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Friidrottsvänner!
ORDFÖRANDES ORD

Ännu ett år skall läggas till handlingarna. 2022 är ett år där friidrottens 
verksamheter återgick till vad som kan betecknas som normalt. Dock var det 
inget normalt år, utan måste nog betecknas som ”år 0 efter pandemin 
bemästrats”. Förhoppningsvis kommer 2023 att kunna betecknas som ”år 
1…”.

2022 blev ett år med stora förändringar som vi kommer att bära med oss in i 
framtiden. Pandemin har medfört minskade intäkter både för förbundet och 
för er som medlemsförening. Även om man totalt klarat sig bättre i 
storstadsområdena än i mindre städer och glesbygden, kvarstår det faktum 
att friidrotten (liksom övriga idrotter) också tappat ungdomar, tränare, 
ledare och funktionärer. Krig i närområdet och hög inflation har också 
förstärkt nya konsumtionsvanor hos medborgarna, vilket medför att våra 
långlopp står inför utmaningar som vi gemensamt vill hitta sätt att motverka.

Ni som förening har trots detta visat att ni klarar av att skapa verksamhet på 
alla nivåer och inom alla områden. Även om samtliga står inför utmaningar, 
somliga mer än andra, upplever jag ändå att göteborgsfriidrotten står stark 
inför framtiden. Ni tillsammans har många ungdomar i träningsgrupperna, 
det är fortfarande god tillströmning till friidrottsskolor och Göteborgs 
juniorer och seniorer når goda resultat. Det veteran-VM som vi under året 
bestämt oss för att arrangera 2024, kommer säkerligen att öka intresset för 
veteraner att söka sig till friidrotten. 

Med detta vill jag, å styrelsens vägnar, tacka Dig och samtliga i 
friidrottfamiljen för ett väl genomfört 2022. Jag ser fram mot att dela 
framgångarna under 2023 med er alla!

Anders Prytz
Ordförande, Göteborgs Friidrottsförbund



  

  
  
 

ÅRSBERÄTTELSE 2022    

Styrelse, revisorer och valberedning.  
Efter distriktsårsmötet 10 mars 2022 har styrelsen haft följande sammansättning   
 
Ordförande    
Anders Prytz   

Vice Ordförande    
Tomas Van Zalingen   

Ledamöter   
Karin Schön    
Roland Adrell   
Arina Ljung   
Daniel Pettersson   
Martin Wahlgren    
Anna Skoog   
Pernilla Gluch (till och med 13 juni)   
   
Revisorer   
Micael Schultze, Auktoriserad revisor, Grant Thornton   
Peter Gustafsson, Förtroendevald revisor   
Peter Liberg, Suppleant, förtroendevald revisor   
   
Hedersledamöter   
Per Olsson   
Ulf Jarfelt   

Valberedning    
Kjell Selander, Sammankallande   
Karin Dejke   
Per Zikovic (till och med 19 oktober)   
Lars-Erik Berg, Adjungerad   

  
Kontaktperson Svenska Friidrottsförbundet   
Ulrika Granfors Wellemets   
  
Årsmötesordförande 
Roger Bodin   
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Styrelsens verksamhetsår   
Förbundsstyrelsen har under året genomfört 16 protokollförda sammanträden.   
  
13, 20, 21 januari / 7, 21 februari / 7, 10, 16 mars / 4 april / 2 maj    
13 juni / 22 augusti / 19 september / 3 oktober / 7 november / 5 december    
   
Styrelsen har under året arbetat utefter den fastställda arbetsordningen 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 vid efterföljande möte. Samtliga 
styrelseprotokoll finns under Göteborg Friidrottsförbund på goteborgfriidrott.se    
   
Under 2022 har styrelsen bland annat beslutat att till Friidrottens Hus investera i nya LED-lampor (vilket du 
kommer att se resultat av 2023) och nya löparbanor. Styrelsen har även rekryterat en ny förbundschef i 
Eva-Lena Frick och beslutat om att evenemangsorganisationen genomför Veteran-VM 2024.    

Anställda Göteborg Friidrottsförbund   
Vid verksamhetsårets slut var följande 16 personer tillsvidareanställda i Göteborgs 
Friidrottsförbund.   
  
Eva-Lena Frick, Förbundschef  
Alexander Nilsson, Friidrottskoordinator  
Anders Gren, FU Väst    
Anders Mattsson, Projektledare WMA   
Elin Bondemark, Hållbarhet och Administration 
Erik Bergkvist, Evenemangschef  
Gustaf Hultgren, Elitansvarig   
Josefin Aldenborn, Projektledare   
Lotta Larsson, Kundtjänst   
Lars Jarnefjord, Fastighetsvärd   
Madelene Gimlegård, Projektledare och Varumärkesansvarig Göteborgsvarvet   
Sara Stange, Ansvarig bansträckningar motionslopp   
Sara Ulrika Holmgren, Kommunikatör Göteborg Friidrott och Projektledare HEJA  
Tommy Bäckström, Anläggningsansvarig Friidrottens Hus   
Theo Söderberg, Projektledare Göteborgsvarvet Arena och Folksam Grand Prix Stina 
Björk Hellegren, Projektledare Företagsbyar och Stafettvarvet   
  
Till detta tillkom projekt och/eller timanställd evenemangspersonal för Göteborgsvarvets toppar och även 
visstidsanställda medarbetare inom förbundets verksamhet.    

   
Utöver detta driver följande personer försäljning och digital kommunikation åt Göteborgsvarvet och övriga 
långlopp via anställningar hos förbundets samarbetspartner ISP Sport & Marketing AB.   
  
