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GRUND FÖR FRAMTIDA STORDÅD
KÄRA MEDLEMMAR, det var ett förberedelsernas år under 2017 för Sveriges Olympiska Kommitté. Det var
under 2017 som vi tillsammans lade
de sista byggstenarna inför vinter-OS
i PyeongChang och det var under det
gångna året som vi lade grunden till
att ena den svenska idrottsrörelsen
kring ett OS och Paralympics i Sverige
2026. Samarbeten med Parasporten
och Riksidrottsförbundet har varit
nycklar till att skapa förutsättningar
för en slagkraftig kandidatur.
Mitt andra år som ordförande har
varit intensivt och berikande. Våra
förberedelser inför vinterspelen i
PyeongChang höll högsta klass, från
Olympic Camp på Kreta till hur stöd
och resurser kom aktiva till gagn. Det
har varit imponerade att följa hur vi
lade grunden för framtida stordåd.

OS och Paralympics 2026

En stor fråga under 2017 har även varit
att fördjupa arbete kring en eventuell
kandidatur för att få OS och Paralympics 2026 till Sverige. Internationella

Olympiska Kommitténs nya normer
för hur kandidatur och genomförande
av spelen gjorde att SOK:s styrelse i
slutet av 2017 beslutade att anmäla
Stockholm som ”Interested City”, intresserad stad, för 2026. Detta gjordes
sedan det stått klart att en arrangör får
en summa, som minst, motsvarar ett
värde av cirka nio miljarder svenska
kronor för att genomföra spelen.
Staden och landet ska inte längre
anpassas efter OS, det är OS som ska
anpassas efter staden och landet. I
samarbete med IOK:s olika expertgrupper kommer en svensk ansökan
nu att formas.
Det är också arbetet med spelen
2026 som gör att jag efter ett svårt
övervägande har beslutat att lämna
min roll som ordförande för SOK vid
årsmötet i april.
Anledningen till mitt beslut är att vi
står inför ett mycket viktigt år vad gäller en ansökan om ett OS och Paralympics till Sverige 2026. Då det finns
en ypperlig möjlighet att för första
gången få vinterspelen till Sverige så
krävs det mer närvaro i Sverige av mig

som ordförande än vad jag kan erbjuda
under 2018, då mitt arbete och min
hemvist numera är i USA.
Jag tror att Sverige har stora chanser att få arrangera vinterspelen 2026
eftersom IOK:s nya regelverk fokuserar på hållbarhet och kostnadseffektivitet. Vi i Sverige har väldigt fina förutsättningar för att arrangera sådana
olympiska spel som IOK vill se, med
vår syn på hållbarhet och våra värderingar. Dessutom har vi i stort sett all
infrastruktur för tävlingarna på plats.
Vi har även fantastisk expertis bland
förbunden vad gäller att arrangera
internationella vintersporttävlingar.

Avgörande förutsättningar

Styrelse och ledning har under 2017
också arbetat mycket med SOK:s partners, vilket skapar avgörande förutsättningar för att vara en framstående
idrottsnation. Ett antal nya partners
har tillkommit under året men vi behöver mer ekonomiskt stöd för att tillgodose att våra unga talanger får rätt
stöd från början i sin karriär. Samarbetet med det nya och förbättrade elitidrottsstödet med Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet är ytterligare ett sätt att skapa mer effektiva
resurser för våra framtida olympier.
Jag vill tacka er alla för gott samarbete
under mina år som ordförande,

Hans Vestberg, ordförande
Sverige Olympiska Kommitté
Pere Miro, IOK:s biträdande generaldirektör, Hans Vestberg, SOK:s ordförande, Thomas Bach,
IOK:s ordfö-rande och Gunilla Lindberg, SOK:s generalsekreterare, i samband med möte i
Lausanne. Foto: IOK.
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Internationella arbetet har präglats av
PYEONGCHANG OCH AGENDA 2020
Sjöström prisad som bäst i Europa
Det internationella olympiska arbetet har präglats
av förberedelser inför de vinterolympiska spelen i
PyeongChang samt slutarbetet med de 40 punkterna
för Agenda 2020, som innebär att både ansökan och genomförande av framtida spel genomgår en unik modernisering.
Förberedelsearbetet inför sommarGunilla Lindberg har lett IOK:s förbeOS i Tokyo 2020 har intensifierats.
redelsearbete för de olympiska vinterDen olympiska rörelsens strategimål,
spelen i PyeongChang som ordförande
Agenda 2020, ska exempelvis göra att
i IOK:s koordineringskommission.
det blir enklare, kortare och billigare
Via 39 besök i PyeongChang under de
att söka framtida olympiska spel när
gångna sex åren har Lindberg byggt
Agenda 2020 får fullt genomslag. För
ett mycket gott samarbete med de sydkommande OS har det inneburit att
koreanska arrangörerna, den sydkoremångmiljonbelopp kunnat sparats,
anska regeringen och även Sydkoreas
främst på anläggningssidan, men även
Olympiska Kommitté.
i förberedelsearbetet i stort.
Samarbetet med FN har intensifierats och ett bevis för detta är att FN:s
Två arrangörer utsedda
generalförsamling vid sitt möte i New
De kommande arrangörerna av somYork i november 2017 antog Olympic
mar-OS, Paris 2024 och Los Angeles
Truce för vinterspelen i PyeongChang
2028, utsågs vid IOK:s session i Lima
2018 innebärande att samtliga länder
i september 2017. Ett unikt och histoenades om att lägga ner vapen under
riskt beslut, det var första gången som
OS. Ett ytterligare bevis på det goda
IOK utsåg arrangörer av två på varsamarbetet med FN är att dess förre
andra följande
generalsekreterare
spel vid ett och
Ban Ki-Moon har ”Enklare, kortare och billigare att
samma tillfälle.
valts till ny ordfö- söka framtida olympiska spel när
Sverige har en
rande i IOK:s etiska Agenda 2020 får fullt genomslag”
stark position
kommission.
inom den interArbetet med antinationella olympiska rörelsen i och
dopingverksamheten har trappats
med att Gunilla Lindberg är ledamot
upp. Dopingtester från 2008 och 2012
av IOK:s exekutivkommitté och genehar nu omanalyserats och ett 70-tal
ralsekreterare i ANOC (samarbetsoraktiva har fråntagits sina OS-resultat.
ganisationen för världens 206 natioMed anledning av skandalerna inom
nella olympiska kommittéer). En vikInternationella
Friidrottsförbundet
tig händelse när det gäller NOC:s
gällande ryska aktiva och ledare och
inflytande och arbete i den olympiska
även dopingskandalen under OS i
rörelsen var genomförandet av
Sotji 2014 beslutade IOK:s exekutivANOC:s generalförsamling i Prag i
kommitté i december 2017 att stänga
månadsskiftet
oktober/november
av Rysslands Olympiska Kommitté
2017. Samtliga NOC:s deltog i mötet
och dess högsta ledare från deltagande
och dessutom samtliga kommande
i vinter-OS i PyeongChang. Ryska
organisationskommittéer för OS, ungaktiva som ej varit inblandade vid
doms-OS samt ANOC World Beach
skandalen i Sotji, och som inte lämnat
Games. Beach Games är en ny företepositiva resultat vid något tillfälle,
else som kommer att genomföras för
skulle få delta under IOK:s flagga i
första gången i San Diego 10-15 oktoSydkorea.
ber 2019. Merparten av de internatio-

Sarah Sjöström och Gunilla Lindberg under
ANOC Awards i Prag. Foto: SOK.

nella förbunden fanns också på plats i
Prag, liksom IOK:s ordförande och
IOK:s administration.

Sjöström prisad av ANOC

Vid ANOC:s Awards Gala fick Sarah
Sjöström motta priset som Europas
bästa idrottskvinna under 2017. Det
var en strålande glad pristagerska som
fanns på plats i Prag tillsammans med
de övriga pristagarna från de fem kontinenterna.
De aktivas kommittéer både inom
IOK och ANOC får mer och mer inflytande både inom de egna organisationerna. SOK har en mycket aktiv representant i IOK:s aktivas kommitté
genom Stefan Holm. När det gäller
samarbetet med övriga olympiska
kommittéer så har SOK genom ANOC
en bra plattform för dialog och påverkan gentemot IOK.
Cirka 90 procent av IOK:s inkomster av de försålda tv-rättigheterna går
tillbaka till internationella förbund
(IF), NOC:s och organisationskommittéer för Spelen. För NOC:s sker det
genom möjligheten att ansöka om
medel från Olympic Solidarity. SOK
har ansökt och fått medel för olika
projekt när det gäller förberedelser
inför OS i PyeongChang.
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SOK:s verksamhet under 2017 hade
OS-FÖRBEREDELSER I FOKUS
och utveckling av Topp- och Talang

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo talar under Olympic Camp på Kreta. Foto: Henrik Kindgren.

SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det
svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. Noggranna förberedelser inför spelen
var i fokus under hela 2017, liksom planering för särskilda satsningar på aktiva i Topp- och Talanggruppen.
Aktuella aktiva i Topp- och Talanggruppen samt kandidater i framtida
OS-trupper ska ges maximala möjligheter att topprestera genom att hög
kvalitet säkras och stödet fullföljs hela
vägen in i OS-situationen. Aktiva med
medaljkapacitet ska identifieras tidigt
och ges prioritet i uppföljning och
stöd. Principerna om full satsning och
skräddarsytt stöd ligger fast.
Antalet i Topp- och Talanggruppen
har under 2017 utökats med 20 aktiva
till cirka 200 aktiva. Det långsiktiga
målet är att utöka Topp- och Talanggruppen till 350 aktiva.
Med anledning av genomförande av
omtag med långsiktigt perspektiv och
att antalet aktiva i Topp- och Talangprogrammet inte hade haft den önskvärda tillväxten samt det då osäkra
ekonomiska läget för SOK så annonserades hösten 2016 att inget stöd till
träning och tävling skulle utgå till
sommaridrotterna under 2017.
SOK har nu beredskap att gå in i
dialog tillsammans sommar-OSF
(sommarsidans olympiska specialförbund) om ”stöd till fulla satsningar”
inom ramen för Topp- och Talangpro-

grammet, från och med 2018 och med
sikte på kommande sommar-OS,
2020 och 2024.
Siktet inför OS 2024 är att nå en ny
och högre nivå. Tokyo 2020 blir ett
viktigt steg på vägen i den långsiktiga
offensiven som kommer att kräva en
ännu starkare ömsesidig satsning, av
både SOK och förbund.
Krav- och omvärldsanalyser samt
Utvecklingstrappor har uppdaterats/
bearbetas under 2017 och en långsiktig utvecklingsplan (2024) per gren
ska tas fram samt nödvändig ”infrastruktur” identifieras inför satsningen
mot 2020 och 2024.
Förändringar av tjänster och kompetens inom resursteamet genomfördes under 2017. Målet var att fortsatt
tillgodose de aktiva i Topp- och
Talanggruppen med toppklass. Kostnadsnivån avseende Supportstödet
var cirka 17 miljoner kronor, vilket
motsvarar ett intakt Resursteam och
genomförande av planerade aktiviteter.
Ett utvecklingsprogram med fokus
på träningsfrågorna, obligatoriskt för
tränare med individuella aktiva i

Topp- och Talang, kommer att genomföras i en första omgång under 2018
med sikte på Tokyo 2020 och framåt.
Starten blir direkt efter sommaren.
”Talang 2022” har annonserats till
sommar-OSF. ”Talang 2022” är ett
nytt program, och sommaridrotternas
första omgång kommer att genomföras under 2018. Programmet blir en
instegsmöjlighet för yngre aktiva till
Topp- och Talangstödet med ett upplägg som kan liknas vid lightvariant av
Topp- och Talang. Målet är att Toppoch Talanggruppen under kommande
år successivt ska utökas. Talangselektioner kommer att ske årligen i november/december.

”Topp- och Talangstödet för sommaridrotterna kommer under
2018 att kunna genomföras för
fullt.”
Topp- och Talangstödet för sommaridrotterna kommer under 2018 att
kunna genomföras för fullt. Långsiktiga utvecklingsplaner och uppdaterade
omvärlds- och kravanalyser ska vara
på plats innan individuella planer och
stödinsatser samt stöd till coacher,
tränare och olika satsningar kan beslutas. Effekten av stödet behöver
förstärkas och därför kommer typen
av insatser att noggrant, och i nära
dialog, ses över för varje gren. Individuella stipendier, SOK:s resurspersoner, försäkring och medicinsk support
fortsätter som tidigare.
SOK:s sportchefer arbetar under
hösten 2017 och våren 2018 tillsammans med OSF:s sportsligt ansvariga
med inriktning att skapa bästa möjliga
förutsättningar för en slagkraftig
olympisk satsning mot Tokyo 2020
och Paris 2024. Tidsplanen kan bli lite
olika i samarbetet med olika grenar.
Några sommarförbund/grenar erhåller ny sportchefskontakt från SOK
från och med årsskiftet 2017/2018.
Under säsongen 2018-2019 planeras ett restriktivt stöd från SOK till
vintergrenarna för träning och träning
i samband med omtaget med sikte på
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2026. Individuellt stöd till aktiva i
SOK:s Topp- och Talanggrupp utgår
dock som tidigare i form av stipendier,
medicinskt stöd och SOK:s resurspersoner.

