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Svensk Friidrotts nyhetsbrev v. 38 
 
Friidrottsvänner, 
Vi är redan inne i slutet av september men 
fortfarande känns det som att sommaren hänger i. 
Och runt om i landet är det full friidrottsaktivitet med 
allt från Castoramatävlingar till motionslopp och 
också några få arenatävlingar. Friidrottssäsongen blir 
hela tiden längre vilket känns väldigt roligt. 
 
I veckans nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om SM-
utredningen och mycket mer. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Stefan Olsson 
Generalsekreterare  
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Friidrottskanalen sänder  
TCS Lidingöloppet 
 
I somras lanserades Friidrottskanalen och en av 
ambitionerna med satsningen på friidrottens egen 
webb-TV-kanal är att erbjuda föreningar och 
arrangörer möjligheten att sända sina evenemang i 
Friidrottskanalen för att på så öppna upp för en större 
spridning av den friidrott som sker ute i landet. 
 
Först ut att livesända ett evenemang är TCS 
Lidingöloppet. Klockan 12.00 på lördag startar 
sändningen av Lidingöloppet 365 på 
Friidrottskanalen.se. 
 
Är ni intresserade av att sända ert evenemang, 
kontakta Jan Larsson, marknadschef Svensk 
Friidrott.  

Läs mer... 

 

 

 

 

 

 

Hög tid att söka...  
 
SM-tävlingar 2018 
Friidrottsförbundets tävlingskommitté utlyser nu 2018 
års tävlingar (Friidrotts-SM undantaget som har en 
särskild ansökningsprocess). Förutom att vi söker 
föreningar som har tillgång till en SM-värdig arena 
och är duktiga arrangörer så trycker vi nu också extra 
mycket på att föreningen/föreningarna som söker SM 
ska vara Vaccinerade mot doping, eller som förbinder 
sig att före evenemanget ha genomfört programmet. 
 
Nordisk-baltiska 22-årsmästerskapen 
De nordisk-baltiska juniormästerskapen för 22-åringar 
är ett årligen återkommande mästerskap. 2018 
kommer Sverige stå värd för landskampen och 
Svensk Friidrott söker nu en förening och en ort som 
är intresserade av att arrangera landskampen.  
 
Det finns ett antal krav för att arrangera 
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mästerskapet, till exempel att det finns tillgång till en 
åttabanorsanläggning. Förutom själva tävlingen 
tillkommer också en transportorganisation samt logi 
och mat för deltagande nationer. För mer information 
om förutsättningar, vänligen kontakta Andreas 
Thornell, tävlingsansvarig, på 010 476 53 42 eller 
via e-post.  
 
Ansökningshandlingar 
* Arena 
* Långlopp  
 

. 

 

 

Anmäl era tränare nu till Tränarforum 
 
Den 14-16 oktober är det Tränarforum i Växjö, ett 
samarbete mellan Svensk Friidrott 
och Tränarföreningen. I år riktar sig forumet mot 
tränare för åldern junior och äldre. 
Grundtemat för forumet är ”Analys – Reflektion – 
Förändring”, vilket delvis kommer att 
spegla föreläsningarna. 
 
Flera spännande föreläsare är på plats, till exempel 
GIH-forskaren Göran Kentää, förbundskapten Karin 
Torneklint och OS-guldmedaljören och numera 
tränaren Stefan Holm. 
 
Anmäl era tränare senast på fredag 23 september 
här. 
 
 

Läs mer... 

 

 

 

 

 

 

Förbundsdomarkurs i höst! 
 
Svensk friidrotts högsta domarutbildning heter 
förbundsdomarkursen. Nu bjuder vi, lite ovanligt, in till 
en kurs i höst, den 12-13 november i Helsingborg. 
Det innebär också att vi inte planerar att genomföra 
kursen till våren.  
 
Målgruppen är som vanligt primärt personer som 
skall ha ledande domaruppdrag på kommande SM-
tävlingar, landskamper, galor med mera. Där finns 
uppsatt direkta krav på att ansvariga skall vara 
förbundsdomare.  
 
Men eftersom god regelkunskap och -förståelse är 
något som behövs i alla friidrottssammanhang, är 
kursen - i mån av plats - öppen för alla som har 
domarerfarenhet och som är intresserade av att höja 
sin kompetens.  
 
* Information och anmälan 
 
OBS: Sista anmälningsdag är 23 oktober! 
Frågor besvaras av Andreas 
Thornellandreas.thornell@friidrott.se, 010-476 53 42 
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Remiss SM-utredningen 
 
Sedan beslutet i november 2015 om att tillsätta en 
SM-utredning har arbetet pågått med framtidens SM-
program för seniorer. Nu har arbetet kommit så långt 
att man släpper ett remissförslag med tankar som ska 
kunna ligga till grund för ett styrelseförslag vid 
årsmötet 2017. Nu väntar en remissrunda och här 
kommer du som friidrottintresserad in i arbetet. Vi vill 
att så många som möjligt inom den svenska 
friidrottsrörelsen och dess intressenter är med och 
påverkar och tycker.  
 
Så, håll uppsikt när remissförslaget släpps 
påfriidrott.se och tyck sedan till genom den 
webbenkät som också kopplas till förslaget. Din åsikt 
betyder mycket! 
 
Remissförslaget kommer att finnas tillgängligt 
påfriidrott.se i slutet av veckan/början av nästa vecka. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Långloppsforum  
26-27 november 
 
Hur kan enskilda arrangörer och hela den svenska 
friidrotten fortsätta utveckla attraktiva lopp och 
löpningsevenemang? 
 
Den frågeställningen, och många fler, kommer att 
diskuteras under en tvådagarskonferens i Stockholm, 
26-27 november. 
 
Svensk Friidrott välkomnar lopparrangörer runt om i 
landet att delta och dela med sig av sina erfarenheter 
och inspireras av 
andras goda exempel, allt för att säkerställa att löpare 
på alla nivåer fortsätter att söka sig till friidrottens 
motionsarrangemang.  
 
Anmäl er senast 5 november här:  

Läs mer... 
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Annonsera på friidrott.se 
 
Än är det mycket kvar innan friidrottsåret 2016 är slut 
och det är många olika arrangemang runt om i landet 
under hösten. 
 
Ni vet väl att ni kan annonsera om ert arrangemang 
påfriidrott.se, med cirka 6 000 unika besökare per 
dag. 
 
Kontakta Magnus Malmsborg för mer information. 
 

Läs mer... 

 

 

 

 

 

 

Information från Folksam: 
Hur är ni försäkrade?  
 
Hur är din förening försäkrad om det värsta skulle 
inträffa? Se filmen om hur Sigtuna Orienteringsklubb 
lyckades vända en katastrof till något positivt.  
 
Alla medlemmar i Riksidrottsförbundet har en 
grundförsäkring som täcker föreningens basbehov. 
Men vi rekommenderar alltid en 
kompletteringsförsäkring för t ex byggnader, material 
och teknisk utrustning.  
 
* Läs mer om försäkringen här. 
* Se filmen 
 
 

. 

 

  

 

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