Emelie Jones, Marknadsansvarig / Lotta Larsson, Digital kommunikatör / Hampus Bohman, Säljledare 
Hampus Wallin, Säljare / Helen Sjögren, Vikarie för Hampus Bohman   
   
  

  
  

 
Göteborgs friidrottsförbund  



Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa 
yttre förutsättning till utveckling för varje förening. Vi vill 
arbeta för att möjliggöra friidrott hela livet. För förbundet 
och dess medlemsföreningar innebär det att individen är i 
fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

BLÄDDRA VIDARE TILL DEL 2 – FRIIDROTTEN!

Årsberättelsen 2022
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ÅRSBERÄTTELSEN 2022 

Anslutna föreningar 
Att verka som en arenaförening innebär att föreningens aktiva och ledare kontinuerligt lever efter 
Svensk Friidrotts värdegrund, skapar lokala arrangemang, erbjuder friidrottskola och omfamnar 
perspektivet bredd, spets, och glädje! Som arenaförening har du även i uppgift att med stöd från 
förbundskansliet implementera delar av verksamhetsplanen i din förening.    

 

Föreningar 

• Angereds Atletiska 
• Angereds IS 
• Bohus IF 
• GKIK 
• Hönö IS 
• IFK Göteborg Friidrott 
• IF Kville 
• Lerum Friidrott 
• IK Vikingen 
• Kongahälla AIK 
• Majornas IK 
• Mölndals AIK 
• Solvikingarna 
• Sävedalens AIK 
• Utby IK 
• Örgryte IS 

 

Övriga medlemsföreningar 
3V Handikappförening/Aktivitus Sports Club/Ale 90 Idrottsklubb/Bohuslän Endurance 
Sportclub/Frisksportklubben Herkules/Föreningen Triathlon Väst/Godtemplar-If Manhem/Gångklubben 
Steget/Göteborg-Majorna OK/Göteborgs Skidklubb/Hindås Skidklubb/Hisingens Sportklubb/Högsbo 
AIK Friidrott/Idrottsklubben Kronos/Idrottsklubben Stern/IF Friskis & Svettis Göteborg/IF Friskis & 
Svettis Kungälv Ale/IF Friskis & Svettis Lerum/IF Friskis & Svettis Partille/Kvarnbyns 
Löparsällskap/Lindome Outdoors Club/Maus Athletic Club/Mölndal OCR IF/Mölndal Outdoor 
Idrottsförening/OK Landehof/Orienteringsklubben Alehof/Proletären Fotbollförening/Sjöviks 
Sportklubb/Team Bunkern Idrottsförening/Telia Idrott o FF/THE OCR GYM Idrottsförening/Tolereds 
Allmänna Idrottsklubb/Ullevi Friidrottsklubb/Umara Sports Club/Varje Stegs Löparklubb 
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Friidrottskansliet 
Göteborgs Friidrottsförbund omfattar fyra olika verksamhetsområden. 
Friidrottskansliet, Förbund-föreningsutveckling, Evenemang och Långlopp, och Anläggningar.  

 
Friidrottskansliets uppdrag från Svenska Friidrottsförbundet, det som ofta nämns som “basservice” 
omfattar service till föreningarna genom bland annat utbildning, träningsbokningar och tävlingssanktioner. 
Och där det finns mening och relevans att samarbeta med SFIF, andra SDF och RF-SISU görs detta för 
att i första syfte stödja föreningarnas verksamheter. Vårdialog, höstdialog och distriktsårsmöte 1 och 2 har 
genomförts stadgeenligt och kansliet har vidare varit ett stöd till förbundets styrelse under distriktets 
årshjul.  
 
I stort har Friidrottskansliet försökt stötta all friidrottslig verksamhet och försökt hålla ett inkluderande 
perspektiv genom processer. Men vad innebär ett inkluderande perspektiv? 
Johan Lindh, T.f. friidrottschef svarar: 

 
-Om man får vara delaktig i beslut (som aktiv, ledare och föreningsansvarig) är man också mer lojal mot 
besluten. Ett exempel är det projekt kansliet drivit med banorna i Friidrottens Hus. Då var det viktigt att vara 
inkluderande mot alla tränare, att bjuda in till möten, presentera, be om synpunkter och därefter komma 
tillbaka till tränarna med ett förslag, säger Johan och fortsätter; 

 
-Och det som blev bra var just processen! Tränarna har fått veta vad som är på gång och känt att de har 
fått ge sina synpunkter. Det var några som hade tankar som vi (GFIF) inte kunde genomföra, men det är 
ändå väldigt viktigt att lyssna in och skapa en delaktighet, avslutar Johan. 

 
Förenings- och Förbundsutveckling 
Under året har kansliet arbetat med att på olika sätt synliggöra målen i Friidrottens Strategi 2025. 
Huvudmålet med Svensk Friidrott Strategi 2025 är att friidrotten skall växa och bli attraktivare.  

 
-Att växa innebär att verka för att välkomna, inkludera och att förädla den befintliga verksamheten, menar 
T.f. friidrottschef Johan Lindh. 
 
En av flera föreningar som har försökt forma om eller förnya sin verksamhet för att attrahera fler utifrån är 
IFK Göteborg Friidrott och deras koncept ”Pep Athletics”.  
 
Pep Athletics!  
 
Under hösten 2022 genomfördes första omgången av “Pep Athletics” där barn födda 2014 och 2015 
under 10 lördagar i rad har fått prova på friidrott i Lindåshallen, Billdal. Konceptet är en gren per vecka. 
Ledarna är idrottande ungdomar i föreningen och det som är särskilt spännande med Pep Athletics är att 
till ungdomarnas stöd finns föräldratränare som är där under utbildning från ungdomarna. Förhoppningen 
är att barnen skall vilja fortsätta friidrotta i en befintlig grupp och att föräldrarna skall vara redo att leda en 
barn- och eller ungdomsgrupp i föreningen därefter.  