Samordnat elitidrottsstöd

En arbetsgrupp bestående av den
idrottsliga ledningen från SOK och
RF har under hösten 2017 tagit fram
grundläggande principer och en plan
för implementering av Samordnat
Elitidrottsstöd med inledning vid årsskiftet 2017/2018.
Den 20 april beslutade SOK:s årsmöte att bifalla motionerna avseende
ett samordnat elitidrottsstöd med följande tillägg:
• SOK ska öka det operativa samspelet med RF och SPK för att bidra till
att utveckla och genomföra ett mer
samordnat och effektivt elitstöd.
• Utvecklingsarbetet ska ske i samspel med RF och SPK samt inom ramen för ordinarie personals uppgifter och kontinuerliga förbundskontakter. Arbetet ska ske utan extra
kostnader, initieras omgående och
genomföras med
• Inriktning att under 2017 presentera förslag på åtgärder av viktiga
delar och modell för helheten till
styrelsen för beslut.
Vidare angav SOK:s styrelse vid sammanträde i juni nedanstående punkter
som förutsättningar för samordningen av elitidrottsstödet:
• Effektivisering av elitstödet (medlen) liksom dess beredning ska uppnås.
• Kommersiella medel som genereras som ersättning för Olympiska
(Paralympiska etc) rättigheter ska
fortsatt tillfalla enbart Olympiska
(Paralympiska) förbund/grenar.
• Utvecklingsarbetet ska också omfatta förslag på åtgärder/modeller
som kan skapa förutsättningar för
betydande resursförstärkning till
förbundens talangutveckling och
internationella verksamhet.
• Syftet med bättre samordnat och
förstärkt elitstöd är att öka svensk
idrotts internationella konkurrensförmåga med sikte på bättre resultat i OS/VM.

Niklas Mattsson flyger högt inne på Olympiastadion. Foto: TT.

Arbetsgruppen består av RF:s idrottschef, avdelningschef för elitidrottsstödet, SOK:s verksamhetschef och Parasport Sveriges chef för elitutveckling
och utbildning. Gruppen har jobbat
med att ta fram principer, grundläggande värderingar och planer för hur
elitidrottsstödet från tre organisationer ska kunna samordnas framöver
samt i ett nästa steg utvecklas och
tillföras betydande resurstillskott. Arbetet och samarbetet har gått bra och
utfallet har fått brett stöd av SF.
Det utvecklade Samordnade elitidrottsstödet ska:
• vara långsiktigt – både systemet
och stödet.
• komplettera SF:s insatser, leda utveckling och fokusera insatserna.
• skapa prioriteringar och användas
mer spetsat.
• upplevas kompetent, professionellt
samt bygga på fakta och vetenskap.
• vara ”enkelt” att förstå.
• ha gemensamma begrepp och verktyg.
• effektivisera - göra skillnad.
• utveckla det tväridrottsliga lärandet.
• skapa förutsättningar för ett nästa
steg av Samordnat elitidrottsstöd.
• innehållande betydande resursförstärkning (SE 2.0).
RS, Parasportförbundets styrelse
respektive SOK:s styrelse har vid sammanträden under november-december 2017 beslutat i enlighet med förslaget angående implementering och
genomförande av Samordnat elitidrottsstöd samt utredning och utveck-

ling. RS tog också beslut i november
om att principer för Landslagsstöd
och att så kallat Landslagsstöd X ska
beslutas av RS under våren 2019.
Underlaget lyfter fram ett antal viktiga principer för elitidrottsstödets
utformning i framtiden och en omfattande tidplan för både vidare samordning av nuvarande resurser och ett
utkast till vad som skulle kunna bli ett
SE 2.0. I det senare finns en skrivning
om en framtida eventuellt fristående
organisation som då kommer att ha
konsekvenser för innevarande verksamhet i alla tre organisationerna.
Både kommande implementering
av Samordnat elitidrottsstöd samt
framförallt utredning och utveckling
av SE 2.0 kommer att kräva både personella och monetära resurser under
2018-2020. SOK bör och kan inom
ramen för nuvarande organisation
avsätta viss arbetstid för aktivt deltagande i genomförandet respektive
utvecklingsarbetet. De monetära
resurserna för insatser och utveckling
måste däremot komma från den statliga delen av elitidrottsstödet.

Ekonomi 2017-2018

Styrelsen har lagt fast ett så kallat buffertmål på 20 miljoner kronor som ska
nås vid slutet av varje OS-cykel. Flerårsöversikten visar att ”buffertmålet”
klaras vid utgången av 2018 under
förutsättning att budgeterade kommersiella intäkter realiseras och att
budgeterat statsbidrag erhålls.
SOK erhåller under innevarande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2016

8

Rekognosering av de blivande guldbackarna i Yongpyong. Foto: SOK.

fyraårsperiod ej full kostnadstäckning
för OS-uppdraget via statsbidraget vilket innebär att OS-uppdragets kostnader för perioden 2015-2018 blir
underfinansierat med totalt 2,5 mkr.
SOK:s målsättning är att statliga
medel ska täcka OS-uppdraget enligt
plan och budget vilket innebär att de
förutsättningar och förberedelser som
behövs för aktivas topprestation vid
OS kan skapas. Frågan har behandlats
i kontakter med RF och departement
inför kommande fyraårsperiod 20192022. Hittills har en teknisk lösning,
om beslut i tvåårsperioder och årlig
redovisning, uppnåtts som ger bättre
möjlighet till framförhållning och planering.
Tillräcklig (höjd) och stabil nivå på
statsbidraget är nu och även framöver
avgörande för att kunna genomföra
OS-uppdrag med hög kvalité. Kalkylerade kostnader i snitt för perioden
2019-2022 är 45 mkr per år för förberedelser och genomförande av Tokyo
2020 och Peking 2022.
2017 blev ett mycket kritiskt år då
sponsorintäkterna
bedömdes
bli
betydligt lägre än det som krävdes för
att fullfölja åtaganden och utbyggnadsplaner för Topp- och Talangstödet. Prognosen för utfallet av 2017

under 2017 samt det planerade omtablev klart bättre än budgeterade intäkget med vinteridrotterna inför 2018ter, cirka 60 mkr. Orsaken till detta
2019 innebär nödvändig ekonomisk
positiva utfall är framgångsrikt arbete
lättnad. Planerade och preliminärt
med nya partners samt i förhandlingbudgeterade stödinsatser för 2018 är
arna med IOK avseende del av interdock lägre än vad verksamheten kränationella avtal med toppsponsorer.
ver och denna situation bör endast
Försäljningsarbetet måste dock prioupprätthållas
riteras och intenkortsiktigt.
sifieras ytterligare ”Ett bra samspel med nuvarande
Ett bra samframöver och nya kommersiella partners är viktigt
spel med nuvaintäktskällor bör och bäddar för långsiktiga
rande kommerskapas.
Intäk- samarbeten.”
siella partners
terna årligen för
är viktigt och bäddar för långsiktiga
perioden 2018-2020 behöver öka
samarbeten. Målet är också att
jämförelsevis med 2017 och budgeteutveckla nya kommersiella partnerras under 2018 till drygt 80 mkr.
skap. Prioriterad verksamhet för
Den befintliga partnerstrukturen
2017-2018 är partnerförsäljningen.
sågs över under 2017 för att vara långExterna tjänster kommer att användas
siktigt hållbar och kunna ge ökade
för avgränsad försäljning.
intäkter. Utökade intäktsmöjligheter
Topp- och Talangstödet kräver att
bedöms delvis kunna ske via utveckintäkterna från marknadsföringen av
ling av nya och alternativa intäktskälde olympiska rättigheterna i snitt upplor. Under 2017 har uppbyggnad och
går till 90 mkr per år till och med
nysatsning på utveckling och forsk2020.
ningskopplingar prioriterats. Målet
Inför OS i PyeongChang planerades
har varit att börja skapa nya intäkter
ett större event, ”Sweden Arena”, ett
för ändamålet under 2017 och 2018.
svenskt hus för partners, medier och
Än så länge har denna satsning inte
truppen. Bra möjligheter till positiv
givit önskat resultat.
profilering bedöms finnas för SOK,
Det genomförda långsiktiga, 2024
nuvarande och eventuella nya partrespektive 2026, verksamhetsmässiga
ners samt Stockholm 2026. Projektet
omtaget
med
sommaridrotterna
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finansieras kommersiellt. Projektet
har också långsiktig potential då konceptet, infrastrukturen och kontakterna kan användas långsiktigt, i både
mot Tokyo 2020 och Peking 2022.
SOK har under senaste femårsperioden gjort mer än tidigare för att
stärka den olympiska profileringen.
Drömprojektet med sina delprojekt är
goda exempel på det. Drömprojektet, i
första hand Olympic Day, var mycket
framgångsrikt också under 2017 och
ska fortsätta under 2018 med målsättning att ett par långsiktiga partnerskap ska skapas runt verksamheten.
Nya kommersiella partnerskap krävs
för finansiering av aktiviteterna under
2018-2020 och för att skapa ekonomiskt överskott för användning inom
Topp- och Talangstödet.

Samarbete spelbolag

Intäkter från samarbeten med spelbolag har historiskt varit mycket viktigt
för idrotten och inte minst för SOK.
En förändrad reglering från och med
2019 kommer marknaden att förändras och sannolikt polariserasBedömningen är att SOK framöver, även i
detta sammanhang, kan ta en naturlig
roll som ”företrädare och kanal” för de
olympiska idrotterna. SOK bör på en
större spelmarknad ha bra möjligheter till fortsatta och även ökade intäkter med syfte att stärka intäkterna för
SOK:s verksamhet och stödet till OSF.
Då det kommer ställas betydande
krav på de aktörer som erhåller statlig
licens på den kommande reglerade

spelmarknaden i Sverige så borde det
vara, och ses som, acceptabelt för SOK
att samarbeta med någon eller några
av dessa. Det kan ändå innebära att
några bolag inte är i linje med SOK:s
värdering och krav. SOK bör därför
göra en egen utvärdering i tillägg till
Spelmyndighetens granskning.
Efter en fördjupad granskning av
möjligheterna och diskussion vid styrelsens sammanträden togs beslut om
handlingsplan i slutet på året. Bearbetning av lämpliga och möjliga partners kan nu starta under våren 2018.

Olympiska Spelen

Under hösten 2017 inleddes en OS-utvärdering av sex sommarspel, 1996–
2016. I uppdraget, som genomförs av
Olle Anfelt, ligger att presentera samlade fakta, trender och lärdomar samt
eventuella åtgärdsförslag med anledning av utvärderingen. Inriktningen
är att genomföra ett liknande arbete
avseende vinter-OS för 1998–2018 efter PyeongChang 2018.

Vinter-OS i PyeongChang 2018

Under januari och februari genomfördes testtävlingar i PyeongChang och
Gangneung med svenskt deltagande
från skridsko, konståkning, puckel,
snowboard, längdskidor, skidskytte,
curling, alpina fartgrenar och besökande sportchefer från SOK.
Glenn Östh och Peter Reinebo deltog i det stora truppchefsmötet i
PyeongChang i början på februari.

