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Kälksport har formellt varit en del av den svenska idrottsrörelsen sedan 1949 då Svenska 
Bobsleighförbundet bildades. År 2021, 72 år senare, avslutas ett kapitel i den svenska 
idrottshistorien när Svenska Kälksportförbundet upplöses.

Anledningen till att Svenska Kälksportförbundet går i graven är det beslut som fattades av 
Riksidrottsmötet 2019 att utesluta förbundet som medlem i Riksidrottsförbundet från och 
med 1 januari 2021. Som en konsekvens av detta beslut har Kälksportförbundet aktivt 
sökt och funnit ett nära samarbete med Svenska Skridskoförbundet som efter ett extra 
årsmöte hösten 2020 beslutat att även välkomna kälksportföreningar som medlemmar. 

Svenska Skridskoförbundet blir därmed den organisatoriska hemvisten för kälksporterna 
inom den svenska idrottsrörelsen och det högsta beslutande organet i frågor som rör 
kälksport, erkända av Sveriges Riksidrottsförbund, Sveriges Olympiska Kommitté samt 
International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) och International Luge Federation 
(FIL). 
 
Denna verksamhetsberättelse och årsredovisning avhandlar förbundets sista verksam-
hetsår 2020-2021. Formellt fördes den idrottsliga verksamheten över i Svenska Skridskof-
örbundets regi 1 januari 2021.  
Men för att ge en sammanhållen bild av den avslutande säsongen kommer verksamhets-
berättelsen innehålla beskrivningar av idrottsverksamhet utförd även efter 1 januari. 

Förbundets administrativa arbete fortlöpte dock fram tills att likvideringen var färdigställd 
varför årsredovisningen omfattar tiden fram till 5 maj 2021. 

Förbundets avslutningsmöte hölls den 17 juni 2021.
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VERKSAMHETSIDÉ
Svenska Kälksportförbundet har haft till uppgift att företräda, utveckla och skapa förutsättningar 
för kälksport i Sverige och internationell på sådant sätt att den står i överrensstämmelse med  
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. 

Kälksport finns till för alla som vill uppleva glädje, fart och spänning på snö och is. Genom våra 
föreningar erbjuder vi möjligheten att utöva olika grenar av kälksport hela livet, utifrån individens 
egna förutsättningar och ambitioner.

VÄRDEGRUND
Gemenskap för alla
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter som vi bygger vår verksamhet på. Vi säkerställer att alla 
är välkomna och ges rätt att vara med. Oavsett vem du är jobbar vi för att ge alla rätt förutsättningar. 

Demokratisk delaktighet
På alla nivåer har vi demokratiska processer som är enkla, välkända och inbjudande. Varje röst ges lika 
värde och alla medlemmar får möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för verksamheten. 

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det är självklart att vi inom 
Svensk Kälksport håller oss uppdaterade på och följer de regler som är beslutade. Tillsammans tar 
vi avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk. 

Utveckling
Framåtanda och nytänkande präglar Svensk Kälksport. Det gäller såväl att utövare får förutsätt- 
ningar att ständigt utveckla sina färdigheter, att ledare och förtroendevalda kontinuerligt kan  
utveckla sitt tränar- och ledarskap och att vi i alla led driver organisation och verksamhet framåt.

VISION
Attraktiva verksamhetsformer som lockar utövare
Med attraktiva och utövarvänliga aktiviteter med fart ökar vi antalet åkare och fortsätter att växa. 
Vi erbjuder utvecklande former av träning och tävling som får åkare att bygga upp en kärlek till 
kälksporten och stanna kvar i verksamheten hela livet. 

Många välmående föreningar
Svensk Kälksports styrka är våra väl fungerande föreningar som med långsiktiga strategier och  
effektiva och inarbetade arbetssätt har förmåga att bedriva och utveckla en attraktiv verksamhet 
för ett växande antal medlemmar. 

Anläggningar i närområdet
Genom samverkan med flera aktörer som kommuner har våra föreningar god tillgång till anlägg-
ningar i sina respektive närområden för att bedriva verksamheten i. Anläggningar i Sverige har 
skapat möjlighet för våra elitidrottare att vara förebilder för åkare på hemmaplan och att slåss om 
medaljerna på internationell nivå.
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Avslutning och nystart
En 72-åring vill med denna skrift redovisa 
senaste årets verksamhet. Samtidigt är det en 
enkel sammanfattning kring förbundets totala 
verksamhet, som startade 1949 av ett antal 
kälkentusiaster. Anledningen till denna historiska 
tillbakablick på kälksportverksamheten är att 
Kälksportförbundet enligt årsmötesbeslut 2020-
10-03 skall upphöra som förbund och genomgå 
en likvidationsprocess under våren 2021. 

Däremot kommer inte kälksporten att upp-
höra utan istället blev det en överflyttning till 
Svenska Skridskoförbundet den 1 januari 2021, 
vilka därmed blev ansvariga för 11 olika disci-
pliner inklusive kälksportens sex grenar: bob, 
banrodel, skeleton, naturrodel, alpinrodel och 
sledcross. Skridskoförbundet har funnits sedan 
1904 och kommer att bli en trygg lösning för 
kälksportens fortsatta utveckling inom idrotts-
rörelsen.

Känslorna inom mig är lite skiftande detta verk-
samhetsår då jag som Kälksportförbundets siste 
förtroendevalde ordförande fick vara med om 
att upplösa förbundet efter 72 års verksamhet. 
Jag har haft möjligheten att följa förbundets 
verksamhet sedan 2005 då jag för första gången 
fick hålla i klubban som mötesordförande på en 
förbundsstämma. 

På den vägen blev det fram till att jag av val-
beredningen 2018 ombads att kandidera som 
ordförande för Svenska Kälksportförbundet och 
därmed efterträda förbundets ordförande Björn 
Bergström som då hållit i klubban i 15 år. Men 
samtidigt som detta är ett slut så innebär det 
också en nystart för kälksporten i Sverige. 

Coronan visade på möjligheter
Säsongen 2020-2021 blev helt fantastisk med 
ett nyvaknat intresse för Hammarstrand då 
coronapandemin omöjliggjorde träning och 
tävling utomlands för många av våra aktiva och 
föreningar. Detta släppte loss en våg av ideella 

krafter som under hösten och vintern rensade, 
reparerade och på nytt byggde upp stora delar 
av banan, trots besvärande växelvisa värme-
böljor. Sportlovsveckorna 9-10 blev finalen på 
allt arbete. Det rapporteras om 450 åk med 
banrodlar och skeletonkälkar och säkert det 
tredubbla i snowracerbanan. 

Entusiasmen bland alla var överväldigande och 
inte minst hos ordförande Bosse Näsström som 
varit anläggningen trogen i 50 år. Ur detta arbete 
växte också behovet fram på att göra en för- 
studie som grund för utvecklingen av Hammar-
strands rodelbana. Denna startade i mars 2021. 
Detta känns oerhört positivt för aktiva, klubbar 
och arrangörer. Dessutom säkert väldigt stimule-
rande för turismnäringen och allmännyttan  
i Hammarstrand och Ragunda kommun.

Avslutning
I denna avslutning vill jag också nämna de 
krafter som finns i förtroendemannaleden och 
inte minst hos personal och den kanslifunktion 
som vi alla är så beroende av. Som ett sam-
lande namn bland alla förtroendevalda vill jag 
nämna Björn Walden som vigde en stor del av 
sitt liv i kälksportens tjänst. Björn var först aktiv 
kälkåkare och sedan förbundets ordförande i 
20 år mellan 1972 – 1993. Björn var också vice 
president i Internationella Rodelförbundet (FIL), 
samt representant för Internationella Olympiska 
kommittén (IOK).

Vår generalsekreterare Niclas Bentzer och vår 
tidigare generalsekreterare Inger Hedman har 
lett oss vidare genom utvecklingsarbetet i att 
bredda Kälksporten i vårt land.

Tack alla för förtjänstfulla insatser i idrottens 
och samhällets tjänst. Lycka till i det fortsatta 
arbetet!

Hasse Abrahamson
Ordförande Svenska Kälksportförbundet

ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
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Idrotter
Svenska Kälksportförbundet har utgjort det högsta samlade organet i Sverige för följande idrotter:
• Alpinrodel
• Banrodel
• Bob
• Naturrodel
• Skeleton
• Sledcross

Förbundsinformation
Bildat år:   1949
Avslutat år:   2021
Organisationsnummer: 802010-3555
Bankgiro:   5742-7304
Swish:    123 3648 094

Kontaktuppgifter
Adress:    Svenska Kälksportförbundet
    Torsgatan 15 A
    931 38 Skellefteå
Telefon :   010-476 42 46
E-post:    forbundet@swesliding.se
Hemsida:   www.swesliding.se 
Facebook:   www.facebook.com/swesliding
Instagram:   www.instagram.com/swesliding

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer valda av förbundsmötet:
 
Ordförande:   Hasse Abrahamson
Vice ordförande:  Johan Ahlberg
Ledamot:   Charlotte Stenqvist
Ledamot:   Per-Anders von Scheele
Ledamot:   Eva Gustafsson 
Suppleant:   Thomas Reinelöv 
Suppleant:   Maria Ewald Gröndal 
Adjungerad, GS:  Niclas Bentzer

Sammanträden och möten
Förbundsmöte:   1 styck digitalt, 2020-10-03 
Styrelsemöten:  10 stycken, 2020-10-03, 2020-08-19, 2020-09-14, 2020-10-07, 
    2020-11-11, 2020-12-08, 2020-12-07, 2021-01-26, 2021-03-10 och 
    2021-05-05.

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen helt genomfört sitt arbete digitalt. Allt för att minska 
risken för coronasmitta. Samtliga möten har genomförts via skärm och det har fungerat bra. 
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Valberedning
Valberedningen har bestått av följande personer valda av förbundsmötet:
 
Ordförande:   Lotten Hjelm
Ledamot:   Anders Söderberg
Ledamot:   Linnea Nilsson-Waara

Marknadsråd
Ledamöter till marknadsrådet är utsedda av förbundsstyrelsen efter nominering från medlems- 
föreningarna. Följande personer har ingått i marknadsrådet:
 
Sammankallande:  Anders Fladvad
Ledamot:   Per Ewald
Ledamot:   Patrik Gröndal 

Arbetsgrupp Alpinrodel
Under verksamhetsåret har arbetsgruppen för alpinrodel fortsatt sitt arbete med att utveckla 
sporten. Bland annat har ett regelverk upprättats som beslutats av förbundsstyrelsen, ett visions-
dokument som ska styra det fortsätta utvecklingsarbetet framåt har antagits och olika insatser för 
att sprida sporten genomförts. Följande personer har ingått i arbetsgruppen:
 
Sammankallande:  Thomas Reinelöv 
Ledamot:    Eva Gustafsson
Ledamot:   Enar Nordvik
Ledamot:   Christopher Fladvad
Ledamot:   Linnea Nilsson-Waara
Ledamot:   Johannes Lindberg
Ledamot:   Anders Fladvad 

Arbetsgrupp Hammarstrand 

Med anledning av Covid-19 och de svårigheter som uppkommit med att kunna åka till internatio-
nella banor för träning och tävling, så lyftes frågan fram inom förbundsstyrelsen om det skulle kun-
na vara möjligt att återöppna Hammarstrand under kommande vintersäsong 2020-2021. En arbets-
grupp bildades för ändamålet men fick även uppdraget att se över möjligheterna till en utveckling 
av banan i Hammarstrand på längre sikt. 

Tack vare stora ideella arbetsinsatser från Hammarstrands Rodelklubb och människor från hela landet 
under hösten 2020 och vintern 2021 stod banan klar för åkning till sportlovet vecka nio. Åkning 
kunde genomföras ytterligare någon vecka innan vårens ankomst. Totalt rapporteras 450 åk banro-
del och skeleton samt runt 2000 genomförda åk i Snowracerbanan. Ett fantastiskt återöppnande av 
banan i Hammarstrand! 

För den mer långsiktiga utvecklingen av kälksportanläggningen i Hammarstrand har under verk-
samhetsåret en ansökan om projektstöd lämnats till Leader 3sam för genomförandet av en för- 
studie. Ansökan har beviljats med Svenska Skridskoförbundet som huvudman. Arbetet startades 
upp under våren 2021. Projektgruppen har Hasse Abrahamson som sammankallande samt Thomas 
Reinelöv som representant för Hammarstrands Rodelklubb och Niclas Bentzer som tjänsteman från 
Skridskoförbundets sida. 
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I och med detta har Arbetsgrupp Hammarstrand slutfört sitt framgångsrika arbete och övergår att 
bli referensgrupp till den nya projektgruppen. Arbetsgruppen har genomfört sju protokollförda 
möten under verksamhetsåret. Följande personer har ingått i arbetsgruppen:
 
Sammankallande:  Hasse Abrahamsson 
Ledamot:    Charlotte Stenqvist
Ledamot:   Per-Anders von Scheele
Ledamot:   Thomas Reinelöv (från och med 2020-10-26)
Ledamot:   Johan Ahlberg (till och med 2020-10-07)
Ledamot:   Elisabeth Andersson Atil
Ledamot:   Bo Näsström
Adjungerad:   Anders Söderberg
Adjungerad:   Roberth Klarqvist
Adjungerad:   Niclas Bentzer
  

Arbetsgrupp Startanläggning 
Tillgängligheten till ändamålsanpassade anläggningar för träning och tävling i bob, rodel och skele-
ton är extremt låg inom landet. För att underlätta såväl föreningarnas som förbundets verksamhet 
att erbjuda människor möjligheten att ägna sig åt kälksport på olika nivåer behövs fler anläggningar 
för träning och tävling.

Svenska Kälksportförbundet har sökt och fått beviljat ett bidrag från RF för att genomföra en för-
studie i syfte att undersöka förutsättningarna för en startanläggning för bob, rodel och skeleton. 
Under verksamhetsåret har man tillsatt en arbetsgrupp för att genomföra denna förstudie.
Efter diskussion av olika kriterier för placering av en startanläggning har man enats om att en pla-
cering i Storstockholm är att förorda. Prioritet är på Bosön, men även tänkbart i någon av krans-
kommunerna. Styrelsen i Svenska Kälksportförbundet har godkänt denna inriktning.
Tyvärr har Bosön i ett inledande skede visat mycket ljumt intresse av en placering på Sveriges 
idrottscentrum.

Arbetsgruppen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten. Därutöver mängder 
av kontakter internt inom gruppen och externt med viktiga parter som markägare. Även ett antal 
fysiska besök har gjorts för att inventera möjliga placeringar.
Följande personer ingår i arbetsgruppen:
 
Sammankallande:  Per-Anders von Scheele 
Ledamot:    Per Vinberg
Ledamot:   Kristian Haraldsson 
Ledamot:   Hasse Abrahamson

Revisor
Revisor utsedd av förbundsmötet har för verksamhetsåret varit:

Revisor :   Åke Pettersson, Revisionsfirman Gamla Stan
Revisorssuppleant:  Hans Björck, Revisionsfirman Gamla Stan
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Personal
Förbundets kansli är hemmahörande i Skellefteå och har under verksamhetsåret bemannats av 
generalsekreterare Niclas Bentzer. Utöver administrativa sysslor kopplade till kanslitjänsten har han 
även ansvarat för utvecklingsarbete med fokus på att göra kälksport mer tillgängligt för fler samt 
haft en del av tjänsten kopplad till uppdraget att se över kälksportens framtida organisation. 

Niclas anställning i förbundet avslutades den 31 december 2020. Den 1 januari 2021 påbörjade 
han en ny anställning på Svenskas Skridskoförbundet med ansvar för bland annat kälksportfrågor. 
Kansliets ordinarie öppettider är helgfri vardag 8.00-17.00. 