 
För att läsa mer om Pep Athletics, klicka här! 

 
 
 

https://www.ifkgoteborgfriidrott.se/nyheter/?ID=144097&NID=944583
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HEJA Friidrottsskola! 
 
Kan HEJA skapa intresse för rörelse och välmående genom att erbjuda lekfull friidrottsträning, 
gemenskap och goda förebilder i ledaren till deltagaren? Kan HEJA stärka föreningsidrotten i 
områden där unga inte redan har en självklar gemenskap eller aktivitet efter skoltid?  
Hur kan rörelse bli en del av vardagen och en del av individen?  
 
Göteborgs Friidrottsförbund har under tio år samverkat med skolor och lokala föreningar i fri/idrottssvaga 
områden. Under 2022 har förbundet haft ett nära samarbete med Angereds IS, Gunnaredsskolan, 
Tretjärnsskolan, Viljaskolan och Brandströmska. Projektet syftar även till att ge den unga ledaren möjlighet 
att stärka sitt ledarskap genom grundtränarutbildning, fortbildning, reflektion och att få möjlighet att bära 
olika uppgifter inom projektet.  
 
På HEJA-träningen blandas friidrottsträning (utifrån Friidrottens aktivitetskort för skolidrott) med spontan 
lek och stilla stunder för att främja gemenskap, motivation till rörelse och tid för reflektion. Fokus är 
gemenskap och att främja individens medvetenhet kring rörelse i förhållande till sig själv.  
 
Friidrottsskolan anordnas numera under höst- och vårterminen en gång i veckan per skola. I slutet av varje 
termin genomförs en avslutning tillsammans med alla HEJA-skolor. I julveckan 2022 genomfördes 
avslutningen bland tomtar och julgran i Angered arena och under våren avslutas terminen på Lilla Varvet 14 
maj. 
 
Projektet omfattar hösten 2022 4 skolor, 1 förening, 8 ledare och ca 80 barn.  

 
Göteborg Friidrott - Nu 1 av 9 distrikt.  
 
Den förste januari 2022 gick Svensk Friidrott från 23 till 9 distrikt. Omformningsprocessen har 
pågått under tre års tid men till skillnad från övriga distrikt som genomfört sammanslagningar är 
Göteborgs Friidrottsförbund oförändrat. Men det innebär inte att Göteborg kan fortsätta gå 
framåt som vanligt, utan kanske ännu mer nu och tillsammans med övriga distrikt, arbeta för 
bättre samverkan nationellt och ett starkare Friidrottssverige.  
 
-Göteborgs föreningsliv har genom stor diversitet länge kunnat driva friidrotten framåt och förbundet är 
därför naturligt längre fram i vissa utvecklingsprocesser. Och i vissa fall är andra distrikt längre fram än 
Göteborg, vilket kanske i stort innebär att de gemensamma processer för att implementera, genomföra 
aktiviteter eller föra friidrottens miljö framåt är mer naturliga och behövda när diversiteten inte är lika stor, 
säger Sara Ulrika Holmgren, kommunikatör och föreningsansvarig Göteborg Friidrott 
 
Den nya distriktsorganisationen är värdefull då Göteborg både kan lyssna, se och lära och samtidigt vara 
en god föregångare.  
 
Formen för samarbetet har sedan januari 2022 inneburit månadsmöten med primärt fokus på samarbete 
och erfarenhetsutbyte kring föreningsutveckling, den idrottsliga vägen framåt genom Strategi 2025 och att 
som distrikt “Initiera utvecklingsinsatser i enlighet med Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning och föra ut 
centrala beslut samt informera om centrala koncept”, som Svensk Friidrott beskriver uppdraget för den nya 
organisationen. Distriktsamarbetet innebär även samverkan och förmedling av utbildningar och tävlingar.  
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I slutet av året har tema-träffar och arbetsgrupper introducerats för att distrikten skall med mer kunskap ge 
ett bättre stöd till föreningarna samtidigt som distrikten integreras i SFIF arbete. Distrikten, SFIF och RF-
SISU blir då en samordnande kraft på väg mot en alltmer attraktiv och tillgänglig idrott för fler.  
 
-Ett exempel på vårt gemensamma arbete med Svenska Friidrottsförbundet är det initiativ kring Trygg Idrott 
som vi (GFIF kansli) diskuterade tillsammans med Azuka Nmaka, värdegrundsansvarig på Svenska 
Friidrottsförbundet. Det var när Friidrottens Spelregler landade i PDF- och pappersform som tankarna kom 
på hur vi skall och kan implementera detta i vår kultur, gemensamma miljö och det mänskliga mötet?, säger 
Sara Ulrika Holmgren 
 
Projektet kommer att bli ett pilotprojekt 2023 där Göteborg och Svenska Friidrottsförbundet men även RF-
SISU möjliggör dialogformer för att sprida kunskap, inspiration och perspektiv till föreningarna utifrån de 
lagar, regler och riktlinjer som finns inom friidrotten för att alla skall känna sig trygga.  
 
-Första frågan att ventilera är också just det. Vad innebär trygg Idrott för dig? säger Sara  
 

"Nedifrån och upp, uppifrån och ned" 
 
En tydlig gemensam önskan från distrikten har varit att stärka kommunikationsvägarna centralt 
från SFIF till distrikten. Tidigare har förbundet i princip fått information från Svenska 
Friidrottsförbundet samtidigt som föreningarna. Den förändringen som är önskad gör att 
distrikten framåt skall vara bättre förberedda på att kunna förmedla aktiviteter, information och 
eller implementera centrala koncept på ett sätt till föreningarna som är tydligt och enkelt att ta till 
sig.  
 