Curlingspelaren Niklas Edin ledde det vinnande laget under Olympic Camp på Kreta.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Gunilla Lindberg, IOK:s högsta ansvariga för PyeongChang 2018, ledde
seminariet på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med POCOG:s ordförande.
Olympic Camp genomfördes den
12-19 maj på Apollos fina anläggning
Cavo Spada på Kreta, Grekland. Inför
vinter-OS laddade den blivande OStruppen traditionsenligt upp tillsammans under några intensiva dagar
med information, teambuilding och
praktiska moment för att förbereda
spelen på bästa sätt. Truppen fick förutom fina träningsmöjligheter och det
späckade gemensamma programmet
också möjlighet att träffa medier och
andra inbjudna gäster. En representant per vinterförbund, lagens ordinarie ledare, inbjöds att delta i Olympic
Camp.
Under april-juni planerade SOK tillsammans med vinter-OSF förberedelserna inför PyeongChang 2018. Arbetet handlade om uttagningsbestämmelser per gren, precamps i januari
2018 och övriga OS-förberedelser,
ledarbesättningarna under OS, specifika lösningar under OS samt vintergrenarnas viktigaste utvecklingsaktiviteter under säsongen och individuella utvecklingsplaner för de aktiva.
De tekniska förberedelserna inför
vinter-OS i PyeongChang 2018 gick
bra, men på grund av ekonomin så
kunde inte optimala lösningar i förberedelser och precamps genomföras för
alla lag.
De första OS-uttagningarna av
aktiva gjordes under Olympic Camp
och sedan genomfördes uttagningar
månatligen under september-november. Från och med mitten av december
var det OS-uttagningar i stort sett
varje vecka och truppen spikades och
skrevs in den 29 januari. OS-truppen
bestod av 110 aktiva och 120 ledare
från elva grenar.
Truppens kapacitet och målsättning
offentliggjordes i mitten på januari
2018.
Målsättning för spelen var åtta medaljer. Målet bygger på att 23 så kallade
toppositioner (lika med truppens
kapacitet) var definierade inför
PyeongChang 2018. Med andra ord
aktiva, stafetter och lag som varit på
pallen på VM eller vid upprepade till-
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fällen i världscupen. En aktiv kan förstås stå för flera toppositioner. Normalutfallet (över flera spel) är att cirka
35 procent av toppositionerna tar
medalj. I Vancouver hade OS-truppen
40 procent och i Sotji 48 procent. I Rio
hela 55 procent, vilket då var svenskt
rekord. Vi har blivit duktigare på utfallet av vår kapacitet, vilket delvis
hänger ihop med aktivas förmåga att
formtoppa och fokusera samt att
landslagsledningarna
tillsammans
med SOK har blivit allt bättre på att
förbereda OS med rek, genrep, precamps och slutförberedelser.
Statistiken ger alltså åtta medaljer
vid normalt utfall, tio medaljer vid bra
utfall och tolv medaljer vid rekordutfall. Till Vancouver 2010 hade OStruppen 29 toppositioner, och vi satte
målet tio medaljer och tog elva. Till
Sotji 2014 hade OS-truppen också 29
toppositioner, vi satte då målet till
elva medaljer och tog 15 (rekord i antal
för vinter-OS).

”OS-truppen i PyeongChang
2018 slog rekord med guld (7)
och silver (6). Sverige blev sexa i
nationsrankingen och toppade
medaljligan för damer.”
OS-truppen i PyeongChang 2018 slog
rekord med guld (7) och silver (6).
Sverige blev sexa i nationsrankingen
och toppade medaljligan för damer.
Totalt blev det 14 medaljer vilket
befäster nivån sedan 2006 med 14
(2006), 11 (2010), 15 (2014), 14 (2018)
medaljer. Denna gång slog också truppen rekord avseende utfallet, 61 procent, jämfört med de 23 toppositioner
vi hade med oss in i spelen. Förutom
medaljerna så hade OS-truppen 22
topp-8-placeringar i truppen, totalt
36 stycken. Både aktiva med etablerad
toppnivå och aktiva uttagna på framtidskriteriet (16 st totalt) tog medaljer
och andra framskjutna placeringar.
Bilden är också att lagens januariförberedelser och precamps i stort
fungerade mycket bra, liksom OSarbetet på plats. Alla får förstås inte
till det i förhållande till sin potential i
PyeongChang. Tjejerna lyckas bättre
än i något tidigare vinterspel, det är

Alpinisten Frida Hansdotter i den guldkantade svenska OS-kollektionen inför OS i PyeongChang.
Foto H&M.

förstås mycket positivt, men samtidigt
tappar/lyckas inte herrarna i några
grenar.
Att kvalitén på truppen är lägre än
de föregående spelen är oroväckande,
är det en trend eller mer tillfälligt?
Hur var OS förberett psykologiskt och
fysiologiskt hos lagen/aktiva? Hur
fungerade ledararbetet?
Dessa frågor och annat ska vi förstås
titta på inom ramen för den pågående
utvärderingen.

OSF-dialoger

Så kallade OSF-dialoger har genomförts under året med nästa alla sommarförbund, även de nya grenarna
i Tokyo 2020. Dialogerna har innehållit ömsesidig information om läget och framtiden samt tydliggjort
kommunikationskanalerna.
Såväl
kontaktpersoner från styrelsen, verksamhetschef/GS samt sportchef/förbundskapten från både OSF och SOK
har deltagit. Dialogerna har uppfattats som konstruktiva och positiva
från bägge parter i den återkoppling
som gjorts. OSF-dialoger med vinterförbunden kommer att genomföras
under sommarhalvåret 2018.

Uppförandekod

Styrelsen beslutade under 2017 att
anta ett paket för SOK:s hållbarhetsarbete i sin helhet samt ta fram en
uppförandekod för organisationen.
• Uppförandekod för personal, ledning och styrelse för SOK har tagits
fram - koden har fastställts av styrelsen.
• Ett informations- och utbildningspaket togs fram och genomfördes
av SOK:s personal med särskilda
ansvarsfunktioner.
All personal
har informerats och introducerats
till uppförandekoden.
• Befintliga ”Regler och rutiner” för
SOK:s personal samt ”Regler och
riktlinjer” för aktiva i Topp- och Talanggruppen och/eller OS-truppen
har kompletterats med delar av
uppförandekoden.
• Ansvarig för genomförande och
uppföljning av hållbarhetsarbetet
har utsetts – Mikael Gunnarzon.
• En särskild policy för partners samt
ett verktyg för företagsbesiktning
(due diligence) för riskkartläggning
av SOK och partners ska tas fram
under 2018.
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SOK:s verksamhetsinriktning
Verksamhetsinriktning för 2017 och
överföra nytt kunnande, verktyg
2018, beslutad av årsmötet:
och erfarenheter mellan idrotter
• Bra genomförande av det svenska
samt till tränare och resurspersodeltagandet i OS är SOK:s prioriner för Topp- och Talanggruppens
terade uppdrag. Svenska olympier
aktiva.
ska få de förutsättningar och förberedelser som behövs för top�- • Topp och Talangstödets omfattprestation vid OS. Detta kräver
ning och utbyggnad kräver att infortsatt satsning på bra förberetäkterna från marknadsföringen
delser, kvalitet och anpassning till
av de olympiska rättigheterna i
olika behov.
snitt uppgår till 80-90 mkr per år
tom 2020. Målet är att bibehålla
• Målet är att svensk olympisk idrott
bra långsiktiga samspel med nuska utveckla kapacitet för att
varande partners och att utveckla
kunna vinna 20 medaljer vid OS,
nya kommersiella partnerskap.
både sommar och vinter, år 2024
respektive 2026. SOK ska bidra • Därutöver ska alternativa intill att det går att nå världstoppen
täktskällor utvecklas, som dooavsett idrott och vinna medaljer
nationer och insamlingar samt
i många idrotter. Topp- och Taförsäljning av tjänster och varor.
langstödet behöver därför stärkas
Finansiering ska genereras till
och utvecklas. Ett långsiktigt och
förstärkning av Topp- och Talangstrategiskt omtag i satsningarna
stödet samt till utökat arbete med
görs under 2017 tillsammans med
idrotternas prestationsutveckling
sommaridrotterna samt under
och genomförande av aktiviteter
2018-2019 med vinteridrotterna.
för unga som inspirerar och synliggör viktiga olympiska värde• Målet är att fler aktiva och lag ska
ringar.
få möjlighet att satsa fullt för att
nå och hålla sig i absoluta världs- • SOK ska kontinuerligt kommunitoppen. Långsiktiga satsningar på
cera de olympiska värderingarna
nästa våg av talanger inom OSF
i verksamheten och då särskilt
ska stödjas av SOK under åren
framhålla vänskap, respekt för
2018-2020 via utmanarstödet.
andra och strävan mot excellens.
Detta ska bidra till att rekryteringFör att bygga nya partnerskap been breddas för utbyggnad av Topp
höver de värderingar som driver
och Talanggruppen. Antalet aktiva
SOK exponeras mer. Olympierna
ska utökas mot 350 till 2020/2021
ska konsekvent användas som föutan att kraven sänks.
rebilder. Fler ska på olika sätt inspireras och göras delaktiga i det
• Ökade insatser för prestationsutolympiska. Aktiviteter för unga
veckling och stärkta kopplingar
som OS i skolan, Olympic Day och
till FoU ska genomföras. SveriHeroes of Tomorrow är en vikges Olympiska Akademi ska öka
tig del i detta. Verksamheten ska
möjligheten till nya resurser och
präglas av fair play, mångfald och
tillgång till specialistkompetens
hållbarhet samt inspiration till att
till den idrottsliga verksamheten.
utmana sina gränser och nå sin
Resursteamet ska kontinuerligt
fulla potential.

• Framgång förutsätter ett tätt samarbete mellan SOK och OSF. I all
kommunikation ska tydliggöras att
satsningarna inom Topp- och Talangstödet och inför OS är gemensamma projekt. Den kontinuerliga
dialogen mellan SOK och OSF ska
också präglas av den insikten och
sådant klimat i alla kontakter.
• Samspelet med RF samt SPK är
viktigt och ska inriktas på tydliga
roller, kompletterande insatser och
stärkt samordnad helhet för att i
samarbete skapa ökade resurser
och bra effektivitet i arbetet med
elitstödet och en eventuell OS-ansökan.
• SOK ska aktivt arbeta med att skapa
förutsättningar för en OS-ansökan
med målsättningen att vinna vinterOS och Paralympics till Stockholm
2026. Syftet med värdskapet är skapa nya möjligheter och resurser för
vitalisering och utveckling av idrotten många år innan och efter OS,
samt både på bredden och för ökad
internationell konkurrenskraft. Ett
OS i Sverige ska vara ekonomiskt
försvarbart, miljömässigt och socialt hållbart samt lyfta de olympiska
värderingarna.
• Det internationella arbetet ska fortsatt inriktas på att bygga en stark
position för svensk olympisk idrott,
stärka NOC:s inflytande samt bidra
till att de olympiska värderingarna
och hållbarhetsfrågorna hålls i fokus. SOK ska mot den bakgrunden
och som ett led i en eventuell OS
ansökan utöka den internationella
kommunikationen inom den olympiska rörelsen.
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Arbetar för att vinna OS och Paralympics
SVERIGE PÅ STARTLINJEN 2026
när spelen ska anpassas efter staden
SOK har ställt Sverige och Stockholm på startlinjen för
att ansöka om Vinterspelen 2026. Med ett mångmiljardstöd från Internationella Olympiska Kommittén (IOK), ett
kostnadstak på budgeten samt en kortare och billigare
ansökningsprocess är det mer attraktivt än tidigare att
söka OS och Paralympics. Det gör också att Sverige har
större chans än tidigare att få arrangera ett vinter-OS för
första gången.
Den olympiska rörelsens nya strategi,
Agenda 2020, med
högt ställda ambitioner om social, ekonomisk,
miljömässig och demokratisk
hållbarhet, passar väl
in på Stockholms och
Sveriges profil. Med
den nya normen blir
spelen billigare att arrangera, har hög miljöprofil och blir mer
transparenta.

vända befintliga arenor och genomföra ekonomiskt sunda och hållbara
spel med ett starkt efterbruksvärde.
Det är inte staden som ska anpassa sig
efter OS. Det är OS som ska anpassa
sig efter staden.
Ett intensivt arbete har utförts i gott
samarbete med vintersportförbunden,
Parasportförbundet, Riksidrottsförbundet och Stockholmsidrotten. Det
finns även en mycket god dialog med
statsmakterna.

Vitaliserar svensk idrott

Hammarbybacken och Globen kan bli två centrala tävlingsplatser
om Sverige får OS och Paralympics 2026. Foto: TT.

Kapitalinjektion utan motstycke

säljning. Inga skatteintäkter finns med
Med ett kostnadstak på cirka 13 mili genomförandebudgeten.
jarder kronor i genomförandebudgeStockholm är en av de intresserade
ten säkerställs ett ekonomiskt sunt
städer som får kostnadsfri experthjälp
spel. IOK garanterar ett stöd till värdav IOK att skräddarsy en ansökan – en
staden med minst
kostnad som
8,88 miljarder kro- ”Det är inte staden som ska
ansökningsornor vilket blir en anpassa sig efter OS. Det är OS
ter
tidigare
kapitalinjektion och som ska anpassa sig efter staden.” själva fick stå
extern investering i
för. Ett OS i
vårt land som saknar
Agenda 2020:s anda bygger på värdemotstycke. Resterande intäkter komorden ”reduce, reuse, recycle”. Vi kan
mer främst från partners och biljettförminska kostnaderna genom återan-

Fakta/Tidsplan
2018, våren: Sista dag att anmäla intresse för alla kandidaturer är den 31 mars 2018 (Stockholm är
anmält sedan november 2017).
2018, hösten: IOK väljer i oktober ut vilka av de intresserade städer som har klarat ”OS-kvalet” och
går vidare till kandidatfasen.
2019, våren: Ansöknings- och garantiunderlaget tas fram och presenteras för IOK.
2019, hösten: Vid ett möte i Milano i månadsskiftet september/oktober utser IOK den stad som får
arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.

OS och Paralympics ger en möjlighet
till vitalisering av svensk topp-, tävlings- och ungdomsidrott, både nationellt och regionalt, många år innan
och efter evenemanget. Men det krävs
en rejäl satsning från alla inblandade
parter: idrottsrörelsen, kommunerna,
staten och näringslivet. Med ett samlat engagemang kan OS och Paralympics ge skjuts till att fler ska träna mer,
satsa hårdare och nå bättre resultat.
Vinterspelen kan inspirera många till
en aktiv livsstil. Ett vinterspel i Sverige kan även bli en hävstång för en
långsiktig utveckling av idrotten som
samhällskraft, för folkhälsa och för
framtidstro.

