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Kanske kände du, precis som jag, att 
2020 var ett förändringens år. Men  
det var först under 2021 som jag fick 
ett perspektiv på att yttre förändringar  
genom en global pandemi, även  
tvingar till anpassning av inre  
förutsättningar.  
 
För Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) 
har de fortsatta restriktionerna inneburit 
ett mycket stort inkomstbortfall, vilket till 
viss del har täckts upp genom kompen-
sationsstöd och kostnadsanpassningar. 
Restriktionerna innebar också att vi så sent 
som i augusti 2021, tvingades att ställa in 
höstens variant av Göteborgsvarvet. Det 
kändes. 
 
Att hålla ihop gemenskapen i förbundet och 
på kansliet, och att samtidigt följa upp att 
verksamheten går framåt, har krävt nya fär-
digheter men också gett oss nya kunskaper.  
Att föreningarna, ledare och aktiva, i linje 
med restriktionerna, kunnat genomföra  
tävling- och träningsverksamhet, innebär  
att vi kunnat begränsa de större  
skadeverkningar en pandemi medför.  

“Det statliga  
stödet har varit  
avgörande för att 
rädda föreningarnas  
ekonomi”

Friidrottsverksamheten har genomförts  
med justeringar, uppehåll och pauser under 
hela året för att hantera coronapandemin.  
Förutsättningarna har ändrats månad för 
månad, vecka för vecka och dag för dag.  
Vi har haft fortlöpande kontakt med SFIF, 
RF och Folkhälsomyndigheten och har följt 
de rekommendationer som har beslutats.  
Föreningarna, friidrottarna och alla våra 
ledare, har anpassat sig till de rådande 
villkoren på ett föredömligt sätt. Beslut  
har inte alltid varit lätta att ta, men de har 
fattats med det rådande pandemiläget  
som bakgrund, och det har Göteborg  
Friidrott accepterat.

 “Att inte fatta beslut  
är ett beslut i sig”  
Det statliga stödet till förbundet har på 
många håll varit avgörande för att rädda för-
eningarnas ekonomi. GFIF har haft ett nära 
samspel och en kontinuerlig dialog med 
Svenska Friidrottsförbundet, Riksidrotts-
förbundet, regeringen och enskilda riks-
dagsledamöter. Förbundstyrelsen har under 
året försökt formulera vägen framåt på ett 
enkelt och slagkraftigt sätt, genom att fatta 
de beslut som har krävts, när situationen så 
krävt detta. Jag har personligen erhållit kritik 
för en del beslut, att inte fatta beslut under 
rådande situation har aldrig varit ett  
alternativ. Men att inte fatta ett beslut är 
även det, ett beslut i sig. 

ORDFÖRANDES REFLEKTIONER 2021  

Tillsammans mot bredd, 
spets, och glädje!

 
Ett stort tack till Dig
Jag vill passa på att rikta ett tack till distrikt-
ets föreningar, styrelsen, ledare, aktiva, 
arrangörer, funktionärer, anställda och 
tidigare anställda som med sina insatser 
under året bidragit till att hålla igång och 
utveckla friidrotten i Göteborg. Ett extra 
varmt och hjärtligt tack vill jag rikta till vår 
förbundsdirektör Martin Bergman som på 
ett professionellt sätt lett oss genom två 
år med pandemi. Samtidigt vill jag önska 
honom lycka till när han nu går vidare till 
läkemedelsindustrin. 

Med det sagt är det nu tid att blicka framåt 
mot ett nytt verksamhetsår, och ett arbete 
med att genomföra folkfesten Göteborgs-
varvet men också den friidrottsliga verk-
samheten, som under för lång tid satts på 
paus.
 
De senaste tre åren har jag haft uppdraget 
att leda Göteborg Friidrott. Det har sanner-
ligen varit en alldeles fantastisk tid och en 
fröjd att få vara ordförande för GFIF och 
Göteborgsvarvet. Tillsammans med er, har 

jag aktivt fått arbeta med att sätta GFIF på 
kartan. Uppdraget som ordförande har varit 
ett av de roligaste och tuffaste uppdragen 
jag haft, men var sak har sin tid. Det är nu 
dags för någon annan att ta över ordföran-
deskapet. Avsked är alltid lite vemodiga, 
men jag känner mig tillfreds med mitt beslut 
och är stolt över vad vi tillsammans har 
åstadkommit under mina tre år som ordför-
ande. Jag vill här och nu tacka för min tid 
som ordförande. Tack till alla i styrelsen, 
våra anställda och alla ni friidrottsvänner 
för dessa åren. Tack vare er är Göteborgs 
Friidrottsförbund en stark röst inom  
Svensk Friidrott. 
 
JAHJA ZEQIRAJ  

ORDFÖRANDE  
Göteborgs Friidrottsförbund 

2019-2021

Mot  
Göteborgsvarvet,

tillsammans!
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Styrelsen har efter distriktsårsmötet den 4 mars 2021 haft följande sammansättning:

Ordförande  Jahja Zeqiraj

Vice ordförande  Klas Forsberg

Ledamöter  Pernilla Gluch
   Arina Ljung
   Daniel Pettersson
   Hans Pihl (t.o.m. december 2021)
   Sonja Roxner (t.o.m. december 2021)
   Torbjörn Ryberg
   Martin Wahlgren

Revisorer  Micael Schultze, Grant Thornton
   Peter Gustafsson, lekmannarevisor

Revisorssuppleant Bengt Lanngren

Hedersledamöter Per-Olof Eriksson
   Per Olsson
   Ulf Jarfelt

Valberedningen  Kjell Selander (sammankallande)
   Marika Greberg
   Per Zikovic
   

1 Styrelse, revisorer och valberedning 

2 Styrelsens verksamhetsår

3 Anställda Göteborgs Friidrottsförbund 

4 Verksamhetsområden

5 Friidrottskansliet

  Kommunikation och hemsida

  Elit Göteborg

  Prestationscentrum Medel/Lång

  En hälsning från grengruppskommittéerna

6 Förenings- och förbundsutveckling

  Verksamhet och samverkan 

7 Arrangemang

  Folksam Grand Prix och SM Halvmaraton på Stora Holm 

  Göteborgsvarvet och övriga långlopp

8 Anläggningar

9 Representanter vid evenemang

10 Utmärkelser

11 ISP Sport & Marketing 

12 Anslag, gåvor, och sponsorstöd

2021
Innehållsförteckning

1. Styrelse, revisorer  
och valberedning
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Förbundsstyrelsen har under verksam-
hetsåret 2021 hållit sjutton protokollförda 
sammanträden.