-Och att vårt stöd till föreningarna då kan ske mer proaktivt. Kommunikationen sker alltså både underifrån 
och uppifrån, avslutar Sara. 
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"Ett nyckelord blir trygg friidrott" 
 
För att kunna växa behövs moderna och konkurrenskraftiga föreningar. Man skall vara stolt över 
att tillhöra sin förening och verksamheten skall vila på Friidrottens värdegrund. Friidrotten skall 
upplevas som en positiv, modern, inkluderande och värdefull kraft i samhället. Barn, ungdomar 
och vuxna skall aktivt vilja söka upp friidrotten, delta i och må bra i verksamheten utifrån sina 
egna behov men även förutsättningar. Att friidrotten skall bli mer attraktiv som tidigare har nämnts 
i Strategi 2025 bygger på glädje och inspiration, värderingar och ledarskap, tillgänglighet och 
enkelhet. Ett nyckelord blir trygg friidrott. 
 
Under hösten 2022 har två lunchforum med föreningsansvariga och tränare genomförts för att tillsammans 
diskutera friidrottens värdegrund och friidrottens spelregler utifrån frågan: Vad är viktigt just nu?  
 
-Det har vid ett flertal tillfällen under hösen anordnats tränarträffar, möten med sportchefer och 
kanslipersonal. Friidrottens värdegrund var dessutom en fråga som diskuterades på höstdialogen och 
Svenska Friidrottsförbundets spelkort med dialogfrågor testades. Även detta innebar att testa och lyssna in 
nya former för samverkan och dialog för att stärka vår kultur, säger T.f. Friidrottschef Johan Lindh  
 
-Nästa steg tas nu under 2023 genom att i samarbete med SFIF och RF-SISU genomföra fyra workshops 
med syfte att förkroppsliga friidrottens värdegrund i varje människomöte. Du skall kunna känna efteråt ”Det 
här är trygg idrott, för mig” säger Sara Holmgren, kommunikatör GFIF 

 
En förening som redan anammat friidrottens spelkort och spelregler är Mölndals AIK, som GFIF besökte 
under deras tränarträff I november. För att läsa om mötet, klicka här: 
https://www.goteborgfriidrott.se/artiklar/goteborg-friidrott-moter-molndals-aik/ 
 

Elit Göteborg   
 
I januari 2022 började stavhoppstränaren Gustaf Hultgren sitt uppdrag som elitansvarig på 
Göteborg Friidrott. Elit Göteborg samverkar med SFIF, RF-SISU och även Göteborgs 
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Gustafs stöd som elitansvarig handlar i detta om 
att koordinera och stödja grengruppskommittéerna, förbundets ideella verksamhet och kraft.  
 
Elit Göteborg samordnar även forum där elittränarna kan mötas, utbyta erfarenheter och eller hålla dialog 
kring idrottsliga situationer som kan uppstå i tränarens ledarskap eller i en aktivs karriär. 
 
Elitstödet gör comeback!  
 
2022 gick 12 procent av det totala stödet genom fördelningsnyckel till de elitaktiva. Dessutom har 
grupperingssystemet fått nya ramar. (Du vet, de olika nivåer som elitaktiva får stöd från GFIF ifrån)  
Men vad var det som behövde uppdateras?  

 
-Du kan vara så pass bra att du kvalar in till ett världsmästerskap, som då skulle sätta dig i GFIF högsta 
grupp (A). Men! Du är ändå inte Topp-3 i Sverige så du kommer inte med till VM. Och då kommer du inte 
med i den högsta gruppen (A) i Göteborg heller, säger Gustaf. 
 
Göteborg Friidrott har nämligen hittills fördelat elitstödet utifrån deltagande på mästerskap och utifrån det 
har du som elitaktiv hamnat i grupp A, B, C eller D. 
 
-Du kanske kommer i grupp C när du egentligen ska vara i grupp A, säger Gustaf 
 
 
 

https://www.goteborgfriidrott.se/artiklar/goteborg-friidrott-moter-molndals-aik/
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Och därför har Elit Göteborg kompletterat med resultatgränser baserat på World Athletics poängsystem.  
 
-Om man skall hårdra det stöttar en förening (de flesta) dig till du är SM-medaljör. Sedan kommer SFIF 
som stöttar dig från det att du är Sverigetopp till landslag. Sedan kommer SOK (Sveriges Olympiska 
Kommitté) in och stöttar dig från det att du är Topp 8 i världen till OS-medaljör. Kan GFIF därför 
säkerställa att vi har fler som får stöd upp till där landslaget tar över så hoppas vi att ingen faller mellan 
stolarna då föreningarna också kan ha olika förutsättningar att stötta sina aktiva, avslutar Gustaf.  
 
 

Grengruppskommittéerna 
 
Utöver GFIF stöd genom Gustaf verkar varje kommittee självständigt. Inom Göteborg 
Friidrottsförbund finns vid årets slut 7 kommittéer: Hopp, sprint, kast, medel/lång, ungdom, para 
och veteran. Nedan följer en återblick över de aktiviteter som genomförts: 

“Hur tränar vi för att öka toppspeeden?” 
 
I november åkte både grengrupp hopp och sprint till Loughborough University i England för att besöka 
sprinttränaren Benke Blomkvist. Benke har under många år varit grenansvarig för häck i Sverige och 
arbetar numera på Brittiska friidrottsförbundet. Men kanske är Benke Blomqvist främst uppmärksammad 
som tränare åt Systrarna Kallur när dee slog igenom.  
 
-Vi vill bli snabbare! Hur tränar vi för att öka toppspeeden?, frågar Gustaf och berättar att det är skillnad  
mot att springa 100 meter på en viss tid, eftersom det innehåller start, acceleration och sprintuthållighet. 
 