Fakta/Koncept
I konceptet finns två nya anläggningar, en
isarena samt ett skidspårområde i Stockholmsregionen. Övriga arenor, som Globen,
Friends Arena, Tele2 Arena, Olympiastadion,
och Hammarbybacken, finns redan på plats.
I Åre avgörs de alpina grenar, förutom parallellslalom, som körs i Hammarbybacken.
Åreområdet är även värd för puckelpist,
snowboard, skicross och slopestyle. Big air
avgörs på Olympiastadion i Stockholm.
Falun blir värd för backhoppning och nordisk
kombination.
En anläggning för bob, rodel och skeleton
kommer inte att byggas i Stockholm. Huvudalternativet är ett samarbete med annan ort i
Europa, eventuellt Sigulda utanför Riga.
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Forskning och teknik ska utveckla talanger i
SVERIGES OLYMPISKA AKADEMI
via nya samarbeten och nya vägar
Sveriges Olympiska Akademi (SOA) har byggts upp under 2017. Syftet med SOA är att skapa en effektiv brygga
till forskning och utveckling för SOK:s och idrotternas
satsning på prestationsutveckling samt att skapa nya
möjligheter att generera intäkter till verksamheten samt
Topp- och Talangstödet.
Satsningen samlar tre ledande lärosäten: KTH, KI och Handelshögskolan
samt SOK i ett gemensamt initiativ för
att skapa en arena där forskning och
praktisk idrottsutveckling möts.
SOK har för ändamålet bildat en
stiftelse, Sveriges Olympiska Akademi. Bildandet och stiftelsens stadgar har beslutats av SOK:s styrelse den
15 december 2016. Stiftelsens styrelse
och ledningsgrupp utses enligt stadgarna. Styrelsen består av KTH:s, KI:s
och Handelshögskolans rektorer samt
SOK:s verksamhetschef och SOK:s
ordförande, tillika ordförande för stiftelsen. Styrelsen för Sveriges Olympiska Akademi har haft ett konstituerande sammanträde den 21 december
2016.

Identifiera relevant forskning

Stiftelsen ska inte bedriva forskning
eller fördela forskningsanslag. Den
ska initiera och identifiera relevant
forskning för att koppla samman
den med idrottens frågeställningar.
Avsikten är att etablera en kärna av
verksamheter som andra intressenter
senare kan anslutas till från såväl vetenskap som näringsliv.

”Nya verktyg för att fler aktiva
ska nå sin fulla potential och SOA
ska öppna nya intäktsvägar”
Grundidén är att var och en av de
medverkande parterna satsar egna
resurser på sitt ”profilområde” samtidigt som korskopplingar identifieras och parterna åtar sig att bidra på
dessa fält. SOK:s roll blir att säkra en
effektiv länk till idrotten, tränare och
aktiva. Personer i SOK:s resursteam
blir i det perspektivet en nyckelresurs
i det operativa arbetet.

När Akademin söker extern finansiering gör den det i ett samlat paket
med fem beståndsdelar - ett forskningsprogram från vart och ett av de
tre lärosätena länkat till Akademins
syfte, ett program för SOK:s resursteam och en plan för Akademins egen
roll som utvecklingsarena.

Kommer SOK till gagn

Akademin ska leverera nytta till SOK
framförallt inom tre områden:
• Nya verktyg för att fler aktiva ska nå
sin fulla potential
1. En svensk OS-trupp ska vara med
i konkurrensen om medaljer i
många idrotter
2. Då ska varje individ få chansen
att ta vara på sina särdrag
3. Akademin ska bidra till att aktiva
och tränare får de verktyg de behöver för ökad precision
• Extern finansiering av delar av
SOK:s resursteam
1. En stark brygga är nödvändig
mellan idrottsutveckling och
forskning
2. SOK:s resursteam är den bryggan
till aktiva och tränare och måste
ha tillräcklig kapacitet
• På sikt öppna nya intäktsvägar
1. Akademin ska bli en unik utvecklingsmiljö för nya metoder och
redskap
2. De kan vara till nytta också för
hälsa, motionsidrott, publikupplevelse och bli säljbara
3. Rättigheten till innovationer kan
på sikt omsättas i royaltyintäkter

Ändamålet för stiftelsen Sveriges
Olympiska Akademi är avsiktligt formulerat för att både vara tydligt avseende grunduppdraget och samtidigt
ge utrymme för en bredare verksamhet om SOK så vill. I det kan ligga aktiviteter som mer traditionellt är förknippade med en Olympisk Akademi.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2016

14

Olympiska partners växlade upp
NYA SATSNINGAR I FOKUS
med Sweden Arena och Olympic Day

SOK:s verksamhetschefen Peter Reinebo höll tal vid partnerträffen i december. Foto: SOK.

Lansering av nya kommunikationsplattformar och upptakt mot vinter-OS i PyeongChang 2018 var det som
präglade marknadsåret 2017. Två nya samarbeten formades med två nya partner: Discovery kom in som ny officiell mediepartner och Finnair blev SOK:s nya officiella
flygbolag.
Nya möjligheter skapades för partners
att engagera sig och stötta den olympiska verksamheten:
• Sweden Arena – för första gången började vi bygga vi vårt egna Sverigehus till kommande vinter-OS i
PyeongChang. Marknadsavdelningen gjorde två rekresor till Sydkorea
under hösten tillsammans med Discovery och Scania. Planen för Sweden Arena var ett hus som kunde
kombinera presskonferenser, event
och officiella mottagningar. Arenan
skulle också fungera som ett andra
hem för olympier; både aktiva och
tidigare aktiva. Sweden Arena är en
unik möjlighet för både gamla och
nya partners att synas på plats och
stötta vår trupp under OS. Huvud-

partners den här gången var Scania
och Discovery. Ericsson var med
som Team Partner. Vår förhoppning är att reprisera Sweden Arena
både i Tokyo 2020 och i Peking
2022. Läs mer om Sweden Arena på
www.swedenarena.com.
• Olympic Day – initiativet med
en olympisk dag fortsatte för sjätte
året. Under 2017 satsade SOK stort
på tre platser; Stockholm, Göteborg
och Malmö. Totat 18 000 barn deltog i aktiviteterna och totat har nu
115 000 barn testat olika idrotter
sedan starten 2011. Ett nytt initiativ
med arbetsnamnet OS2040 håller
på att arbetas fram.

Olympiska partnerträffar hölls vid
flera tillfällen under året, där syftet
är gemensamt utbyte av varandra och
partners emellan, information om
olympiska händelser och inspiration
från olika olympiska profiler:
• Partnervecka under Olympic Camp
på Kreta i mitten av maj, som arrangerades tillsammans med Apollo. Under Olympic Camp inledde
många aktiva sin resa mot OS i
PyeongChang med ledare och medier på plats. Deltagande partners
var H&M, Discovery, Adecco och
Apollo.
• Flera olika partnerträffar har hållits
under året. Exempelvis höll Charlotte Kalla ett inspirerande föredrag
om sin väg mot PyeongChang och
i samband med Stockholm Open i
tennis i oktober var tidigare storspelaren Joachim ”Pim-Pim” Johansson med som guide samtidigt
som OS-kampanjens vd Richard
Brisius berättade om status för ett
eventuellt OS och Paralympics i
Sverige 2026.
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• Extra stor partnerträff för hela den
olympiska familjen med partners,
förbund, aktiva, RF, regeringen,
hovet och många andra dignitärer hölls i december, i Volvos studio i Kungsträdgården. Med ett
stort tack till alla partners för året
som gått. Och med ett löfte att gå
#tillsammansmotOS2018.
Andra nyckelaktiviteter under året:
• Under Olympiatravet i april hade
SOK hjälp av fyra hockeyhjältar
från OS-laget i Lillehammer 1994.
Peter Forsberg, Mats Näslund,
Magnus Svensson och Charles
”Challe” Berglund hade en intensiv tippningskamp, där Magnus
Svensson till slut stod som segrare.
Svensson fortsatte att tippa åt SOK
hos ATG Tillsammans under året
och i november låg Svenssons tips
till grund för vinster på drygt 1,8
miljoner kronor.
• SOK tilldelades stöd av Postkodlotteriet för ett specialprojekt tillsammans med World’s children’s prize
foundation. Projektet Jorden-runtloppet drar igång under hösten
2018.
• I förberedelserna inför OS i
PyeongChang tog klädpartnern
H&M hjälp av olympier för att skapa den guldkantade och väldesignade OS-kollektionen.

Fakta/Sociala medier
Följ oss på Facebook.com/sweolympic samt Instagram.com/sweolympic

Skiss över Sweden Arena. Foto: SOK.

Stor uppslutning när SOK:s partners träffades i Volvos studio i Stockholm. Foto: SOK.

Totalt kom 18 000 ungdomar till SOK:s satsningar på Olympic Day
under 2017. Foto: SOK.

Charlotte Kalla och Felix Monsén höll intressanta föreläsningar om
sina OS-satsningar. Discoverys Karin Frick var moderator. Foto: SOK.
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Samarbetspartners 2017

ALLA KAN BIDRA TILL ATT FLER FÅR CHANSEN ATT LEVA SIN DRÖM!

Olympiafonden

PG: 90 02 74-2
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Gör jobbet bakom medaljerna
SOK:S RESURSTEAM
har en nyckelroll i förberedelserna
Resursteamet har haft en nyckelroll i förberedelsearbetet med sikte på kommande spel, inför både
vinterspelen i PyeongChang 2018
och i talangutvecklingen med
sikte på Tokyo 2020 och Peking
2022.
Sportcheferna Thomas Engdahl, Henrik Forsberg, Carina Skoog, Anders Wiggerud och Glenn
Östh leder arbetet med talangutvecklingen. Resursteamet är uppdelade i fem olika huvudområden: fysträning, utveckling, nutrition, medicin
samt prestationspsykologi och coachning.
Fysrådgivarna är Leif Larsson, Rickard Nilsson, Dimitrios Panagiotopoulos, Jesper Sjöqvist,
Jörgen Sandberg, Niklas Heckscher.
Utvecklingsgruppen består av Mårten Fredriksson, Hans-Christer Holmberg, Lars Ljung,
Tomas Mårtensson, Lorentz Söderhielm.
Nutritionsteamet är Linda Bakkman, Per Lindius, Stig Mattsson och Stefan Pettersson.
Medicinska teamet är Per ”Pliggen” Andersson, Bo Berglund, Peter Drugge, Angelica
Hirschberg samt Lykke Tamm.
Prestationspsykologi och coachning innefattar
Olle Anfelt, Henrik Gustafsson och Carolina
Lundqvist.

Fakta/Resursteamets
arbetsfördelning
Fysrådgivarna: Träningsplanering, fysiska tester, styrketräningsupplägg, teknik.

Videoanalytikern Lars Ljung gör teknikanalys tillsammans med längdskidåkaren
Sofia Henriksson i samband med Olympic Camp på Kreta. Foto: SOK

Skidskytten Sebastian Samuelsson i samspråk med nutritionisten Linda Bakkman under Olympic Camp på Kreta. I förgrund syns projektledaren Lisa Sund.
Foto: Henrik Kindgren.

Utveckling: Forskningskopplingar, utvecklingsprojekt,
metodutveckling, kravanalys, utvecklingstrappor, prestationsanalys, prestationsteknologi, teknikanalys, taktikanalys, motståndaranalys, dokumentation.
Nutrition: Mat under tränings- respektive tävlingsperioder, dryckesprogram, viktjustering, specialkost.
Medicin: Akutlina, hälsokontroller, specialutredningar, rehabilitering, skadeförebyggande träningsupplägg, antidopingsinformation.
Prestationspsykologi och coachning: Tävlingsrutiner, mentala planer, problemlösning, coachningsstrategi,
ledarstöd.

Stavhopparen Armand Duplantis gör chin-ups under övervakning av fysrådgivaren
Rickard Nilsson i samband med talangselektion på Bosön. Foto: SOK
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Totalt elva svenskar pallade i Györ
MEDALJREKORD I EYOF
Succé i sommarungdoms-OS
Sommarens ungdoms-OS i Györ blev det medaljtätaste
svenska sommar-EYOF hittills med totalt elva medaljer.
På vintersidan gjorde världsläget att bara en aktiv deltog
i Turkiet.

Robin Hanson tog fyra medalj under EYOF. Här på prispallen efter guld på 200 meter frisim.
Foto: Richard Csicsics.

Europas ungdoms-OS (EYOF) i Györ
genomfördes 25-30 juli. Sverige deltog i idrotterna cykel, friidrott, gymnastik, judo, simning och tennis. Den
svenska truppen bestod av 42 aktiva
(19 pojkar och 23 flickor), 17 ledare
samt tre svenska domare. Carina
Skoog var truppchef. Lagandan och
energin i truppen var väldigt hög och
ledarna gjorde överlag ett mycket fint
arbete.