25 januari  
15 och17 februari  
4 mars 
10 april 
10 maj 
7 juni  
23 och 24 augusti  
8, 20 och 27 september
11 och 25 oktober  
8 november  
6 och 17 december  

Styrelsen har fram till och med december, 
arbetat utefter den fastställda arbetsord-
ningen där det verkställande utskottet 
(VU) bereder dagordning och underlag 
inför samtliga styrelsemöten. Det är utifrån 
dessa underlag som styrelsen sedan fattar 
beslut om förbundets verksamhet. Vid varje 
styrelsemöte förs protokoll som sedan 
justeras och godkänns av styrelsen på ett 
efterföljande möte. Styrelsen har även detta 
år haft fler möten än vid ett normalt år, varav 
flera har genomförts digitalt. Under dessa 
möten har styrelsen bland annat beslutat 
att ställa in Göteborgsvarvet, dess dotter-
lopp och Göteborgsvarvet Marathon. Efter 
att regeringen och Folkhälsomyndigheten 
meddelade om lättade restriktioner, beslut-
ades även om att ge förbundskansliet i 
uppdrag att ta fram och genomföra ett helt 
nytt lopp – Light Run.

2. Styrelsens verksamhetsår
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Guld till  Gabriel Wallmark,  

Örgryte IS, under Junior-VM 2021
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Vid verksamhetsårets slut var följande fjorton personer tillsvidareanställda  
i Göteborgs Friidrottsförbund.

Martin Bergman  Förbundsdirektör Göteborgs Friidrottsförbund
Alexander Nilsson Friidrottskoordinator
Anders Gren  UC Väst (utbildning)
Anders Mattsson Projektledare
Elin Bondemark  Hållbarhet och Administration
Erik Bergkvist  Evenemangschef
Henrik Eliasson  Teamchef Friidrott
Josefin Aldenborn Projektledare
Lars Jarnefjord  Fastighetsvärd
Linnea Bremborg Projektledare
Madelene Gimlegård Projektledare
Sara Stange  Projektledare
Sofie Berggren  Ekonomichef
Tommy Bäckström Anläggningsansvarig Friidrottens Hus

Utöver detta hanterar följande tre personer försäljning och kommunikation  
åt förbundet och Göteborgsvarvet via anställningar hos vår samarbetspartner  
ISP Sport & Marketing AB.

Sara Brankell  Kommersiell chef
Emelie Jones  Digital kommunikatör
Hampus Bohman Säljare

Till detta tillkom projektanställd personal.

3. Anställda Göteborgs
Friidrottsförbund

9

40/60

Inom respektive verksamhetsområde fanns det i Verksamhetsplanen 2021 ett antal  
aktiviteter som planerats att genomföras under året. Pandemins påverkan är ett  
övergripande inslag, men trots utmaningar i både ekonomi och idrottsliga förutsättningar 
har varje verksamhetsområde tagit steg framåt.

I årsberättelsen presenteras vad som har hänt och hur aktiviteterna har genomförts. 
Varje ansvarig för sitt verksamhetsområde har givits utrymme åt en egen reflektion, och  
så även representanterna ur grengruppskommittéerna; Ungdom, Veteran, Parafriidrott, 
Medel/Lång, Sprint/Häck, Kast och Hopp.

Friidrottskansliet

Förbund/föreningsutveckling 

Arrangemang

Anläggningar

4. Verksamhetsområden



Göteborgs Friidrottsförbund vill  
långsiktigt och kontinuerligt skapa 
yttre förutsättningar till utveckling för 
varje individ oavsett bakgrund och 
livssituation. Vi vill arbeta för att  
möjliggöra friidrott hela livet. För oss 
och våra medlemsföreningar innebär 
det att individen är i fokus och är den 
som utgör kärnan i varje förening. 

Kommunikation  
och hemsida
Team Friidrott har under året varit i fortsatt 
ledning av Henrik Eliasson, som i slutet 
av året lämnade förbundet för ett uppdrag 
inom orienteringen (Lycka till!). Henriks  
öga för utvecklingsprocesser och driv 
för diversitet i idrottsrörelsen har tagit 
Friidrotts kansliet arbete framåt. 

Under maj månad presenterades den nya 
hemsidan goteborgfriidrott.se, ett verktyg 
för att stärka Göteborg Friidrott. Hemsidan 
vill komma till liv under 2022 genom ett 
kontinuerligt flöde av informativt och  
berättande innehåll. Arbetet gav ett nytt och 
stärkande perspektiv på hur vi kommunicerar 
och vill kommunicera Göteborg Friidrott. 
Hur kan vi visa innebörden av bredd, spets, 
och glädje? Vad innebär en fri idrott, för 
alla? Detta gör kommunikation till ett värde-
fullt verktyg för att driva förändring och till 
att stärka och lyfta idrottskulturen i Göte-
borg. Och framförallt, att stärka relationen 
bland medlemsföreningarna och förbundet. 

