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Svensk Friidrotts nyhetsbrev v. 36 
 
Friidrottsvänner, 
De senaste två veckorna har vi haft två av årets 
absolut största och viktigaste händelser, först SM i 
Sollentuna och sedan Finnkampen i Tammerfors där 
det blev dubbelseger för seniorerna och seger för 
pojkarna i ungdomskampen. Jag hoppas att ni hade 
möjlighet att följa både SM och Finnkampen, 
antingen på plats eller på TV, för det var riktiga 
höjdare, det kan jag lova! 
 
Nu går vi in i en lite lugnare period vad gäller 
tävlingar på arenorna runt om i landet, men 
motionsloppens högsäsong fortsätter ett tag till om 
om några veckor drar terrängsäsongen igång. 
Dessutom har årets Castoramasäsong startat, så det 
är fortfarande hög friidrottsaktivitet runt om i landet. 
 
Verksamhetsplanen för 2017/2018 håller just nu på 
att arbetas fram och den kommer att diskuteras på 
höstens olika distriktsmöten. 
 
Jag vill också passa på att påminna om höstens 
Tränarforum i Växjö 14-16 oktober. Läs mer på 
friidrott.se. 
 
I veckans nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om 
Idrottslyftet, skoljoggen och mycket mer. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Stefan Olsson 
Generalsekreterare 
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I nästa vecka är det dags för 
Skoljoggen igen, för 34:e gången!  
 
Skoljoggen får varje år omkring 500 000 barn i 
rörelse över hela landet. Den 14/9 är Skoljoggens 
huvuddag men skolor arrangerar sina 
Skoljoggendagar under hela veckan och via den här 
länken kan ni enkelt hitta en medverkande skola nära 
er.  
 
Skoljoggen består, vid sidan av en egenutformad 
Skoljogg, av en insamling till SOS Barnbyar och på 
många håll pratar man också om hur man äter bra. 
Det är också vanligt att familjer och vänner på olika 
sätt bjuds in till skolornas stora löparfest. Kanske 
finns det sätt för er förening att vara med och stötta er 
lokala skola i att utveckla eller starta upp Skoljoggen? 
 
Skoljoggen arrangeras av Skolidrottsförbundet och 
du kan läsa mer om Skoljoggen här. 
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Dags att söka sanktion sista dag:  
30 september 
 
Den första september öppnades möjligheten att söka 
sanktion för tävlingar under utomhussäsongen 2017. 
Som vanligt görs ansökan i Frida. 
 
Ni som vill ”återansöka en tävling” – gå till fliken 
”arrangemang”, välj tävlingen genom att bocka i rutan 
bredvid årets tävling och välj alternativet kopiera.  
 
OBS! Kom sedan ihåg: 
- Att välja rätt säsong och nivå! 
- Att sedan när tävlingen är kopierad, kontrollera att 
alla uppgifter stämmer, redigera tävlingen annars så 
att rätt grenprogram och rätt kontaktuppgifter finns 
med! 
 
För er som inte är bekanta med FRIDA – använd de 
instruktioner som finns på friidrott.se. 
 
Allmänna frågor kring arenasanktioner och 
arenatävlingar kan ni ställa till mig. Motsvarande 
frågor för långlopp och stafetter besvaras av Gunilla 
Dahlén (gunilla.dahlen@friidrott.se) . 
 
Observera också att förbundsårsmötet i år beslutade 
om att höja sanktionsavgifterna med 10 procent för 
2017. De nya beloppen är: 
 
Arenatävling/dag utomhus och inomhus: 550 kronor. 
Motionslopp och stafett: 1 100 kronor. 
Lopp och stafett med över 10 000 deltagare: 11 000 
kronor (varav 1 100 kronor betalas vid ansökan). 
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Succé för Finnkampsbåten! 
 
Finnkampsbåten blev en stor succé med över 700 
svenska supportrar ombord. IF Göta i Karlstad var en 
av föreningarna som arrangerade en resa för 
partners, ideella ledare, aktiva och funktionärer. 
– Våra partners hade en kanonhelg och ibland 
märker jag hur hemmablinda vi är, de som var nya 
med oss i år tycker att allt var väldigt bra och att 
produkten, Finnkampen och friidrotten är bra, säger 
Götas Johan Engberg som uppmanar fler föreningar 
att göra liknande resor.  
– Helt klart borde fler åka med, varje 
elitklubbsförening borde anordna resor till 
Finnkampen, minst.  

Läs mer... 