Hanson tog guld

Totalt tog Sverige elva medaljer: ett
guld, fem silver och fem brons. Där-

RESULTAT/ERZERUM
Konståkning, pojkar individuellt
1)Petr Gummenik, Ryssland, 195,21 p
2)Daniel Grass, Italien, 178,24 p
3)Nika Jegadze, Georgien, 155,18 p
Sv plac: 10) Nikolaj Majorov, 124,97 p
RESULTAT/GYÖR
Cykel
Linjelopp, flickor
1) Dina Scavone, Belgien, 1.08,21
2) Wilma Olausson, Sverige, 1.08,21
3) Maria Bertelsen, Danmark 1.08,21
Öv sv plac: 10) Julia Borgström
1.08,21, 53) Caroline Andersson
1.10,17
Tempolopp flickor
1) Ronja Blöchlinger, Schweiz,
15.17,60
2) Lara Gillespie, Irland, 15.20,53

med slog truppen det tidigare medaljrekordet på tio medaljer från Esbjerg
1999 som den framgångsrikaste truppen på sommar-EYOF hittills. Förutom ett silver i flickornas linjelopp i
cykel av Wilma Olausson så togs resterande medaljer i friidrott och simning.
Simmaren Robin Hanson blev truppens meste medaljör med två individuella medaljer, guld på 200 meter
frisim och silver på 100 meter frisim
samt två brons i lagkapp. Utöver medaljerna bokfördes den svenska truppen även för elva topp-8-placeringar.
Sveriges placering i medaljligan blev
en 20:e plats.

3) Elynor Backstedt, Storbritannien,
15.23,72
Sv plac: 18) Wilma Olausson 16.05,71,
21) Julia Borgström 16.08,00, 48)
Caroline Andersson 16.56,25
Linjelopp, pojkar
1) Andrea Piccolo, Italien, 1.37,02
2) Vlas Sjitjkin, Ryssland, 1.37,02
3) Vjatjeslav Polozov, Ryssland,
1.37,02
Sv plac: 13) Hjalmar Klyver, 1.37,54,
39) Albin Stålberg, 1.37,54, 42) Anton
Dahlbom, 1.37,54
Tempolopp pojkar
1) William Blume Levy, Danmark,
13.12,35
2) Michel Hessmann, Tyskland,
13.17,43
3) Gleb Karpenko, Estland, 13.18,37

Bara en deltagare i Erzurum

Vid EYOF vinterspel i Erzurum i januari så tävlade konståkaren Nikolaj
Majorov som ende svenske deltagare. Övriga grenar hade tackat nej
till deltagande av olika skäl. Säkerhetsfrågorna, den höga höjden samt
osäkerhet på den internationella konkurrensen och krockar med övriga internationella tävlingar var orsakerna.
Irina Majorov deltog som tränare och
ledare för konståkning. Peter Reinebo
hade funktionen som truppchef. Totalt deltog 34 länder, men med färre
antal aktiva än normalt.

Fakta/Medaljerna i Györ
GULD (1)

Simning, 200 meter frisim, Robin Hanson

SILVER (5)

Cykel, linjelopp, Wilma Olausson
Friidrott, 800 meter, Gaël de Coninck
Friidrott, 400 meter häck, Johan Claeson
Simning, 100 meter frisim, Robin Hanson
Simning, 50 meter frisim, Gloria Muzito

BRONS (5)

Friidrott, höjdhopp, Carl af Forselles
Friidrott, längdhopp, Tilde Johansson
Friidrott, stavhopp, Alva Sundin
Simning, 4 x 100 meter frisim, pojkar
Simning, 4 x 100 meter medley, mixed

Sv plac: 28) Anton Dahlbom,
14.02,76, 57) Anton Stålberg,
14.28,22, 58) Hjalmar Klyver,
14.28,22
Gymnastik
Lagtävling, flickor
1) Ryssland 107,700 p
2) Italien 106,500 p
3) Tyskland 104,950 p
Sv plac: 20) Sverige 94,600 p
Mångkamp, flickor:
1) Ryssland 107,300 p
2) Italien 106,350 p
3) Storbritannien 104,050 p
Sv plac: 36) Jessica Castles 47,850 p,
63) Cecilia Wrangdahl 45,000 p, 66)
Kristina Undheim 44,300 p
Lagtävling, pojkar:
1) Ryssland 161,450 p
2) Storbritannien 159,000 p

3) Schweiz 158,450 p
Sv plac: 10) Sverige 150,550 p (Christian Cindric, David Rumbutis, Joakim
Lenberg)
Mångkamp, pojkar:
1) Jamie Lewis, Storbritannien,
82,200 p
2) Jurij Buuse, Ryssland, 80,100 p
3) Mir Roselli Nicolai, Spanien,
78.550 p
Sv plac: 20) David Rumbutis 73,800
p, 49) Christian Cindric 71,400 p, 54)
Joakim Lenberg 70,400 p
Friidrott
100 meter flickor
1) Minke Bisschops, Nederländerna,
11,52
2) Boglarka Emese Takacs, Ungern,
11,58
3) Patience Jumbo-Gula, Irland, 11,59
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Wilma Olausson på väg mot silver i linjeloppet. Foto: Zoltan Vanik.

Sv plac: 4) Kajsa Kjellergren 11,70
200 meter, flickor
1) Zoë Sedney, Nederländerna, 23,74
2) Rhasidat Adeleke, Irland, 23,81
3) Gémima Joseph, Frankrike, 23,89
Sv plac: 4) Kajsa Kjellergren, 24,03
800 meter, flickor
1) Zuzanna, Bronowska, Polen,
2.08,07
2) Gaël de Coninck, Sverige, 2.09,14
3) Andrea Raissa Hojda, Rumänien,
2.10,54
200 meter, pojkar
1) Aurelien Larue, Frankrike, 21,64
2) Stephan Skogheim Kyeremeh,
Norge, 21,66
3) Mitja Kordez, Slovenien, 21,76
Sv plac: 5) Rasmus Hugosson, 22,16
100 meter häck flickor
1) Zoë Sedney, Nederländerna, 13,37
2) Martine Kolbeinshavn Hjornevik,
Norge, 13,57
3) Amelie Braun, Tyskland, 13,65
Sv plac: Tilde Johansson, DNF
400 meter häck, pojkar
1) Sven Roosen, Nederländerna, 53,71
2) Johan Claeson, Sverige, 53,88
3) Leo Paul Koehldorfer, Österrike,
53,92
1 500 meter, flickor
1) Sarah Healy, Irland, 4.19,85
2) Klaudia Kazimierska, Polen, 4.23,17
3) Anna Baumgartner, Österrike,
4.23,28
Sv plac: 8) Lovisa Bivstedt, 4.33,75
2 000 meter hinder, flickor
1) Karolina Helga Horváth, Ungern,
6.51,04
2) Claire Palou, Frankrike, 6.55,77
3) Assia El Maazi, Italien, 7.00,22
Sv plac: 16) Elsa Wallenius 7.30,00
Höjdhopp, pojkar
1) Arttu Mattila, Finland, 2,08
2) Mohammed-Ali Benlahbib, Frankrike, 2,08
3) Carl af Forselles, Sverige, 2,05
Längdhopp, flickor
1) Ingeborg Gruenwald, Österrike,
6,23
2) Alvarez Olaia Gisela Becerril, Spanien, 6,15
3) Tilde Johansson, Sverige, 6,10
Kula, pojkar
1) Piotr Gozdziewicz, Polen, 19,41
2) Alessandro Musci Carmelo, Italien,
19,35
3) Miguel Gomez Diaz , Spanien, 17,52
Sv plac: 7) Arvid Mägi Theorin, 16,29

Slägga, flickor
1) Julia Kivinen, Finland, 64,22
2) Valerija Ivanenko, Ukraina, 61,64
3) Jade Williams, Irland, 58,62
Sv plac: 7) Elina Karvonen, 55,91
Stavhopp, flickor
1) Victoria Kalitta, Polen, 3,80
2) Floriane Ponza, Frankrike, 3,80
3) Alva Sundin, Sverige, 3,80
Judo
Pojkar -55 kilo
1) Mihrac Akkus, Turkiet
2) Beka Tsifiani, Georgien
3) Arman Gambarian, Ryssland
Sv plac: Emil Henriksson, ut 1 omg.
återkval
Pojkar -73 kilo
1) Muhammet Koc, Turkiet
2) Daniil Matvejev, Ryssland
3) Gergely Nerpel, Ungern
Sv plac: Mark Johansson, ut 1 omg.
återkval
Pojkar -81 kilo
1) Mansur Lorsanov, Ryssland
2) Benedek Toth, Ungern
3) Vladimir Achalkatsi, Georgien
Sv plac: Markus Edlund, ut 1 omg.
Simning
50 meter frisim, pojkar
1) Frederico Burdisso, Italien, 22,79
2) Louis Godefroid, Frankrike, 23,57
3) Arsenij Tjeviljev, Ryssland, 23,59
Sv plac: 16) Linus Kahl, 24,36
100 meter frisim, pojkar
1) Andrej Minakov, Ryssland, 50,23
2) Robin Hanson, Sverige, 50,71
3) Thomas Ceccon, Italien, 50,85
Sv plac: 16) Johan Rydahl, 52,57
200 meter frisim, pojkar
1) Robin Hanson, Sverige, 1.49,34
2) Maksim Aleksandrov, Ryssland,
1.49,75
3) Antonio Djakovic, Schweiz, 1.50,05
Öv sv plac: 17) Oliver Rehn, 1.54,70
400 meter frisim, pojkar
1) Hugo Sagnes, Frankrike, 3.51,98
2) Maxim Aleksandrov, Ryssland,
3.52,73
3) Antonio Djakovic, Schweiz, 3.53,70
Sv plac: 4) Robin Hanson 3.55,28, 13)
Oliver Rehn 4.05,23
1 500 meter frisim, pojkar
1) Michele Sassi, Italien, 15.41,06
2) Sven Schwarz, Tyskland, 15.41,94
3) Szilard Galyassy, Ungern, 15.42,04
Sv plac: 11) Robin Hanson, 16.01,67
400 meter medley, pojkar
1) Apostolos Papastamos, Grekland
4.21,92

2) Danil Zajtsev, Ryssland, 4.23,99
3) Charlie Hutchison, Storbritannien,
4.25,90
Sv plac: 21) Linus Kahl, 4.43,03
100 meter fjäril pojkar
1) Andrej Minakov, Ryssland, 52,06
2) Noe Ponti, Schweiz, 52,89
3) Frederico Burdisso, Italien, 53,85
Sv plac: 12) Johan Rydahl, 56,28
200 meter medley pojkar
1) Thomas Ceccon, Italien, 2.02,35
2) Noe Ponti, Schweiz, 2.03,59
3) Clement Bidard, Frankrike, 2.03,83
Sv plac: 13) Robin Hanson, 2.07,90,
21) Linus Kahl, 2.10,39
100 meter bröstsim flickor
1) Anastasia Makarova, Ryssland,
1.08,96
2) Reka Vecsei, Ungern, 1.09,40
3) Thea Blomsterberg, Danmark,
1.09,83
Sv plac: 13) Julia Månsson, 1.13,06
200 meter bröstsim flickor
1) Thea Blomsterberg, Danmark,
2.28,15
2) Reca Vecsei, Ungern, 2.30,24
3) Olga Turtjina, Ryssland, 2.31,06
Sv plac: 13) Julia Månsson, 2.36,66
50 meter frisim, flickor
1) Costanza Cocconcelli, Italien, 25,82
2) Gloria Muzito, 26,06
2) Polina Nevmovenko, Ryssland,
26,06
Sv plac: 11) Trine Forss 26,67
100 meter frisim flickor
1) Polina Nevmovenko, Ryssland,
56,30
2) Karoline Barrett, Danmark, 56,52
3) Ana-lulia Dascal, Rumänien, 56,63
Sv plac: 6) Gloria Muzito, 57,46
200 meter frisim, flickor
1) Polina Nevmovenko, Ryssland,
2.02,45
2) Nadia Gonzalez de Oliveira, Spanien, 2.02,76
3) Fanni Vivien Fabian, Ungern,
2.02,85
Sv plac: 32) Emilia Rönningdahl,
2.09,14
400 meter frisim flickor
1) Sara Racnik, Slovenien, 4.15,54
2) Aleksandra Knop, Polen, 4.17,01
3) Fanni Vivien Fabian, Ungern,
4.17,12
Sv plac: 28) Emilia Rönningdahl,
4.33,12
100 meter fjärilsim, flickor
1) Anastasiya Shkurdai, Vitryssland,
59,34
2) Lorena Jerebic, Kroatien, 1.00,49
3) Aleyna Oezkan, Turkiet, 1.01,12
Sv plac: 10) Edith Jernstedt, 1.02,30,
22) Carolina Jonsson, 1.03,50
100 meter ryggsim flickor
1) Daria Vaskina, Ryssland, 1.00,87
2) Anastasija Sjkurdaj, Vitryssland,
1.01,76
3) Costanza Cocconcelli, Italien,
1.02,14
Sv plac: 13) Trine Forss, 1.04,99, 36)
Linnea Gipperth, 1.07,78
200 meter ryggsim flickor
1) Darja Vaskina, Ryssland, 2.11,67
2) Claudia Espinosa Patilla, Spanien,
2.13,42
3) Eszter Szabo-Feltothy, Ungern,
2.13,80
Sv plac: 20) Linnea Gipperth, 2.22,43