Men även för att förmedla och inspirera till 
att uppnå de mål som finns att läsa om i 
verksamhetsplanen.

I ett större perspektiv, är kommunikationens 
uppgift att bygga broar mot samhället och 
öppna upp friidrottens värld för fler. På det  
sättet kan hemsidan kan bli en kommu-
nikationskanal för värdefull information, 
inspiration och utbildning, tillsammans med 
interna informationskanaler, sociala kanaler 
och medial uppmärksamhet. 

Målet med kommunikationen är att  
GFIF uttrycksmässigt ska stå stadigare i 
sin roll och att innehållet ska spegla den 
faktiska verkligheten och ge en röst åt  
medlemsföreningarna. 

Målgrupper

1.  Friidrottsfamiljen – Tränare, aktiva och 
föräldrar inom friidrotten.

2.  Medlemsföreningarna – Kanslipersonal 
och förtroendevalda.

3.  Friidrottens Hus – Användare och kunder 
Friidrottens Hus.

4.  Blivande friidrottare – Framförallt barn, 
men även äldre. 
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5. Friidrottskansliet
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Elit Göteborg
Göteborgs Friidrottsförbund har samlat sitt 
stödjande arbete för elitfriidrotten under 
namnet Elit Göteborg. Verksamheten  
organiseras inte via en kommitté utan  
leds av GFIF:s kansli då mycket av arbetet 
består av långsiktiga utvecklingsprocesser, 
och tidskrävande samverkan med andra 
parter. Ett arbete som det är svårt att få 
ideella krafter att ta på sig. Under 2021 
ansvarade Henrik Eliasson för området,  
och Alexander Nilsson stöttade upp. 

Prestationscentrum  
Medel/Lång 
Prestationscentrum (PC) är Svensk  
Friidrotts utvecklingsmiljöer, där respektive 
grengruppsutveckling drivs ifrån. PC place-
ras i Sveriges starkaste friidrottsmiljöer,  
och 2021 var det femte verksamhetsåret 
för Medel/Lång i Göteborg. Verksamheten 
finansieras genom ett samarbetsavtal 
mellan Svensk Friidrott och Göteborgs 
Friidrottsförbund. Ulf Friberg och Johan 
Wettergren delar på tjänsten som 
grengruppschefer och arbetar även  
som landslagsledare för Svensk Friidrott. 
 
Läger och samling har tyvärr behövt ställas 
in eller flyttats även i år. Föreläsningar och 
konferenser genomfördes i digital form 
istället för fysiskt. 

– Fördelen med digital form är att fler har 
möjlighet att delta vilket öppnar möjligheter 
för att utbilda fler och nå ut med mer  
information, säger Johan Wettergren.

“Svensk löpning har 
gjort sitt kanske  
bästa år någonsin”
Resultatmässigt har svensk löpning trots 
utmaningar gjort sitt kanske bästa år 
någonsin, med en toppbredd  i samtliga 
grenar, som är den bästa eller bland den 
bästa vi haft. Dessutom deltog åtta löpare 
vid OS i Peking vilket var fler än på mycket, 
mycket länge. En tredje och fjärdeplats 
vid Terräng-EM:s lagtävling var också det 
bästa resultatet historiskt.

Under hösten fanns det möjlighet att  
genomföra en helgsamling i Göteborg och 
då samlades de bästa juniorerna (15–23 
år) med tränare. Friidrottens Hus var bas för 
samlingen när det gjordes tester, träningar 
och föreläsningar. Löpningen i Göteborg 
ser ljus ut med stor bredd i alla åldrar och 
med fin samverkan över föreningsgränserna 
vilket skapar kunskapsutbyte och konkur-
rens. Gemensamma träningar med stor 
uppslutning av såväl yppersta eliten som 
juniorer bedrivs regelbundet i Skatås och 
på Slottsskogsvallen. 
 
PC finns representerat i styrgruppen för 
Göteborgs Eliidrottsmiljö samt vid GFIF:s 
elittränarmöten.

Text: Johan Wettergren och Ulf Friberg
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En hälsning från  
grengruppskommittéerna

Ungdom
I september 2021 arrangerades UDM 
13–15 år på Slottsskogsvallen som ett 
samarrangemang mellan Sävedalens  
AIK och Göteborgs Friidrottsförbund.  
Funktionärerna som var från samtliga del-
tagande föreningar, gjorde genomförandet 
möjligt med ett genuint och inspirerande 
engagemang.

Götalandsmästerskapen för 13-14 åringar 
arrangerades i september i Malmö dit  
Göteborgs Friidrottsförbund ordnade  
gemensam bussresa med boende. 

“De flesta arena- 
föreningarnas  
friidrottsskolor  
kunde arrangeras  
under skolloven”
Samtliga arenaföreningarna har en  
representant i ungdomskommittén och 
under året har två möten med kommittén 
genomförts.

Text: Alexander Nilsson

Veteran 
Veterankommittén hade under 2021  
avstämningar och diskussioner kring  
hur verksamheten bäst ska stöttas, och 
hur möjligheterna såg ut för tävling under 
pandemin. Ett stort gemensamt mål  
är Veteran-VM 2024, och mer  

verksamhetsnära låg strävan mot att arbeta 
inkluderande med föreningarna vid plane-
ring av tävlingar. Ute i föreningarna är det 
fortsatt positiv tillväxt i träningsgrupper och 
vid utbildningar. Under vintern tränade ett 
antal grupper regelbundet i Friidrottens 
Hus. Deltagande på konferenser, i nät-
verksgrupper, och samverkansarbete med 
respektive nationell kommitté och ansvarig 
genomfördes under året utifrån de möjlig-
heter som gavs med tanke på pandemin. 