Representation

Nationell representation
Under verksamhetsåret har Kälksportförbundet varit representerade i flertalet sammanhang. Bland 
annat i de frekvent återkommande informationsmötena om Covid-19 läget och effekter på idrotten.  

7-8 november representerades Kälksportförbundet av Hasse Abrahamson, Charlotte Stenqvist och 
Niclas Bentzer på Riksidrottsforum som genomfördes digitalt för första gången i historien. 

Johan Ahlberg representerade kälksporten på SOK:s 107:e årsmöte som hölls den 28 september. 
Även här blev det i digitalt format. 

Internationell representation
Då Coronapandemin lagt locket på för det mesta resandet såväl inom som mellan länder har den 
internationella representationen uteslutande skötts digitalt. 

Fredag den 20 november deltog förbundets vice ordförande Johan Ahlberg och GS Niclas Bentzer 
på FIL:s kongress. Totalt närvarade 140 personer från hela världen via länk. Stora händelser var att 
Einars Fogelis (LAT), tidigare generalsekreterare, valdes till ny president och efterträder därmed 
smått legendariske Josef Fendt (GER) som spenderat 26 år på posten. Till ny generalsekreterare 
utsågs Dwight Bell (USA). 

Ett mycket viktigt beslut för framtiden var även antagandet av FIL:s nya strategiska plan Slide 2026 
som bland annat pekar ut att enklare former av kälksporter måste utvecklas och inrymmas inom 
FIL. Där passar vårt svenska Alpinrodelformat perfekt. Detta betyder förhoppningsvis ett uppsving 
för sporten med möjlighet till både nationell och internationell spridning. 
Kommande FIL kongress 2022 beslutades att hållas i Riga (LET). 

IBSF:s kongress genomfördes 17 oktober 2020 i digitalt format. Förbundsstyrelsens ledamot 
Per-Anders von Scheele deltog som delegat för det svenska förbundet. 48 nationer var represente-
rade och totalt deltog 140 personer på mötet. 

Kongressen 2021 är planerad att genomföras i Jamaica men exekutiva kommittén har fått mandat 
att följa utvecklingen av pandemiläget och eventuellt vidta nödvändiga åtgärder. 
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Medlemskap
Svenska Kälksportförbundet är medlemmar i följande organisationer. 

Nationella medlemskap
Riksidrottsförbundet (RF) (till och med 2020-12-31)
SISU Idrottsutbildarna (till och med 2020-12-31)
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) (till och med 2020-12-31)

Internationella medlemskap
Fédération Internationale de Luge de Course (FIL) (till och med 2020-12-31)
International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) (till och med 2020-12-31)

Övriga medlemskap 
Arbetsgivaralliansen (till och med 2020-12-31)

Delägarskap
Svenska Kälksportförbundet är delägare i följande organisation:
Städa Sverige (org. nr: 716421-2859 ).  
Enligt uppgift från Städa Sverige är andelsvärdet 2019 beräknat till 147 000 kr. Denna summa finns 
inte upptagen i förbundets balansräkning då anskaffningsvärdet för närvarande ej är känt. Endast 
en sådan summa får tas upp i balansräkningen. 
 
Kälksportförbundets andel i den ekonomiska föreningen städa Sverige har förts över till Svenska 
Skridskoförbundet från 1 januari 2021. 

Försäkring 
Folksam Idrottsförsäkringar (till och med 2020-12-31)
Fora – TFA och Trygghetsfonden (till och med 2020-12-31)  

Medlemsföreningar
Under verksamhetsåret har följande 16 föreningar varit medlemmar i Svenska Kälksportförbundet:

Bastuträsk Sportklubb     Persåsens Skid- och Kälkklubb
Borlänge Rodelklubb      Saltsjöbadens Rodelklubb
Gällö Sportklubb     Seskarö Idrottsförening
Hammarstrands Rodelklubb    Skellefteå Rodelsällskap 
Idrottsklubben Pulka     Skärgårdens Rodel- och Kälkklubb
Lidingö Rodelclub     Umeå Rodelklubb
Myrvikens Skolidrottsförening   Uppsala Kälke IF
Norrköpings Parasportförening   Vitsippsdalens Skeletonklubb

1949-2021



ALPIN
RODEL
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Under säsongen 2020-2021 har arbetet med utveckling av alpinrodel fortgått enligt 
den antagna verksamhetsplanen vid årsmötet i oktober 2020. Nedan följer en  
redogörelse för vad som gjorts. Tyvärr kan konstateras att Covid-19 haft en negativ 
effekt på möjligheten att utveckla idrotten. 

Kälksport för alla!
Kälksport för alla genomförs av Svenska Kälksportförbundet tillsammans med Brenderup Group, 
som bland annat tillverkar släpvagnarna Fogelsta, och med stöd från Riksidrottsförbundets och 
Svenska Spels Framåtfonden. Genom att förenkla för föreningar, skolor, företag och organisationer 
att anordna kälkåkning vill vi att fler ska få uppleva glädjen i att åka utför på snö och samtidigt hitta 
en väg till ett aktivt liv i gemenskap inom föreningsidrotten.

Genom att skapa två mobila enheter i form av 
släpvagnar fyllda med komplett utrustning för
kälkåkning kan prova-på-verksamhet, tävling 
och träning enkelt genomföras på olika platser
i landet av föreningar, skolor, företag och  
organisationer. 

Ett släp finns stationerat i Stockholm och ett 
längs norrlandskusten. Utrustningen lånas fritt 
av den som vill och lämnas sedan åter efter 
genomförandet.

Antalet genomförda aktiviteter inom Kälksport 
för alla har reducerats rejält under säsongen 
på grund av Covid-19. Allmänna råd som hin-
drat större grupper att träffas har medfört att 
antalet förfrågningar på lån av utrustning varit 
lågt från skolor, föreningar, organisationer och 
företag. 

Allmänna idrottsdagar har i stor utsträckning 
ställts in och föreningarnas möjligheter att 
arrangera prova-på verksamhet utöver den 
ordinarie föreningsverksamheten har varit  
begränsade då nya kontakter med människor 
bör undvikas.  

Det enskilt största eventet för uppvisning av 
Alpinrodel, SM-veckan, ställdes in för andra året 
i rad. Där brukar möjligheten att få testa Alpin-
rodel locka många besökare.    

1949-2021



Hjulrodel
För att bredda Alpinrodel som idrott och ge föreningar möjlighet att erbjuda kälksportverksamhet 
testades under sommaren alpinrodelåkning på hjul av Skellefteå Rodelsällskap. Stålmedar byttes 
mot hjulsatser på några kälkar och ett antal träningstillfällen genomfördes på en lagom sluttan-
de vägsträcka fri från bilar. Tekniken och känslan från hjul till snö är direkt överförbar. Så perfekt 
träning för att hålla igång åkningen under barmarksperioden. Även ett bra sätt för nya åkare att lära 
sig svängtekniken och på så sätt vara redo när vintern tar vid. 

Det arrangerades även en klubbtävling i differensformat där alla tävlade mot alla oavsett ålder. Två 
åk skulle genomföras med så liten tidsdifferens som möjligt. Ett mycket lyckat arrangemang som väl 
visar på att kälkåkning sommartid har en framtid både som egen idrott och som barmarksträning 
inför vintern. Vinnare av denna hjulrodeltävling blev Signe Nordvik från Skellefteå Rodelsällskap i 
damklassen och Rickard Svedberg, Skellefteå Rodelsällskap i herrklassen.

14



Alpinrodel Cup

Orter och arrangörer
Grundplanen var att säsongens upplaga av Alpinrodel Cup skulle bestå av åtta tävlingar inklusive 
Svealandsmästerskap, Norrlandsmästerskap och Svenskt Mästerskap men tyvärr kunde inte en 
enda tävling genomföras med anledning av den pågående coronapandemin. På ett sätt extra olyck-
ligt att pandemin skulle sammanfalla med ett år då stora delar av landet haft bra och ihållande 
vinter med inbjudande snö i backarna. 

Men planerna är redan igång inför kommande säsong och suget efter att få träffa kälkvänner från 
resten av landet ute på olika tävlingar är stort. Vi hoppas därför på en bra säsong med SM-veckan i 
Piteå som fin avslutning. 

 

Framtiden
Utvecklingen av en ny idrott tar tid. Det måste vi vara ödmjuka inför. Alpinrodel har en enorm po-
tential att växa och bli en idrott som utövas i hela landet. Trösklarna är låga och likaså kostnaderna. 
Utövandet kännetecknas av hög fart och action vilket får anses ligga i tiden.

De långsiktiga målen är fortsatt att få sporten att växa både nationellt och internationellt. Det finns 
en potential i båda riktningarna. För den nationella tränings- och tävlingsverksamheten kan cuper 
växa fram i de olika distrikten med möjlighet till mer lokal aktivitet. Framförallt för barn och ungdo-
mar, men även för vuxna och äldre. Internationellt kan i första hand en spridning i Norden vara ett 
första steg med internationella arrangemang som på sikt kan utvecklas till mer global företeelser. 
För att lyckas med detta krävs en ambition och ett stort arbete hos det internationella förbundet FIL.

Arbetet med att sprida sporten 
genom besök på olika anlägg-
ningar och hos föreningar bör 
således fortgå under kommande 
verksamhetsår. Samtidigt är 
ett fortsatt arbete med utveck-
ling och administration av den 
verksamhet som finns idag av 
största vikt för att öka sportens 
attraktivitet ytterligare.

Trots att tävlingssäsongen helt 
uteblivit och att möjligheterna 
till träning bitvis varit begränsa-
de har det ändå åkts Alpinrodel 
regelbundet under säsongen i 
Skellefteå Rodelsällskap, Umeå 
Rodelklubb, Borlänge Rodel-
klubb, Skärgårdens Rodel- och 
Kälkklubb, Saltsjöbadens  
Rodelklubb och i Hammar-
strands Rodelklubb. 

Framtiden ser ljus ut för 
Alpinrodel!

Resultat 
Då tävlingar inte kunde genomföras under säsongen finns inga resultat att redovisa. 
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Internationell verksamhet
Året har präglats av Covid-19 och verksamheten har fått anpassats väldigt mycket. Trots detta kan 
vi med glädje blicka tillbaka och konstaterar att banrodeln har haft en av sina bästa säsonger resul-
tatmässigt på många år. Seniorlaget har denna säsong haft möjlighet att delta på samtliga världs- 
cuptävlingar och mästerskap i form av EM och VM, i både dam och herr. 

Samarbetet med Österrike har fördjupas. Denna säsong har våra seniorer även deltagit i sommar-
träning med Österrikiska laget och för våra juniorer finns nu ett officiellt samarbete med Österrike 
i banan vid tävling och träning.

Årets juniortävlingar har tyvärr ställts in. Men två av våra fem juniorer har deltagit i seniortävlingar 
vid två tillfällen med gott resultat.

Organisation
Under säsongen 2020-2021 har organisationen kring banrodellandslaget sett ut som följer: 

Aktiva Seniorlandslag:  Tove Kohala, Svante Kohala
Aktiva Juniorlandslag:  Joel Sundberg, Rasmus Moberg, Paul Schaber-Wallis, 
    Johanna Kohala, Tove Kohala 
Aktiva Utvecklingslandslag: Gustav Westerberg, Erik Silvmark 
Team Manager:  Ann Kiesbye Kohala
Förbundskapten:   Hans Kohala
Tränare bana:   Anders Söderberg
Tränare fys:   Helena Westerberg
Lagledare:    Lotten Hjem, Karin Johansson, Stefan Berglund
Landslagsläkare:   Ingrid Wohlfart

Under säsongen 2020-21 har svensk banrodel fortsatt sin positiva utveckling. Organisationen runt 
landslagsverksamheten är stabil.

Genomförande av säsongen
Säsongsplaneringen har varit svår att jobba med då förutsättningarna ändrats många gånger under 
tiden. Nya restriktioner, regler för inresor i olika länder och förändrade tävlingsscheman har inne-
burit många timmars extra arbete med logistik och planering. Hela tiden med både plan B och C i 
bakhuvudet. 

Åkarna har trots detta förberett sig på bästa möjliga sätt inför säsongen. Juniorerna hemma i 
Sverige med hjälp av fystränare och träning i startrampen. Seniorerna har varit på plats i Innsbruck 
tillsammans med Österrikes lag, tränare och utrustning.

För att utvärdera träningen har det under säsongen genomförts regelbundna tester av förbunds- 
tränare med hjälp från expertis inom RF Elit. 

Landslagsledningen, landslagsåkarna samt minderåriga åkares föräldrar har genomgått utbildning i 
antidopning i Sverige. Alla aktiva har även fått gå FIL:s antidopingkurs under tävlingssäsong.
Även i år har banrodellandslaget haft bra synlighet i media. Mestadels i lokala dagstidningar, dags-
press och radio. Vi har även sätt fått se Svante och Tove ett antal gånger på Eurosport då dom har 
kvalat vidare till världscuptävlingar.
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Senior 
Svante Kohala och Tove Kohala har deltagit i samtliga världscupstävlingar och mästerskap under 
säsongen. Svante har denna säsong för första gången gjort en 100 procentig satsning på sin idrott 
med fullt fokus på träning, tävling och återhämtning. Tove har kombinerat idrottandet med sista 
året på gymnasiet. På grund av coronasituationen har skolarbetet bedrivits digitalt, vilket medfört 
att Tove har kunnat vara ute i Europa hela säsongen. 
 
VM och U23 VM avgjordes i Königssee, Tyskland. Både Tove och Svante fick till en bra tävling, där 
framförallt Svantes andra åk ska lyftas fram. Han hade där 12:e bästa åktid och visar på allvar att 
han etablerat sig i världstoppen. Totalt blev det plats 32 (16 i U23) för Tove, som fortsatt egentligen 
är junior, och plats 19 (5 i U23) för Svante. Endast nio nationer framför Sverige i resultatlistan. 
I Sigulda, Lettland, avgjordes EM och U23 EM. Även därifrån fick vi med oss fina prestationer av 
duktiga svenska åkare. 

Trots svårigheterna med coronapandemin har våra seniorer kunnat delta i Österrikes försäsongs- 
träning till 100 procent nere i Innsbruck vilket är en bidragande orsak till åkarnas utveckling. 
Tove och Svante är sedan hösten 2020 en del av Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) satsning 
Olympisk Offensiv 2026 där de får möjlighet till att ta del av olika stöd som SOK står för. 

Personella resurser och specialistkompetens inom träning och nutrition. Det genomförs också en 
del gemensamma träningsläger tillsammans med andra idrotter i både Sverige och utomlands. 
Utvecklande för både aktiva och ledare att träffa andra likasinnade.  

Två av våra juniorer, Rasmus Moberg och Joel Sundberg, har under säsongen deltagit i både tävling 
och träning med seniorlandslaget. Båda har under säsongen gjort tävlingsdebut i seniorsamman-
hang i Innsbruck. Joel och Rasmus visade upp stabil och trygg åkning som lovar gott för framtiden.   

Junior 
Juniorerna har helt fått fokusera på träning denna säsong då alla tävlingar varit inställda. De har 
haft möjlighet att träna i Sigulda, Winterberg, Innsbruck och Altenberg. I laget har Joel Sundberg, 
Rasmus Moberg, Paul Schaber-Wallis och Johanna Kohala ingått. Vi har sedan sommaren 2020 ett 
utvecklingslag där Gustav Westerberg och Erik Silvmark ingår. 

