
Charlotte Kalla, längdskidor, Hanna 
Öberg, skidskytte, André Myhrer, al-
pint, Max Salminen, segling och Peder 
Fredricson, ridsport.

FAKTA/ Vego i världsklass

Projektet pågår: 2018-2022.

Samarbete med: Världsnaturfonden (WWF).

Med stöd från: Postkodlotteriet

Vego i världsklass ska utmana fördomar och myter om vegetarisk mat och utveckla det vegetariska 
köket så att det blir ett alternativ för fler.

Fem svenska världsidrottare och olympiska medaljörer är ambassadörer för Vego i världsklass. 
Charlotte Kalla, längdskidor, Hanna Öberg, skidskytte, André Myhrer, alpint, Max Salminen, segling 
och Peder Fredricson, ridsport. Tillsammans har de varit med på 13 OS och tagit imponerande 15 
olympiska medaljer.

SOK:s övriga projekt
Olympic Day
Under Olympic Day bjuds barn och 
ungdomar in för att prova olika 
idrotter som finns på hemmaplan. 
Syftet är att utmana barn och ungdo-
mar att prova olika idrotter tillsam-
mans med lokala idrottsföreningar 
och på så sätt ge dem möjligheten att 
hitta sin nya idrott. I förlängningen 
är målet att inspirera fler ledare och 
aktiva till drömmar och olympiska 
satsningar. Under 2019 fick även  
äldre barn chansen att testa de nya 
olympiska idrotter som skateboard, 
klättring och basket 3x3.

2019 genomfördes tio Olympic 
Days på fyra orter, Spånga, Göte-
borg, Malmö och Stockholm som 
samlade 21 000 barn. Bland olym-
pier som funnits på plats under 
dagarna märks namn som skridsko-
åkaren Johan Röjler, skidskytten 
Tord Wikstén, boxaren Anna Lau-
rell, hockeyspelaren Danijela Rund-
qvist, friidrottaren Johan Wissman 

och tennisspelaren Joachim ”Pim-
Pim” Johansson.

Sedan starten 2011 har cirka 152 
000 barn besökt en Olympic Day.

OS i Skolan
OS i Skolan är ett ämnesövergripan-
de arbetsmaterial med handledning 
för verksamhet i teori och praktik 
för grundskolan med OS som tema. 
Målsättningen är att öka elevernas 
OS-intresse, uppmuntra till bättre 
samarbete, framhäva glädjen i idrott, 
inspirera barn till mer rörelse i var-
dagen samt nå ut i samhället med 
olympiska grundtankar och vär-
deringar. På OS i Skolans hemsida 
finns ett stort material som vänder 
sig till lärare och som är utformat ef-
ter Lgr 11.

Klättring var en av idrotterna på Urban by 
SOC i Kungsträdgården. Foto: SOK. 

FAKTA/ Postkodlotteriet
Som förmånstagare till Postkodlotteriet 
fick SOK en utdelning på 9,9 miljoner kro-
nor under 2019. Tack vare lottköparna får 
fler barn och ungdomar möjlighet att hitta 
just sin idrott. 
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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 finansierat dels av SOK:s sponsormedel dels av statliga medel via RF (s k riktat stöd)

SOMMARIDROTTER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Badminton 1037 998 1346 1030 1353 204 150 19 54

Baseboll 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basket 1081 1200 1510 918 1488 275 0 0 60

Bordtennis 1417 1718 2129 1740 2786 2839 88 1059 1395

Boxning 1377 1068 530 248 847 1197 180 0 461

Brottning 3860 4156 5522 4242 5890 4319 468 1260 2618

Bågskytte 0 0 338 80 183 150 0 0 0

Cykel landsväg 661 882 991 707 328 300 0 156 212

mountainbike & BMX 284 147 480 743 922 395 163 250 264

Fotboll 1752 880 950 475 944 300 0 0 0

Friidrott 2652 2263 2446 3977 4402 3505 955 3633 3854

Fäktning 1300 817 1426 1877 1851 622 0 251 551

Golf 1125 980 1370 1550 1434 1040 0 150 0

Gymnastik 468 664 1149 1598 1440 608 347 398 497

Gång 0 0 0 0 51 90 54 0 145

Handboll 2255 1354 1750 1150 1753 1515 550 550 0

Judo 1761 2390 2620 2649 3276 3538 998 2602 2725

Kanot racing 1832 1850 1775 2108 2496 946 888 1527 1997

slalom 0 0 70 72 285 393 72 453 238

Karate 183

Landhockey 100 50 0 0 0 0 0 0 0

Modern femkamp 50 0 50 0 0 0 0 19 57

Ridsport dressyr 80 820

hoppning 1200 1216 3537 3605 4203 3695 366 2920 2870

fälttävlan 1471 1989

Rodd 1138 819 647 1100 1270 976 73 240 297

Rugby 100 50 50 0 0 50 0 0 0

Segling 5054 3406 2804 4771 6455 5347 1234 6341 7028

Skateboard 64 0

Simning simning 2619 3310 2 078 2198 2870 4093 2115 2195 2358

simhopp 636 364 100 90 143 80 0 250 247

Sportskytte pistol 0 0

gevär 771 81
1 615

2088 1755 416 336 469 873

lerduva 1670 1446

gemensamt 0 0

Taekwondo 2199 1741 1 880 2877 2964 250 5 0 0

Tennis 1191 1346 1 452 809 1692 2117 72 135 210

Triathlon 376 285 214 305 324 467 77 324 482

Tyngdlyftning 0 0 130 70 110 0 0 0 248

Volleyboll beach 0 0 0 0 0 0 0 636 1860

Summa sommaridrotter 41 517 38 290 40 959 43 077 53 515 39 727 9 191 25 901 31 784