Text: Henrik Eliasson

Parafriidrott
Kommittén för parafriidrotten hade under 
2021 ett flertal möten med fokus på att 
fortsätta inkluderingsarbetet och förbe-
reda implementeringen av parafriidrott, 
inför årsskiftet till 2022. Under hela året 
har gruppen samarbetat tätt med Svensk 
Friidrott, och varit en aktiv part för att fånga 
upp frågeställningar och justeringar som 
har behövts tas om hand när Para ska in  
i friidrottens befintliga system. 

Ett antal utbildningsinsatser har genom-
förts och de föreningar i Göteborg som har 
parafriidrott idag har varit mycket delaktiga. 
Under året har även den Göteborgsbaserade 
föreningen 3VHIF blivit medlem i Svensk 
Friidrott. 3VHIF är en av Sveriges största 
föreningar inom friidrottsgrenen Frame 
Running och har träningsverksamhet i både 
Angered och Kviberg.

Text: Henrik Eliasson

Medel/Lång
Fokus för grengruppen har under 2021 
varit att under smittsäkra former fortsätta 
möjliggöra klubböverskridande träningar 
utomhus. Passen på Slottsskogsvallen och 
i Skatås är en mycket viktig grundstomme 
i verksamheten, dit fler träningsgrupper 
anslutit mer regelbundet under året.  
Resultaten för grengruppen har under 
2021 varit fortsatt mycket starka, och det 
både topp- och breddmässigt.

Distriktöverskridande  
aktiviteter
Terrängserien som arrangerats de senaste 
tretton åren med undantag för 2020, kunde 
både återupptas och fullföljas under 2021 
med alla fyra deltävlingar. DM i Kungälv  
var den första och jaktstarten uppför  
Brudarebacken i Skatås blev en utmanande 
avslutning. 

De senaste sex åren har medel- och  
långdistanslöparna stått för över 20  
procent av topp 6-placeringarna på SM 
och vid landslagsrepresentationer. År 2021 
blev inget undantag. Många fina prestatio-
ner toppades av Andreas Kramers svenska 
rekord på 800 meter inomhus med 1.45.09 
och Lovisa Lindhs fem lopp under två minu-
ter på 800 meter. Under utomhussäsongen 
visade Lovisa att hon äntligen var tillbaka 
i riktigt god form och kan utmana sitt eget 
svenska rekord, 1.58.77.

Text: Alexander Nilsson

Sprint/Häck 

 “Genom utbildning 
lägger vi grunden för 
fortsatt utveckling  
av den fina sprint- 
traditionen som finns 
i regionen”
Grengruppen för Sprint/Häck öppnade året 
med att tillsammans med UC Väst genom-
föra två högkvalitativa utbildningstillfällen. 
Gustav Hultgren och Darko Sarivic lärde  
ut hur man använder och drar nytta av  
Encodern och DynaSpeed från ErgoTest. 

Vad är Encodern?
Encodern används vid styrketräning för  
att mäta hur många watt som genereras 
under olika övningar. Detta är viktigt då 
watt utvecklingen många gånger är  
mycket viktigare än hur tungt man kan  
lyfta för sprinters.

Vad är DynaSpeed?
DynaSpeed används för att generera ett 
motstånd eller drag när man springer. Detta 
ger sprinttränare möjlighet att helt kontroll-
era hur fort eller hur mycket motstånd en 
löpare får i olika faser i ett lopp. Man kan 
använda DynaSpeed för såväl överhastig-
hets- som motståndslöpning. Med denna 
utbildning har vi, liksom med eltidtagar-
utbildningarna som vi initierade förra året, 
fortsatt så frön till utökad kompetens vad 
gäller utveckling och mätning av sprint-
styrka, högfartslöpning samt arrangerandet 
av bra tävlingar i regionen.
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Under hösten och vintern har de utbildade 
fortsatt öva sig i att använda DynaSpeed 
och Encodern för att mäta och kontrollera 
träningen. Budgeten frystes dock i oktober, 
så från och med oktober har inga riktade 
aktiviteter kunnat organiserats av gren-
gruppskommittén. 

Grengruppen visar däremot med detta att 
man med utbildning kan lägga en stabil 
grund, för fortsatt utveckling av den fina 
sprinttraditionen som finns i regionen.

Tävlingar
För att fortsätta stimulera sprint- och 
häckutvecklingen, trots de starkt limiterande 
förutsättningarna som rådde på grund av 
covid-19, har grengruppen ändå kunnat 
engagera tävlingsorganisatörer, så att fyra 
inomhustävlingar kunnat arrangeras. Det 
gjorde att aktiva kunde tävla, kvala in till 
mästerskap och ett flertal personliga rekord 
kunde sättas. 

Sprintutmaningen körde vidare och tre 
deltävlingar arrangerades av Örgryte IS, 
Mölndals AIK och IF Kville. På dessa  
tävlingar vänds löpriktningen efter vinden 
på alla lopp som är 200 meter eller kortare. 
Arrangören förbinder sig att även ha med 
häcklöpning på grenprogrammet.

Kommittén för Sprint/Häck verkar 
aktivt för att:
•   Stimulera sprint och häckutveckling i 

regionen med Göteborg som centrum
•  Påverka grenprogram vid tävlingar  

(microtävlingar under covid-19)
•  Initiera utbyte, motivera och inspirera 

intresse bland  tränare och aktiva
•  Facilitera utbildning av enskilda tränare 

samt skapandet av specialistteam så att 

sprinttränare i regionen ligger i framkant vad 
gäller utveckling och mätning av  
styrka och högfartslöpning. 

Text: Peter Karlsson

Kast
Vad har hänt hos kastarna? Trots en 
stram och reviderad budget för aktiviteter, 
har intresset för kast som grengrupp  
ökat och fler tränare med ett genuint  
engagemang har placerat sig i Göteborg. 