200 meter fjäril flickor
1) Blanka Berecz, Ungern, 2.11,26
2) Ana Maria Lamberto Garcia, Spanien, 2.11,78
3) Rosalie Kleyboldt, Tyskland,
2.14,80
Sv plac: 17) Annie Hegmegi, 2.22,46
200 meter medley flickor
1) Reka Nagy, Ungern, 2.14,80
2) Lea Polonsky, Israel, 2.16,19
3) Costanza Cocconcelli, Italien,
2.16,68
Sv plac: 7) Annie Hegmegi, 2.21,71,
14) Edith Jernstedt, 2.23,37
400 meter medley flickor
1) Reka Nagy, Ungern, 4.48,11
2) Martina Ratti, Italien, 4.52,09
3) Giulia Goerigk, Tyskland, 4.53,38
Sv plac: 21) Edith Jernstedt, 5.06,95
4x100 meter frisim, flickor
1) Ryssland, 3.49,05
2) Nederländerna, 3.49,37
3) Ungern, 3.49,65
Sv plac: 7) Sverige (Gloria Muzito,
Emilia Rönningdahl, Carolina Jonsson, Edith Jernstedth), 3.53,61
4x100 meter medley, flickor
1) Ryssland, 4.07,99
2) Ungern, 4.11,57
3) Danmark, 4.12,07
Sv plac: 5) Sverige (Trine Forss, Julia
Månsson, Edith Jernstedt, Gloria
Muzito), 4.15,50
4x100 meter frisim, pojkar
1) Ryssland, 3.25,03
2) Italien, 3.27,58
3) Sverige (Johan Rydahl, Linus Kahl,
Robin Hanson, Oliver Rehn), 3.27,68
4x100 meter frisim, mixed
1) Ryssland, 3.33,55
2) Italien, 3.34,33
3) Sverige (Emilia Rönningdahl,
Gloria Muzito, Johan Rydahl, Robin
Hanson), 3.38,36
4x100 meter medley, mixed
1) Ryssland, 3.51,98
2) Israel, 3.59,99
3) Ungern, 4.00.34
Sv plac: 11) Sverige (Trine Forss, Julia
Månsson, Johan Rydahl, Robin Hanson), 4.06,38
Tennis
Flickor, singel
1) Clara Tauson, Danmark
2) A. Sajfetdinova, Ryssland
3) Sinja Viola Kraus, Österrike
Sv plac: Frida Bostrand, ut 2:a omg,
Olivia Malm, ut 2:a omg
Pojkar, singel
1) Lorenzo Rottoli, Italien
2) N. Ionel, Rumänien
3) Dawid Taczala, Polen
Sv plac: Isac Strömberg, ut 2:a omg,
Jack Karlsson Wistrand, ut 2:a omg
Flickor, dubbel
1) Elina Avanesjan/A. Sajfetdinova,
Ryssland
2) Siva Falkner/Pia Lovric, Slovenien
3) Carol Plakk/Katriin Saar, Estland
Sv plac: Frida Bostrand/Olivia Malm,
ut 1:a omg
Pojkar, dubbel
1) Flavio Cobolli/Lorenzo Rottoli,
Italien
2) Igor Agafonov/Aljbek Katjmazov,
Ryssland
3) Mikolaj Lorens/Dawid Taczala,
Polen
Sv plac: Isac Strömberg/Jack Karlsson Wistrand, ut 1:a omg
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2017 i bilder

Massor av olympier har ställt upp under Olympic Day. Totalt har nu 115 000 barn fått testa olika olympiska idrotter sedan starten 2011. Foto: SOK.

Seglarskola fanns på programmet när Olympic Day besökte Malmö.
Foto: SOK.

Puckelpiståkaren Felix Elofsson tog täten i SUP (Stand Up Paddle) vid
den prestigefyllda lagtävlingen på Olympic Camp.
Foto: Henrik Kindgren.

Alpinisten Sara Hector visar kroppskontroll på Kreta.
Foto: Henrik Kindgren.

Skrinnaren Nils van der Poel fick jobba på sand i stället för is under
Olympic Camp. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.
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Slopestylestjärnan Henrik Harlaut kämpar i brutalbänken under
Olympic Camp. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Brottaren Jenny Fransson har kopplat grepp
på OS-guldseglaren Max Salminen i samband
med Olympic Day på Liseberg i Göteborg.
Foto: SOK.

Sara Hector i fartställning under Olympic Camp. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

SOK:s logotyp har även blivit inpräntad i skinnet på vissa. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Alpinåkaren Gustav Lundbäck tar sig an den
utmanande hinderbanan under Olympic Camp.
Foto: Henrik Kindgren.

Puckelpistlöftet Walter Wallberg var nära att ta sig vatten över huvudet.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.
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Stöd till idrottsutveckling
Tilldelat stöd via dialogen inom SOK:s topp- och talangprogram inkl stipendier och resurspersoner. Beloppen är en
summering till gren- resp förbundsnivå av stöd baserat på individuella utvecklingsplaner och behov för olika lag.
Stödet är finansierat dels av SOK:s sponsormedel dels av statliga medel via RF (s k riktat stöd)

SOMMARIDROTTER
Badminton
Baseboll

2009
1 046

2010
798

2011
1 037

2012
998

2013
1 346

2014
1 030

2015
1 353

2016
204

2017
150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Basket

520

558

1 081

1 200

1 510

918

1 488

275

0

Bordtennis

1 149

575

1 417

1 718

2 129

1 740

2 786

2839

88

Boxning

1 212

1 555

1 377

1 068

530

248

847

1197

180

Brottning

3 214

2 660

3 860

4 156

5 522

4 242

5 890

4319

468

0

0

0

0

338

80

183

150

0

landsväg

564

701

661

882

991

707

328

300

0

mountainbike

163

Bågskytte
Cykel

500

337

284

147

480

743

922

395

Fotboll

732

920

1 752

880

950

475

944

300

0

Friidrott

2 149

2 603

2 652

2 263

2 446

3 977

4 402

3505

955

Fäktning

1 108

1 106

1 300

817

1 426

1 877

1 851

622

0

418

1 125

980

1 370

1 550

1 434

1040

0
347

Golf
Gymnastik

0

170

468

664

1 149

1 598

1 440

608

Gång

0

0

0

0

0

0

51

90

54

1 300

1 384

2 255

1 354

1 750

1 150

1 753

1 515

550

1 495

1 655

1 761

2 390

2 620

2 649

3 276

3538

998

1 047

1 515

1 832

1 850

1 775

2 108

2 496

946

888
72

Handboll
Judo
Kanot

racing

0

0

0

0

70

72

285

393

Landhockey

slalom

0

0

100

50

0

0

0

0

0

Modern femkamp

0

0

50

0

50

0

0

0

0

3 537

3 605

4 203

3695

366
73

Ridsport

dressyr

235

280

80

820

hoppning

275

460

1 200

1 216

fälttävlan

230

800

1 471

1 989

728

863

1 138

819

647

1 100

1 270

976

100

50

50

0

0

50

0

Rodd
Rugby
Segling
Simning
Sportskytte

3 118

3 711

5 054

3 406

2 804

4 771

6 455

5347

1234

simning

862

1 167

2 619

3 310

2 078

2 141

2 870

4093

2115

simhopp

184

255

636

364

100

90

143

80

0

0

0

0

0
1 615

2 088

1 755

416

336

pistol
gevär

727

722

771

81

lerduva

637

1 209

1 670

1 446

0

0

0

0

Taekwondo

gemensamt

1 831

1 642

2 199

1 741

1 880

2 877

2 964

250

5

Tennis

1 554

1 352

1 191

1 346

1 452

809

1 692

2117

72

226

383

376

285

214

305

334

467

77

0

0

0

0

130

70

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 643

29 799

41 517

38 290

40 959

43 020

53 525

39 727

9 191

Triathlon
Tyngdlyftning
Volleyboll

beach

Summa sommaridrotter
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VINTERIDROTTER
Bob och rodel
Curling

20102011
0

20112012
0

20122013
0

2013
0

2014
0

2015
75

2016
0

2017
0

1 879

1 672

1 995

2 886

3 963

3 433

4 149

4864

3269

2 086

2 340

1 788

2 272

3 145

2 066

2 675

3203

3995

961

992

1 170

1 344

1 668

1 588

1 249

1005

745

4 538

2 789

4 415

4 743

5 874

5 922

4 859

4022

2470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

freeski puckel

1 862

1 798

1 832

1 621

1 750

1 027

316

535

794

freeski skicross

1 827

1 194

1 731

1 867

2 313

2 332

2 337

2568

2891

520

425

1 157

1 807

1 301

1487

1442

3 417

4 995

5 323

6 276

2 537

5201

4087

Ishockey
Konståkning
Skidor

20092010
0

alpint
backhoppning

freeski slopestyle
längd
snowboard alpint

3 537

3 335

674

0

0

0

0

0

0

0

0

snowboard bordercross

0

0

0

0

0

0

0

0

0

snowboard halfpipe/
slopestyle

0

0

0

650

992

1 312

1 393

1438

1480

Skidskytte

2 037

1 737

1 919

1 015

2 204

1 769

786

882

1324

Skridsko

1 287

651

654

25

146

560

561

710

697

20 688

16 508

19 441

21 843

28 535

28 092

22 238

25 915

23 194

2012
38 300

2013
41 000

2014
43 000

2015
53 500

2016
39 700

2017
9 200
23 200

Summa vinteridrotter

ÖVERSIKT
Sommaridrotter

2009
26 600

2010
29 800

2011
41 500

Vinteridrotter

20 700

16 500

19 400

21 800

28 500

28 100

22 200

25 900

Gemensamt

10 100

10 500

14 400

15 600

16 800

15 900

16 000

16 400

15 210

Totalt stöd

57 400

56 800

75 300

75 700

86 300

87 000

91 700

82 000

47 610

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
Verksamhetschef

Sport

Nutrition

Peter Reinebo

Gunilla Lindberg

Thomas Engdahl, sportchef
Henrik Forsberg, sportchef
Carina Skoog, sportchef
Anders Wiggerud, sportchef
Glenn Östh, sportchef

Linda Bakkman
Per Lindius
Stig Mattsson
Stefan Pettersson

Stab

Resursteam

Per Andersson
Bo Berglund
Peter Drugge
Angelica Hirschberg
Lykke Tamm

Generalsekreterare

Björn Folin, presschef
Sara Gottfarb, marketing manager
Mikael Gunnarzon, ekonomichef
Natalie Larsson, projektledare
Anna Lundin, marknad- och kommunikationschef
Lars Markusson, mediechef
Lotta Olsson, partner manager
Linda Sandgren, information
Arash Shanazari, ekonomi
Marja von Stedingk, projektledare
Lisa Sund, projektledare
Anders Åberg, IT

Fysträning
Leif Larsson
Rickard Nilsson
Dimitrios Panagiotopoulos
Jesper Sjöqvist
Jörgen Sandberg
Niklas Heckscher

Utveckling

Medicin

Prestationspsykologi och
coachning
Olle Anfelt
Henrik Gustafsson
Carolina Lundqvist

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

Olympiska specialförbund (OSF)
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
Skidskytteförbundet
Skridskoförbundet
Skyttesportförbundet
Surfförbundet
Taekwondoförbundet
Tennisförbundet
Triathlonförbundet
Tyngdlyftningsförbundet
Volleybollförbundet

Recognized specialförbund (RSF)
Amerikansk Fotbollförbund
Bandyförbundet
Bouleförbundet
Bowlingförbundet
Budo och Kampsportsförbundet

Cricketförbundet
Danssportförbundet
Flygsportförbundet
Frisbeeförbundet
Innebandyförbundet

Revisorer
Elisabeth Werneman, ordinarie revisor
Thomas Lönnström, ordinarie revisor

Jonathan Bexelius, revisorssuppleant
Andreas Frountzos, revisorssuppleant

Orienteringsförbundet
Parasportförbundet
Sportdykarförbundet
Squashförbundet
Vattenskidförbundet
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Valberedning
Walter Rönmark, ordförande
Annika Grälls

Ulla Gustavsson
Stefan Rahm

Patrik Tengwall

Carl Johan Bergman, skidskytte
Anna Holmlund, skicross
Emil Jönsson, längdskidor

Carolina Klüft, friidrott
Sofia Mattsson, brottning
Kim Martin Hasson, ishockey

Jonas Bergqvist
Gunnar Larsson

Pernilla Wiberg

Aktivas kommitté
Anna Lindberg, simhopp, ordförande
Anna Laurell Nash, boxning, vice ordförande
Mattias Andersson, handboll