Och resan till England handlade om att öka sin spetskompetens för just det avseendet.  
Yannick Trégaro och Erik Olsson var två av flera elittränare med på resan; 
 
-Det blev en inspirerande och givande snabbvisit i Loughborough, säger Erik. Benke bjöd på både teori 
och praktik vilket gjorde att vi fick en bra helhet. Det var intressant att se hur Benke jobbar med sina 
sprinters och det skiljer sig inte jättemycket från hur jag själv tänker, säger Erik och fortsätter:  
 
-Benke är oerhört noggrann i sin planering men också väldigt flexibel. Under träningspassen är de aktiva 
mycket självständiga och hjälper dessutom varandra. Benkes filosofi under passen var till stor del ”learning 
by doing” vilket innebär att han låter de aktiva känna och reflektera mycket själva, snarare än att han själv 
är inne och petar på massa detaljer. Han är både kompetent och ödmjuk och tvekade inte på att dela med 
sig av sin kunskap och erfarenheter. 
 
- Ja, det var inspirerande att se och få höra hur Benke jobbar med sin sprintelitgrupp, säger Yannick. Det 
finns många likheter fast han har ett mer renodlat sprintfokus. Jag tar framför allt med mig lite av hans 
systematiska årsplanering, men också att fingertoppskänsla måste styra detaljplaneringen. Gillade också 
hans syn på intervaller med olika underlag och rytmer. 
 
Urval aktiviteter Grengrupperna 
 

• Sprint 3 dagars utbildning. 21 anmälda tränare (Sprint) 
• Sprintutmaningen/Windsprint-konceptet har utvecklats och görs till ett nationellt projekt under 

2022. Detta innebär att kontakta arrangörer och SFIF samt kommunicera ut tävlingar som dels 
vänder efter vinden samt har häck på programmet. (Sprint) 

• Kastträff 16–17 december med kastaren Simon Pettersson. (Kast) 
• Utbildningshelg med prestationscentrum (Medel/Lång) 
• Dynamiska mätningar (Hopp) 
• Nybyggd kastsarg (Kast + GFIF) 
• Terrängserien (Medel/Lång) 
• Klubböverskridande träning (Medel/Lång) 
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Veterankommittén 
 
Distriktets veteranverksamhet har under året stärkts och flera klubbar har numera en organiserad 
verksamhet med framför allt löpargrupper. Men hur fungerar veteranfriidrotten? 
 
-Som veteran tävlar man från det år man fyller 35 och därefter byter man åldersklass vart femte år. För att 
tävla i mästerskap, är det enda kravet som ska uppfyllas, att man tillhör en klubb som tillhör 
Svenska friidrottsförbundet. Det finns inga kvalgränser, utan alla kan vara med oavsett nivå, säger Karin 
Schön, en av Göteborgs främsta veteranfriidrottare och aktiv i veterankommittén.  
 
Under året har ett antal svenska och internationella mästerskap hållits med fullgott deltagande från 
distriktet. En rad rekord har noterats där framför allt Paulina Orell Sahlberg, Lerums FI, K40, har radat upp 
flera svenska och nordiska rekord i sprint och häck, både ute och inne. Paulina har också kammat hem 
flera internationella medaljer under året. Även IF Kvilles Karin Schön har satt flera svenska rekord i K60 på 
de längre löpsträckorna. I augusti slog Ullevi FK:s Oscar Jansson till med världsrekord i stav för M45 vid 
Sky is the limit på Åby med fantastiska 5.25m.  
 
Karin Schön är distriktets veteranombud och sedan första april 2022 sitter hon som ordförande i Svenska 
veterankommittén. Med i kommittén som representant från Förbundsstyrelsen, är också Ulrika Granfors 
Wellemets, GKIK 

 
Kommittén för parafriidrott 
 
Försök till uppstart av en kommittee för parafriidrotten har gjorts utan större genomslag. Därför har ingen 
aktivitet genomförts för grengruppen utan frågan kvarstår hur vi skall arbeta med och ta emot den ökande 
efterfrågan och behovet för parafriidrottaren. 
 
Ungdomskommittén 
 
Ungdomskommitténs syfte är att stärka sammanhållningen i distrikten och vara ett forum för 
kunskapsutbyte mellan föreningarna. Det främst konkreta målet under 2022 har varit att få i gång 
och hålla kvar fler tränande och tävlande ungdomar i Göteborg.  
 
-Sedan finns det väldigt olika syn på ungdomsidrott och hur man ser på tävling för barn och unga, säger 
friidrottskoordinator, Alexander Nilsson och fortsätter:  
   
-Under pandemin tappade vi framför allt tävlande ungdomar men nu är vi tillbaka med de gemensamma 
aktiviteter som vi hade före pandemin. Sedan har vi uppdaterat subventionsgränser till 
Götalandsmästerskapen (13-14 år) samt Ungdoms-SM (15-16 år) och tagit bort rena kvalgränser.  
Detta för att få med fler aktiva till mästerskapen och för att föreningarna själva ska ha friheten att välja vilka 
de skall ta ut till tävlingarna och de klubböverskridande resorna, avslutar Alexander. 
 
-Det diskuterades i ungdomskommittén att slopa alla resultatgränser helt men merparten av 
ungdomskommittén önskade att det från GFIF håll fanns någon form av riktvärde för föreningarna och 
aktiva att förhålla sig till samt att det skulle finnas en rättvisa i hur GFIF:s subvention för resorna fördelas. 
Flera representanter i kommittén resonerade att riktvärdena inte får vara för svåra utan att de bör vara på 
en nivå som många kan klara så att det förhoppningsvis upplevs stärkande att ha klarat en gräns, avslutar 
Alexander. 
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Prestationscentrum Medel-/Långdistans 
  
Prestationscentrum (PC) är till skillnad från Elit Göteborg, Svensk Friidrott nationella 
utvecklingsmiljöer, där respektive grengruppsutveckling drivs ifrån. PC placeras i Sveriges 
starkaste friidrottsmiljöer och 2022 var det sjätte 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. 
 