– Fler tycker det är kul att hålla på med kast 
och den goda stämningen sprider sig och 
därmed så växer också antalet utövare.  
Dessutom har det kommit några nya  
personer från andra sporter som fått upp 
ögonen för kast vilket jag tror har mycket 
med Daniel Ståhls framgångar att göra 
och att kastgrenar rent generellt blir mer 
uppmärksammade när det finns en sådan 
"fixstjärna", säger Anders, grengrupps-
ansvarig för Kast. 

Grengruppen har även investerat i nya 
redskap för att förstärka inomhusaktiviteter. 
Befintligt material har använts av flera fören-
ingar och till resultattävlingar inom distriktet.

Text: Anders Lundell

Hopp 
För att ge hopparna förbättrade möjligheter 
att tävla under sommaren, arrangerade 
grengruppen egna tävlingar på Åby  
Friidrottsarena och på Ullevi. För att utbyta 
kunskap och erfarenheter över förenings-
gränserna, startades ett samarbete med 
höjdhoppstränaren Per Tedenrud under 
november, där aktiva från hittills Örgryte IS, 
Mölndals AIK och Ullevi FK, tränar ansatser 
tillsammans. 

Text: Peter Liberg

6. Förenings- och  
förbundsutveckling

Göteborgs Friidrottsförbund har haft som 
ambition att upprätthålla ett bra informa-
tionsflöde med distriktets arenaföreningar. 
Under året har regelbundna ordförande-
möten hållits för att informera om komman-
de evenemang och hur konsekvenserna av 
flyttade och inställda lopp kan komma att 
påverka förbundets ekonomi. Dessutom har 
Vårdialog, Höstdialog och Distriktsårsmöte 
1 och 2 genomförts stadgeenligt. Höstdi-
alogen hölls på plats i Frölundaborg där 
ordförande för Svenska Friidrottsförbundet, 
Johan Storåkers, gästade. 

Samverkan och deltagande i arbetsgrupper 
med Svensk Friidrotts kansli har skett inom 
frågor som rör den kommande nya region-
indelningen, digitalisering, kommunikation, 
värdegrundsfrågor och framtagandet av  
Friidrottens uppförandekod. Representation 
har även skett i Västra Götalands Idrottsför-
bund, UC-Västs styrgrupp, samt Götaland 
Friidrott. 

Förbundets kansli har också arbetat utifrån 
sin kommunikationsplan för att skapa och 
sprida nyheter och information, samt att via 
samarbete med media nå ut med distriktets 
friidrottsverksamhet och prestationer.

“En väldigt positiv 
trend är att många 
föreningar har  
utbildat funktionärer 
under året”

Under året har ett antal utbildningar erbju-
dits föreningarna och deras ledare genom 
UC-Väst, som är den västsvenska friidrotts-
organisation som på Svensk Friidrotts 
uppdrag bedriver friidrottens utbildningar. 

Utbildningarna har främst varit för avan-
cerade områden som eltidtagning, starter, 
och tävlingsadministration via Roster-platt-
formen. Det innebär att fler föreningar kan 
arrangera tävlingar och göra det med lägre 
kostnader. Anders Gren tjänstgjorde på 
halvtid för UC-Väst, och anställningen och 
ekonomin hanteras av Göteborgs Friidrotts-
förbund. UC-Väst kommer från och med 
2022 att försvinna som organisationsform 
för utbildning, och istället vilar ansvaret på 
Göteborg och det nybildade Västsvenska 
Friidrottsförbundet att genomföra Friidrot-
tens utbildningar enligt det uppdrag som 
SFIF ger. Genom fortsatt nära samarbete 
kommer dock de två distrikten samverka 
om resurserna så utbildningsverksamheten 
kommer fortsatt att bedrivas tillsammans 
vilket är positivt.

Verksamhet och samverkan
Under 2021 har Göteborg Stads satsning 
High Performance Göteborg dragit igång 
där individuella elitidrottare och deras  
tränare stöttas. RF SISU är den drivande 
och samordnande parten i High Performance  
Göteborg, och eftersom friidrotten har 
en stark position och attraktiva lokaler så 
kommer satsningen ha sin bas i Friidrottens 
Hus, där personal hyr in sig, och där möten 
utgår ifrån. Extra positivt med satsningen 
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Folksam Grand Prix  
och SM Halvmaraton  
på Stora Holm!
Göteborgs Friidrottsförbunds kansli har 
under året hanterat de lokala sanktionsan-
sökningar som kommit in och på hemsidan 
fortlöpande uppdaterat tävlingskalendern 
för arenatävlingar inomhus, utomhus samt 
långloppskalendern 2021. Utöver det, 
arrangerades SM Halvmaraton på Väst-
sveriges största halkbana och Folksam 
Grand Prix blev säsongens första  
evenemang med publik utomhus att  
genomföras under pandemin.

Göteborgs Friidrottsförbund har genom ett 
långsiktigt avtal med Svensk Friidrott ett 
uppdrag att arrangera Göteborg Friidrott 
Grand Prix (GP), som en del av Folksam 
GP-serien i Sverige. Göteborg Friidrott 
Grand Prix är klassad som ”World Athletics 
Continental Tour – Bronze Level”. Bronze 
Level är världens tredje högsta kategori 
med Diamond League borträknat. För att 
erhålla klassningen krävs att tävlingen lever 
upp till ett antal högt ställda krav, däribland 
att startfältet ska  ha stor internationell 
prägel och hålla hög nivå.  