Svenska Olympier
Kontaktgruppen för sällskapet

Idrottsakademins styrelse
Anette Norberg

Bosökommittén
Katarina Henriksson

RF:s Elitidrottsråd
Peter Reinebo

RF:s internationella råd
Gunilla Lindberg

Internationell representation
Internationella Olympiska
Kommittén (IOK)
Gunilla Lindberg,
medlem av IOK:s styrelse
Arne Ljungqvist, hedersmedlem
Stefan Holm, IOK-medlem
Koordinationskommittén
för PyeongChang 2018
Gunilla Lindberg, ordförande
Utvärderingskommittén
för Paris 2024
Gunilla Lindberg

Gunilla Lindberg

Association of National
Olympic Committees (ANOC)

Olympic Solidarity

Gunilla Lindberg, generalsekreterare

Programkommissionen

Gunilla Lindberg
Aktivas Kommitté
Stefan Holm

Europeiska Olympiska
Kommittén (EOK),
Kommittén för olympiska spel
Peter Reinebo

Nomineringskommissionen
Stefan Holm
Kommissionen för val av nya
medlemmar
Stefan Holm

World Anti Doping Agency (WADA)
Bo Berglund
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SOK:s styrelse

Hans Vestberg
Ordförande

Per Palmström
Vice ordförande

Maria Damgren-Nilsson
Vice ordförande

Katarina Henriksson

Malin Eggertz Forsmark

Olle Dahlin

Anders Larsson

Hans von Uthmann

Anette Norberg

Anna Laurell Nash
Representant Aktivas
Kommitté

Gunilla Lindberg
Generalsekreterare, IOKmedlem

Stefan Holm
Adjungerad, IOK-medlem

Peter Reinebo, Adjungerad, Verksamhetschef (ej med på bild)
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Årsredovisning 2017
Förvaltningsberättelse
Verksamhet

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska
idrottsrörelsens högsta instans i 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 stadgar och i enlighet 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 konkurrenskraftiga 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 bakgrund, kön och ekonomi samt sprida de
olympiska värderingarna om vänskap, respekt och
strävan efter utveckling.				
Medlemskretsen utgörs av svenska Olympiska Specialidrottsförbund (OSF), två representanter utsedda av
SOK:s Aktivas Kommitté, Recognized Specialidrottsförbund (RSF) samt av svensk medlem i IOK. Årsmötet
2017 genomfördes den 20 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 Hans Vestberg,
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 åtta gånger under 2017. Stefan Holm, IOKmedlem med bas i aktivas kommitté, och Peter Reinebo,
verksamhetschef, har varit adjungerade till styrelsen.
Den nationella verksamheten har under 2017 letts av
Peter Reinebo. Verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden, vilka utgörs av Samordning och Service,
Sport samt Olympisk Profilering och Marknad.
Den internationella verksamheten har under 2017
letts av Gunilla Lindberg som också varit tjänstledig
80% 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 210 aktiva vid ingången på 2017. Under året
har en justering av antalet aktiva genomförts utifrån
aktuell idrottslig nivå samt bedömd utvecklingspotential för långsiktig satsning mot världstopp. Inför 2018
omfattar Topp- och Talanggruppen 196 aktiva. Under
året har även en utvärdering av tidigare Utmanarstöd
gjorts och slutsatsen blev att stödet kommer att fortsätta i liknande form, med start, under andra halvåret
2018. Satsningen har som avsikt att bidra till att stärka
rekryteringen till Topp- och Talangproggruppen 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 första halvan av 2017 fortsatte planeringen
och förberedelserna inför OS i PyeongChang. I september genomfördes en större rekogniseringsresa där
coacher för 9 grenar deltog. Resan inbegrep besök på
de olika tävlingsarrenorna, OS-byn samt möten med
nyckelpersoner från PyeongChang 2018:s organisationskommitté.
Slutförberedelserna inför PyeongChang-OS har
pågått under senare delan av 2017 och inledningen av
2018.				
Under februari 2017 genomfördes europeiska vinter
ungdoms-OS i Erzurum, Turkiet. Till följd av oroligheterna i området deltog Sverige enbart med en aktiv. Det
blev ingen medalj. Även ett sommar ungdoms-OS
genomfördes i Györ, Ungern. Totalt bestod den svenska
truppen av 42 aktiva (19 pojkar och 23 flickor), 17
ledare och tre svenska domare. Totalt tog Sverige elva
medaljer, ett guld, fem silver och fem brons. Därmed
slog man det gamla medaljrekordet på 10 medaljer från
Esbjerg 1999 som den framgångsrikaste truppen på
sommar-EYOF hittills.
Under 2017 genomfördes 10 Olympic Days på olika
orter runt om i Sverige. Olympic Day är ett projekt som
realiseras tillsammans med några av SOK:s partners
med aktiviter som genomförs för att inpirera unga att
pröva nya idrotter och väcka drömmen om OS. Tillsammans med 90 ideella föreningar har förutsättningar givits under året för totalt 12 000 barn att delta
i Olympic Days och prova sammanlagt 25 olika idrotter. Som förebilder och inspiratörer har cirka 13 olympier deltagit vid aktiviteterna. Sedan starten av Olympic Day, 2011, har mer än 120 000 barn varit delaktiga
i aktiviteterna och provat på olika idrotter.
SOK tillsammans med SPK och RF ser stora möjligheter med ett vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen
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kan användas som en hävstång för långsiktig utveckling av idrotten och idrotten som samhällskraft. Starka
motiv är möjligheten till vitalisering av hela idrotten
och ett bidrag till förbättring av folkhälsan samt stärkt
idrottslig internationell konkurrenskraft. Insatserna
kan utvecklas och genomföras både många år innan
och efter spelen. Ett OS och Paralympics 2026 kan
också skapa möjligheter till att bättre kunna utöva vinteridrott i huvudstaden, men också vara katalysator för
nödvändig förstärkning av andra idrottsanläggningar i
regionen och övriga Sverige.
Förutom de idrottsliga satsningarna är inriktningen
att framtidstro, hållbarhet samt ekonomisk försiktighet och effektivitet ska prägla projektet. Arbetet med
att ta fram en OS-ansökan och genomförande av en
OS-kampanj avses finansieras med sponsormedel.
Under 2016 intensifierades arbetet för att stärka
kopplingen mellan SOK:s stöd till prestationsutveckling och forskningen. I april tecknades en avsiktsförklaring mellan SOK, KTH, Karolinska Institutet och
Handelshögskolan om ett utvecklat samarbete. I
december bildade SOK stiftelsen Sveriges Olympiska
Akademi med de nämda tre lärosäterna som partners.
Syftet är att skapa förutsättningar till resursförstärkning och ny tillgänglig kompetens till SOK:s resursteam och förbunden samt att korta vägen från ny kunskap och innovation till praktisk nytta som kan användas vid träning och tävling i idrottens vardag. Arbetet
har pågått löpande under 2017 med ett flertal träffar
där samtliga iblandade varit delaktiga. SOK har initialt
inbetalat stiftelsekapitalet motsvarande 1 mkr till Sveriges Olympiska Akademi. Kapitalet är fortsatt intakt i
stiftelsen.
				

Ekonomi
Finansiering

SOK:s verksamheten finansieras huvudsakligen genom
sponsorintäkter från näringslivet samt annan extern finansiering. SOK har ett statsbidrag för OS-uppdraget
att förbereda och genomföra det svenska OS-deltagandet.
En väsentlig uppgift är är att säkerställa långsiktig
finansiering. Styrelsen har under året följt upp beslutad intäktsstrategi:				
- Intäktsmålen delas upp i två sexårsperioder, till och
med 2020 respektive 2026, med tydliga intäktsblock.
- Under 2016-20 är fokus att förlänga och utveckla avtal med existerande partners. Beredskap ska finnas för
att ersätta eventuellt avslutade samarbeten och för att
bedriva viss nyförsäljning.				
-I det längre perspektivet mot 2026 ska nya intäktsvägar bearbetas, exempelvis via Olympiska Akademin
och andra tematiska satsningar.			
-SOK ska arbeta för att hela kostnaden för OS-uppdraget täcks av statligt stöd.
				

Statsbidrag				

Statsbidraget planeras för en fyraårscykel, aktuellt för
2015-2018, vilket innebär Rio 2016 och PyeongChang
2018. SOK har äskat 164 mkr för detta OS-uppdrag, vilket innerbär ett snitt på tilldelningen om 41 mkr per år.
Beslutat statsbidrag för perioden 2015-2018 har fattats
och summeras till 154 mkr. Konsekvensen av att nivån
på erhållet statsbidrag inte kommer upp i äskad nivå
innebär att omfattande prioriteringar inom budget och
planer har gjorts under 2017 och fortsatt görs för inför
OS i PyeongChang och räkenskapsåret 2018.
För den föregående fyraårsperioden 2011-2014, innefattande OS i London och OS i Sotji, blev utfallet ett
underskott på drygt 1 mkr. Sponsorer			
Sponsorintäkterna uppgick under 2017 till 47 mkr
(2016, 81 mkr). Minskningen kommer av att något enstaka avtal upphört att gälla samt att ett par avtal inte
genererat förväntad rörlig ersättning. Under året bestod
SOK:s sponsorgrupp av 15 företag utöver de företag
som också är IOK:s internationella olympiska partners.
De senaste åren har H&M varit en strategisk och viktig
partner. Sedan länge är ATG och Nordea hörnpelare i
finansieringen av SOK:s satsningar. Under 2017 gav
Olympiatravet SOK ett bidrag på 5,3 mkr (2016, 5,5
mkr) och Olympiafonden inbringade 7,2 mkr (2016, 9
mkr). Sedan starten 1979 har Olympiatravet givit SOK
221 mkr och sedan 1988 har Olympiafonden skapat 170
mkr till SOK:s verksamhet.				

Övriga bidrag				

SOK är 90-kontoinnehavare, vilket öppnar för insamling och bidrag från allmänheten och andra organisationer 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 Postkodlotteriet som under 2017 bidragit med
totalt 10 mkr (2016, 10 mkr)

Medelsanvändning				

Statsbidrag används för organisations- och projektkostnader för svenska truppers förberedelser och deltagande
i OS. Annan övrig extern finansiering och sponsormedlen finansierar stödet till OSF och aktiva, via Topp- och
Talangstödet, liksom genomförandet av profileringsoch av inspirationsprojekt som Olympic Days.

Resultatet och ekonomisk ställning

Det positiva resultatet om drygt 5 mkr är något bättre än
förväntat och bättre än budget. På intäktssidan har budgeten överträffats då bland annat avtal träffats med ett
par nya partners under 2017, även om sponsorintäkerna
jämfört med föregående år minskat. Kostnadssidan har,
för de olika verksamhetsområdena, följts upp noggrannt
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under året och landar väl inom budget. För att skapa
nödvändiga förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet med verksamheten pågår ett viktigt arbete med
nya intäktskällor och nuvarande samarbetspartners.
Balansomslutningen har ökat med 27 mkr och är
kopplat till det positiva resulatet och till balanseringen
av projektkostnader för OS i PyeongChang 2018. Intäkter och kostnader hänförliga till OS i PyeongChang
kommer att resutlatföras under februari månad 28. Det
egna kapitalet uppgick 2017-12-31 till 39,7 mkr.

resultat mellan olika år. Periodiseringen (4 år) av statsbidraget för OS-uppdraget innebär att vinter-OS 2018
avslutar perioden 2015-2018. Eftersom sommar-OS
generellt är dyrare än vinter-OS har ett underskott
uppstått efter sommar-OS i Rio 2016. Detta ska nu
hämtas in under 2018.
Full satsning på vinteridrotterna inför vinter-OS
2018 fortgår, medan ett omtag mot OS 2024 genomfördes under 2017 med restriktivt stöd till sommaridrotterna. Under 2018 kommer satsningarna på sommaridrotterna åter öka. En noggrann uppföljning görs också
parallellt av den ekonomiska utvecklingen. Långsiktigt
krävs tillkommande finansiering, främst via nya
intäktskällor, för att hålla verksamheten intakt samt
genomföra planerat utvecklingsarbete.

Förväntad framtida utveckling samt risker och
osäkerhetsfaktorer

SOK:s kommersiella intäkter varierar mellan åren.
Samtidigt ska insatserna inom Topp och Talangstödet
vara långsiktiga. Det leder till stora variationer i SOK:s

Flerårsöversikt (Mkr)
Resultat
Statsbidrag Not.