-Efter ett par år av ändrade rutiner på grund av restriktioner har 2022 äntligen gått att genomföra mer eller mindre 
som planerat med läger, tävlingar, samlingar och konferenser. Idrottsligt var 2022 bra och i paritet med 
framgångarna 2021. Svenska rekord på 3000m, 5000m och 10km. För att bli femma i Sverigestatistiken krävdes 
på herrsidan 3,39 på 1.500m, 13,35 på 5.000m, 28,59 på 10.000m. Det är den högsta nivån någonsin, säger 
Johan 
 
EM i München hade inte mindre än 22 medel- och långdistanslöpare där två fjärdeplatser var de mest framskjutna 
placeringarna. 
 
Under våren samlades närmare 70 av Sveriges bästa juniorer och deras tränare i Göteborg för tester, föreläsningar 
och träningar. Friidrottens Hus stod som bas för helgen. Under hösten arrangerade Prestationscentrum en 
konferens inom ämnet uthållighet med närmare 100 deltagare från hela Sverige. Huvudnummer på konferensen var 
Nils van der Poel och Andreas Almgren. Fortlöpande sker samarbeten lokalt i Göteborg för att stärka löpningen i 
distriktet. Gemensamma träningar och tävlingar besöks frekvent för att få sparring och utbyte. 

 

High Performance - RF-SISU Elitprogram  
 
Under 2022 har Göteborg Stads satsning High Performance Elite Göteborg fortsatt där 
individuella elitidrottare och deras tränare stöttas. RF SISU är den drivande och samordnande 
parten och eftersom friidrotten har en stark position i Göteborg och attraktiva lokaler så kommer 
satsningen ha sin bas i Friidrottens Hus, där personal hyr in sig och där möten kan utgå ifrån. 

 
Samverkan har under året skett med Svensk Friidrotts Elit- och landslagsavdelning och samtliga 
fem nationella prestationscentrum som finns för respektive grengrupp.  
 
I slutet av september träffade Göteborg Friidrott Carin Hamlund, ansvarig för elitprogrammet.  
Samtalet kom att handla om värdet av att samla resurser på ett och samma ställe och hur Göteborg som 
idrottsstad mår just nu. För att läsa artikeln, klicka här 

 

Fortsatt samverkan med RIU och FIG 
 
Även på utbildningssidan sker samverkan med och stöd till Friidrottsgymnasiet (FIG) med regelbundna 
möten och ett integrerat fortbildningsarbete 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). 

 
 

https://www.goteborgfriidrott.se/goteborg-ar-inte-sveriges-idrottsstad-langre/
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FU Väst - Utbildningar  
 

Under året har ett antal utbildningar erbjudits föreningarna genom FU Väst (tidigare UC Väst), 
som är den västsvenska friidrottsorganisation som på Svensk Friidrotts uppdrag genomför 
friidrottens utbildningar. FU Väst utgörs av de två distriktsförbunden Göteborg (GFIF) och 
Västsvenska (VSFIF). Västsvenska utgjordes tidigare av Västergötland (VFIF), Halland (HFIF) 
och Bohuslän-Dal (BDFIF). 
 
FU Väst styrgruppen har träffats 3 gånger under året.  
Minst en representant från respektive distriktsförbund och utbildningsansvarig Anders Gren har 
representerat FU Väst vid styrgruppsmöten. Under dessa möten diskuterades kommande utbildningar, 
läger samt ekonomi och tävlingsplanering. 
 
Under 2022 har 258 ledare/tränare gått någon av FU Väst 18 utbildningar.  
Totalt från GFIF 122 stycken.  
Under året 2022 ställdes tre halvdagar för grenfunktionärer in, på grund av för få anmälda. 

 
Under 2022 året har FU Väst genomfört: 
 
● 8 st Barnledarutbildningar ”Friidrott 7-10 år”.  
● 2 st Ungdomstränarutbildningar ”Friidrott 10-12 år”. 
● 1 st Ungdomstränarutbildning ”Friidrott 12-14 år”.  
● 1 st ”Löpledarutbildning”  
● 2 st ”Fördjupningskurser” 

 
 

 
 



Evenemang och Långlopp
Evenemangsorganisationen inom Göteborgs 
Friidrottsförbund är den ekonomiska motorn för 
verksamheten.Tillsammans med föreningarna skapar 
evenemangen värden för staden, individen och 
invånarna i Göteborg men inte minst för idrottsrörelsens 
utveckling och i synnerhet för Göteborgsfriidrotten.

BLÄDDRA FÖR ATT LÄSA DEL 3!

Årsberättelsen 2022
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ÅRSBERÄTTELSE 2022 

Evenemang och Långlopp 
 
Göteborg Friidrott verkar inom en hybridorganisation där de kommersiella evenemangen möter 
idrottsrörelsen i en fantastisk mix. Evenemangsorganisationen inom Göteborgs Friidrottsförbund är den 
ekonomiska motorn för verksamheten. Tillsammans med föreningarna skapar evenemangsorganisationen 
värden för staden, individen och invånarna i Göteborg men inte minst för idrottsrörelsens utveckling och i 
synnerhet för Göteborgsfriidrotten. 
 
Och målet? 
 
Målet med evenemangen är att skapa en god avkastning som möjliggör den verksamhet som Friidrotts- och 
förbundskansliet driver, som möjliggör ett fortsatt ägandeskap och underhåll av Friidrottens hus och som ger ett 
direkt ekonomiskt tillskott till föreningar via föreningsersättning.  
 