Utvecklingslaget har samma träning i banan och fysträning som juniorlaget har. Tanken är att steget 
upp till att börja representera Sverige internationellt inte ska bli så stort.  
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Nationell verksamhet 
Allmän fysisk träning erbjuds samtliga banrodelåkare året runt 1-3 gånger i veckan i föreningsregi. 
Fokus ligger på att utveckla motoriska grundfärdigheter samt styrka, balans, uthållighet och koor-
dination. Med hjul på kälkarna tränas styrteknik och position på kälken. I startramperna kan det 
viktiga startmomentet tränas. Både de tekniska och fysiska färdigheterna övas upp. 

Även i år genomfördes ett mycket uppskattat sommarläger på Rögrund i juni. Norska klubb- och 
landslagsåkare brukar delta men fick detta coronaår tyvärr stanna hemma. Träning i alla dess for-
mer blandas med vattenlek och samkväm. 

Skärgårdens Rodel- och Kälkklubb har under sommaren arrangerat två sommartävlingar i cupen 
Skärgårdsrycket. Detta var innan allmänna råd från Folkhälsomyndigheten satte stopp för idrotts-
tävlingar. Totalt deltog 23 åkare i dessa uppskattade starttävlingar. 

Januari och februari bjöd på riktig kyla i Stockholmsområdet och naturrodelbanan på Lidingö  
kunde hålla öppet. Samträning med Lidingö kunde genomföras 2-3 gånger i veckan under dessa två 
månader. Härligt att kunna åka kälke på hemmaplan! Juniorlandslaget och utvecklingslandslaget 
kunde även genomföra startträning på is med Micke Holm som gästtränare. 

Förutom kälkåkning på is på Lidingö har aktiva även kunnat åka alpinrodel vid ett par tillfällen i 
Kvisthamrabacken, Norrtälje. Under sportlovet vecka nio fanns även möjlighet att åka kälke i Ham-
marstrand, både i rodelbanan men också snowracer och alpinrodel i grannanläggningen Kullsta-
backen. 

Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har tre utbildningar genomförts med ledare och tränare 
under säsonger. Skärgårdens Rodel- och Kälkklubb har även genomfört en materialutbildning för 
samtliga åkare och deras föräldrar.
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Tove Kohala Placering Ort Tävlingstyp Datum
19 Innsbruck Nations Cup 2020-11-27
15 Altenberg Nations Cup 2020-12-04
23 Altenberg Världscupen 2020-12-05
13 Oberhof Nations Cup 2020-12-11
26 Oberhof Världscupen 2020-12-13
21 Winterberg Nations Cup 2020-12-18
17 Königsee Nations Cup 2021-01-01
15 Sigulda Nations Cup 2021-01-08
26 Sigulda Världscupen 2021-01-10
21 Sigulda EM 2021-01-10
9 Sigulda U23 EM 2021-01-10

18 Oberhof Nations Cup 2021-01-15
24 Innsbruck Nations Cup 2021-01-22
31 Königsee VM Sprint kval 2021-01-29
32 Königsee VM 2021-01-31
16 Königsee U23 VM 2021-01-31
20 Sankt Moritz Nations Cup 2021-02-04

Svante Kohala Placering Ort Tävlingstyp Datum
9 Innsbruck Nations Cup 2020-11-27

19 Innsbruck Världscupen 2020-11-28
12 Altenberg Nations Cup 2020-12-04
22 Altenberg Världscupen 2020-12-06
11 Oberhof Nations Cup 2020-12-11
25 Oberhof Världscupen 2020-12-12
13 Winterberg Nations Cup 2020-12-18

DSQ Winterberg Världscupen 2020-12-20
9 Königsee Nations Cup 2021-01-01

27 Königsee Världscupen 2021-01-02
12 Sigulda Nations Cup 2021-01-08
24 Sigulda Världscupen 2021-01-09
20 Sigulda EM 2021-01-09
4 Sigulda U23 EM 2021-01-09

14 Oberhof Nations Cup 2021-01-15
29 Oberhof Världscupen 2021-01-16
13 Innsbruck Nations Cup 2021-01-22
24 Innsbruck Världscupen 2021-01-23
20 Königsee VM Sprint kval 2021-01-29
19 Königsee VM 2021-01-30
5 Königsee U23 VM 2021-01-30

12 Sankt Moritz Nations Cup 2021-02-04
27 Sankt Moritz Världscupen 2021-02-06

Resultat banrodel internationellt



Resultat banrodel internationellt fortsättning
Rasmus Moberg Placering Ort Tävlingstyp Datum

24 Innsbruck Nations Cup 2020-11-27
25 Innsbruck Nations Cup 2021-01-22

Joel Sundberg Placering Ort Tävlingstyp Datum
29 Innsbruck Nations Cup 2021-01-22

Världsranking
Dam Senior Världscup Herr Senior Världscup  

Plats Namn Poäng Plats Namn Poäng
31 Tove Kohala 106 24 Svante Kohala 131

53 Rasmus Moberg 4
55 Joel Sundberg 1

Resultat banrodel nationellt
På grund av de allmänna restriktionerna har inga nationella tävlingar vintertid kunnat genomföras 
under säsongen. SM-tävlingar kan förhoppningsvis genomföras hösten 2021.

Skärgårdsrycket deltävling 1 Rögrund
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Tove Kohala Skärgårdens RKK 1 Joel Sundberg Skärgårdens RKK
2 Sol Wännman Skärgårdens RKK 2 Rasmus Moberg Skärgårdens RKK
3 Ann Kiesbye Kohala Skärgårdens RKK 3 Sebastian Dellerud Skärgårdens RKK

Junior Namn Klubb
1 Aldon Österman Skärgårdens RKK
2 Erik Silvmark Skärgårdens RKK
3 Edvin Rydberg Skärgårdens RKK

Skärgårdsrycket deltävling 2 Rögrund
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Tove Kohala Skärgårdens RKK 1 Rasmus Moberg Skärgårdens RKK
2 Ann Kiesbye Kohala Skärgårdens RKK 2 Joel Sundberg Skärgårdens RKK
3 Karin Johansson Skärgårdens RKK 3 Gustav Westerberg Skärgårdens RKK

Junior Namn Klubb
1 Aldon Österman Skärgårdens RKK
2 Edvin Rydberg Skärgårdens RKK
3 Maximilian Ljungberg Skärgårdens RKK
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Parabob

Internationell verksamhet 
För fjärde säsongen i rad har Svensk Kälksport representerats i internationella parabobsamman-
hang av Sebastian Westin-Viippola, Seskarö IF. 

Organisation
Under säsongen 2020-2021 har organisationen kring paraboblandslaget sett ut enligt följande:
 
Aktiva:    Sebastian Westin-Viippola
Coach:    Internationellt coachstöd i banan arrangerat av internationella   
    förbundet IBSF.
Administrativt stöd:  Niclas Bentzer

Genomförande av säsongen 
Det var in i det längsta högst osäkert om det skulle bli någon världscupsäsong 2020-2021. Corona-
pandemin medförde stora utmaningar att resa internationellt. Inreseregler som ständigt ändrades 
och som var olika för olika länder utgjorde omständigheter som riskerade att kullkasta hela säsongen. 
Men till slut kom besked att en världscup skulle bli av, om än något reducerad, bestående av fem 
tävlingar fördelat på två banor. Dessutom VM och EM. 

Först ut var Sankt Moritz i Schweiz med tre världscuptävlingar och VM. En bana Sebastian trivs bra 
i, med bland annat en världscupvinst härifrån 2019. Även hemmaåkarna från Schweiz, Christopher 
Stewart och Jonas Frei, skulle det visa sig trivdes utmärkt. De radade upp topplaceringar. För  
Sebastian gick det trögare i början. Utan någon försäsongsträning på is, då resor varit i det närmaste 
omöjliga för träning, blev det en femte- och en fjärdeplats i de inledande två tävlingarna. Men i 
världscuptävling tre hade Sebastian fått igång åkningen riktigt bra och det hela slutade med seger 
före Jonas Frei (Schweiz) och Lonnie Bissonnette (Kanada). Därmed hade Sebastian ett visst favorit-
skap inför det stundande världsmästerskapet. 

VM avgörs i bäst av fyra åk, fördelat på två dagar. 16 åkare från 12 länder fanns med på start i Sankt 
Moritz. Med en tredje respektive andra bästa åktid efter första dagen var Sebastian med i matchen 
om medaljerna. Även tredje åket gick bra där han noterandes för andra bästa tid och därmed en 
andraplats även i totalen. I klar ledning Jonas Frei. Det skulle krävas ett rejält misstag från honom 
och samtidigt ett kanonåk från Sebastian för chans på guld. I sista åket såg det bra ut för Sebastian 
fram till utgången av kurvan ”Horseshoe”. Där blev det en rejäl miss vilket resulterade i en färd 
på två medar som hade kunnat sluta i en krasch. Det kostade såväl tid som fart och plötsligt var 
pallplatsen hotad. Men Sebastian lyckades få bobben i rätt riktning och minimerade de negativa ef-
fekterna av misstaget. Kanadensaren Lonnie Bissonnette tog sig visserligen förbi men att rädda upp 
situationen, ta sig i mål och dessutom nå en bronsplats var en stor seger. Sebastians andra raka VM 
brons då han även nådde den placeringen 2019. 2020 ställdes VM in på grund av Covid-19. 

Världscupens sista två deltävlingar och EM skulle avgöras i Frankrike och La Plagne. En ny bana för 
alla åkare i parabobens världscup. Träningarna såg bra ut för Sebastian som verkade hitta snabba 
linjer i banan. I första tävlingen i La Plagne blev det seger och ännu en världscuptriumf. Men margi-
nalen var endast 0,02 sekunder ner till Christopher Stewart (Schweiz) på andraplatsen. 

Förutsättningarna inför säsongsavslutningen var att Sebastian låg på andraplats i den totala världs-
cupen. Elva poäng bakom ledaren Christopher Stewart från Schweiz. En seger i en världscuptävling 
ger 225 poäng och en andraplats 210. Så Sebastian hade allt i egna händer i händelse av vinst.
I tävlingens första åk låg Sebastian trea, 11 hundradelar efter ledaren Corie Mapp från Storbritan-
nien. Utmanaren i totalen Stewart låg på en sjätteplats 28 hundradelar efter Sebastian. Ett avstånd 
som skulle betyda totalseger för Sverige.
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I andra åket stod Stewart för en jätteinsats med bästa åktid. I toppen körde Corie Mapp bort sig, 
tappade ledningen och hamnade på en tredjeplats i tävlingen. ”Mr. Parabob” Lonnie Bissonnette 
(Kanada) tog hem segern med två stabila åk. Sebastian gör näst snabbaste åket i andra och lyckas 
plocka en placering genom att kliva förbi Mapp. Blir därmed tvåa i denna världscuptävling. Trots 
insatsen i andra åket var avståndet för långt fram till övriga för Stewart som blev fyra. 

Därmed står det klart att Sebastians Westin-Viippola vinner den totala världscupen! Svensk 
idrottshistoria skrivs då detta är första gången någonsin en svensk vinner en total världscup i  
kälksportsammanhang.

Tävlingen utgjorde även Europamästerskap för åkare som representerar europeiska länder. Där var 
Sebastian snabbaste europé och därmed även Europamästare säsongen 2020-2021.

Säsongen kan inte annat än sammanfattas som succé för Haparandakillen Sebastian Westin-Viippola!  

Sebastian Westin-Viippola Placering Ort Tävlingstyp Datum
5 Sankt Moritz Världscup 2021-02-18
4 Sankt Moritz Världscup 2021-02-19
1 Sankt Moritz Världscup 2021-02-23
3 Sankt Moritz VM 2021-02-25
1 La Plagne Världscup 2021-03-06
1 La Plagne Världscup 2021-03-06
1 La Plagne EM 2021-03-07
2 La Plagne Världscup 2021-03-07

Resultat parabob internationellt

Topp tre världscupranking 2020-2021 
(För fullständig världsranking hänvisas till IBSF:s hemsida)

Placering Namn Land Poäng
1 Sebastian Westin-Viippola Sverige 1036
2 Christopher Stewart Schweiz 1029
3 Lonnie Bissonnette Kanada 1018
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Nationell verksamhet
Gynnsamma vinterförhållanden i Stockholmsregionen under säsongen i kombination med många 
ideella arbetstimmar resulterade i 19 dagars öppethållande av naturrodelbanan på Lidingö. Fler-
talet klubbträningar genomfördes i banan av både Lidingö Rodel Club och Skärgårdens Rodel- och 
Kälkklubb. Även landslaget i banrodel nyttjade anläggningen för startträning. 

Utöver klubbträning har även prova-på verksamhet bedrivits av Lidingö Rodel Club. Uppskattnings-
vis har runt 800 åk genomförts från olika starthöjder. Yngsta åkare 4 år och äldsta 82 år. Kälksport 
har något för alla! 

Banans öppethållande kräver ofantliga mängder ideellt arbete, speciellt när vädret bjuder på både 
plusgrader och nederbörd. Ibland blir banskötarnas kamp mot vädrets makter övermäktig och 
åkning omöjlig. Klimatets utveckling pekar på varmare vintrar framöver. En större investering i an-
läggningen för att säkerställa åkbarhet kommer på sikt att krävas och är något Lidingö Rodel Club 
jobbar med. 

Med en säkerställd drift har naturrodelbanan på Lidingö potential att bli en rejäl ” game changer” 
för svensk kälksport med sitt centrala läge i landet. Cirka 2 miljoner människor bor inom 30 minu-
ters radie från anläggningen. 

Internationell verksamhet
Under verksamhetsåret har det inte genomförts någon internationell verksamhet i Naturrodel för 
svensk del. En inbjudan till ett internationellt träningsläger med efterföljande juniorvärldscup för 
ungdomar som regelbundet tävlar i Alpinrodel kom från FIL under säsongen. Med tanke på pande-
miläget valde vi dock att avstå från att skicka några aktiva.  
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Internationell verksamhet

Organisation
Under säsongen 2020-2021 har organisationen kring skeletonlandslaget sett ut som följer: 

Aktiva Dam:    Leslie Stratton, Paulina Ewald Gröndal, Lovisa Ewald, Filippa Nordgren
Aktiva Herr:   Christofer Eriksson, Mio Olsson Klarqvist 
Team Manager:  Roberth Klarqvist
Förbundskapten:  Linus Ottosson 
Tränare:   Rasmus Ottosson
Lagledare:   Pelle Ewald
Lagledare:   Patrik Gröndal
Lagledare:   Maria Ewald Gröndal

Genomförande av säsongen 
Årets säsong startade med två samlingar hemma i Sverige under sommaren. I juni i Falun och i 
augusti på Bosön, Stockholm. Förutom träning, samkväm och dialog kring kommande säsongs- 
planering genomfördes även nationella starttävlingar arrangerade av Borlänge Rodleklubb och  
Vitsippsdalens Skeletonklubb. 

Den pågående coronapandemin har varit en utmaning när det kommer till säsongsplanering och 
deltagande i internationella tävlingar. Ständigt förändrade restriktioner och skiftande regelverk för 
resor till olika länder har medfört ett stort merjobb rent administrativt. Det har även fått negativa 
konsekvenser för deltagandet i tävling och genomförandet av träningsläger. 

Tävlingsmässigt började säsongen bra internationellt. Christofer Eriksson från Borlänge Rodelklubb 
deltog i öppna Tjeckiska startmästerskapen i den helt nybyggda anläggningen på OLYMP Centrum 
Sportu Ministerstva vintra i Prag. Han kom, han sågs och han segrade. Den svenska startraketen 
sprang hem guldet före polens Vladyslav Polyvach och Timon Drahonovsky från Tjeckien. 
Tre av våra yngre och lovande skeletontjejer har erbjudits en plats i SOK:s satsning Olympisk Offen-
siv 2026 med fokus på framtida medaljer. En långsiktig satsning för att få fler unga aktiva att kunna 
satsa mer på sin idrott. 