2017
26

2016
44

2015
30

2014
42

2013
24

2012
44

2011
25

2010
50

2009
24
32

Sponsor- och licensintäkter

47

81

83

96

69

58

44

48

Övriga intäkter

15

20

18

12

5

7

3

5

5

Summa intäkter

88

145

131

150

98

109

72

103

61

Lämnade bidrag och stipendier

-34

-67

-72

-71

-41

-32

-29

-25

-47

-11

-42

-16

-27

-10

-33

-1

-32

-1

-38

-57

-51

-44

-42

-44

-33

-28

-26

-83

-166

-139

-142

-93

-109

-63

-85

-74

Finansiellt netto

0

4

1

-1

0

0

1

0

1

Redovisat resultat

5

-17

-7

7

5

0

10

18

-12

Eget kapital

39

34

51

58

51

46

46

36

18

Medelantal anställda

27

28

30

30

30

29

25

24

20

Olympiskt deltagande
Övriga kostnader
Summa kostnader

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

Årtal
Erhållet statsbidrag (Mkr)

Förändring eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2017
39

2016
39

2015
35

2014
33

2013
33

2012
35

2011
34

2010
34

2009
40

Balanserat resultat
51 354

Årets resultat
-17 032

Eget kapital
34 322

-17 032

17 032

–

–

5 339

5 339

34 322

5 339

39 661

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

2017

47 099

81 053

2,5

25 690

43 887

INTÄKTER
Sponsor- och licensintäkter
Statsbidrag

2016

Internationella bidrag

4 012

8 106

Övriga externa bidrag

10 000

10 112

Erhållna donationer 90-konto
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Lämnade bidrag och stipendier
Personalkostnader, arvoden
Projektrelaterade OS-kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av Anläggningstillgångar

88 354

144 470

-33 831

-66 886

-25 039

-26 993

5

-11 273

-44 334

4,5

-12 840

-27 110

6

-151

-262

-83 134

-165 585

5 220

-21 115

7

1 776

4 086

8

-1 657
5 339

-3
-17 032

Rörelseresultat

Nedskrivning och återförd nedskrivning
av aktier i dotterbolag
ÅRETS RESULTAT

12
1 300

3, 5

Summa kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10
1 543

Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

189

166

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

642

199

831

365

4 595

4 078

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

10

59

528

14 214

5 050

18 868

9 656

29 562

17 265

Kassa och bank

22 902

18 106

Summa omsättniningstillgångar

71 332

45 027

SUMMA TILLGÅNGAR

72 163

45 392
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Balansräkning forts.
Not

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetala intäkter

11

34 322

51 354

5 339

-17 032

39 661

34 322

1 664

1 947

493

1 350

30 345

7 773

Summa kortfristiga skulder

32 502

11 070

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

72 163

45 392

Kassaflödesanalys
2017-01-01-2017-12-31

2016-01-01-2016-12-31

5 339

-17 032

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

151

262

1 657

3

7 147

-16 767

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 211

-2 948

21 432

-12 004

19 368

-31 719

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningtillgångar
Förändring kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-175

-127

-12 297

19 267

-12 472

19 140

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Reglerad fordran dotterbolag
Lämnat aktieägartillskott

-2 100

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 100

0

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets ingång

4 796
18 106

-12 579
30 685

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets utgång

0

0

22 902

18 106
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Övergripande redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 - K3.
Koncernredovisning har inte upprättats med anledning
av tillämpning av Årsredovisningslagens 7 kap. 3 a§.
Nedan angivna lättnadsregler har tillämpats:
• Förmånsbestämda pensionsplaner har redovisats
som avgiftsbestämda pensionsplaner, eftersom premier betalats till extern pensionsförvaltare		
• Samtliga leasingavtal, såväl finansiella- som operationella, redovisas som operationella avtal.

Intäkts- och kostnadsredovisning

Det statsbidrag som SOK erhåller via RF ska användas för att täcka kostnaderna för SOK:s OS-uppdrag.
Intäkter i form av statsbidrag redovisas i takt med att
det nyttjas och då dels för att täcka projektkostnaderna
för OS och dels för att täcka organisationskostnaderna
för OS. Detta innebär att en större del av statsbidraget
intäktsförs året för genomförandet av ett specifikt OS.
Det innebär också att en mindre del av statsbidraget
intäktsförs löpande under övriga år. 		
Som huvudprincip intäktsförs sponsor- och licensintäkter vid fakturering motsvarande i avtal stipulerade
faktureringstidpunkter och periodiseras vid behov så
att intäkten motsvarar avtalsperioden.
Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut
om bidrag föreligger och en tillförlitlig uppskattning av
beloppen kan göras.

Tillgångar, fordringar och skulder

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga
fordringar och långfristiga skulder värderas efter det

första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 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 nyttjandeperiod.

Kortfristiga placeringar

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

Förutbetalda projektkostnader OS och
förutbetalda statsbidrag OS		

Förutbetalda projektkostnader hänförliga till OS periodiseras i bokslutet som fordran då de ännu inte förbrukats. De förutbetalda statsbidrag som erhålls för
OS, periodiseras i bokslutet som skuld då det ännu inte
förbrukats. I årsredovisningen nettoredovisas förutbetalda statsbidrag 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 redovisas inte någon eventualförpliktelse.
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Noter
NOT 2 Statsbidrag
Statsbidrag organisationskostnad OS
Statsbidrag projektkostnad OS Rio
Statsbidrag projektkostnad OS Pyeongchang
Statsbidrag projektkostnad OS Tokyo
Summa

2017

2016

15 629

15 805

0

25 489

9 924

2 593

137

2 593

25 690

43 887

2017

2016

År 2017 uppgick statsbidraget till 39 000 tkr för administration, förberedelser och deltagande vid Olympiska spelen.
Av de 39 000 tkr som erhållits har 13 310 tkr balanserats för att möte kostnaderna för OS i PyeongChang 2018.
Statsbidraget för 2016 uppgick till 39 000 tkr och för 2015 uppgick stadsbidraget till 35 000 tkr.

Not 3 Personal
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor

8

7

Män

19

21

Totalt

27

28

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

Löner och arvoden
Styrelse
Generalsekreterare, verksamhetschef och ordförandes särskilda uppdrag
Övriga anställda
Socialförsäkringsavgifter

–

–

958

1 491

14 605

15 137

5 023

5 359

Pensionskostnader
Styrelse
Generalsekreterare, verksamhetschef och ordförandes särskilda uppdrag

–

–

325

335

Övriga anställda

1 848

1 919

Övriga personalkostnader

2 280

2 752

25 039

26 993

Summa personalkostnader
Ordförandes särskilda uppdrag är att företräda SOK i externa kontakter med syfte att etablera och
utveckla partnerskap och kommersiella samarbeten, uppdraget avslutades 20160630. 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 6 månader ömsesidigt.

Könsfördelning styrelse
Kvinnor

5

Män

6

Könsfördelning ledande befattningshavare
Kvinnor

1

Män

1
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Not 4 Operationell leasing
Leasingkostnad under året
Summa

2017

2016

1 916

1 879

1 916

1 879

Leasingkostnaderna avser, hyra av kontorslokal, operationell leasing av bilar, teknisk utrustning i form av projektoranläggning samt kopieringsmaskiner och skrivare.
Leasingavtalen för bilarna löper på 2 år, hyresavtal på lokal tom 2019-10-31 och på övrig utrustning tom 2018-12-31.				

Framtida minimi leasingavgifter

1 år
1 954

2-5 år
1 613

6 år=>
0

NOT 5 Resultat OS-uppdraget

2017

2016

Intäkter
Statsbidrag organisationskostnad OS

15 629

15 805

0

25 489

9 924

2 593

Statsbidrag projektkostnader OS Rio 2016
Statsbidrag projektkostnader OS Pyeongchang 2018
Statsbidrag projektkostnader OS Tokyo 2020
Summa intäkter
Kostnader
Organisationskostnad OS Rio 2016 (2015)
Organisationskostnad OS PyeongChang 2018 (2017)
Projektkostnader OS Rio 2016 förbrukade (2016)
Projektkostnader OS PyeongChang 2018 förbrukade (2017)
Projektkostnader OS Pyeongchang 2018 förbrukade (2015-16)
Projektkostnader OS Tokyo 2020 förbrukade (2017)
Världsungdoms-OS i Lillehammer, vinter 2016
Europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter
Summa kostnader
Resultat
Projektrelaterade OS-kostnader i Resultaträkningen

137

0

25 690

43 887

0
-15 629
0
-9 924
0
-137
0
-1 212
-26 902

-15 805
0
-39 799
0
-2 593
-1 942
0
-60 139

-1 212

-16 252

-11 273

-44 334

2017-12-31
2 145

2016-12-31
2 216

174
0

127
-198

2 319

2 145

-1 979
-151
0
-2 130

-1 915
-262
198
-1 979

189

166

Statsbidrag OS avser dels bidrag för att täcka organisationskostnader OS och dels bidrag för att täcka projektrelaterade kostnader för ett
specifikt OS. Statsbidraget planeras för en fyraårscykel, 2015-18. För föregående fyraårsperiod, 2011-14 fick inte SOK full kostnadstäckning
för OS uppdraget vilket resulterade i ett ackumulerat underskott på minus 1 mkr.
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
Anskaffningsvärde IB
Årets inköp
Utrangering
Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Utrangering
Ackumulerade avskrivningar UB
Redovisat värde
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NOT 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Realisationsresultat fonder
Räntenetto
Valutakursresultat
Utdelningar
Summa

2017
2 297
139
-660
–
1 776

2016
3 588
140
358
–
4 086

2017-12-31
199
–
2 100
-1 657

2016-12-31
202
–
–
-3

642

199

Rösträttsandel
100%

Antal andelar
1 000

Bokfört värde
128

Säte
Stockholm

Eget kapital
128

Resultat
-14

Rösträttsandel
100%

Antal andelar
500

Bokfört värde
516

Säte

Eget kapital

Resultat

Stockholm

516

-1 641

NOT 8 Specifikation av andelar i koncernföretag
Bokfört värde IB
Årets anskaffningar
Aktieägartillskott
Nedskrivningar
Bokfört värde UB
Namn
SOK servicebolag AB

Kapitalandel
100%
Org.nr.
556893-8426

Namn
SOKSTHLOS AB

Kapitalandel
100%
Org.nr.
556952-8069

SOK startade ett helägt dotterbolag under 2012. Verksamheten har fram till idag 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 har bolaget varit aktivt i form av utredningsarbete om förutsättningar för
OS i Sverige 2026.

NOT 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea
Pågående projekt vinter OS PyeongChang 2018
Övriga upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Övriga poster
Summa

2017-12-31

2016-12-31

1 893
3 020
464
8 237
600

4 551
–
69
150
280

14 214

5 050
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Marknads- Anskaffningsvärde
värde
Redovisat värde

Andelar

NOT 10 Kortfristiga placeringar
Aktierelaterade värdepapper
Nordea Swedish Stars
Nordea Stabila aktier
Nordea Emerging Stars Equity Fund, hållbar
Nordea Nordamerikafond
Nordea Global Real Estate Fund
Nordea Euro. SM Mid Cap Equity Fund

1 088
18 242
2 767
729
1 274
631
8 238

2 927
2 880
3 209
128
1 771
4 247
8 829

1 960
1 744
2 466
55
1 000
3 433
7 500

Ränterelaterade värdepapper
Nordea Obligationsinvest
Nordea US Corporate Bond Fund
Nordea Emerging Market Bond
Nordea Kreditbevis Invest SRI, etisk

2 191
33 277
1 239
2 000 000

1 194
3 447
1 219
2 038

970
2 742
1 000
2 040

Strukturerade värdepapper
Nordea Aktieobl. Global SRI, etisk fond
Nordea Aktieobl. Global SRI, etisk fond
Nordea Alpha 10 Multi-Asset Fund, Inst

1 000 000
1 500 000
16 817

1 004
1 572
2 145

1 122
1 530
2 000

36 610

29 562

2017-12-31

2016-12-31

1 787
10 345
4 314
13 310
589

1 872
1 250
4 151
0
501

30 345

7 774

2017-12-31

2016-12-31

JA
inga

inga
inga

Nordea Global Stars Eqity Fund

Summa
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Förutbetald intäkt samarbetspartner
Upplupna kostnader OSF-stöd hösttermin
Reserverade anslag för OS PyeongChang 2018
Övriga poster
Summa

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
			
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under februari månad 2018 genomfördes vinter-OS i PyeongChang. Truppen bestod av 110 aktiva och 120 ledare.
Resultatet blev 14 medaljer varav sju guld, sex silver och ett brons. Resultatet innebar att Sverige kom sexa i den totala medaljtabellen över
samtliga deltagande nationer.

Stockholm den 15 mars 2018
Hans Vestberg
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Anette Norberg
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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 2017. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 27–36 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. 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 Revisorns 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av information om verksamheten s. 27–36 men innefattar inte
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande 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 genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under 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
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 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
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, 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. Felaktigheter 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 under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder 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 oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 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 osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. 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,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande 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 iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende 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
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder 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 förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 16 mars 2018

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning av Sveriges
Olympiska Kommitté för år 2017.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor

Elisabeth Werneman
Auktoriserad revisor