-Vi vill såklart att genomförandet av evenemangen sker i så stor utsträckning som möjligt av funktionärer så att 
föreningarnas ekonomi även stärks av funktionärsersättningar, säger evenemangschef Erik Bergkvist 
 
Göteborgsvarvet 2022 
 
Minns ni alla framflyttade startplatser?  
-Ja, under 2022 fick vi äntligen växlat ut alla framflyttade startplatser vid ett fullskaligt genomförande av 
Göteborgsvarvet och övriga lopp i Varvetveckan, säger Erik Bergkvist 
 
Evenemangsorganisationen har även gått mot en tillväxt- och utvecklingsorienterad riktning för att möta den ökade 
efterfrågan och önskan som Göteborgsvarvets löpare har på kvalitet och upplevelse. 
 
-Vi är helt övertygade om att om vi inte utvecklas och är förändringsbenägna så kommer vi sakta men säkert sluta 
attrahera nya och befintliga löpare, säger Erik 
 
Och utvärderingar från 2022 års lopp talar alla samma språk. 
 
-Vårt nya sätt att arbeta känns helt rätt och genomförandet av Göteborgsvarvet får genomgående höga betyg. 
Utifrån bedöms Göteborgsvarvet vara en modern och snabbfotad organisation med hög omställningsförmåga. Det 
är också en beskrivning som är i linje med vad motionsloppsbranschen bedömer, utifrån fakta och undersökningar, 
som en nödvändig väg framåt för de stora motionsloppen, avslutar Erik. 
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Ett stort tack för all fantastisk hjälp vi fått under åren från alla föreningar och funktionärer.  
Tillsammans kan vi komma tillbaka starkare än någonsin! 

 
Lopp 

 

Anmälda 

 

Fullföljande 

 
Varvetmilen Göteborg 1096 929 
Trailvarvet Walk 291 124 
Trailvarvet 865 452 
Stafettvarvet 4095 2695 
Specialvarvet 1840 1361 
Göteborgsvarvet 44366* 22843 
Cityvarvet 621 435 
Lilla Varvet 2742 2310 
Minivarvet 7765 7570 
Jubileumsloppet 621 503 
Lindholmenstafetten 460 408 
Urban Run 355 307 

 
*Stor andel framflyttade löpare från 2020-2021 
 
Övriga Långlopp   
 
Föreningar själva, med visst arrangemangstöd från friidrottskansliet, arrangerar kontinuerligt 
motionslopp. Följande tävlingar har genomförts 2022:  
 

Lopp 

 

Fullföljande 

 
Vårtävlingarna 8km 153 
Vårtävlingarna 16/32km 110 
Premiärloppet 159 
Lerumsloppet 772 
Vårruset 938 
Alpaca Race 62 
Kåsjön Trail 81 
Göteborgs Brantaste 233 
Blodomloppet 2808 
Fredsloppet 105 
Terräng-DM 65 
Göteborg Marathon 554 
Sävedalsloppet 99 
Finalloppet 1216 
Terrängserien 2, 3 & 4 111 
Sylvesterloppet 1109 
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Folksam Grand Prix 31 juli  
 
Mitt i sommarens brytpunkt och drygt två månader efter Göteborgsvarvet var det dags för 
elittävlingen Folksam Grand Prix, FGP. Och vad passar sig bättre än den tidigare häcklöparen 
från skånska IK Finish, Theo Söderberg, som projektledare för evenemanget. 

 
-Göteborg Friidrottsförbund genomför FGP för att de bästa svenskarna skall ges ett tävlingstillfälle på 
hemmaplan med matchade internationellt motstånd. Vi tror att tävlingen också kan inspirera barn och 
ungdomar att både börja och fortsätta med friidrott! Sedan så, har vi större arrangemang (i Göteborg) så 
har förbundet erfarenhet i bagaget när vi och om vi söker, till exempel Veteran-VM, Junior-VM och SM. Då 
har vi redan utbildade funktionärerna och kan visa att Göteborg Friidrott kan och vill arrangera 
professionella tävlingar, säger Theo Söderberg och fortsätter;   

 
-Det var en bra tävling i år, även om det var tunt i vissa startfält.  

 
En av de tävlande var Ullevi FK Khaddi Sagnia. Och något som drog uppmärksamheten bort från tunna 
startfält var att för första gången på länge fanns Khaddis familj på läktaren.  

 
– Jag älskar verkligen att tävla på hemmaplan, speciellt på samma arena som jag tränar på. Det kommer att 
bli väldigt speciellt att få hoppa framför all publik, speciellt framför min familj och vänner som tyvärr inte 
kunnat se mig hoppa live på länge. I och med det ska jag göra allt i min makt för att bjuda publiken på en 
härlig show, säger Khaddi till folksamgrandprix.se  
 
-Vi fick också ett arenarekord av Carl Bengtström! säger Theo. 
 
friidrott.se skriver om Carls lopp: 
 
En av höjdpunkterna under kvällen var Örgryte IS Carl Bengtströms lopp på 400 meter häck. Han sprang 
ett stenhårt lopp mot amerikanen Amere Lattin som sprungit så lite som en hundradel långsammare än 
Bengtström Carl Bengtström lyckades dock spurta ner amerikanen och segrade på det nya arenarekordet 
48.97. 

– Det kändes bra, jag hade kontroll på loppet hela vägen och formen är ganska bra. Jag visste att det 
skulle bli tufft direkt efter VM, men jag höll ihop det bra. Det är otroligt kul att prestera på hemmaplan, sa 
Carl Bengtström direkt efter loppet.  

För att läsa artikeln om Carl, klicka här!  