Stöd till idrottsutveckling
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VINTERIDROTTER 2011-
2012

2012-
2013 2013 2014 2015 2016

 
2017

 
2018

 
2019

Bob och rodel 0 0 0 0 75 0 0 0 0

Curling 1995 2886 3963 3433 4149 4864 3269 2748 1944

Ishockey 1788 2272 3145 2066 2675 3203 3995 328 0

Konståkning 1170 1344 1668 1588 1249 1005 745 231 127

Skidor alpint 4415 4743 5874 5922 4859 4022 2470 3241 2766

backhoppning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

freeski puckel 1832 1621 1750 1027 316 535 794 1189 1425

freeski skicross 1731 1867 2313 2332 2337 2568 2891 2345 1844

freeski slopestyle 520 425 1157 1807 1301 1487 1442 1389 917

längd 3417 4995 5323 6276 2537 5201 4087 5637 2712

snowboard alpint 0 0 0 0 0 0 0 0 0

snowboard bordercross 0 0 0 0 0 0 0 0 0

snowboard halfpipe/
slopestyle

0 650 992 1312 1393 1438 1480 1304 952

Skidskytte 1919 1015 2204 1769 786 882 1324 252 762

Skridsko 654 25 146 560 561 710 697 355 0

Summa vinteridrotter 19 441 21 843 28 535 28 092 22 238 25 915 23 194 19 019 13 449

ÖVERSIKT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sommaridrotter 41 500 38 300 41 000 43 000 53 500 39 700 9 200 25 900 31 800

Vinteridrotter 19 400 21 800 28 500 28 100 22 200 25 900 23 200 19 000 13 400

Gemensamt 14 400 15 600 16 800 15 900 16 000 16 400 15 210 14 900 15 200

Totalt stöd 75 300 75 700 86 300 87 000 91 400 82 000 47 610 59 800 60 400

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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SOK:s organisation

Amerikansk Fotbollförbund 
Bandyförbundet 
Bouleförbundet 
Bowlingförbundet 
Budo och Kampsportförbundet 

Cricketförbundet 
Danssportförbundet 
Flygsportförbundet 
Frisbeeförbundet 
Innebandyförbundet 

Orienteringsförbundet 
Parasportförbundet 
Sportdykarförbundet 
Squashförbundet 
Vattenskidförbundet

Recognized specialförbund (RSF)

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

Gymnastikförbundet 
Gång- och Vandrarförbundet 
Handbollförbundet 
Ishockeyförbundet 
Judoförbundet 
Kanotförbundet
Karateförbundet 
Klätterförbundet 
Konståkningsförbundet 
Landhockeyförbundet 
Mångkampsförbundet 
Ridsportförbundet 
Roddförbundet 
Rugbyförbundet 

Seglarförbundet 
Simförbundet 
Skateboardförbundet
Skidförbundet 
Skridskoförbundet 
Skidskytteförbundet 
Skyttesportförbundet
Surfförbundet 
Taekwondoförbundet 
Tennisförbundet 
Triathlonförbundet 
Tyngdlyftningsförbundet 
Volleybollförbundet

Olympiska specialförbund (OSF)

Verksamhetschef 
Peter Reinebo 

Generalsekreterare 
Gunilla Lindberg 

Stab 
Sara Gottfarb, marketing manager
Mikael Gunnarzon, ekonomichef
Tobias Hauff, försäljning
Nathalie Larsson, projektledare
Anna Lundin, marknads- och försäljningschef
Lars Markusson, mediechef
Frida Nevalainen, partner manager
Linda Sandgren, information
Arash Shanazari, ekonomi
Marja von Stedingk, projektledare
Christoffer Wallér, konceptutvecklare
Helena Wielinder, HR- och projektchef
Anders Åberg, IT 

Sport 
Thomas Engdahl, sportchef
Henrik Forsberg, sportchef 
Rikard Grip, chef OS-förberedelser
Carina Skoog, sportchef 
Anders Wiggerud, sportchef 
Glenn Östh, sportchef 

Resursteam 

Fysträning 
Rickard Nilsson
Dimitrios Panagiotopoulos
Jörgen Sandberg 
Jesper Sjöqvist
Niklas Heckscher

Utveckling 
Mårten Fredriksson
Hans-Christer Holmberg
Lars Ljung 
Tomas Mårtensson 
Lorentz Söderhielm

Nutrition 
Linda Bakkman 
Per Lindius 
Stig Mattson 
Stefan Pettersson 

Medicin
Per Andersson
Bo Berglund
Peter Drugge
Angelica Hirschberg
Lykke Tamm 

Prestationspsykologi och coaching 
Olle Anfelt 
Henrik Gustafsson 
Carolina Lundqvist 

2026 AB
Richard Brisius, kampanjchef
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Anna Lindberg, simhopp, ordförande
Anna Laurell Nash, boxning, vice ordförande
Mattias Andersson, handboll

