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Svensk Friidrotts nyhetsbrev v. 48 
 
Friidrottsvänner, 
Vid Friidrottsgalan förra veckan hyllade vi årets 
främsta friidrottsprestationer och jag vill rikta ett stort 
grattis till alla pristagare och speciellt till Meraf Bahta 
som blev Årets Friidrottare. 
På Friiidrottskanalen.se hittar ni intervjuer med alla 
pristagare och dessutom kan ni se hela sändningen 
från Friidrottsgalan. 
 
I veckans nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om en 
exklusiv supporterresa till Nordenkampen. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Stefan Olsson 
Generalsekreterare 
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Supporterbåten till Nordenkampen 
2017 – begränsat antal platser  
 
I februari arrangerar Klubb Sverige supporterbåten till 
Nordenkampen i Tammerfors. Häng med på en 
trevlig supporterresa och hjälp landslaget försvara 
titeln från Växjö 2016.  
 
Nordenkampen avgörs 11 februari och liksom till 
Finnkampen i Tammerfors arrangerar vi en 
supporterresa i samarbete med Tallink Silja. Vi åker 
ut fredag 10 februari och kommer åter till Stockholm 
söndag den 12:e. Antalet platser är begränsat, max 
50 personer. Supporterbåten till Nordenkampen är i 
lite mindre format; lite gemytligare, lite närmare men 
minst lika roligt.  
 
Bokning görs via Tallink Siljas telefonbokning på 08-
6663333 och öppnar 6 december. Först till kvarn 
gäller! 
 
Prisexempel: 1990kr 
- Del i B2-hytt (t/r) 
- Del i dubbelrum på Best Western Seaport 
- Transfer tur/retur Tammerfors 
- Uppladdningslunch 
- Arenabiljett 
- Nordenkampströjan 
 

Läs mer... 
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Direktsänd er tävling eller lopp i 
Friidrottskanalen 

 
I slutet av sommaren öppnades Friidrottskanalen som 
är Svensk Friidrotts webb-tv-kanal. Nu har ni som 
tävlingsarrangör möjlighet att direktsända er tävling 
eller lopp i Friidrottskanalen från och med 2017. 
 
Under hösten har friidrottskanalen.se på prov livesänt 
två tävlingsarrangemang, Lidingöloppet och terräng-
SM. Under 2017 öppnar vi upp möjligheten för alla 
föreningar och arrangörer av arenatävlingar och lopp 
att livesända på Friidrottskanalen. 
 
Är du som arrangör intresserad av att lyfta ert 
arrangemang ytterligare genom att sända tävlingen 
eller loppet direkt på nätet är det möjligt med allt ifrån 
mycket enkel till avancerad teknisk utrustning. 
 
Ta kontakt med Jan Larsson jan.larsson@friidrott.se, 
Svensk Friidrotts marknadschef, för att få information 
hur ni kan gå tillväga och hur ett samarbete med 
Friidrottskanalen kan se ut. 
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Inbjudan till ”Starterkurs - grund”  
 
En starter är viktig på friidrottstävlingar. Vill du bli en 
av dem? 
 
UC Väst inbjuder till Starterutbildning för er som 
skulle vilja vara starters på tävlingar i friidrott! Varje 
klubb bör ha utbildad starter som kan hjälpa 
till på egna och eventuellt andras tävlingar. 
 
Sista anmälningsdag är 9 januari.  

Läs mer... 

 

 

 

 

 

 

Nya inspirationsdokument från 
ungdomsrådet 
 
På friidrott.se finns nu nya inspirationsdokument från 
ungdomsrådet.  
Vilka roller finns det för unga tränare? Hur kan man få 
ekonomiskt stöd för sitt projekt? 
Detta och mycket mer finns det inspiration om i 
Inspirationsbanken. 

Läs mer... 

 

 

mailto:%20jan.larsson@friidrott.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17874589&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fucvast.se%2ftemp%2finbjudan%2finbjudan246.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=17874589&uid=859274085&&&http%3a%2f%2fwww.friidrott.se%2fungdom%2fungrad%2finspirationsbank.aspx


Information från medicinska 
kommittén 
 
Svensk Friidrott har verkligen tagit krafttag mot 
doping. Den som fälls för dopingförseelser blir efter 
avtjänat straff fri att träna och tävla men tas inte ut till 
landslagsuppdrag under lika lång tid ytterligare som 
dopingavstängningen har varat.  
 
Alla som tävlar för Sverige skall ha genomfört 
antidopingutbildning och varit godkänd på RF:s test 
Ren vinnare. Detta gäller även alla landslagsledare. 
886 personer har varit på föreläsningarna och 
antidopingkörkort har hittills tagits av 296 friidrottare. 
 
Självklart skall alla klubbar vaccinera sig mot doping. 
RFs dopingvaccination blir ett krav för att få 
arrangera till exempel SM-tävlingar och Folksam 
Grand Prix-tävlingar i friidrott i fortsättningen. 
 
Läs hela Sverker Nilssons informationsbrev där det 
bland annat informeras om nya substanser på 
dopinglistan.  

Läs mer... 
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