 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.skolidrott.se%2fArrangemang%2fSkoljoggen
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2ftavling%2ffrida%2fintro.aspx+
mailto:%20gunilla.dahlen@friidrott.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2fnyheter.aspx%3fid%3d20086


 

 

 

Missa inte Friidrottskanalen 
 
För några veckor sedan introducerades 
Friidrottskanalen - Svensk Friidrotts satsning på en 
egen webb-TV-kanal. 
Ambitionen med Friidrottskanalen är dels att skildra 
det som händer bakom kulisserna inom svensk 
friidrott, publicera intervjuer med aktiva och andra 
med friidrottskoppling. Dels att visa upp vad som 
händer i föreningslivet. Vi uppmanar därför 
föreningar, distrikt och aktiva att dela med sig av sitt 
material till Friidrottskanalen. 
På Friidrottskanalen.se vill vi samla all rörlig media 
inom Svensk Friidrott. 
 
Se videoklipp och dela med er av era klipp på 
friidrottskanalen.se. 
 

Läs mer... 

 

 

Sista dag att söka 
friidrottsgymnasium: 15 oktober 
 
Det finns sju riksfriidrottsgymnasier och ett antal NIU-
friidrottsgymnasier. Vill man som elev gå på något av 
dessa med start höstterminen 2017 är sista 
ansökningsdag 15 oktober.  

Läs mer... 

 

 

 

 

 

 

Idrottslyftet ansökan om 
föreningsstöd omgång 3 

 
Nu finns möjligheten till att söka föreningsstöd, dvs 
idrottOnline/idrottslyftet har öppet fram till söndagen 
den 18 september. I samband med ansökan ska de 
föreningar som inte har diskuterat och besvarat de 
frågor som finns i anslutning till inskickandet (gäller 
alltså de föreningar som inte har gjort detta arbete 
tidigare under 2016).  
 
Svensk Friidrott har fått i uppdrag från RF 
(Riksidrottsförbundet) att kartlägga och analysera vår 
barn- och ungdomsverksamhet under 
våren/sommaren 2016. Detta ska ligga som underlag 
när Svensk Friidrott bestämmer sin inriktning för 
idrottslyftet under åren 2017-2019. Ett viktigt och 
nödvändigt arbete som kommer att inkludera hela vår 
verksamhet, från förbundsstyrelsen ner till den 
enskilda föreningen. 
 
Mer information om arbetet finns på hemsidan 
friidrott.se. 
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Uppmuntra era aktiva med ett 
ungdomsmärke! 
 
Nu när tävlingssäsongen har kommit till slutrefrängen 
börjar det bli dags att beställa ungdomsmärken för att 
uppmuntra era tävlingsaktiva ungdomar. Märkena 
finns med fyra olika bakgrundsfärger – rött (11 år), 
blått (12-13 år), grönt (14-15 år) och vitt (16-17 år) – 
och kan beställas från Svensk Friidrotts 
föreningsshop. 
 
* Läs mer om resultatgränser. 
* Beställ ungdomsmärke. 

Läs mer... 

 

 

Trygga och säkra miljöer bygger 
svensk friidrott  
 
Sveriges friidrottsföreningar ska göra det möjligt för 
sina aktiva att utvecklas som idrottare, samtidigt som 
de trivs och mår bra. En fråga som varje tränare, 
ledare och idrottsförälder bör ställa sig är därför: ”Hur 
kan jag som vuxen se till att ingen i föreningen blir illa 
behandlad, kränks eller känner sig otrygg?” Svensk 
Friidrott har tagit fram en enkel handledning – ”Skapa 
trygga friidrottsmiljöer”, som kan beställas i tryckt 
form via 
ungdomsansvarige daniel.bergin@friidrott.se eller 
laddas ned i pdf-format. Även Rädda barnen har tagit 
fram stödmaterial för föreningar som vill arbeta för 
trygghet och säkerhet i verksamheten.  

Läs mer... 

 

 

 

 

 

 

Rätt datum för träff för 
långloppsarrangörer: 26-27 november 
 
I nyhetsbrevet för två veckor sedan berättades om 
den träff som kommer att arrangeras för 
långloppsarrangörer, dock kommunicerades fel 
datum.Det är 26-27 november som gäller! 

Läs mer... 

 

  

 

Svenska Friidrottsförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, 010-476 53 30, info@friidrott.se 
  

  

  
 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2fdocs%2fungdomsmarket15.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2ffriidrott.sporrongshop.com%2fProduct%2fProductList.aspx%3fMenuID%3d4600%26Path%3dM%25C3%2584RKEN
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2fbestall%2fungdomsmarket.aspx
mailto:%20daniel.bergin@friidrott.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2fforeningsutveckling%2ftryggsaker.aspx
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17350756&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2fnyheter.aspx%3fid%3d20018
mailto:info@friidrott.se