Felix Elofsson, puckelpist
Emil Jönsson Haag, skidor
Carolina Klüft, friidrott

Sofia Mattsson, brottning
Kim Martin Hasson, ishockey
Maria Pietilä Holmner, alpint

Aktivas kommitté

Walter Rönmark, ordförande 
Mikael Eriksson

Valberedning
Annika Grälls
Kristina Pekkola

Patrik Tengwall

Internationella Olympiska  
Kommittén (IOK) 
Gunilla Lindberg, IOK-medlem
Arne Ljungqvist, hedersmedlem 
Stefan Holm, IOK-medlem

Koordineringskommissionen  
för Paris 2024 
Gunilla Lindberg

Utvärderingskommissionen och  
koordinationskommissionen för 
ungdoms-OS i Dakar 2022
Gunilla Lindberg 

IOK:s kommission för framtida  
vinterspel
Gunilla Lindberg

Programkommissonen
Gunilla Lindberg 

Olympic Solidarity 
Gunilla Lindberg 

Aktivas Kommitté 
Stefan Holm 

Nomineringskommissionen
Stefan Holm 

Kommissionen för val  
av nya medlemmar
Stefan Holm

 
 

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

Europeiska Olympiska  
Kommittén (EOK)
Gunilla Lindberg, styrelseledamot

Kommittén för olympiska spel 
Peter Reinebo

Kommittén för marknad/kommunika-
tion
Maria Damgren Nilsson

Internationell representation

Gunilla Lindberg

RF:s internationella råd

Jonas Bergqvist
Gunnar Larsson

Svenska Olympier

Kontaktgruppen för sällskapet
Pernilla Wiberg

Andreas Frountzos, ordinarie resvisor
Thomas Lönnström, ordinarie revisor 

Jens Karlsson, suppleant
Elisabeth Werneman, suppleant

Revisorer
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SOK:s styrelse

Olle DahlinMalin Eggertz Forsmark

Anette Norberg

Hans von Uthmann

Gunilla Lindberg
Generalsekreterare, IOK-
medlem

Katarina Henriksson

Stefan Holm
Adjungerad, IOK-medlem

Anders Larsson

Per Palmström
Vice ordförande 

Mats Årjes
Ordförande

Maria Damgren-Nilsson
Vice ordförande

Anna Laurell Nash
Representant Aktivas 
Kommitté

Peter Reinebo, Adjungerad, Verksamhetschef (ej med på bild)
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Årsredovisning 2019
Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska 
idrottsrörelsens högsta instans för olympiska frågor. SOK:s 
uppgift är att värna och utveckla den olympiska rörelsen 
i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella 
Olympiska Kommitténs (IOK) charter, SOK:s egna stad-
gar och med andra beslut fattade av IOK. SOK:s uppgift är 
också att verka för Sveriges intressen inom den olympiska 
rörelsen internationellt. 

SOK, ska, med uppdraget att förbereda och leda det 
svenska deltagandet i OS samt bidra till konkurrenskraf-
tiga OS-trupper, verka för ändamålet att: skapa fler goda 
förebilder för unga, inspirera fler att utvecklas genom och 
inom idrott, skapa möjligheter att utvecklas oavsett bak-
grund, kön och ekonomi samt sprida de olympiska värde-
ringarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Medlemskretsen utgörs av svenska Olympiska Speciali-
drottsförbund (OSF), två representanter utsedda av SOK:s 
Aktivas Kommitté, Recognized Specialidrottsförbund 
(RSF) samt av svenska medlemmar i IOK. Årsmötet 2019 
genomfördes den 24 april.

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

SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer 
styrelsens ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen består 
också av svensk medlem av IOK med de begränsningar som 
framgår av Olympic Charter och en representant för de 
aktiva utsedd av SOK:s aktivas kommitté. Styrelsen utser 
generalsekreterare och verksamhetschef.

Styrelsen har under året bestått av Mats Årjes (ordfö-
rande),  Maria Damgren Nilsson (vice ordförande), Per 
Palmström (vice ordförande), Katarina Henriksson, Anette 
Norberg, Hans von Uthmann, Malin Eggertz Forsmark, 
Anders Larsson, Olle Dalin och Anna Laurell Nash (aktivas 
representant) samt IOK-medlem Gunilla Lindberg tillika 
generalsekreterare. Styrelsen har sammanträtt nio gånger 
under 2019. Stefan Holm, IOK-medlem med bas i aktivas 
kommitté, och Peter Reinebo, verksamhetschef, har varit 
adjungerade till styrelsen. 

Den nationella verksamheten har under 2019 letts av 
Peter Reinebo. Verksamheten är indelad i tre verksamhets-
områden, vilka utgörs av Samordning och Service, Sport 
samt Olympisk Profilering och Marknad.

Den internationella verksamheten har under 2019 letts 
av Gunilla Lindberg som också varit tjänstledig 80 procent 
från SOK för uppdrag som generalsekreterare för ANOC. 