Filippa Nordgren, Lovisas Ewald och Paulina Ewald Gröndal deltog under hösten på ett veckolångt 
träningsläger i Vålådalen tillsammans med Team Manager Roberth Klarqvist och förbundskapten 
Linus Ottosson. Med på lägret fanns även aktiva från andra idrotter som banrodel, skridsko, back-
hoppning och skidskytte. Projektledare för hela satsningen Olympisk Offensiv 2026 är Wolfgang 
Pichler.  

Därefter blev det två läger på is i Sigulda innan tävlingssäsongen skulle dra igång i Winterberg och 
Königssee med Europa Cup. Tyvärr grusades planen då Königssee hastigt flyttades i tid av IBSF på 
grund av Covid-19. Det hela blev inte bättre av att vi drabbades av Covid-19 i Winterberg varvid vi 
fick ställa in tävlingen för hela den svenska truppen och istället åka direkt hem till karantän. Där-
med inga tävlingar före jul vilket var otroligt tråkigt. Men vi tar med oss att träningen i Winterberg 
såg riktigt bra ut och att våra åkare fått bekanta sig med en ny bana. 

Istället blev tävlingspremiären i mitten av januari då Lovisa Ewald fick göra debut i världscupen  
i Sankt Moritz. En bana hon känner väl, inte minst sedan Ungdoms-OS som genomfördes där 
säsongen innan. Helgen efter väntade Junior-VM i samma bana och på start fanns både Paulina 
Ewald Gröndal och Lovisa Ewald. Det blev inga framskjutna placeringar för någon av tjejerna men 
skönt att äntligen vara igång med tävlingssäsongen på allvar. Dock blev den inte särskilt lång då 
endast en tävling till fanns att tillgå efter ytterligare ändringar i tävlingsprogrammet, Europa Cup  
i Innsbruck. Där deltog även Christofer Eriksson. 
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Leslie Stratton valde att inte delta på tävlingar i Europa under hösten på grund av covidläget i 
världen men hoppades på tävling i Europa till våren då samtliga världscuptävlingar flyttats från 
Nordamerika till Europa. Coronaläget gick inte till det bättre och Leslie valde att inte komma över 
till Europa utan fick istället koncentrera sig på North American Cup-tävlingar i Park City och Lake 
Placid.  Totalt blev det fem tävlingsstarter med en tredjeplats i Park City som bästa placering. 

All världsranking är låst under säsongen på grund av coronasituationen vilket innebär att Sverige 
fortsatt har en plats i damernas världscup kommande säsong 2021-2022. 

Säsongen har varit mycket speciell med restriktioner, hastiga ändringar i tävlingsschemat och 
invecklade reseregler som ändrats konstant. Organisationen har verkligen satts på prov och jobbat 
mycket hårt. Men trots detta tar vi med oss det positiva att tre unga åkare nu har lärt sig tre nya 
banor under säsongen. Det är en bra investering för framtiden! 

Nationell verksamhet
Två föreningar har under verksamhetsåret bedrivit skeletonverksamhet. Vitsippsdalens Skeleton-
klubb och Borlänge Rodelklubb. Den ordinarie föreningsverksamheten på hemmaplan har bestått 
av fysträning med fokus på styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet varvat med teknikträning 
och startträning med hjälp av specialbyggda hjulkälkar på räls. Även isläger i Sigulda har erbjudits 
föreningens medlemmar. 

En stor nyhet för säsongen har varit återöppnandet av banan i Hammarstrand. Skeleton har körts 
från 300 meter och massor av nya åkare har provat sporten när Borlänge Rodelklubb och Vitsipps-
dalens Skeletonklubb har varit på plats med kälkar och instruktörer. 

Två starttävlingar med nationellt deltagande har genomförts i Falun och på Bosön. 

Resultat skeleton internationellt

Christofer Erikson Placering Ort Tävlingstyp Datum
23 Innsbruck Europa Cup 2021-02-19

Lovisa Ewald Placering Ort Tävlingstyp Datum
21 Sankt Moritz Världscup 2021-01-15
19 Sankt Moritz Junior VM 2021-01-23
11 Sankt Moritz U20 Junior VM 2021-01-23
23 Innsbruck Europa Cup 2021-02-18
20 Innsbruck Junior EM 2021-02-18
13 Innsbruck U20 Junior EM 2021-02-18

Leslie Stratton Placering Ort Tävlingstyp Datum
4 Park City North American Cup 2021-01-26
7 Park City North American Cup 2021-01-27
3 Park City North American Cup 2021-01-28
4 Lake Placid North American Cup 2021-02-04
4 Lake Placid North American Cup 2021-02-05

Paulina Ewald Gröndal Placering Ort Tävlingstyp Datum
21 Sankt Moritz Junior VM 2021-01-23
12 Sankt Moritz U20 Junior VM 2021-01-23
26 Innsbruck Europa Cup 2021-02-18
23 Innsbruck Junior EM 2021-02-18
16 Innsbruck U20 Junior EM 2021-02-1832



Starttävling 1 - Falun
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Lovisa Ewald Vitsippsdalens SK 1 Ludvig Sahlin Vitsippsdalens SK
2 Filippa Nordgren Borlänge RK 2 Roberth Klarqvist Borlänge RK
3 Paulina Ewald Gröndal Vitsippsdalens SK 3 Mio Olsson Klarqvist Borlänge RK

Resultat skeleton nationellt

På grund av de allmänna restriktionerna har inga nationella tävlingar vintertid kunnat genomföras 
under säsongen. SM-tävlingar kan förhoppningsvis genomföras hösten 2021. 

Starttävling 2 - Bosön
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Lovisa Ewald Vitsippsdalens SK 1 Ludvig Sahlin Vitsippsdalens SK
2 Joanna Lahovary Olsson Vitsippsdalens SK 2 Roberth Klarqvist Borlänge RK
3 Paulina Ewald Gröndal Vitsippsdalens SK 3 Mio Olsson Klarqvist Borlänge RK
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Arbetet med utvecklingen av Sledcross har under säsongen fortskridit i enlighet med 
beslutad verksamhetsplan. Tyvärr har den långvariga coronapandemin haft stor neg-
ativ inverkan på möjligheterna att arrangera träning, prova-på tillfällen och tävlingar. 

Skol-DM Jämtland-Härjedalen
Skol-DM i Jämtland-Härjedalen är en återkommande aktivitet som arrangeras av Myrvikens Sko-
lidrottsförening och Persåsens Skid- och Kälkklubb tillsammans med förbundet. En uppskattad dag 
för grundskolorna i regionen. Förra året deltog hela 101 tjejer och killar i årskurserna 4-6. 
På grund av de rådande restriktionerna beslutade arrangörerna gemensamt att detta år ändra upp-
lägget på dagen för att minska antalet deltagare till max 40 personer. Istället för en Skol-DM tävling 
planerades en öppen tävling för elever i årskurs 4-6 på skolor i Bergs kommun. Tävlingen döptes till 
Berg Open Sledcross. 

Men då smittläget inte var gynnsamt i regionen blev beslutet sedermera att helt ställa in tävlingen 
efter samråd mellan arrangörer och skolor. Vi tar istället nya tag och siktar in oss på att få bjuda in 
till en dag på kälke under vintern 2022! 

Anläggningsutveckling
Persåsens Skid- och Kälkklubb fortsätter att jobba hårt för att utveckla sin anläggning Persåsbacken. 
Föreningen är i uppstarten av ett projekt för att öka tillgängligheten i backen ännu mer och på så sätt 
ytterligare sänka trösklarna för att åka sledcross. Bland annat handlar det om tillpassning av liftgatan 
som bitvis är brant. Årligen genomförs cirka 45 000 åk i anläggningen varav 80-90 procent är på kälke. 

Persåsbacken är en utmärkt referensanläggning för andra föreningar eller anläggningsägare som 
vill satsa på verksamhet som sträcker sig bortom endast skidåkning. 

Snowracer Cup 
Under verksamhetsåret har den fjärde upplagan av Snowracer Cup genomförts. Sledcross är kälk-
sportens stora breddidrott och syftet med arrangemangen är att fler barn, unga, vuxna och äldre 
ska få uppleva glädjen i att åka kälke.

Orter och arrangörer
Inför den fjärde upplagan av Snowracer Cup hade det ursprungligen planerats för sju tävlingar. Nya 
orter för i år skulle ha varit Horndal utanför Avesta i sydvästra Dalarna och Vindeln som ligger i 
Västerbotten, nordväst om Umeå. Det är glädjande att sledcross och Snowracer Cup växer genom 
att nya föreningar och anläggningar hör av sig till förbundet och vill vara med som arrangörer. Det 
är ett gott betyg till genomförda arrangemang och pågående marknadsföring.  

Ort   Arrangör    Anläggning
Skellefteå  Skellefteå Rodelsällskap  Vitbergsbacken
Gällö   Gällö Sportklubb   Mickelbacken
Persåsen  Persåsens Skid- och Kälkklubb Persåsbacken INSTÄLLD
Gällivare  Dundret    Dundret INSTÄLLD
Horndal  Föreningen Fornby Klint  Fornby Klint INSTÄLLD
Västerås   Vedbobacken    Vedbobacken INSTÄLLD
Vindeln   Bubergsgården   Buberget INSTÄLLD 

Totalt genomfördes två av sju planerade tävlingar i Snowracer Cup 2021. Anledningen till att  
tävlingar ställdes in var den rådande coronapandemin och gällande allmänna råd från Folkhäl-
somyndigheten som förändrades under säsong och inte tillät genomförandet av fler tävlingar. 
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Fokus framöver är att få till fler tävlingar inom ett antal regioner så att intresset på orten kan be-
fästas och fler aktiva kan stimuleras att delta i mer än en tävling. Vi behöver även stötta föreningar 
och anläggningar att erbjuda kontinuerliga möjligheter till kälkåkning under hela vintersäsongen.

Stort tack till alla arrangörer, aktiva och funktionärer som gjort årets tävlingar i Snowracer Cup till 
en bra upplevelse! 

Snowracer Cup och coronapandemin
Utifrån gällande läge och aktuella allmänna råd från Folkhälsomyndigheten i planeringsfasen av 
Snowracer Cup var det endast barn och ungdomar födda 2005 och senare som var undantagna 
från förbundet att tävla, samt även den som utövar idrott som sitt yrke. Resor skulle undvikas och 
arrangörer hade ett stort ansvar för att det inte skulle uppstå trängsel i samband med aktiviteter. 
Konsekvenser av detta blev att seniorklasserna helt fick strykas. Likaså upplägget med totalcupen 
för att inte stimulera till resor. 

Ett maxtak för antal deltagare infördes i dialog med arrangörer för att kunna genomföra arrange-
mang utan att trängsel uppstår. Något som till stor del beror på varje anläggnings unika förutsätt-
ningar, exempelvis tillgång till toaletter, liftkapacitet med mera. Möjligheten att anmäla sig på plats 
togs också bort för att arrangörerna lättare skulle kunna planera genomförandet. 

Mitt under brinnande säsong, efter två genomförda tävlingar, med ett försämrat nationellt smittlä-
get som orsak kom Folkhälsomyndigheten med nya allmänna råd som innebar att barn och ungdo-
mar födda 2005 och senare inte längre undantogs från förbudet att tävla. Med detta besked fanns 
inget annat att göra än att ställa in resterande fem tävlingar. 

Statistik 
Utfallet av årets Snowracer Cup gällande antal deltagare och genomförda tävlingar ska ses i ljuset 
av coronapandemin. Totalt deltog 51 personer i de två tävlingar som genomfördes. Det är färre 
deltagare per tävling i snitt än föregående år men med färre antal klasser då seniorklasserna inte 
fanns med. Herr senior brukar vara den största klassen och utgjorde 2020 en fjärdedel av det totala 
antalet deltagare. 

I de yngre klasserna, U7, U10 och U12 åker tjejer och killar tillsammans. Något som både arrangö-
rer och åkare upplever som positivt. Vi ser även att såväl tjejer som killar vinner heat vilket talar för 
att könsuppdelade tävlingar så långt ner i åldrarna inte är något att sträva efter. 

Det är glädjande att andelen tjejer ökat detta år (31 %) i förhållande till fjolåret (25 %). En förkla-
ring kan dock vara att den tävlingsklass som traditionellt brukar vara störst, herr senior, inte fick 
delta. Flera insatser behöver fortsatt göras för att locka fler tjejer till idrotten. Exempelvis visa 
upp-aktiviteter. Då det endast genomfördes två tävlingar och totalcupen slopats är det naturligt att 
ingen åkare deltagit i mer än en tävling. 

Deltagare per deltävling
Plats Deltagare Andel
Skellefteå 22 43%
Gällö 29 57%
Totalt 51 100%

Deltagare per klass  
Plats Deltagare Andel
U7 7 14%
U10 21 41%
U12 11 22%
F15 5 10%
P15 7 14%
Totalt 51 100%

Deltagare per kön
Plats Deltagare Andel
Tjej 16 31%
Kille 35 69%
Totalt 51 100%
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Partners
Svenska Kälksportförbundet vill rikta ett stort tack till de partners om stöttar genomförandet av 
Snowracer Cup på olika sätt. Utan våra partners hade detta inte varit möjligt. 

Skellefteå 
U12 Namn Klubb

1 Bastian Edström Skellefteå Rodelsällskap
2 Wilhelm Öhlen Skellefteå Rodelsällskap
3 Gusten Svedberg Skellefteå Rodelsällskap

F15 Namn Klubb
1 Signe Nordvik Skellefteå Rodelsällskap
2 Luna Wiklund Skellefteå Rodelsällskap
3 - -

P16 Namn Klubb
1 Hadar Nordvik Skellefteå Rodelsällskap
2 Paul Fahlman Skellefteå Rodelsällskap
3 Milan Aronsson Skellefteå Rodelsällskap

Resultat Snowracer Cup
Ingen totalcup genomfördes säsongen 2021.

Gällö 
U12 Namn Klubb

1 Ida Häggkvist Gällö SK
2 Teodor Wikström Gällö SK
3 Johan Amren Gällö SK

F15 Namn Klubb
1 Alice Svensson -
2 Felicia Karlsson Gällö SK
3 Nora Strand Gällö SK

P16 Namn Klubb
1 Pontus Karlsson Gällö SK
2 Boaz von Poppel Gällö SK
3 Theo Hansson Gällö SK
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Under hela verksamhetsåret har det arbetats kontinuerligt med samgåendefrågan mellan Skrid-
skoförbundet och Kälksportförbundet. Redan 2019 utsågs en samgåendegrupp för att leda arbetet 
som har bestått av följande personer:

• Maurine Filip (ordförande Svenska Skridskoförbundet) 
• Gisle Tverland (ledamot förbundsstyrelsen Svenska Skridskoförbundet)
• Hasse Abrahamson (ordförande Svenska Kälksportförbundet)
• Anne Österberg (Generalsekreterare Svenska Skridskoförbundet)
• Niclas Bentzer (Generalsekreterare Svenska Kälksportförbundet)
• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

Till sin hjälp har samgåendegruppen haft en mindre beredningsgrupp som arbetat operativt med 
att bereda förslag och genomföra beslutade åtgärder. Beredningsgruppen har bestått av följande 
personer: 

• Anne Österberg (Generalsekreterare Svenska Skridskoförbundet)
• Niclas Bentzer (Generalsekreterare Svenska Kälksportförbundet)
• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

Den 13 september 2020 beslutade föreningarna på Svenska Skridskoförbundets extra förbunds-
möte om en förändring av stadgarnas ändamålsparagraf som fastslår att förbundet även bedriver 
kälksportverksamhet. Med detta kan föreningar som bedriver kälksportverksamhet välkomnas 
som medlemmar i Svenska Skridskoförbundet från 1 januari 2021. Vid skrivande stund har elva av 
sexton föreningar sökt och beviljats medlemskap. Tre föreningar har deklarerat att de inte avser att 
ansöka om medlemskap. 