Den nationella samordningen och  
gemensamma planeringen sker i en  
operativ grupp. Under våren 2021 möttes 
de varje vecka för att få till det undantag 
som gjorde att hela Folksam GP-serien och 
friidrottens största tävlingar kunde genom-

föras, och då under ett särskilt protokoll 
med stora krav på bland annat förebyg-
gande av smittspridning och PCR-tester. 
Till skillnad från året innan fanns det vid 
genomförandet lättnader i gällande restrik-
tioner varpå en viss begränsad publik (500 
personer!) kunde göra friidrottarna sällskap 
från Slottsskogsvallens läktare. 

GFIFs skribent Sebastian Nilsson  
sammanfattade kvällen såhär:  Även om det 
inte blev rekordens kväll, kanske inte så  
konstigt redan i början på juni, bjöd kvällen 
på högklassiga prestationer rakt igenom 
hela friidrottsfesten. 

Släggkastaren Chris Bennett stod för 
kvällens stadionrekord när han drämde iväg 
75,79. Kastet, som var det längsta han gjort 
sedan 2016, raderade ut finländaren David 
Söderbergs arenarekord som stått sig 
sedan 2014. 

Örgryte IS Carl Bengtström satte annars 
tidigt ribban för kvällen genom ett suve-
ränt lopp över 400 meter häck, i en hög-
intressant duell med irländske storstjärnan 
Thomas Barr. 21-åringen öppnade sin vana 
trogen offensivt och kunde länge utmana 
OS-fyran från Rio 2016. Och även om han 
inte riktigt kunde matcha Barr på upploppet 
är tiden 49,85 hans andra lopp under 50 
sekunder och dessutom betydligt snabbare 
än de 51,10 han öppnade upp fjolårs-
säsongen med. 

7. Arrangemangär att det innebär nya resurser riktade mot 
de aktiva och tränarna. De utvalda får både 
ett direkt ekonomiskt stöd och möjlighet att 
använda resurser till stöd via det nätverk av 
specialister som satsningen har knutit till 
sig. Utöver det erbjuder RF-SISU samtal 
och uppföljning för den aktive och dess  
tränare tillsammans för att stötta och  
utveckla träningen så mycket som möjligt.

Samverkan har under året skett med 
Svensk Friidrotts Elit och landslagsavdel-
ning, och samtliga fem nationella presta-
tionscentrum som finns för respektive gren-
grupp. Extra stor samverkan har så klart 
skett med prestationscentrumet för Medel/
Lång, som har sin bas i Göteborg och där 
Göteborgs Friidrottsförbund är en  
avtalspart. Deras beskrivning av sitt verk-
samhetsår återfinns nedan. I lobbying-
gruppen för elitidrotten i Göteborg, ”Idrotts - 
offensiven”, har Göteborgs Friidrottsför-
bund en plats tillsammans med de största 
klubbarna i lagsporterna. Gruppen träffas 
månadsvis, och driver ett antal strategiska 
frågor för att utveckla elitidrotten i  
Göteborg, samt verkar för ett samlat stöd 
från Göteborg Stad mot idrotten. Idag är 
det utspritt mellan Idrott- och Förenings-
förvaltningen (IOFF), GotEvent och Göte-
borg & Co, vilket försvårar och försenar  

utvecklingen. Både för elitidrotten, men 
även för stora arrangemang och arena-
utvecklingen. Gruppens arbete gör skillnad 
och under året har ett antal beslut kommit 
som stärker elitidrottens roll i Göteborg.

Samverkan med  
Friidrottsgymnasiet
På utbildningssidan sker samverkan och 
stöd till Friidrottsgymnasiet, med regel-
bundna möten och ett integrerat fortbild-
ningsarbete genom specialidrottslärarnas 
deltagande på elittränarmötena. Samverkan 
och möten sker också med RF SISU Västra 
Götaland för att stärka förutsättningarna för 
de aktiva som kombinerar eftergymnasiala 
studier och elitsatsning, vilket sker inom 
ramen för Riksidrottsuniversitetet Göteborg 
(RIU). Det idrottsnära samarbetet med RIU 
fortsatte också 2021 genom deras roll som 
betalande avtalspart för Alter G-löpbandet, 
och särskilda RIU-träningar, där friidrottens 
elittränare anlitas av RIU på konsultbasis. 
Det långsiktiga samarbetet med Svenska 
Skridskoförbundet fortsatte och bidrar 
tillsammans med andra idrotter som verkar 
i Friidrottens Hus till en stärkt elitmiljö och 
ökat erfarenhetsutbyte mellan idrotter på 
både tränare- och aktivnivå.

Text: Henrik Eliasson
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Herrarnas 1500 meter var kanske inte  
den på pappret hetaste grenen och inte  
heller del av huvudprogrammet. Trots det 
blev det något av en höjdpunkt under kväll-
en, dels tack vare en riktig “persfest”, där 
åtta av nio deltagare sprang snabbare än de 
någonsin gjort tidigare, men också genom 
uppstickaren Samuel Pihlströms fantastiska 
avslutning. Både steget på upploppet och 
tiden 3.42,70 charmade publiken, och  
Pihlström som kommer från orienteringen, 
kan konstatera att han redan nu är ännu 
bättre än under fjolårssäsongen, som  
faktiskt var hans första som friidrottare. 

Text: Erik Bergkvist och Sebastian Nilsson

SM Halvmaraton
Den 11 September gick startskottet  
för 2021 års Svenska Mästerskap i  
Halvmaraton. Denna gång genomfördes 
mästerskapet på Västsveriges största  
halkbana: Stora Holms trafikövningsplats.  
Här sprang löparna sju varv på en tre  
kilometersbana, och segrande in i mål kom 
Hässelsbys Sarah Lahti (70.52) och Hälle 
IF:s Samuel Tsegay (62.03). Arrangemanget 
innehöll även den internationella elit som 
skulle deltagit under Göteborgsvarvet.  
På det här sättet fick mästerskapet i sig, 
en internationell karaktär, värdefull för den 
yttersta svenska eliten. 