Främjandet av ändamålet
Under året har SOK, genom det sponsorfinansierade 

Topp- och Talangprogrammet, skapat förutsättningar för 
att stärka den internationella konkurrenskraften för aktiva, 
ledare och förbund. Stödet har använts av berörda förbund 
till bland annat olika tränings- och tävlingsaktiviteter för 
aktiva samt till tränare och resurspersoner. Topp- och 

Talanggruppen har också kunnat söka och få stipendier för 
att möjliggöra en utökad satsning på sin idrott. Topp- och 
Talanggruppen omfattade 144 aktiva vid ingången på 2019. 
Under året har en justering av antalet aktiva genomförts 
utifrån aktuell idrottslig nivå samt bedömd utvecklingspo-
tential för långsiktig satsning mot världstopp. Inför 2020 
omfattar Topp- och Talanggruppen 140 aktiva. Under året 
har satsningen på yngre talanger fortgått i projektet, Talang 
2022 som är en satsning för att stärka rekryteringen till 
Topp- och Talanggruppen. I början av 2020 ingår 39 aktiva 
i utmanarsatsningen Talang 2022. Parallellt med Talang 
2022 pågår även ett kompetensutvecklingsprogram kallat 
Tränare 2020. Programmet fokuserar på träning och pre-
stationsutveckling med sikte mot världstopp. Totalt 56 trä-
nare för aktiva i Topp och Talang och Talang 2022 deltar i 
programmet.

SOK:s sponsormedel finansierar också planerings- och 
uppföljningsdialogen med de olika landslagen, liksom det 
resursteam som SOK tillhandahåller med specialister för 
att stärka kompetens och bidra till utvecklingen av aktiva 
och landslag. 

Under februari 2019 genomfördes europeiska vinterung-
doms-OS i Sarajevo & Östra Sarajevo, Bosnien Hertcego-
vina. Sverige deltog med en trupp på 18 aktiva och 12 
ledare. Resultatmässigt blev det inga medaljer. Även ett 
europeiskt sommarungdoms-OS genomfördes under 
augusti i Baku, Azerbajdzjan. Sveriges trupp bestod av 41 
aktiva och 20 ledare från sex olika sporter. Resultatet blev 
sex medaljer varav tre guld, ett silver och två brons. 

Det andra Europeiska Spelen gick av stapeln under juni 
månad 2019 i Minsk, Vitryssland. Sveriges trupp bestod av 
48 aktiva och 30 ledare från elva idrotter. Med totalt tre 
guld, ett silver och fyra brons är svensktruppens facit med-
aljmässigt bättre än i Baku för fyra år sedan då Sverige tog 
sju medaljer.

Planering, förberedelser och rekognosering inför som-
mar OS i Tokyo har fortsatt under året och innefattar stort 
deltagande av OSF:s aktiva och ledare. OS-kval har pågått 
för samtliga idrotter och testtävlingar i Tokyo har genom-
förts med svenskt deltagande i flertalet grenar. Andra 
väsentliga OS-anknytna aktiviteter har varit den tre dagar 
långa samlingen, Olympic Camp, av den preliminära OS-
truppen inför Tokyo samt två coachseminarier. 

Under 2019 genomfördes tio Olympic Days på olika orter 
runt om i Sverige. Olympic Day är ett projekt som realise-
ras tillsammans med Svenska Postkodlotteriet med aktivi-
ter som genomförs för att inspirera unga att pröva nya 
idrotter och väcka drömmen om OS. Tillsammans med 79 
ideella föreningar har förutsättningar givits under året för 
totalt drygt 21 000 barn att delta i Olympic Days och prova 
sammanlagt 25 olika idrotter. Som förebilder och inspira-
törer har 14 olympier deltagit vid aktiviteterna. Sedan star-
ten av Olympic Day, 2011, har mer än 152 000 barn varit 
delaktiga i aktiviteterna.

SOK tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté 
(SPK) och Riksidrottsförbundet (RF) såg stora möjligheter 
med ett vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Bland 
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annat skulle spelen kunna användas som en hävstång för 
långsiktig utveckling av idrotten och idrotten som sam-
hällskraft. Starka motiv var också möjligheten till vitalise-
ring av hela idrotten och ett bidrag till förbättring av folk-
hälsan samt stärkt idrottslig internationell konkurrens-
kraft. Dessvärre förlorade Sveriges kampanjbidrag om ett 
vinter-OS i Stockholm-Åre 2026mot bidraget från Italien, 
Milano-Cortina vid omröstningen i Lausanne under juni 
månad 2019. Kampanjarbetet drevs i ett av SOK:s dotter-
bolag och finansierades av kommersiella medel.

För att stärka kopplingen mellan SOK:s stöd till presta-
tionsutveckling och forskning bildade SOK, 2016, stiftelsen 
Sveriges Olympiska Akademi. En stiftelse som bedriver sin 
verksamhet genom samarbete mellan SOK, KTH, Karolin-
ska Institutet och Handelshögskolan.

Ekonomi

Finansiering
SOK:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom spon-
sorintäkter från näringslivet samt annan extern finansie-
ring. SOK har ett statligt stöd för OS-uppdraget att förbe-
reda och genomföra det svenska OS-deltagandet.  
       
En väsentlig uppgift är att säkerställa långsiktig finansie-
ring. Styrelsen har under året följt upp beslutad intäkts-
strategi: 
• Intäktsmålen delas upp i två sexårsperioder till och med 

2020 respektive 2026, med tydliga intäktsblock.
• Under 2015-2020 är fokus att förlänga och utveckla avtal 

med existerande partners. Beredskap ska finnas för att 
ersätta eventuellt avslutade samarbeten och för att be-
driva viss nyförsäljning.

• I det längre perspektivet mot 2026 ska nya intäktsvägar 
bearbetas, exempelvis via Olympiska Akademin och an-
dra  tematiska satsningar.