På Kälksportförbundets förbundsmöte den 3 oktober 2020 beslutade föreningarna att verkställa 
beslut om nedläggning av Kälksportförbundet och därmed försätta förbundet i likvidation. All 
verksamhet ska föras över till Svenska Skridskoförbundet till den 1 januari 2021. Förbundsstyrelsen 
utsågs till likvidatorer av Kälksportförbundet. 

Dessa två beslut innebär sammantaget att ett samgående är bestämt av båda organisationerna. 
Med detta har samgåendegruppen med tillhörande beredningsgrupp kommit i mål med arbetet 
och upplöstes efter ett avslutande möte den 14 september. Arbetet går nu in en ny fas med fokus 
på organisationsutveckling av Skridskoförbundet för att i framtiden hantera elva olika idrotter.

Skridskoförbundets styrelse utsåg under hösten 2020 en arbetsgrupp för att jobba med organisa-
tionsutvecklingen operativt och bereda underlag för beslut till förbundsstyrelsen. Praktiska frågor 
som namn, grafisk profil och varumärke, ny hemsida, ny tjänstemannaorganisation med tillhörande 
arbetsordningar samt nya stadgar ska fortfarande lösas. Vissa saker ska dessutom beslutas av kom-
mande förbundsmöte. Arbetsgruppen består av följande personer:

• Anne Österberg (Generalsekreterare Svenska Skridskoförbundet)
• Niclas Bentzer (Generalsekreterare Svenska Kälksportförbundet)
• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

För att klara av att arbeta parallellt med alla frågor bildades ytterligare arbetsgrupp med fokusom-
råden och expertkunskap. Bland annat en stadgegrupp i vilken RF:s förra chefsjurist Christer Pallin 
ingår. Det bildades även en grupp för att jobba med kommunikationsfrågor, en grupp för att titta på 
en framtida elitorganisation inom förbundet samt en grupp bestående av båda förbundens valbe-
redningar med uppdraget att förbereda valen till kommande förbundsmöte. 

Det är först där både skridskoföreningar och kälksportföreningar ingår i samma förbund. Förbunds-
mötet planeras att genomföras den 13 juni 2021. 
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Intern synlighet 
Svenska Kälksportförbundets egen kommunikation till medlemmar, aktiva, personer intresserade av 
kälksport och allmänheten utgår från hemsidan samt sociala medier med Facebook och Instagram. 
Syftet med kommunikationen är att informera om och skapa intresse för kälksport samt stärka 
varumärket Svenska Kälksportförbundet. 

För att ha en tydlig avsändare i kommunikationen och skapa en tillhörighet som människor och 
föreningar vill samlas bakom försöker vi ständigt jobba utifrån den grafiska identiteten. Det bidrar 
till en ökad igenkänningsfaktor som stärker varumärket Svenska Kälksportförbundet. Utöver Svens-
ka Kälksportförbundet hanterar organisationens underliggande varumärken som Snowracer Cup, 
Alpinrodel Cup och Kälksport för alla. 

Svenska Kälksportförbundet har i dagsläget 1 050 följare på Facebook och 646 följare på Instagram. 

Kanal Antal följare Antal inlägg Räckvidd
Facebook 1 050 (+216)* 318 (-148)* 173 331 (+38 657)*
Instagram 646 (+180)* 252 (-115)* 94 303 (-33 626)*

*Jämförelse med föregående år

Extern synlighet 
Synligheten i media som dagstidningar, TV, radio och olika internetbaserade mediekanaler har varit 
bra för svensk kälksport under verksamhetsåret. Totalt har 57 olika artiklar och inslag identifierats 
som behandlar någon form av kälksport i svenska medier. 

Mest intresse har återöppnandet av banan i Hammarstrand renderat med hela 23 pressklipp. Det 
överlägset mest spridda var när influencern Rezdar Bakari besökte snowracerbanan och tog ett åk i 
”Sveriges längsta pulkabacke”. Klippet har haft över 150 000 visningar på YouTube. Ett fyra minuter 
långt inslag i TV4 Sport om svenska skeletonlandslaget gav bra uppmärksamhet nationellt.  

Nationella tävlingar i form av Alpinrodel Cup och Snowracer Cup brukar alltid locka mycket media. 
Men eftersom att nästan all tävlingsverksamhet ställdes in på grund av coronapandemin har den 
mediala bevakningen uteblivit. 

Internationellt, med visningar på bland annat Eurosport, SVT och olika livestreamlösningar, står 
världscuptävlingarna och mästerskapstävlingar i banrodel, parabob och skeleton för den största 
spridningen av Svenska Kälksportförbundets varumärke.

En viktig strategi för att få medias uppmärksamhet är att aktivt jobba med pressutskick. Ändamåls- 
anpassade bilder av bra kvalitet samt rörligt material är av yttersta vikt för att nyheter ska publiceras. 

På följande sidor kan du se några exempel på pressklipp där Svensk Kälksport omnämnts under 
verksamhetsåret.
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Urklipp från SVT Nyheter, SVT Play, Mitt i, Norrbottens Kuriren 
och Avesta tidning.



Urklipp från SVT Sport, SVT Nyheter, SR P4 Västerbotten,  
Jämtlands tidning, Mitt i och Podden Varumärket.
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Vid förbundsmötet som hölls digitalt lördagen den 3 oktober delades förbundets förtjänsttecken  
i guld ut till: 

Michael Törnqvist   
Lidingö Rodelclub 

Mellan åren 1982 och 2018 har Michael Törnqvist varit aktivt tävlande i naturrodel, även om det 
varit lite mer sporadiskt efter 2005. Totalt har han deltagit i sex senior VM, det första 1986. Han har 
lyckats med bedriften att plocka hem 12 SM-guld i herrsingel genom åren. Michael är fortfarande 
aktiv kälksportare och deltar flitigt i de alpinrodeltävlingar som arrangeras. Med fyra SM starter har 
det blivit tre brons och ett guld i Örebro 2015. Parallellt med sin aktiva karriär har Michael funnits 
med i styrelserummet. Redan 1982 blev han invald som ledamot i styrelsen hos Lidingö Rodel Club. 
En post han haft fram till 2018 då han istället övertog ordförandeklubban. Hans engagemang i 
förbundsstyrelsen startar 2002 och har pågått av och till fram till 2020. Internationellt har Michael 
haft en plats i FIL:s kommittee för naturrodel mellan 2010 och 2020. Oräkneliga är det timmar han 
spenderat i klubbens rodelbana på Ekholmsnäs för att få den åkbar varje vinter.  

Gunnel Sandström    
Borlänge Rodelklubb

Borlänge Rodelklubbs Gunnel Sandström har funnits med sedan starten 1977 i olika roller. Hon klev 
in i styrelsen som sekreterare 1984 och hade den posten till och med 1993. Året efter valdes hon 
till styrelsens kassör och har den rollen fortsatt idag. Gunnel är spindeln i Borlänge Rodelklubbs 
nät. Oavsett om det är försäljning av julkransar för att stärka klubbkassan, prova-på dagar eller 
arrangemang av stora tävlingar så finns Gunnel med. Bland annat har hon tillsammans med fören-
ingen arrangerat Nordiska Mästerskapen i naturrodel. Gunnel har också funnits med i förbundets 
landslagsverksamhet kring naturrodel. Hon är fortsatt aktiv i Borlänge Rodelklubbs styrelse och 
bidrar stort i arbetet med sin kunskap och positiva energi.  

Thomas Reinelöv   
Hammarstrands Rodelklubb

Thomas Reinelöv startade sin ledargärning inom kälksporten 1973 i Hammarstrands Rodelklubb. 
1984 var han förbundstränare i banrodel och ledare på OS i Sarajevo. Thomas har utgjort en del 
av stommen i det funktionärsgäng som genomfört otaliga nationella och internationella tävlingar 
i Hammarstrand. Han var bland annat startchef på VM 1981. Via rollen som utbildningsansvarig i 
förbundet har han även suttit i förbundsstyrelsen under ett antal år från slutet av 1990-talet och 
fram till mitten på 2000-talet. Ytterligare en sejour mellan 2012 och 2014 för att återigen göra 
comeback 2020. Thomas erhöll redan 2010 RF-SISU Jämtland-Härjedalens förtjänsttecken nr 511 
i silver. På senare år har Thomas varit en av de som starkt bidragit till utvecklingen av alpinrodel-
sporten i Sverige. Bland annat i rollen som funktionär men också som sammankallande i Arbets-
grupp Alpinrodel. Sedan 2021 sitter Thomas i Hammarstrands Rodelklubbs styrelse och jobbar hårt 
för en utveckling av förening och anläggningen. 

RF:s Förtjänsttecken
Michael Törnqvist och Thomas Reinelöv har 2021 av Riksidrottsstyrelsen tilldelats Svensk Idrotts 
högsta utmärkelse, RF:s Förtjänsttecken.  
 
Svenska Kälksportförbundet vill rikta ett stort tack till Michael, Gunnel och Thomas för era ena- 
stående insatser av bestående värde för Svensk Kälksport! 
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Fotograf: Hallings Foto - Jamtlis Bildsamlingar
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2009 inkluderas idrotten Skeleton och 2014 
tillkommer Alpinrodel och 2017 Sledcross. 
Under mitten på 2000-talet var även Street luge 
en idrott inom förbundet. 2017 var det återigen 
dags för namnbyte. Nu till Svenska Kälksport- 
förbundet med syfte att tydligare visa på inklude-
ring av samtliga kälksporter. 

2019 kom beslutet på Riksidrottsmötet som 
kom att betyda slutet för förbundet. 

Förändring har genom historien varit det enda 
konstanta i förbundets 72-åriga historia. Att  
utvecklas med tiden, anamma det nya och 
blicka framåt för att fortsätta vara attraktiv är 
varje organisations utmaning. Att kälksporterna 
från 1 januari 2021 nu kommer att ingå i ett 
större förbund tillsammans med skridsko- 
idrotterna i Sverige och att Kälksportförbundet 
upphör att existera kan ses som slutet av en era. 
Men det utgör samtidigt starten på något nytt 
och spännande i den konstanta utvecklingens 
tecken. 

Nedan följer ett par sidor historisk kavalkad 
i text och bild där vi försöker samla ihop och 
summera en del av kälksportens avtryck i 
idrottsvärlden. 

BJÖRN BERGSTRÖM
Förbundets mångårige ordförande Björn Berg-
ström har gått ur tiden. Under verksamhetsåret 
nåddes kälksportsverige av det sorgliga beskedet 
att förbundets förre ordförande Björn Bergström 
avlidit efter en kort tids sjukdom. Björn blev 78 
år gammal. Det började med ett telefonsamtal 
från Bibi Walden till kontoret på ekonomifirman 
där Björn var chef. ”Finns det någon som är in-
tresserad av idrott hos er, frågade Bibi”. ”Ja vår 
chef Björn, svarade rösten på andra sidan”.

Björn började sitt engagemang i styrelsen på 
1990-talet och var mellan 2003 och 2018 för-
bundets ordförande. Som ekonom i det civila 
yrket har Björn inte minst bidragit på detta plan. 

Ett förbund som hade 50-spänn i kassan när 
han började har nu en stabil ekonomi och god 
likviditet, trots sin litenhet.

Björn var under många år bosatt i Långvid, 
Enånger. Villan låg vid havet och han tvekade 
inte för ett uppfriskande dopp även om tempe-
raturen visade en bra bit under 10 strecket.

 

Björn var en aktiv man och höll igång med både 
landsvägscykling och simning. Förutom kälk-
sporten så klappade Björns idrottshjärta extra 
mycket för AIK vilkas framfart på fotbollsplaner 
och ishockeyhallar han noga följde.
 
I samband med att Björn avgick som förbunds-
ordförande 2018 tilldelades han förbundets för-
tjänsttecken i guld för sina mångåriga insatser 
av bestående värde för svensk kälksport. 
I december 2019 gick flyttlasset åter till Stock-
holm och Sollentuna för att komma närmare 
barn och barnbarn. 

Ett stort tack till dig Björn för allt du bidragit 
med till Svensk Kälksport! 
 

Förbundet bildades som Svenska Bobsleighförbundet den 8 april 1949 och 1952 
blev man medlem av RF. Samma år fick svensk kälksport sina första olympier när 
vinter-OS avgjordes i Oslo, Norge. 1971 byter förbundet namn till Svenska Bob och 
Rodelförbundet. 

Björn Bergström längst till höger tar emot förbundets 
förtjänsttecken i guld. 

1949-2021



Ännu på 50-talet jobbade de flesta människorna 
i Ragunda kommun inom jord- och skogsbruk. 
Två branscher där allt färre jobb fanns på grund 
av tekniska framsteg. Resultatet blev att allt fler 
flyttade från kommunen till städerna och indu-
strierna. Här får kommunkamrer Hans Gennvi 
en briljant idé 1957. Han tänkte att det ensidiga 
jord- och skogsbruket behövde kompletteras av 
någon form av industri eller annan näring. Varför 
inte inom turism? Det väldiga Högberget mitt i 
byn skulle passa perfekt för en slalombacke. 

AB Ragundadalens Turistanläggningar
Han tog med sina idéer till kommunfullmäktige 
och vips var bollen i rullning. Kommunen köpte 
in hotellet som byggdes om och döptes till 
Wärdshuset Vild-hussen. Sommaren 1958 bygg-

des slalombacken men det behövdes en linbana 
också. För att få fram pengar för att bygga linba-
nan startades AB Ragundadalens Turistanlägg-
ningar (ARTA). Förutom linbanan så byggdes det 
även en toppstuga och belysning i backen. 

Mr Rodel och ARTA Bobklubb 
1960 dök Sune Nilsson, som med tiden skulle 
få Mr Rodel som smeknamn, upp i trakten. Han 
var egentligen ute efter att köpa ett pensionat 
men passade på att hälsa på sin vän Hans Genn-
vi. Sune anlitades för att hjälpa till med den 
nyinvigda slalombacken, men ödet hade andra 
planer. Den nysatsande vintersportorten Ham-
marstrand hade fått ta över rodlar och bobar 
och 6 oktober 1960 bildades en interimsstyrelse 
för ARTA Bobklubb. 

HAMMARSTRANDS RODELBANA

Det är mitten av februari 1967. Den lilla byn Hammarstrand, mitt i skogen mellan 
fjällen och kusten, med en befolkning på 1000 personer invaderas plötsligt av nästan 
200 rodelåkare och ledare från 13 olika nationer. Lägg dessutom till drygt 100 funk-
tionärer, poliser, jurymedlemmar och representanter från både nationell och ut-
ländsk media. Bland annat finns amerikanska tv-kanalen NBC på plats för att sända i 
färg från 11:e världsmästerskapen i rodel som arrangeras 13-19 februari 1967. Under 
tre decennier är Hammarstrand i Ragunda kommun VM-regionen i Sverige.  
Men vi tar det väl från början.
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Första tiden användes vägen upp till Toppstugan 
som kälkbana men en helt ny bob- och rodel- 
bana höll på att stakas ut. Efter att Sune gjort ett 
studiebesök till alperna för att se hur de byggt 
banorna där så blev det stopp där hemma. Det 
första försöket visade sig vara alldeles för brant. 
Sune ritade en ny bana som justerades av den 
italienska experten Terschak.

