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Svensk Friidrotts nyhetsbrev v. 40 
 
Friidrottsvänner, 
Hösten är här på riktigt vilket man märker tydligt på 
morgnarna nu, men friidrotten är i full gång. 
Castoramasäsongen är inne på andra halvan och 
terrängsäsongen börjar också komma igång 
ordentligt. 
 
I veckans nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om nya 
kollegor på förbundskansliet. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Stefan Olsson 
Generalsekreterare  
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Marknadsför era lopp - nya 
spännande marknadsföringskanaler 
 
Det är hög tid att börja förbereda sig inför nästa års 
motionslopp. Som vanligt kan man marknadsföra sitt 
lopp i Svensk Friidrotts olika kanaler, löparkalendern 
och friidrott.se. Men nu finns det fler möjligheter 
framförallt till digital marknadsföring via 
Svenskalopare.se och Friidrottskanalen.se.  

Läs mer... 

 

 

Marie-Louise Dahlberg ny 
föreningsutvecklare 
 
I måndags 3 oktober började Marie-Louise Dahlberg 
som föreningsutvecklare på Svensk Friidrotts kansli. 
Marie-Louise kommer att vara kontaktperson för 
distriktsförbunden och jobba med föreningssmart, 
den nya utvecklingsprocessmodell som ska ersätta 
Friidrottens organisationsledarutbildning och som ska 
implementeras under nästa år. 
Marie-Louise anställning löper fram till sista 
december 2017 och finansieras med medel från 
Idrottslyftet.  

Se en intervju med Marie-Louise på Friidrottskanalen 
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Prestationscentrum medel-/lång har 
öppnat 
 
I måndags var första dagen för Prestationscentrum 
medel-/lång i Göteborg. Johan Wettergren och Ulf 
Friberg ska leda verksamheten med att utveckla 
svensk medel- och långdistanslöpning. 
 
Prestationscentrum medel-/lång är ett samarbete 
mellan Svensk Friidrott och Göteborgs 
Friidrottsförbund.  

Se en intervju med Johan Wettergren på 
Friidrottskanalen 

 

 

Friidrott och studier våren 2017 
 
Den 15 oktober är sista dagen att söka universitet 
och högskola för våren 2017 samt 
friidrottsgymnasium för hösten 2017. 
 
ADC i Växjö och FPC i Umeå 
 
Friidrottsgymnasium våren 2017  
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Information från Folkspel: 50 kr i 
förtjänst på varje såld kalender! 
 
BingoLottos Julkalender är en riktig klassiker. Nytt för 
i år är att ni tjänar 50 kr per såld kalender, oavsett hur 
många ni säljer. Dessutom har den en attraktiv 
vinstplan som gör den lätt att sälja. Här kan du läsa 
mer om hur ni kan tjäna bra med pengar för att 
finansiera träningslägret, cupen eller utrustningen.  

. 
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Information från Folkspel:  
Från Loket till Oldsberg 1991 – 2016 
 
Lördag 15 oktober firar BingoLotto 25 år i TV4. Vi 
lottar ut 25 000 kr i minuten och 
spelar om totalt 46 miljoner med chans till 10 miljoner 
i högvinst! Tidigare programledare 
finns på plats – från Loket till Oldsberg – under 
ledning av Renée Nyberg. Kvällens artister inkluderar 
Lasse Stefanz, Charlotte Perrelli, Christer Sjögren 
samt YouTube-stjärnan Daniel Norberg med flera. 
Sitt inte lottlös! 
 
Du köper dina bingolotter av din förening eller på 
bingolotto.se. 
 

Läs mer... 

 

 

 

 

Viktiga datum 
 
Nedan följer ett antal viktiga datum att hålla koll på: 
 
11 oktober: Anmälan Tränarforum 
15 oktober: Ansökan universitet/högskola VT 17 
15 oktober: Ansökan Friidrottsgymnasium HT 17 
15 oktober: Ansökan arrangör Folksam Challenge 2017 
15 oktober: Årsskiftesövergångar 
23 oktober: Anmälan förbundsdomarkurs  
23 oktober: Ansökan arrangör SM-tävling 2018 
5 november: Anmälkan långloppsforum 
22 november: Feedback via webbenkät SM-utredning  

. 
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