• SOK ska arbeta för att hela kostnaden för OS-uppdraget 
täcks av statligt stöd.

Statligt stöd     
Det statliga stödet planeras för en fyraårscykel, aktuellt 
för 2019-2022, vilket innebär Tokyo 2020 och Beijing 
2022. SOK har äskat 170 mkr för detta OS-uppdrag, vil-
ket innerbär ett snitt på tilldelningen om 42,5 mkr per år. 
I förhandsbesked från RF har äskandet godkänts, vilket 
innebär att SOK erhåller full kostnadstäckning för priori-
terade förberedelser och genomförande av de kommande 
två Olympiska spelen.

För de två föregående fyraårsperioden 2011-2014 och 
2015-2018, innefattande OS i London, OS i Sotji, OS i Rio 
och OS i PyeongChang blev utfallet ett underskott för OS-
uppdraget på knappt 4 mkr.

Sponsorer
Sponsorintäkterna uppgick under 2019 till 75 mkr (2018, 
69 mkr). Ökningen beror främst på att SOK knytit till sig 
några nya samarbetspartners under 2019. Under året be-
stod SOK:s sponsorgrupp av 15 företag utöver de företag 
som också är IOK:s internationella olympiska partners. 
Under det senaste året har SAS, Svenska Spel, Toyota och 
Uniqlo tillkommit som strategiskt viktiga partners. Sedan 
länge är Nordea en hörnpelare i finansieringen av SOK:s 
satsningar. Under 2019 inbringade Olympiafonden 6,9 
mkr (2018, 7,4 mkr). Sedan starten 1988 har Olympiafon-
den skapat 184 mkr till SOK:s verksamhet.

Övriga bidrag
SOK är 90-kontoinnehavare, vilket öppnar för insam-
ling och bidrag från allmänheten och andra organisatio-
ner som ser ett mervärde i att stötta SOK:s verksamhet. 
Att vara godkänd 90-kontoinnehavare innebär också att 
SOK:s verksamhet och ekonomiska redovisning står under 
granskning av kontrollorganet Svensk Insamlingskontroll. 
En av SOK:s viktigaste samarbetspartners är Svenska Post-
kodlotteriet som  under 2019 bidragit med totalt 11,7 mkr 
(2018, 13 mkr).

Medelsanvändning
Statligt stöd används för organisations- och projektkost-
nader för svenska truppers förberedelser och deltagande 
i OS. Annan övrig extern finansiering och sponsormed-
len finansierar stödet till OSF och aktiva, via Topp- och 
Talangstödet och Talang 2022, liksom genomförandet av 
profilerings- och av inspirationsprojekt såsom exempelvis 
Olympic Day. 

Resultat och ekonomisk ställning
Det positiva resultatet om 9,8 mkr är bättre än förväntat 
och bättre än budget. Intäktssidan är i paritet med budget. 
Kostnadssidan har, för de olika verksamhetsområdena, 
följts upp noggrannt under året och landar väl inom budget. 
För att skapa nödvändiga förutsättningar för kontinuitet 
och långsiktighet med verksamheten pågår ett viktigt arbe-
te med nya intäktskällor och nuvarande samarbetspartners.  
Balansomslutningen har ökat med 21 mkr och är kopplat 
till det positiva resultatet och till balanseringen av det stat-
liga stödet för OS och projektkostnaderna för OS i Tokyo 
2020. Intäkter och kostnader hänförliga till OS i Tokyo 
kommer att resultatföras under juli-augusti månad 2021. 
Det egna kapitalet uppgick 2019-12-31 till 71,2 mkr.  
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Flerårsöversikt (Mkr)
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Statligt stöd * 27 54 26 44 30 42 24 44 25

Sponsor- och licensintäkter 75 69 47 81 83 96 69 58 44

Övriga intäkter 20 22 15 20 18 12 5 7 3

Summa intäkter 122 145 88 145 131 150 98 109 72
         

Lämnade bidrag och stipendier -46 -43 -34 -67 -72 -71 -41 -32 -29

Olympiskt deltagande -12 -24 -11 -42 -16 -27 -10 -33 -1

Övriga kostnader -48 -58 -38 -57 -51 -44 -42 -44 -33

Summa kostnader -106 -125 -83 -166 -139 -142 -93 -109 -63
         

Finansiellt netto -6 2 0 4 1 -1 0 0 1
         

Redovisat resultat 10 22 5 -17 -7 7 5 0 10
         

Eget kapital 71 61 39 34 51 58 51 46 46
         

Medelantal anställda 32 30 27 28 30 30 30 29 25

Not.    
Statligt stöd intäktsförs löpande för att täcka kostnaderna för OS-uppdraget och inte i takt med att det erhålls. Statligt stöd som inte 
intäktsförs balanseras s om en interimspost. Totalt erhållet statligt stöd i mkr:    
    

Årtal 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Erhållet statligt stöd (Mkr)          42 41 39 39 35 33 33 35 34

Förändring eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital
Belopp vid årets ingång 39 661   21 691   61 352   

Resultatdisposition föregående års resultat 21 691   -21 691        -

Årets resultat - 9 821   9 821   

Belopp vid årets utgång 61 352   9 821   71 173   

I räkenskaperna finns det ett fåtal investeringar kopplat till 
upphandlingar gjorda med externa leverantörer för extra 
förläggning till delar av OS-truppen vid nästkommande 
OS. I slutet av mars 2020 tog IOK, i samråd med japanska 
 myndigheter och organisationskommittén för spelen i To-
kyo, beslutet att flytta fram OS i Tokyo till 2021. Det förelig-
ger således en osäkerhet i huruvida de gjorda investering-
arna för extra förläggning kan kancelleras utan ekonomisk 
kompensation,  eller flyttas fram utan att SOK behöver 
skjuta till ytterligare ekonomiska resurser.   
       