Banan byggs
Första spadtaget för Hammarstrands interna-
tionella bob- och rodelbana togs 1962. Året 
efter var banan färdig upp till drygt 700 meter 
och 1964 var banan färdig till 1 200 meter. 
Tanken var att bygga ut banan ända till 1 500 
meter men längre än 1 200 meter blev det 
aldrig. I stället har den kortats ner eftersom 
kälkarnas material blivit bättre, farterna högre 
och därmed farligare. Samma år kom Interna-
tionella rodelförbundet (FIL) till Hammarstrand 
för att inspektera banan. FIL:s representanter 
konstaterade att banan uppfyllde kraven och 
nu var de nyfikna på om klubben kunde  
arrangera tävlingar också.

Första tävlingarna
Och när det gällde tävlingar hade ARTA Bob-
klubb tjuvstartat med tävlingar 1963 i den då 
halvfärdiga bob- och rodelbanan. Först ut 1963 
var den första bobtävlingen som körts i Sverige 

under Svenska bobsleighförbundets 14-åriga 
historia. Den 12 januari kördes VM-uttagning 
i tvåmansbob som vanns av K. Lutteman/J.E. 
Åkerström från S:t Eriks BK. Tanken var att även 
fyrmansbob skulle avgöras men de ekipagen tog 
sig inte helskinnade genom kurvorna Ding och 
Dong. 

Den första rodeltävlingen kördes 20 januari, en 
uttagningstävling till Internationella rodelveckan, 
och där segrade Ivar Bjare från Saltsjöbadens 
RK. Säsongen kröntes med SM i rodel som kör-
des 23-24 mars i Hammarstrand. Även här seg-
rade Ivar Bjare, Saltsjöbadens RK, i herrklassen 
och G.B. Lundqvist från Stockholms RK segrade  
i damklassen.

Större arrangemang
Året efter hölls den första SM-tävlingen i bob 
och då kom även ARTA Bobklubbs första guld-
medalj som togs hem av Runo Olofsson/Hans 
Sohlström. Det var tänkt att även SM i rodel 
skulle hållas i Hammarstrand 1964 men den  
tävlingen töade bort. Den första internationella 
rodeltävlingen hölls 1965 och fungerade som 
ett test av FIL för att se dels om banan rent 
åkmässigt höll måttet och om ARTA Bobklubb 
kunde arrangera en så pass stor tävling. Resul-
tatet av testet blev att Hammarstrand fick äran 
att arrangera VM i rodel 1967.
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VM i rodel 1967
Något liknande hade folket i Ragundadalen inte 
varit med om förut. Plötsligt strömmade det in 
folk från hela världen, från Japan, Europa och 
Nordamerika. Arrangören gick ut stenhårt och 
förberedde sig för en publik på totalt 20 000 
under VM-veckan. Det kom cirka en fjärdedel 
av det. Men det är egentligen inte så illa med 
tanke på den mörka och kalla väderleken som 
råder i februari och med tanke på att de flesta 
inte ens visste vad en rodel var för något. 

Kanske var det tur att det inte kom ännu fler. 
Det fanns få hotell i närheten och antal bäddar 
fixades till stor del hos privatpersoner. De aktiva 
och ledarna fick bo i Centralskolan (nuvaran-
de Anders-Olof skolan). Barnen hade fått ta lov 
tidigare för att det skulle funka. Ja alla barn utom 
ARTA Bobklubbs Berit Salomonsson som i vanliga 
fall gick studerade i Centralskolan men fick nu bo 
i skolan tillsammans med resten av det svenska 
landslaget. 

Arrangemangsmässigt blev det en succé. Banan 
dubbades att vara en av de snabbaste i världen 
och extremt teknisk. Något som passade de 

östtyska åkarna som tog hem alla guld: Thomas 
Köhler i herrklassen, Ortrun Enderlein i damklas-
sen och Thomas Köhler/Klaus Bonsack i herrdub-
beln. Förbunden, aktiva och ledare var mycket 
nöjda med arrangemanget och redan 1969 fick 
Hammarstrand arrangera Junior-EM i rodel följt 
av EM i rodel 1970. 

Renodling av rodel
Ungefär samma period blev det stopp på bob- 
åkning i banan. I protokollen går det att läsa att 
redan vid den här tiden bråkas det i ragundapo-
litiken om banans vara eller inte vara. Bobarna 
slet hårt på banan och därmed blev det också 
dyrare att underhålla den. Enligt Sune Nilsson 
fanns det bara en väg att gå och det var att 
använda banan enbart för rodel. En ytterligare 
markering av det var att ARTA Bobklubb bytte 
namn till Hammarstrands Bob- och Rodelklubb 
1969. 

Guldåren
Efter några års låg profil i internationella mäs-
terskapssammanhang blev det desto mer 
hektiskt i andra delen av 70-talet. 1975 var 
det åter dags för Rodel VM. Den här gången 
i Hammarstrands rodelbana av arrangören 
Hammarstrands rodelklubb (minus bob i båda 
namnen alltså). Sedan följde EM i rodel både 
1976 och 1978 samt ytterligare ett Junior-EM i 
rodel 1980. 

Det tredje och sista världsmästerskapet i ro-
del kördes 1981 och nu började utvecklingen 
springa ifrån Hammarstrands rodelbana. De 
gamla naturkonstbanorna började spela ut sin 
roll mot nya konstfrusna betongbanor. Fördelen 
med betongbanorna var att de var mindre vä-
derkänsliga och att de höll konsekvent utseende 
på banprofilen och isen hela tiden. 

Just det här med naturkonstbanornas väder-
känslighet blev extra tydligt vid VM 1981. Ett 
envist töväder smälte ner banan under dagarna. 
Men tack vare att nästan alla landslag ställde 
upp och byggde upp banan under natten så gick 
det att köra träningarna. Lyckligtvis blev det lite 
kallare mot finalhelgen. En stark kontrast jäm-
fört med VM 1975 då arrangörerna hade stora 
problem med att det var för kallt istället. Vinter-
sport är helt enkelt inte lätt att arrangera.
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Det sista Europamästerskapet i rodel hölls 1986 
och den sista världscupen i rodel 1989. Vid det 
här laget var det skapligt ovisst för vad som skul-
le hända med banan i framtiden. Helt klart skulle 
det kosta för att få banan konkurrenskraftig.

Nytändning och bob gör comeback
I mitten av 90-talet blev det en liten nytändning 
igen då bobåkare återigen susade nerför banan 
för första gången på allvar sedan 1970. De för-
sta sektionerna av betong byggs 1994 och 1999 
ersätts fler rakor i nedre delen av banan av 
betong. Vid millennieskiftet 2000 och 2001 körs 
två Scandinavia Cup-tävlingar. De är de senaste 
internationella tävlingarna som körts i Hammar-
strands rodelbana. 

Efter det är det sporadiskt med verksamhet i 
själva konstbanan. Mest aktivitet är det i na-
turrodelbanan som anlades i mitten av 80-talet 
längs konstbanans transportled. Den har de se-
naste decennierna använts som mycket populär 
snowracerbana.

Covid-19 och nationell satsning
Och just snowracerverksamheten är Ham-
marstrands rodelklubbs huvudverksamhet då 
coronaåret 2020 åter får både Ragunda kom-

muns och Svenska Kälksportförbundets ögon att 
riktas mot Hammarstrand. Det är helt klart att 
en svensk bana för banrodel, bob och skeleton 
behövs för åtminstone träningsverksamhet. Och 
i Hammarstrand finns en anläggning som står 
redo för utveckling tack vare ett enormt arbete 
av klubbens ordförande Bosse Näsström. 

Men återupplivandet av Hammarstrands rodel-
bana är ett helt annat kapitel. 

FAKTA Hammarstrands bob- och rodelbana
 
Byggdes:  1962-1964 (har sedan   
 dess byggts om i omgångar)
Ursprunglig kostnad:  351 386 kronor
Ursprunglig längd:  1200 m, idag 900 m
Genomsnittlig fallhöjd:  9,2% (från 1200 m)
Fallhöjd:  110,4 meter (från 1200 m)
Kurvor (från 1200 m):  Vecket (senare Labyrinten),   
 Bergskurvan, Lillen, Sista   
 skriket, Centrumkurvan, Ole,   
 Dole, Doff, Lady, Sunekurvan,  
 Ding, Dong, Målkurvan.
Byggmaterial:  Ursprungligen jordvallar   
 förstärkta med trä och torv,   
 senare trä och jordbotten,   
 idag trä och jordbotten samt   
 betong.

Turiståkning med tvåmansbob 
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KÄLKSPORTEN I SALTSJÖBADEN

Redan på 1890-talet startade man 
kälkåkning i Saltsjöbaden, då i 
enklare inte tävlingsinriktad åk-
ning. Man startade uppe vid Villa 
Baggås på toppen av Ekorrbacken 
och fortsatte utför Ringvägen och 
korsade den då inte så trafikerade 
Strandpromenaden och ut på  
Hotellvikens is.

Detta var ett stort nöje för socie-
teten med prinsessor och prinsar 
i spetsen, vilka avslutade dagen 
med middag och dans på det när-
liggande fashionabla Grand Hotell 
Saltsjöbaden.

På 1910-talet anlades en större kälkbacke, med 
start ovanför Solsidans station och mål ute på 
isen mellan skidbackarna, detta ”Vintersport 
centrum” kom att bli vintersportens hjärta i 
Saltsjöbaden med längdskidåkning, backhopp-
ning och slalomåkning som de stora sporterna.

Saltsjöbadens Rodelklubb
5 december 1955 bildades Saltsjöbadens Rodel-
klubb. Initiativtagare var Konsul Johan Sande J:r, 
den dåvarande ordföranden i Svenska Bobsleig-
hförbundet. Hans Wising och Curt Österlind var 
de som drog igång verksamheten i Vinterstadion, 

som var namnet på det nya vintersportcenter 
som Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön 
satsade på, och där anlade Sveriges första 
rodelbana, cirka 250 meter lång. De kommande 
åren genomfördes flera landskamper mot Nor-
ge i Saltsjöbaden.

Fram till slutet på 1980-talet utvecklades klub-
ben enormt och det var framförallt den goda 
klubbgemenskapen som var den bidragande 
faktorn till klubbens framfart. Klubben satsade 
tidigt (1968) på bingospel som gav en god eko-
nomi vilket gjorde att fler träningsläger kunde 

genomföras, både inom Sveri-
ges gränser men också inter-
nationellt. De stora tongivande 
lägren var Nyårslägret och 
Sportlovslägret som båda gick i 
Hammarstrand och där klub-
ben kunde stoltsera med ett 
stort lag. Omkring 30 åkare och 
12 ledare under Nyårslägret 
och cirka: 15 åkare + 4 ledare 
under Sportlovslägret. 

Under 1970-talet byggdes ba-
nan om och ett nytt klubbhus 
anlades. 
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Höjdpunkten under denna tid var när JSM av-
gjordes i Saltsjöbaden 1979.

I slutet av 1980-talet fick banans övre del en ny 
sträckning för att dels dämpa hastigheten men 
även för att förlänga banan något.

Saltsjöbadens Rodelklubb har haft deltagare i 
många Olympiska Spel och klubbens medlem-
mar har varit flitiga deltagare på de internatio-
nella mästerskapen med bland annat silverme-
dalj i både dam- och herrklassen vid EM 1976.

De milda och snöfattiga vintrarna på senare tid, 
har inneburit stora utmaningar att bygga upp 
banan och driva verksamhet i Saltsjöbaden. På 
1980-talet satsade klubben på konstfrysning 
av målkurvan samt av en startanläggning inom 
målområdet. Allt sedan dess har det funnits 
en ambition att bygga en modern rodelbana i 
betong, med eller utan konstfrysning. En be-
tongbana skulle innebära en enorm möjlighet 
att bedriva verksamhet mer eller mindre året 
runt då kälkarna kan förses med hjul under den 
säsong som banan inte är isad. 

2013 ansåg Saltsjöbadens Rodelklubbs styrelse 
att träkonstruktionen av banans nedre del var 
i sådant skicka att den inte längre var säker att 

åka i. Att reparera den hade i stort sett inneburit 
att bygga upp den på nytt. Banan monterades 
därför ner och planerna på en betongbana tog 
fart igen. Olika sträckningar prövades och till 
slut togs en plan fram att bygga en ny bana i två 
etapper. Först en nedre del och sedan en övre 
del som skulle ge en total tävlingslängd på cirka 
650 meter och även kunna användas för skele-
ton och tvåmansbob. 

Då banan ligger i ett område som är naturreser-
vat ställs höga krav på en sådan anläggning och 

tyvärr har planerna inte 
kunnat förverkligas än.

De senaste åren har Salt-
sjöbadens Rodelklubbs 
verksamhet främst varit 
fokuserad på alpinrodel 
där klubbens medlemmar 
har vunnit flera SM-med-
aljer. Drömmen finns 
fortfarande att få igång en 
hög verksamhet i denna 
anrika klubb. 

Vi håller tummarna för 
att drömmen ska bli sann.
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SVENSKA KÄLKSPORTARE I OLYMPISKA SPEL

Sverige deltog som nation på de första moderna olympiska spelen som hölls 1896 
i Aten. Vinterolympiaderna startade 1924 i och med spelen i Chamonix. Bob har 
varit med på det olympiska programmet sedan starten. Skeleton var med 1928 
och 1948 när spelen hölls i Sankt Moritz men är sedan 2002 åter etablerad som 
olympisk idrott. 1964 genomfördes olympiska spelen i Innsbruck med banrodel på 
programmet för första gången. 

Svensk kälksport har en rik olympisk historia. 
Sedan debuten på OS i Oslo 1952 har totalt 64 
kälksportare representerat Sverige i olympiska 
spelen i idrotterna banrodel och bob. 57 herrar 
och 6 damer. 

Det har ännu inte blivit några olympiska medaljer 
för Sverige i kälksport. Bästa placering är plats 
sex. Den delas av banrodelåkarna Hans Kohala/
Carl-Johan Lindqvist från dubbeltävlingarna 
i Lillehammer 1994, tvåmansboben Carl-Erik 
Eriksson/Jan Johansson från Sapporo 1972 och 
fyrmansboben Felix Fernström/Jan de Man La-
pidoth/Kjell Holmström/Nils Landgren från Oslo 
1952. 

På följande sidor kan du se vilka svenska kälk-
sportare som deltagit i olympiska spelen. 