Göteborgsvarvet  
och övriga långlopp 
Göteborgsvarvet vision är ”Ett evenemang 
i världsklass som får många att må bra och 
att erbjuda evenemang till motionerande i 
Sverige.”

Göteborgsvarvet kunde återigen inte 
genomföras under året. Varvetveckan i maj 
ställdes in och samtliga löpare flyttades till 
Höstveckan i september. Men tyvärr fick 
samtliga löpare från 2020 och 2021 åter-
igen se sig snuvade på löparupplevelsen 
och startplatserna flyttades till  2022. Även 
om en viss vana infunnit sig i att förhålla 
sig till inställda evenemang under året så 
blev det ett högt tryck på Göteborgsvarvets 
organisation just vid denna tidpunkt. 

Digitala Göteborgsvarvet och Digitala 
Göteborgsvarvet Marathon genomfördes 
istället. Minivarvet och Specialvarvet  
flyttades ut till förskolor respektive skolor 
under succéartade former och övriga  
lopp vilade in i 2022. 

Under hösten lättade restriktionerna tillfäl-
ligt och en möjlighet att skapa evenemang 
öppnade sig. Light Run, ett helt nytt lopp, 
skapades på kort tid, dit löparna kunde 
flytta sina startplatser om man önskade. 
Loppet genomfördes under riktigt regniga 
förhållanden och möttes därefter av positiva 
kommentarer och fina betyg i de efterföljande 
kundundersökningarna. Vi genomförde även 
en julvariant av Urban Run som vi flyttade 
fram till december. Även detta lopp var 
mycket uppskattat av löparna.

Samtliga övriga lopp, egna lokala dotter-
lopp, Varvetmilar och externa Varvetmilar 
ställdes in under året.

Fokus på omställning
Året har präglats av ett högt omställnings-
fokus och en agil tillvaro med tillhörande 
högt tryck i organisationen. Viljan att leverera 
en löparfest har funnits genom hela året 
och först inpå vintern kunde planeringen 
för Göteborgsvarvet 2022 inledas med en 
utvecklingskonferens vars resultat kommer 
synas framgent.

Lärdomarna från året inom organisationen 
har varit många och stenhårda. Med nya 
kompetenser och erfarenheter, står vi nu 
ännu bättre rustade inför framtiden. Det 
ordinarie årshjulet för Göteborgsvarvet 
och dotterloppens produktion kommer se 
annorlunda ut i framtiden, på gott och ont. 

ISO 20121 
Göteborgsvarvet arbetar utifrån lednings-
systemet ISO 20121 och är, tillsammans 
med dotterloppen i maj, ett certifierat håll-
bart evenemang enligt densamma. Under 
2021 genomfördes, enligt rutin, två externa 
revisioner. Revisionerna visade att  
Göteborgsvarvet fortsätter leva upp till 
de krav som ställs, trots ett antal mindre 
avvikelser, och att arbetet med hållbarhets-
frågor fortsätter utvecklas.
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Övriga långlopp
Utifrån de restriktioner kring genomförande och deltagarantal som fanns under året,  
genomfördes följande lopp: 

Kåsjön Trail  101 deltagare
Göteborgs brantaste 139 deltagare
Fredsloppet  141 deltagare
Terräng-DM  79 deltagare
Lerumsloppet  381 deltagare
Göteborg Marathon 386 deltagare
Sävedalsloppet  124 deltagare
Finalloppet  1070 deltagare
Light Run  1571 deltagare
Urban Run  416 deltagare
Sylvesterloppet  1089 deltagare

Arrangemang

Light Run

Urban Run

Digitala Göteborgsvarvet Marathon

00:59:35

Virtuella Varvetmilen

Digitala Göteborgsvarvet

Anmälda

2771

706

8 081

717

240

33 414

Deltagarsiffor 2021

Fullföljande  

1571

416 

1 849  

506  

209  

6 825

“Fokus har varit  
att hålla Friidrottens 
Hus igång och  
använda små medel 
för att laga och  
förbättra” 

Martin Bergman
 
Att skapa yttre förutsättningar för att  
bedriva friidrott under en pandemi kan vara 
utmanande. Under varje ny restriktion eller 
rekommendation, har tillgången till Friidrot-
tens Hus behövts anpassats och pandemi-
säkrats, för att kunna vara tillgänglig i den 
utsträckning som framförallt elitfriidrotten 
kräver. Inställda evenemang för förbundet 
var grunden för en utmanande ekonomisk 
situation. Ekonomin har parerats genom att 
större åtgärder i Friidrottens Hus istället fått 
skjutas upp. Därmed har fokus varit på att 
hålla anläggningen igång och använda små 
medel för att laga och förbättra. Med hjälp 
av ett bidrag från kommunen finansierades 
en investering i kameraövervakning och 
automatisk öppning och inpassering, samt 
webbköp av dagskort. Detta möjligör att 
hålla  hallen öppen fler timmar till en lägre 
kostnad.
 
Vad hände under sommarstäng-
ningen i Friidrottens Hus?
Under hösten skurades banor, utrymmen 
och hela huset genomgick en storstädning  
i vanlig anda. Vid en okulär besiktning  
noterades stort slitage, framförallt vid höjd-

hoppet men även andra ytor. Större delen 
av idrottsgolvet kommer också att behöva 
bytas ut. Detta planerar GFIF att göra efter 
det att inomhussäsongen 2021/2022 är 
avklarad. 

IF Kville får ny anläggning!
Byggnationen för den kommunala idrotts-
anläggningen i Björlanda startades som 
planerat under våren 2021 och förhopp-
ningsvis kan anläggningen tas i drift till 
våren när utomhussäsongen börjar. IF Kville 
är en av de femton arenaföreningar som 
kommer att ha sin verksamhet i hallen. 
 