      
 

Förväntad framtida utveckling samt risker och 
osäkerhetsfaktorer    
SOK:s kommersiella intäkter varierar mellan åren. Sam-
tidigt ska insatserna inom Topp- och Talangstödet vara 
långsiktiga. Det leder till stora variationer i SOK:s resultat 
mellan olika år. Periodiseringen (fyra år) av statligt stöd för 
OS-uppdraget innebär att vinter-OS 2022 avslutar perio-
den 2019-2022. Ett preliminärt beslut om full kostnads-
täckning, gällande anslagen för innevarande fyraårsperiod, 
har tagits av Riksidrottsstyrelsen, vilket underlättar plane-
ringen, förberedelserna och genomförandet av kommande 
OS-uppdrag. 

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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Resultaträkning

Not 2019-12-31 2018-12-31
 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 384 278

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 273 1 396

Summa anläggningstillgångar 657 1 674

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 040 1 539

Övriga fordringar 694 65

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 15 453 4 649

Summa kortfristiga fordringar 18 187 6 253

Kortfristiga placeringar 10 49 791 50 622

Kassa och bank 32 139 20 692
Summa omsättningstillgångar 100 117 77 567
SUMMA TILLGÅNGAR 100 774 79 241

Balansräkning

Not 2019 2018

INTÄKTER
Sponsor- och licensintäkter 74 693 68 937

Statligt stöd 2, 5 26 612 54 310

Bidrag internationella 4 730 5 864

Övriga externa bidrag 11 721 13 703

Erhållna donationer 90-konto 0 11

Övriga intäkter 4 376 2 585

Summa intäkter 122 132 145 410

KOSTNADER
Lämnade bidrag och stipendier -45 494 -43 352

Personalkostnader och arvoden 3, 5 -30 961 -29 667

Projektrelaterade OS-kostnader 5 -11 681 -24 301

Övriga externa kostnader 4,5 -18 020 -27 992

Avskrivning av anläggningstillgångar 6 -220 -156

Summa kostnader -106 376 -125 468

Rörelseresultat 15 756 19 942

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 688 3 995

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 8 -6 623 -2 246

ÅRETS RESULTAT 9 821 21 691



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2019

43

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital:  

Balanserat resultat 61 352 39 661

Årets resultat 9 821 21 691

Summa eget kapital 71 173 61 352

Leverantörsskulder 1 843 1 338

Övriga skulder 571 501

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 11 27 187 16 050

Summa kortfristiga skulder 29 601 17 889
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 774 79 241

Balansräkning forts.

Kassaflödesanalys
2019-01-01-- 

2019-12-31
2018-01-01-- 

2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto 9 821 21 691

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar 220 156

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 6 623 2 246

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

16 664 24 093

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar -11 934 12 615

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 11 712 -14 613

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 442 22 095

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningtillgångar -326 -245

Förändring kortfristiga placeringar 831 -21 060

Kassaflöde från investeringsverksamheten 505 -21 305

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Reglerad fordran dotterbolag 0 0

Lämnat aktieägartillskott -5 500 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 500 -3 000

ÅRETS KASSAFLÖDE 11 447 -2 210
Likvida medel vid årets ingång 20 692 22 902

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets utgång 32 139 20 692
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper 

Övergripande redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningsla-
gen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 - K3.

Koncernredovisning har inte upprättats med anledning 
av tillämpning av Årsredovisningslagens 7 kap. 3 a§ och 5§ 
pkt 3.       
      
Nedan angivna lättnadsregler har tillämpats:  
• Förmånsbestämda pensionsplaner har redovisats som 

avgiftsbestämda pensionsplaner, eftersom premier be-
talats till extern pensionsförvaltare.

• Samtliga leasingavtal, såväl finansiella- som operatio-
nella, redovisas som operationella avtal.  

Intäkts- och kostnadsredovisning   
Det statliga stödet som SOK erhåller via RF ska användas 
för att täcka kostnaderna för SOK:s OS-uppdrag. Intäkter 
i form av statligt stöd 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 statliga stödet intäktsförs året 
för genomförandet v ett specifikt OS. Det innebär också 
att en mindre del av det statliga stödet intäktsförs löpande 
under övriga år.

Som huvudprincip redovisas sponsor- och licensintäkter 
vid fakturering motsvarande i avtal stipulerade fakture-
ringstidpunkter och periodiseras vid behov så att intäkten 
motsvarar avtalsperioden.

Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om 
bidrag föreligger och en tillförlitlig uppskattning av belop-
pen kan göras. 

Tillgångar, fordringar och skulder
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 
till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp var-
med de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och 
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstill-
fället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och 
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas 
bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde om inget annat anges.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagskurs. Valutakursdifferenser redovisas som 
finansiella poster. 

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjande-
period. 

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas kollektivt i enlighet med 
portföljmetoden och redovisas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och marknadsvärde.