 
Antal starter Folksam Grand Prix 
 

Svenska 118 Nordiska 29 Internationella 19 
 
Antal i publiken  
 

1430  
 

 
 

https://www.friidrott.se/tavling-landslag/nyhetsarkiv-tavling-landslag/nytt-banrekord-for-carl-bengtstrom-pa-folksam-gp-i-goteborg-kul-att-prestera-pa-hemmaplan/
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ISP Sports & Marketing 

 

Göteborgs Friidrottsförbund och ISP Sport & Marketing AB (ISP) har sedan hösten 2020 samarbetat 
kring försäljning av partnerskap, aktivering, exponering, företagsplatser, löpare och 
marknadskommunikation.  
Samarbetet har sin grund i att GFIF hösten 2020 genomförde en större omorganisation där avdelningen för 
försäljning mot företagsmarknad samt marknad och kommunikation outsourcades till ISP.  
 
2022 arbetar tre ISP-anställda på heltid och en på halvtid med Göteborgsvarvet. Det huvudsakliga syftet är att 
säkerställa bästa möjliga försäljningsutfall och att driva intresse och anmälningar till de olika loppen. Utöver dessa 
3,5 tjänster arbetar ISP:s inhousebyrå med marknadskommunikation, textproduktion, film och foto i samband med 
de olika loppen.    

Göteborgsvarvets varumärke är fortsatt starkt och sponsorförsäljningen under 2022 hade ett, sett till 
förutsättningarna efter två år med inställda lopp på grund av pandemin, godkänt utfall. Intresset från näringslivet att 
investera i, arbeta med och synas i samband med Göteborgsvarvets olika evenemang har varit fortsatt stort. Ett 
exempel på det är att mässan i Friidrottens Hus, i en nyutvecklad form, sålde slut.  

 

-Vi har en stark tro på att både sponsorförsäljningen och deltagarantalet kommer att stiga 2023 jämfört 
med 2022, säger Daniel Vandor, ISP 

 
Hållbarhet 
Evenemangsorgsationens röda tråd har under många varit hållbarhet. Detta arbetar ramas in 
utifrån ledningsystemet ISO 20121, International Organisation for Standardization. 
Göteborgsvarvet arbetar utifrån ledningssystemet ISO 20121 och är, tillsammans 
med dotterloppen i maj, ett certifierat hållbart evenemang enligt densamma. Under 2022 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 hållbarhetsfrågor fortsätter utvecklas.  
 

Anläggningar 
 
Under 2022 har det varit en glädje för hela Friidrottsgöteborg att vi återigen har kunnat anordna tävlingar i 
Friidrottens Hus. Detta och mycket annat har gjort att vi återigen har kommit tillbaka till ”det normala”.  
Anläggningen har dessutom under året fått ett rejält lyft i och med nytt underlag. Många har fått vara med 
och tycka till och slutresultatet blev väldigt bra. Mycket bra förutsättningar för löpning och hopp oavsett om 
det gäller träning eller tävling. 
 

För kastarna har det investerats i en kastbur för att öka säkerheten, även detta en klar förbättring i hallen. 
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.  

 

 



Representation & Utmärkelser
Under året har Göteborg Friidrottsförbund varit 
representerade i olika delar av  Svenska 
Friidrottsförbundet verksamhet. 
Dessutom har priser till några av förbundets ledare, 
aktiva och föreningar delats ut. 

BLÄDDRA VIDARE TILL SISTA SIDAN, DEL 4!

Årsberättelsen 2022
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ÅRSBERÄTTELSEN 2022  

Representationer 
 
Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte genomfördes den 26 mars. 
Närvarande med rösträtt från Göteborg Friidrott var:  
 

Anders Prytz, IF Kville Bo Gustafsson, IK Vikingen Karin Schön, IF Kville 
Jahja Zeqiraj, IF Kville Kjell Selander, SAIK Anna Skoog, IF Kville 
Mikael Romell, Lerum Friidrott Marika Greberg, MAIK Roland Adrell, Friskis & Svettis  
Tomas Van Zalingen, Lerum Friidrott Ann-Katrin Hermansson, 

GK Steget 
Bengt Bengtsson, GK Steget 

 
Representation i olika organisationer 

 
Svenska Friidrottsförbundets styrelse, Berndt Andersson, Ulrika Granfors Wellemets, 
Svenska Friidrottsförbundets Valberedning, Anders Prytz 
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté, Karin Schön 
Svenska Friidrottsförbundets tävlingskommitté, Mikael Romell, Estelle Montler, Berndt Andersson 
Svenska Friidrottsförbundets ungdomsråd, Oskar Greilert, Michael Pettersson 
FU Västs Styrgrupp, Anders Gren 
Folksam Grand Prix, styrgrupp Mikael Romell 
Folksam Grand Prix, operativ grupp Theo Söderberg & Alexander Nilsson 
Internationella domare, Mats Svensson (World Athletics), Lars Danielsson (European Athletics) 
Förbundsdomare, Marcus Clemert, Maria Holmesson 
Förbundstarter, Tomas Van Zalingen  
 

Utmärkelser 
 

• Alexander Nilsson, Mölndals AIK, Pris för ledarsinsatser av Stora Grabbar och tjejer. 
• Kvinnliga standaren – Örgryte IS Friidrott 
• Fadderstipendiater - Wilma Nielsen, Örgryte IS, Gabriel Wallmark, Örgryte IS 
• Angelica Ericsson - Parasportstipendium, Västra Götalandsregionen 
 

Elitidrottstipendiet 
 
• Olof Ryberg, Örgryte IS Friidrott, Längdhop, Göteborgs Universitet  
• Vidar Johansson, Ullevi FK, Medel/Långdistans, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 



Tack! 
Till styrelsen och alla ni 52 föreningar för
ert engagemang och bidrag till 
Göteborg Friidrott!

ÅRSBERÄTTELSE 2022



ÅRSBERÄTTELSE 2022

MED BREDD, SPETS OCH GLÄDJE!
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