Slottsskogsvallen
Slottsskogsvallen är sliten efter många 
år av träning och tävling, och behöver en 
investering i banor och utrustning så att 
kvaliteten framåt kan säkras, vid de tillfällen 
då tävlingar genomförs där.
 
Slottsskogshallen
Förutom att utveckla Friidrottens Hus och 
stötta distriktets föreningar i anläggnings-
frågor har Göteborgs Friidrottsförbund haft 
i uppdrag att tillsammans med Gymnastik-
förbundet Väst ansvara för Slottskogshallen 
återuppbyggnad. I slutet av 2020 lämnade 
GFIF in en ansökan om ett förhandsbesked, 
till kommunen för att få reda på om de 
planer man har är genomförbara på samma 
plats där Slottskogshallen stod. I oktober 
2021 blev ansökan godkänd! Det gör nu att 
GFIF har möjlighet att söka ett bygglov och 
uppföra en ny anläggning.  
 Text: Martin Bergman

8. Anläggningar
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Göteborgs Friidrottsförbund och ISP 
Sport & Marketing AB (ISP) har sedan 
hösten 2020 samarbetat kring försäljning 
av partnerskap, aktivering, exponering, 
företagsplatser, löpare och marknads-
kommunikation.

Samarbetet har sin grund i att GFIF hösten 
2020 genomförde en större omorganisation 
där avdelningen för försäljning mot företags-
marknad samt marknad och kommunikation 
outsourcades till ISP. Idag arbetar tre 
heltidsanställda med att säkerställa bästa 
möjliga försäljningsutfall därtill att ISP:s  

9. Representation vid  
olika evenemang

Som förbund och organisation är vi oerhört 
tacksamma för starka samarbeten där spon-
sorerna inte bara bidrar ekonomiskt utan är 
en del av det värde vi vill skapa för löparna. 
Detta sker oftast genom aktiveringar längs 
banan för att öka upplevelsen av våra olika 
lopp, men även i evenemangsområdet.  
Under 2021 har förbundet fått in sponsorer 
till förbundet som delar friidrottens  
värdegrund, framförallt kring arbetet mot  
en jämställd och inkluderande idrott.

Den kommersiella avdelningen leds av Sara 
Brankell. Kontinuerligt över året, arbetar de 

för att utveckla försäljningsarbetet  
och skapa nya, givande samarbeten  
för förbundet och arrangemangen.  
Försäljningsarbete omfattar allt från 
startplatsförsäljning, sponsring och  
företagspaket med startplatser och tält  
på loppen. 

Under verksamhetsåret 2021 har anslag 
och ekonomisk stöd erhållits från bland 
annat svenska staten, Göteborg Stad, 
Riksidrottsförbundet/Idrottslyftet, Svenska 
Friidrottsförbundet och Västra Götalands 
Idrottsförbund.  

Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte genomfördes digitalt via mötessystemet 
Easymeet den 27 mars. Närvarande med rösträtt var: Martin Bergman, Rolf Buiten,  
Gisela Carlén, Pernilla Gluch, Marika Greberg, Klas Forsberg, Elin Jansson, Bengt 
Lanngren, Arina Ljung, Daniel Pettersson, Sonja Roxner, Kjell Selander, Martin Wahlgren 
och Jahja Zeqiraj. 

Representation i olika organisationer

Svenska Friidrottsförbundets styrelse  Karin Lundgren, Berndt Andersson
Svenska Friidrottsförbundets tävlingskommitté Mikael Romell
Svenska Friidrottsförbundets ungdomsråd  Oskar Greilert
UC Västs Styrgrupp    Henrik Eliasson
Folksam Grand Prix, styrgrupp   Henrik Eliasson & Mikael Romell
Folksam Grand Prix, operativ grupp  Henrik Eliasson & Alexander Nilsson
Internationell kontrollant World Athletics  Mats Svensson & Lars Danielsson

10. Utmärkelser 
Alexander Nilsson, Mölndals AIK - årets unga ledare!

Under året tilldelade Svenska Friidrottsförbundet Edwin Wide-stipendiet till Wilma Nielsen, 
Örgryte IS för förtjänstfulla insatser inom ungdomsfriidrotten. Även Alexander Nilsson från 
Mölndals AIK tilldelades utmärkelsen Årets unga ledare från Svenska Friidrottsförbundet. 

12. Anslag, gåvor och sponsorstöd   

11. ISP Sport & Marketing

inhousebyrå utvecklar och driver  
kommunikationen för att skapa största  
möjliga intresse kring Göteborgsvarvet  
och Varvetveckan.
 
De utmaningar som fanns inför 2021 
handlade om hur det pandemiska läget 
skulle påverka och påverkade möjligheten 
att genomföra Göteborgsvarvet och dess 
dotterlopp, företagens investeringsvilja  
och privatpersoners köpvilja.  

Göteborgsvarvets  
varumärke är fortsatt starkt
Året visade en förväntad återhållsamhet 
gällande startplatser för företag och  
individuella löpare. Samtidigt landade  

sponsorförsäljningen på en rekordhög  
notering för 2021, vilket är ett bevis på att 
Göteborgsvarvets varumärke är fortsatt 
starkt och att det trots omständigheterna 
finns en stor investeringsvilja på företags-
marknaden.
 
Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och 
går in med en stark tro på att nå en bra 
volym för sponsorförsäljningen utifrån 2021 
års toppnotering. Tillsammans med en ännu 
större vaccinationstäckning, färre restriktioner 
och rätt marknads- och kommunikations-
insatser ser vi även att vi kommer nå en bra 
volym för företagsplatser och individuella 
löpare när Göteborgsvarvet återigen går  
av stapeln.