Förutbetalda projektkostnader OS och förutbe-
talt statligt stöd OS
Förutbetalda projektkostnader hänförliga till OS periodi-
seras i bokslutet som fordran då de ännu inte förbrukats. 
De förutbetalda statliga stödet som erhålls för OS, perio-
diseras i bokslutet som skuld då det ännu inte förbrukats. 
I årsredovisningen nettoredovisas förutbetalt statligt stöd 
och förutbetalda projektkostnader för OS.

Bedömningar och uppskattningar
SOK har ett antal framtida kontraktsmässiga åtaganden 
kopplat till sponsoravtal. SOK har bedömt att kostnaderna 
för det sammantaget är av ringa värde och således redovi-
sas inte någon eventualförpliktelse.    
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Könsfördelning styrelse: 2019 2018
Kvinnor 6 6

Män 5 5

Könsfördelning ledande befattningshavare:
Kvinnor 1 1

Män 1 1

NOT 2 Statligt stöd 2019 2018

Statligt stöd organisationskostnad OS 16 513 16 943

Statligt stöd projektkostnad OS PyeongChang 0 21 887

Statligt stöd projektkostnad OS Tokyo 9 891 1 609

Statligt stöd projektkostnad OS Peking 208 0

Summa 26 612 40 439

År 2019 uppgick det statliga stödet till 45 000 tkr för administration, förberedelser och deltagande vid Olympiska Spelen. 
Av det statliga stödet har 42 500 tkr utbetalats och 26 612 tkr använts för att möta kostnaderna för OS-uppdraget. 15 888 tkr 
av erhållna medlen har balanserats för att möta kostnaderna för OS i Tokyo under 2020. Statligt stöd 2018 uppgick till 41 000 tkr och 2017 till 39 000 sek. 

NOT 3 Personal 2019 2018
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män:

Kvinnor 9 9

Män 23 21

Totalt 32 30

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

Löner och arvoden:
Styrelse - -

Generalsekreterare och verksamhetschef 1 090 976

Övriga anställda 17 743 17 079

Socialförsäkringsavgifter 6 113 5 936

Pensionskostnader: 
Styrelse - -

Generalsekreterare och verksamhetschef 447 431

Övriga anställda 2 576 2 489

Övriga personalkostnader 2 992 2 756

Summa personalkostnader 30 961 29 667

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 verksamhetschefen är sex månader ömsesidigt.
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NOT 5 Resultat OS-uppdraget 2019 2018
Intäkter
Statligt stöd organisationskostnad OS 16 513 16 943

Statligt stöd projektkostnader OS PyeongChang 2018 0 21 887

Statligt stöd projektkostnader OS Tokyo 2020 9 891 1 609

Statligt stöd projektkostnader OS Peking 2022 208 0

Summa intäkter 26 612 40 439

Kostnader
Organisationskostnad OS Tokyo 2019 -16 513 0

Organisationskostnad OS PyeongChang (2018) 0 -16 943

Projektkostnader OS PyeongChang 2018 förbrukade (2018) 0 -21 887

Projektkostnader OS Tokyo 2020 förbrukade (2018) 0 -1 609

Projektkostnader OS Tokyo 2020 förbrukade 2019 -9 891 0

Projektkostnader OS Peking 2022 förbrukade 2019 -208 0

Världsungdoms-OS i Buenos Aires, sommar 2018 0 -643

Europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter -1 582 -162

Summa kostnader -28 194 -41 244
Resultat -1 582 -805

Projektrelaterade OS-kostnader i Resultaträkningen -11 681 -24 301

Statligt stöd OS avser dels bidrag för att täcka organisationskostnader OS och dels bidrag för att täcka projektrelaterade kostnader för ett specifikt 
OS. Statligt stöd planeras för en fyraårscykel, 2019-2022. För föregående fyraårsperiod, 2015- 2018 fick inte SOK full kostnadstäckning för OS 
uppdraget vilket resulterade i ett ackumulerat underskott på minus 2,9 mkr.  För innevarande period 2019-2022 har SOK erhållit ett förhandsbesked 
från RF att full kostnadstäckning ska erhållas för OS-uppdraget kopplat till Tokyo 2020 och Peking 2022. 

Organisationskostnad OS är personal-, drifts- och övriga rörelsekostnader hänförliga till den nödvändiga organisationen för att lösa SOK:s OS-
uppdrag. Organisationskostnaderna för OS utgör del 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 utgifter redovisas i resultaträkningen i takt med att de nyttjas. Projektrelaterade kostnader som uppstår under år då det inte är OS, 
men som ännu inte förbrukats, balanseras och kostnadsförs i resultaträkningen i samband med att de förbrukas.  
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. SOK har tidigare äskat statsbidrag för YOG 
men har, hittills, ej erhållit detta.  

NOT 6 Inventarier 2019-12-31 2018-12-31
Anskaffningsvärde IB 2 564 2 319

Årets inköp 326 245

Utrangering 0 0

Anskaffningsvärde UB 2 890 2 564

Ackumulerade avskrivningar IB -2 286 -2 130

Årets avskrivning -220 -156

Utrangering 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -2 506 -2 286

Redovisat värde 384 278

NOT 4 Operationell leasing 2019 2018

Leasingkostnad under året 1 798 1 958

Summa 1 798 1 958

Leasingkostnaderna avser, hyra av kontorslokal, operationell leasing av bilar, teknisk utrustning i form av projektoranläggning samt kopieringsmaskiner och skrivare.  
Leasingavtalen för bilarna (Toyota) löper på tre år, hyresavtal på lokaler t.o.m 2022-10-31 och på övrig utrustning t.o.m 2019-12-31.

Framtida minimi leasingavgifter 1 år 2-5 år 6 år =>
2 035 4 826 0
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NOT 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea 1 740 1749

Pågående projekt sommar-OS Tokyo 2020 10 135 1520

Pågående projekt sommar-OS Peking 2022 1 742 0

Övriga upplupna intäkter 1 335 847

Förutbetald hyra 220 156

Övriga poster 281 377

Summa 15 453 4 649

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal  andelar Bokfört värde

SOK servicebolag AB 100% 100% 1 000 116

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat
556893-8426 Stockholm 116 -11

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

SOKSTHLOS AB 100% 100% 500 157

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat

556952-8069 Stockholm 159 -6612

SOK startade ett helägt dotterbolag under 2012. Verksamheten har fram till i dag varit väldigt begränsad. I slutet av 2013 startades ytterligare ett helägt dotterbolag (SOKSTHLOS 
AB) med anledning av en eventuell OS-ansökan för Stockholm. Under 2017 och 2018 har bolaget varit aktivt i form av utredningsarbete om förutsättningar för OS i
Sverige 2026 och under 2018 utnämdes Stockholm-Åre 2026 till ”Candidate City” av IOK. Under 2019 arbetade bolaget med att vässa konceptet för ett vinter-OS i Stockholm och 
Åre 2026. Vid omröstningen i Lausanne i slutet av juni 2019 förlorade Sverige möjligheten att få arrangera vinter-OS 2026. Det blev istället Milano-Cortina, Italien
som vann omröstning. Sedan slutet av juli 2019 har bolaget i princip varit vilande.

Not 8 Specifikation av andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31
Bokfört värde IB 1 396 642

Årets anskaffningar - -

Aktieägartillskott 5 500 3 000

Nedskrivningar -6 623 -2 246

Bokfört värde UB 273 1396

NOT 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018
Realisationsresultat fonder 209 2 992

Räntenetto 46 68

Valutakursresultat 433 935

Utdelningar - -

Summa 688 3 995
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NOT 10 Kortfristiga placeringar Andelar
Marknads-

värde
Anskaffningsvärde 

Redovisat värde
Aktierelaterade värdepapper
Nordea Swedish Stars 1 088 3 344 1 960

Nordea Stabila aktier 18 242 3 103 1 744

Nordea Emerging Stars Equity Fund, hållbar 3 635 4 892 3 466

Nordea North American Enhanced 22 467 3 163 2 690

Nordea European Enhanced Equity Fund 2 712 3 322 3 000

Nordea Global Stars Eqity Fund 8 238 12 326 7 500

Ränterelaterade värdepapper
Institutionella Företagsobligationsfonden 33 310 4 659 4 500

Inst. Räntefond långa placeringare SE 31 384 3 909 3 900

Nordea Bostadsobligationsfond 44 918 5 010 5 006

Nordea Swedish Bond Stars 79 862 7 986 8 000

Strukturerade värdepapper
Nordea Aktieobl. Global SRI, etisk fond 1 000 000 1 017 1 122

Nordea Alpha 10 Multi-Asset Fund, Inst 53 904 7 106 6 904

Summa 59 837 49 792

NOT 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31
Personalrelaterade kostnader 2 527 2 235

Förutbetald intäkt samarbetspartner 3 678 5 349

Upplupna kostnader OSF-stöd hösttermin 4 908 8 322

Reserverade anslag för OS Tokyo 2020 15 888 0

Övriga poster 186 144

Summa 27 187 16 050

NOT 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2019-12-31 2018-12-31
Poster inom linjen

Ställda säkerheter JA JA

Eventualförpliktelser inga inga
  
SOK hade en kapitaltäckningsgaranti gentemot SOKSTHLOS AB som gällde fram t o m 20191231.  
  
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Under januari månad 2020 genomfördes Världs ungdoms-OS, vinter i Lausanne. Truppen bestod av 51 aktiva och 28 ledare.  
Resultatet blev 17 medaljer varav sex guld, fyra silver och sju brons.

Stockholm den 18 mars 2020.      
    
Mats Årjes Maria Damgren Nilsson Per Palmström Malin Eggertz Forsmark Katarina Henriksson Anders Larsson
Ordförande Vice ordförande Vice ordförande 
    
    
Anette Norberg Hans von Uthmann Anna Laurell Nash Olle Dahlin Gunilla Lindberg  
    Generalsekreterare  
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2020.    
    
Thomas Lönnström  Andreas Frountzos  
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor  
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehål-
ler våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen. Dessutom:  
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kon-
troll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens in-
terna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Olympiska Kommitté för år 2019. Föreningens årsredo-
visning ingår på sidorna 39–48 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av föreningens fi-
nansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informa-
tionen. Den andra informationen består av information 
om verksamheten s. 1-38 men innefattar inte årsredovis-
ningen och vår revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat un-
der revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyl-
diga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.
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syn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattning-
ar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning av Sveriges Olympiska 
Kommitté för år 2019.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stadgarna.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avse-
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sve-
rige använder vi professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet.

Stockholm den 25 maj 2020.

Thomas Lönnström Andreas Frountzos
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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