Svenska kälksportare i olympiska spel
Namn Olympiska spel Idrott Resultat
Börje Ekdahl Oslo 1952 Bob 7:a Fyrmansbob
Felix Fernström Oslo 1952 Bob 6:a Fyrmansbob
Gunnar Garpö Oslo 1952 Bob 7:a Fyrmansbob
Gunnar Åhs Oslo 1952 Bob 7:a Fyrmansbob

Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 16:e Fyrmansbob
Jan de Man Lapidoth Oslo 1952 Bob 6:a Fyrmansbob

Oslo 1952 Bob 8:a Tvåmansbob
Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 13:e Fyrmansbob

Kjell Holmström Oslo 1952 Bob 6:a Fyrmansbob
Oslo 1952 Bob 15:e Tvåmansbob
Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 13:e Fyrmansbob
Innsbruck 1964 Bob 11:a Fyrmansbob

Lennart Sandin Oslo 1952 Bob 7:a Fyrmanbob
Nils Landgren Oslo 1952 Bob 6:a Fyrmansbob

Oslo 1952 Bob 15:e Tvåmansbob
Olle Axelsson Oslo 1952 Bob 8:a Tvåmansbob

Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 16:e Fyrmansbob
Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 17:e Tvåmansbob

Ebbe Wallén Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 16:e Fyrmansbob
Sune Skagerling Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 16:e Fyrmansbob
Sven Erbs Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 13:e Fyrmansbob

Cortina d’Ampezzo 1956 Bob DNF Tvåmansbob
Walter Aronson Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 13:e Fyrmansbob

Cortina d’Ampezzo 1956 Bob DNF Tvåmansbob
Innsbruck 1964 Bob 11:a Fyrmansbob

Tryggve Sundström Cortina d’Ampezzo 1956 Bob 17:e Tvåmansbob
Carl-Erik Eriksson Innsbruck 1964 Bob 11:a Fyrmansbob

Innsbruck 1964 Bob DNF Tvåmansbob
Grenoble 1968 Bob 18:e Tvåmansbob
Sapporo 1972 Bob 11:a Fyrmansbob
Sapporo 1972 Bob 6:a Tvåmansbob
Innsbruck 1976 Bob 16:e Fyrmansbob
Innsbruck 1976 Bob 9:a Tvåmansbob
Lake Placid 1980 Bob DQ Fyrmansbob
Lake Placid 1980 Bob 15:e Tvåmansbob
Sarajevo 1984 Bob 21:a Fyrmansbob
Sarajevo 1984 Bob 19:e Tvåmansbob

Heino Freyberg Innsbruck 1964 Bob 11:a Fyrmansbob
Innsbruck 1964 Bob 12:a Tvåmansbob

Jan Åkerström Innsbruck 1964 Bob DNF Tvåmansbob
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Svenska kälksportare i olympiska spel fortsättning
Namn Olympiska spel Idrott Resultat
Kjell Lutterman Innsbruck 1964 Bob 11:a Fyrmansbob

Innsbruck 1964 Bob 12:a Tvåmansbob
Berit Salomonsson Wahlberg Grenoble 1968 Banrodel 13:e Singel damer
Börje Hedblom Grenoble 1968 Bob 14:e Tvåmansbob

Grenoble 1968 Bob 16:e Fyrmansbob
Eric Wennerberg Grenoble 1968 Bob 18:e Tvåmansbob
Hans Hallén Grenoble 1968 Bob 16:e Fyrmansbob
Hans Sahlin Grenoble 1968 Banrodel 25:a Singel herrar
Ivar Bjare Grenoble 1968 Banrodel 13:e Dubbel

Grenoble 1968 Banrodel 32:a Singel herrar
Jan Nilsson Grenoble 1968 Banrodel 13:e Dubbel

Grenoble 1968 Banrodel 23:a Singel herrar
Per-Ulf Helander Grenoble 1968 Banrodel 34:a Singel herrar
Rolf Höglund Grenoble 1968 Bob 14:e Tvåmansbob

Grenoble 1968 Bob 16:e Fyrmansbob
Sven Martinson Grenoble 1968 Bob 16:e Fyrmansbob
Jan Johansson Sapporo 1972 Bob 11:a Fyrmansbob

Sapporo 1972 Bob 6:a Tvåmansbob
Innsbruck 1976 Bob 16:e Fyrmansbob

Thomas Morghult Sapporo 1972 Bob 11:a Fyrmansbob
Tom Mentzler Sapporo 1972 Bob 11:a Fyrmansbob
Agneta Lindskog Fladvad Innsbruck 1976 Banrodel 18:e Singel damer

Lake Placid 1980 Banrodel 13:e Singel damer
Kenth Rönn Innsbruck 1976 Bob 16:e Fyrmansbob

Innsbruck 1976 Bob 9:a Tvåmansbob
Lake Placid 1980 Bob DQ Fyrmansbob
Lake Placid 1980 Bob 15:e Tvåmansbob

Leif Johansson Innsbruck 1976 Bob 16:e Fyrmansbob
Michael Gårdebäck Innsbruck 1976 Banrodel 14:e Dubbel

Innsbruck 1976 Banrodel 17:e Singel herr
Nils Vinberg Innsbruck 1976 Banrodel 14:e Dubbel

Innsbruck 1976 Banrodel 21:a Singel herr
Stefan Kjernholm Innsbruck 1976 Banrodel 15:e Singel herr

Lake Placid 1980 Banrodel 12:a Dubbel
Lake Placid 1980 Banrodel 18:e Singel herrar

Veronica Nelsson (Holmsten) Innsbruck 1976 Banrodel 15:e Singel damer
Annelie Gomo (Näsström) Lake Placid 1980 Banrodel 19:e Singel damer
Göran Åslev Lake Placid 1980 Bob DNS Fyrmansbob
Kenneth Eriksson (Holm) Lake Placid 1980 Banrodel 12:a Dubbel
Peter Jansson Lake Placid 1980 Bob DQ Fyrmansbob



Svenska kälksportare i Olympiska spel fortsättning
Namn Olympiska spel Idrott Resultat
Runald Beckman Lake Placid 1980 Bob DQ Fyrmansbob
Charlotte Stenqvist (Dahlberg) Sarajevo 1984 Banrodel 16:e Singel damer
Fredrik Wickman Sarajevo 1984 Banrodel 19:e Singel herrar
Nils Stefansson Sarajevo 1984 Bob 21:a Fyrmansbob

Sarajevo 1984 Bob 19:e Tvåmansbob
Tommy Björnkvist Sarajevo 1984 Bob 21:a Fyrmansbob
Ulf Åkerblom Sarajevo 1984 Bob 21:a Fyrmansbob
Anders Näsström Calgary 1988 Banrodel 25:a Singel herrar
Mikael Holm Calgary 1988 Banrodel 20:e Singel herrar

Albertville 1992 Banrodel 14:e Singel herrar
Lillehammer 1994 Banrodel 12:a Singel herrar
Nagano 1998 Banrodel 11:a Singel herrar

Per-Anders von Scheele (Persson) Calgary 1988 Bob 14:e Tvåmansbob
Per Peterson Calgary 1988 Bob DNS Tvåmansbob
Rolf Åkerström Calgary 1988 Bob 14:e Tvåmansbob
Carl-Johan Lindqvist Albertville 1992 Banrodel 6:a Dubbel

Lillehammer 1994 Banrodel 13:e Dubbel
Hans Kohala Albertville 1992 Banrodel 6:a Dubbel

Lillehammer 1994 Banrodel 13:e Dubbel
Anders Söderberg Lillehammer 1994 Banrodel 13:e Singel herrar

Nagano 1998 Banrodel 21:a Singel herrar
Nagano 1998 Banrodel 12:a Dubbel
Salt Lake City 2002 Banrodel 28:a Singel herrar
Salt Lake City 2002 Banrodel DNF Dubbel

Bengt Walden Lillehammer 1994 Banrodel 17:e Singel herrar
Nagano 1998 Banrodel 19:e Singel herrar
Nagano 1998 Banrodel 12:a Dubbel
Salt Lake City 2002 Banrodel 23:a Singel herrar
Salt Lake City 2002 Banrodel DNF Dubbel

Fredrik Gustafsson Lillehammer 1994 Bob 17:e Fyrmansbob
Lillehammer 1994 Bob 22:a Tvåmansbob

Hans Byberg Lillehammer 1994 Bob 17:e Fyrmansbob
Lillehammer 1994 Bob 22:a Tvåmansbob

Jari Ketola Lillehammer 1994 Bob DNS Fyrmansbob
Lillehammer 1994 Bob DNS Tvåmansbob

Jörgen Kruse Lillehammer 1994 Bob 17:e Fyrmansbob
Lennart Westermark Lillehammer 1994 Bob 17:e Fyrmansbob
Karin Olsson Salt Lake City 2002 Bob 14:e Tvåmansbob damer
Lina Engren Salt Lake City 2002 Bob 14:e Tvåmansbob damer
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JÄTTEN - SVERIGES MESTE OLYMPIER

Carl-Erik Eriksson föddes i Stockholm den 20 maj 1930. Han representerade  
föreningarna BK Sankt Erik och Djurgårdens IF under sin aktiva karriär. Carl-Erik 
började sin idrottskarriär som skidåkare. 1957 var han i Garmisch Partenkirchen på 
skidresa. På samma ort fanns även det svenska boblaget som efter en krasch hade 
reducerat manskapet från fyra till tre. Carl-Erik tillfrågades och tackade ja till den 
uppkomna platsen i boben. Efter den dagen la han skidorna på hyllan.

Det var under träningslägret i Garmisch Par-
tenkirchen som den blott 173 centimeter långe 
Carl-Erik skulle erhålla sitt smeknamn ”Jätten”. 
I samband med att boben skulle lyftas ut ur 
garaget hamnade Carl-Erik ensam på ena sidan 
av den 270 kilo tunga pjäsen och övriga tre lag-
kamrater på den andra. Detta fångades på bild 
av en tysk tidning som slog fast att svenskarna 
måste ha en jätte med sig i laget då han själv 
lyfter det som kräver tre man på andra sidan.
 
Carl-Erik deltog i sex raka olympiska vinterspel 
(Innsbruck 1964, Grenoble 1968, Sapporo 1972, 
Innsbruck 1976, Lake Placid 1980, Sarajevo 
1984), vilket han var först i världen att göra. 
Han är ännu ensam av svenska vinterolympier 

att lyckas med denna enastående bedrift. Bland 
sommarolympier finns det fyra svenskar som 
deltagit i hela sju olympiader. Kerstin Palm (fäkt-
ning 1964-1988), Ragnar Skanåker (Skyttesport 
1972-1996), Jörgen Persson (Bordtennis 1988-
2012) och Tinne Wilhelmsson-Silfvén (Ridsport 
1992-2016). 

Debuten i olympiska sammanhang gjordes i In-
nsbruck 1964 för ”Jätten”. Bob var åter på pro-
grammet efter ett kort uppehåll 1960 då arrang-
örerna i Squaw Valley inte kunde frambringa 
en anläggning för bob- och rodelsporterna. I 
Innsbruck skulle bobtävlingarna avgöras i den 
nybyggda banan i Igls som invigdes på VM 1963. 
Banan var erkänt snabb och skördade även sina 
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offer. Bland annat skadades det svenska anka-
ret Gunnar Åhs på VM efter en svensk krasch 
och missade därmed OS. Under träningen inför 
OS-tävlingarna förolyckades engelsmannen 
Skrzykecki. 

I samtliga olympiader har ”Jätten” deltagit i 
både tvåmans- och fyrmansbob, förutom i Gre-
noble 1968 då det var fullt fokus på tvåmansbo-
ben. I Alpe d’Huez, på 2000 meters höjd i total 
avskildhet från resten av OS cirkusen, avgjordes 
bobtävlingarna. Den riktiga OS-känslan infann 
sig inte tyckte Eriksson som saknade den ge-
mensamma OS-byn. 

Carl-Erik bildade duo tillsammans med Erik 
Wennerberg. Ytterligare en svensk bob var med 
och den bemannades av Rolf Höglund och Börje 
Hedblom som blev bästa blågula team med en 
14:e plats. För firma Eriksson/Wennerberg blev 
det en 18:e plats.  

I Sapporo 1972 skulle den bästa OS-placeringen 
för Carl-Erik komma i tvåmansbob tillsammans 
med Jan Johansson. En sjätteplats som beskrivs 
som en av bobsportens dittills största överrask-
ningar. Den fina placeringen kan dels vara resul-
tatet av den startanläggning Carl-Erik själv byggt 
hemma på Svartsjölandet, dels det faktum att 
boben som kördes var lånad från toppnationen 
Italien. Efter framgången var förväntningarna 
stora på nya framskjutna placeringar i fyrmans-
boben. Men det beryktade Sapporo-vädret 
kom emellan. Efter sex ekipage låg snön i stora 
drivor i banan och spolierade så klart alla möj-
ligheter till framskjutna placeringar för Sverige 
och övriga med högre startnummer. 

På OS i Innsbruck 1976 utsågs Eriksson till 
svensk fanbärare på invigningen. Han mar-
scherade först i den 53 personer stora svenska 
truppen in på invigningsområdet vid hopp-
backen Bergisel till jublet av 60 000 åskådare. 
Resultatmässigt blev det 16:e plats av 21 star-
tande i fyrmansboben och en fin niondeplats 
i tvåmansboben tillsammans med sprintern 
Kenth Rönn.  

1980 i Lake Placid blev ett dramatiskt OS för 
Eriksson och de övriga svenska bobåkarna. I 
tvåmansbobens andra av totalt fyra åk råkade 

bromsaren Kenth Rönn komma åt ”Jättens” 
hjälm så att den trycktes ner i pannan med 
resultatet att glasögonen helt immade igen. Pi-
loten Eriksson rattade därmed boben i nästintill 
blindo i banans nedre del. Resultatet blev däref-
ter och totalt efter fyra åk slutade den svenska 
”tvåan” på en 15:e plats. 

För fyrmansboben gick det klart bättre för 
Carl-Erik tillsammans med Runald Bäckman, 
Peter Jansson och Kenth Rönn. Efter de två 
första åken låg svenskarna på en sensationell 
femteplats. I tredje åket föll man tillbaka en 
placering till sjätte. I det sista åket satsade man 
allt och det slutade med spelens värsta olycks-
tillbud. Boben slog runt i elfte kurvan och Kenth 
Rönn slungades ur när hastigheten var cirka 140 
kilometer i timmen. 

Efter ett 50-tal meter kanandes på sida kom bo-
ben upp på rätt köl igen och passerade mållinjen 
med endast tre blågula åkare sittandes i. Tyvärr 
slutade det därför med en diskvalificering. 
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Karriären avslutades efter spelen i Sarajevo 
1984. Resultaten var blygsamma 19:e i två-
mansboben och 21 i fyrmansboben. Men be-
driften att ha deltagit i sex raka olympiska spel 
fullbordades av den då 54 årige ”Jätten” som 
skrevs in i historieböckerna för all framtid. 

Många minns kanske också ”Jättens” känne-
tecken i banan, nämligen att boben framfördes 
iklädd skjorta och slips. Återigen är det i Gar-
misch Partenkirchen det börjar med att bagaget 
inte kom fram i tid så Carl-Erik fick helt enkelt 
köra i kläderna han hade på sig. Tidningarna 

uppmärksammade det hela och fenomenet var 
här för att stanna.  

Även efter att den egna idrottskarriären avslu-
tats var Carl-Erik fortsatt involverad i svensk 
kälksport. Han fanns bland annat med som 
ledamot i förbundsstyrelsen fram till förbunds-
mötet 2010 då han avböjde omval. 

På förbundsmötet 2018 tilldelades Carl-Erik 
förbundets högsta förtjänsttecken i guld för 
sina insatser av bestående värde för svensk 
kälksport. 
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SVENSKA BOBSLEIGHFÖRBUNDET 1949-1971
År/Period Namn Ort
1949-1950 Johan Sande Jr Stockholm
1950-1951 Johan Sande Jr Stockholm
1951-1952 Johan Sande Jr Stockholm
1952-1953 Johan Sande Jr Stockholm
1953-1954 Johan Sande Jr Stockholm
1954-1955 Johan Sande Jr Stockholm
1955-1956 Johan Sande Jr Stockholm
1956-1957 Nils Landgren Stockholm
1957-1958 Nils Landgren Stockholm
1958-1959 Nils Landgren Stockholm
1959-1960 Kjell Holmström Stockholm
1960-1961 Kjell Holmström Stockholm
1961-1962 Nils Landgren Stockholm
1962-1963 Nils Landgren Stockholm
1963-1964 Nils Landgren Stockholm
1964-1965 Nils Landgren Stockholm
1965-1966 Gunnar Garpö Stockholm
1966-1967 Gunnar Garpö Stockholm
1967-1968 Bengt Jäderholm Bromma
1968-1969 Bengt Jäderholm Bromma
1969-1970 Carl Albert Ledin Bromma
1970-1971 Carl Albert Ledin Bromma

FÖRBUNDETS ORDFÖRANDEN GENOM TIDERNA

Förteckningen med förbundsordföranden genom tiderna är sammanställd utifrån 
verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll. Totalt har förbundet haft 12 olika 
ordföranden under sin 72-åriga historia. En kvinna och elva män. 

SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET 1971-2017
År/Period Namn Ort
1971-1972 Carl Albert Ledin Bromma
1972-1973 Björn Walden Saltsjöbaden
1973-1974 Björn Walden Saltsjöbaden
1974-1975 Björn Walden Saltsjöbaden
1975-1976 Björn Walden Saltsjöbaden
1976-1977 Björn Walden Saltsjöbaden
1977-1978 Björn Walden Saltsjöbaden
1978-1979 Björn Walden Saltsjöbaden
1979-1980 Björn Walden Saltsjöbaden
1980-1981 Björn Walden Saltsjöbaden
1981-1982 Björn Walden Saltsjöbaden

64



Svenska Bob och Rodelförbundet 1971-2017 fortsättning
1982-1983 Björn Walden Saltsjöbaden
1983-1984 Björn Walden Saltsjöbaden
1985-1986 Björn Walden Saltsjöbaden
1986-1987 Björn Walden Saltsjöbaden
1987-1988 Björn Walden Saltsjöbaden
1988-1989 Björn Walden Saltsjöbaden
1989-1990 Björn Walden Saltsjöbaden
1990-1991 Björn Walden Saltsjöbaden
1991-1992 Björn Walden Saltsjöbaden
1992-1993 Björn Walden Saltsjöbaden
1993-1994 Hans Holmér Solna
1994-1995 Hans Holmér Solna
 19951996 Hans Holmér Solna
1996-1997 Hans Holmér Solna
1997-1998 Hans Holmér Solna
1999 Hans Holmér Trelleborg
2000 Hans Holmér Trelleborg
2001 Hans Holmér Trelleborg
2002 Olof Moen Göteborg
2003 Olof Moen Göteborg
2004 Gunilla Åsberg Spånga
2005 Björn Bergström Enånger
2006 Björn Bergström Enånger
2007 Björn Bergström Enånger
2008 Björn Bergström Enånger
2009-2010 Björn Bergström Enånger
2010-2011 Björn Bergström Enånger
2011-2012 Björn Bergström Enånger
2012-2013 Björn Bergström Enånger
2013-2014 Björn Bergström Enånger
2014-2015 Björn Bergström Enånger
2015-2016 Björn Bergström Enånger
2016-2017 Björn Bergström Enånger

SVENSKA KÄLKSPORTFÖRBUNDET 2017-2021
År/Period Namn Ort
2017-2018 Björn Bergström Enånger
2018-2019 Hasse Abrahamson Karlstad
2019-2020 Hasse Abrahamson Karlstad
2020-2021 Hasse Abrahamson Karlstad
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SM-VINNARE GENOM TIDERNA

Officiella Svenska Mästerskap i kälksporter har genomförts sedan 1963. Nedan 
följer en förteckning över svenska mästare i idrotterna Alpinrodel, Banrodel, Bob, 
Naturrodel och Skeleton. Observera att det endast gäller seniormästerskap.  
 
Förteckningen bygger på ihopsamlad data från resultatlistor, verksamhetsberättelser och tidnings-
artiklar. Vissa år har SM tävlingar inte kunnat genomföras, av olika anledningar. Men för vissa årtal 
sviktar det historiska materialet varvid det är osäkert om tävlingar genomfördes, vilka som deltog 
och vem som vann. Förteckningen kan således inte göra anspråk på att vara heltäckande.

Alpinrodel Herr Singel
År Mästare Förening
20131 Anders Fladvad Saltsjöbadens RK
2014 Christopher Fladvad Umeå RK
2015 Michael Törnquist Lidingö RC
2016 Anders Fladvad Saltsjöbadens RK
2017 Ingen tävling
2018 Anders Fladvad Saltsjöbadens RK
2019 Christopher Fladvad Umeå RK
2020 Ingen tävling

Alpinrodel Dam Singel
År Mästare Förening
20131 Ann Kiesbye Kohala Saltsjöbadens RK
2014 Tove Olofsson Umeå RK
2015 Tove Olofsson Umeå RK
2016 Tove Olofsson Umeå RK
2017 Ingen tävling
2018 Tove Olofsson Umeå RK
2019 Tove Olofsson Umeå RK
2020 Ingen tävling

1 SM-tävlingarna 2013 genomfördes under benämningen Sportrodel i Persåsen

Banrodel Herr Singel
År Mästare Förening
19622 Björn Walden Saltsjöbadens RK
1963 Ivar T:son Bjare Saltsjöbadens RK
1964 Ingen tävling
1965 Per-Ulf Helander Stockholms RK
1966 Per-Ulf Helander Stockholms RK
1967 Hans Sahlin Arta Bobklubb
1968 Per-Ulf Helander Stockholms RK
1969 Jan Nilsson Arta BK

66



Banrodel Herr Singel fortsättning
1970 Hans Sahlin Arta BK
1971 Hans Sahlin Arta BK
1972 Bengt Ohlsson Saltsjöbadens RK
1973 Ray Lindfors Saltsjöbadens RK
1974 Michael Gårdebäck Saltsjöbadens RK
1975 Stefan Kjernholm Blackebergs BC
1976 Michael Gårdebäck Saltsjöbadens RK
1977 Michael Gårdebäck Saltsjöbadens RK
1978 Michael Gårdebäck Saltsjöbadens RK
1979 Stefan Kjernholm Blackebergs BC
1980 Stefan Kjernholm Blackebergs BC
1981 Stefan Kjernholm Blackebergs BC
1982 Michael Carlsson Saltsjöbadens RK
1983 Anders Näsström Hammarstrands RK
1984 Anders Näsström Hammarstrands RK
1985 Anders Näsström Hammarstrands RK
1986 Anders Näsström Hammarstrands RK
1987 Mikael Holm Blackebergs BC
1988 Mikael Holm Blackebergs BC
1989 Anders Näsström Hammarstrands RK
1990 Stefan Andersson Saltsjöbadens RK
1991 Ingen tävling
1992 Mikael Holm Stockholms RK
1993 Mikael Holm Stockholms RK
1994 Anders Söderberg Bydalens KRK
1995 Mikael Holm Stockholms RK
1996 Mikael Holm Stockholms RK
1999 Mikael Holm Stockholms RK
2000 Anders Söderberg Bydalens KRK
2003 Bengt Walden
2016 Svante Kohala Skärgårdens RKK
2017 Svante Kohala Skärgårdens RKK
2018 Svante Kohala Skärgårdens RKK
2019 Svante Kohala Skärgårdens RKK
2020 Svante Kohala Skärgårdens RKK

2 Riksmästerskap
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Banrodel Herr Dubbel
År Mästare Förening
1969 Ivar T:son Bjare, Bo Lindbergh Saltsjöbadens RK
1970 Ivar T:son Bjare, Bo Lindbergh Saltsjöbadens RK
1971 Ivar T:son Bjare, Bo Lindbergh Saltsjöbadens RK
1972 Ray Lindfors, Bengt Ohlson Saltsjöbadens RK
1973 Ray Lindfors, Bengt Ohlson Saltsjöbadens RK
1974 Ray Lindfors, Bengt Ohlson Saltsjöbadens RK
1975 Ray Lindfors, Bengt Ohlson Saltsjöbadens RK
1976 Ivar T:son Bjare, Bo Lindbergh Saltsjöbadens RK
1977 Stefan Kjernholm, Kenneth Holm Blackebergs BC
1978 Michael Gårdebäck, Mats Johansson Saltsjöbadens RK
1979 Stefan Kjernholm, Kenneth Holm Blackebergs BC
1980 Stefan Kjernholm, Kenneth Holm Blackebergs BC
1981 Stefan Kjernholm, Kenneth Holm Blackebergs BC
1982 Östen Nilsson, Finn Solén Hammarstrands RK
1983 Ingen tävling
1984 Östen Nilsson, Jonny Norlander Hammarstrands RK
1985 Hans Kohala, Kenneth Hjelm Saltsjöbadens RK
1986 Östen Nilsson, Jonny Norlander Hammarstrands RK
1987 Tommy Brissman, Michael Holm Stockholms RK , 

Blackebergs BK
1988 Tommy Brissman, Jonas Regnell Stockholms RK
1989 Hans Kohala, Stefan Andersson Saltsjöbadens RK
1990 Tommy Brissman, Jonas Regnell Saltsjöbadens RK
1991 Ingen tävling
1992 Hans Kohala, Calle Lindqvist Saltsjöbadens RK
1993 Hans Kohala, Calle Lindqvist Saltsjöbadens RK
1994 Mikael Holm, Bengt Walden Saltsjöbadens RK
1995 Ingen tävling 
1996 Mikael Holm, Bengt Walden Saltsjöbadens RK

Banrodel Herr Lag
År Mästare Förening
19622 Björn Walden, Ivar T:son Bjare, Svante Walden Saltsjöbadens RK
1963 Björn Walden, Ivar T:son Bjare, Svante Walden Saltsjöbadens RK
1964 Ingen tävling
1965 Per-Ulf Helander, Göran Pettersson, Claes-Olov Colhag Stockholms RK
1966 Per-Ulf Helander, Birger Hoff, Per Funke Stockholms RK
1967 Per-Ulf Helander, Birger Hoff, Per Funke Stockholms RK
1968 Per-Ulf Helander, Birger Hoff, Per Funke Stockholms RK
1969 Jan Nilsson, Kent Olofsson, Sven-Erik Robertsson Arta BK
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Banrodel Herr Lag fortsättning
1970 Hans Sahlin, Ivar T:son Bjare, Bill Lindfors Saltsjöbadens RK
1971 Hans Sahlin, Ivar T:son Bjare, Bo Lindbergh Saltsjöbadens RK
1972 Bengt Ohlsson, Michael Gårdebäck, Bo Lindbergh Saltsjöbadens RK
1973 Ingen tävling
1974 Michael Gårdebäck, Ray Lindfors, Bengt Ohlsson Saltsjöbadens RK
1975 Michael Gårdebäck, Bo Lindbergh, Ray Lindfors Saltsjöbadens RK
1976 Michael Gårdebäck, Bo Lindbergh, Ivar T:son Bjare Saltsjöbadens RK
1977 Michael Gårdebäck, Per Fladvad, Lennart Lindskog Saltsjöbadens RK
1978 Per Haugen, Per Ove Wedin, Anders Granqvist Hammarstrands RK
1979 Östen Nilsson, Per Ove Wedin, Anders Granqvist Hammarstrands RK
1980 Fredrik Wickman, Lennart Lindskog, Hans Carlsson Saltsjöbadens RK
1981 Michael Carlsson, Lennart Lindskog, Fredrik Wickman Saltsjöbadens RK
1982 Michael Carlsson, Fredrik Wickman, Michael Gårdebäck Saltsjöbadens RK
1983 Anders Näsström, Erik Andersson, Mats Engström Hammarstrands RK
1984 Fredrik Wickman, Thomas Karlsson, Lennart Lindskog Saltsjöbadens RK
1985 Anders Näsström, Erik Andersson, Mats Engström Hammarstrands RK
1986 Anders Näsström, Mats Engström, Östen Nilsson Hammarstrands RK
1987 Ingen tävling
1988 Hans Kohala, Anders Söderberg, Johan Ahlberg Saltsjöbadens RK
1989 Hans Kohala, Pablo Garcia, Mika Kotanen Saltsjöbadens RK
1990 Stefan Andersson, Hans Kohala, Bengt Walden Saltsjöbadens RK
1991 Ingen tävling
1994 Bengt Walden, Johan Ahlberg, Rickard Walden Saltsöbadens RK

2 Riksmästerskap
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Banrodel Dam Singel
År Mästare Förening
19622 Gunbritt Lundkvist Stockholms RK
1963 Gunbritt Lundkvist Stockholms RK
1964-
1967

Ingen tävling

1968 Helju Rumma Stockholms RK
1969 Berit Salomonsson Arta BK
1970 Berit Salomonsson Hammarstrands RK
1971 Berit Salomonsson Hammarstrands RK
1972 Agneta Lindskog Saltsjöbadens RK
1973 Veronica Holmsten Stockholms RK
1974 Veronica Holmsten Stockholms RK
1975 Agneta Lindskog Saltsjöbadens RK

1976 Agneta Lindskog Saltsjöbadens RK
1977 Eva Dahlberg Saltsöbadens RK
1978 Agneta Lindskog Saltsjöbadens RK
1979 Agneta Lindskog Saltsjöbadens RK
1980 Agneta Lindskog Saltsjöbadens RK
1981 Anneli Näsström Hammarstrands RK
1982 Lotta Dahlberg Saltsjöbadens RK
1983 Lotta Dahlberg Saltsjöbadens RK
1984 Lotta Dahlberg Saltsjöbadens RK
1985 Ulrika Olofsson Hammarstrands RK
1986 Maria Olofsson Hammarstrands RK
1987 Elisabeth Andersson Hammarstrands RK
1988 Elisabeth Andersson Hammarstrands RK
1989-
1991

Ingen tävling

1994 Maria Olofsson Hammarstrands RK
1995-
2002

Ingen tävling

2003 Bodil Pettersson Hammarstrands RK
2017 Tove Kohala Skärgårdens RKK
2018 Kajsa Hjelm Söderberg Skärgårdens RKK
2019 Tove Kohala Skärgårdens RKK
2020 Tove Kohala Skärgårdens RK

2 Riksmästerskap
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Banrodel Dam Lag
År Mästare Förening
1970 Agneta Lindskog, Ulla Marianne Almström, Annmari Holmberg Saltsjöbadens RK
1971 Agneta Lindskog, Ulla Marianne Almström, Annmari Holmberg Saltsjöbadens RK
1972 Agneta Lindskog, Eva Carlsson, Eva Dahlberg Saltsjöbadens RK
1973 Ingen tävling 
1974 Ingen tävling
1975 Ingrid Andersson, Astrid Hammargården, Anneli Näsström Hammarstrands RK
1976 Astrid Hammargården, Anneli Näsström, Ingrid Andersson Hammarstrands RK
1977 Eva Lindström, Anneli Näsström, Ingrid Andersson Hammarstrands RK
1978 Agneta Lindskog, Eva Dahlberg, Maria Wikström Saltsjöbadens RK
1979 Agneta Lindskog, Eva Dahlberg, Gunilla Nilsson Saltsjöbadens RK
1980 Agneta Lindskog, Lotta Dahlberg, Gunilla Nilsson Saltsjöbadens RK 
1981 Anneli Näsström, Eva Lindström, Maria Olofsson Hammarstrands RK
1982-
2020

Ingen tävling

Bob 2-mans
År Mästare Förening
1964 Runo Olofsson, Hans Sohlström Arta BK
1965 Carl-Erik Eriksson, Erik Wennerberg Djurgårdens IF
1966 Carl-Erik Eriksson, Erik Wennerberg Djurgårdens IF
1967 Rolf Höglund, Börje Hedblom Stockholms BK
1968 Carl-Erik Eriksson, Erik Wennerberg Djurgårdens IF
1969 Rolf Höglund, Börje Hedblom BK S:t Erik
1970 Carl-Erik Eriksson, Leif Johansson Djurgårdens IF
1971-
1991

Ingen tävling 

1992 Fredrik Gustavsson, Jari Ketola BK S:t Erik
1993 Fredrik Gustavsson, Hans Byberg BK S:t Erik
1994 Fredrik Gustavsson, Hans Byberg BK S:t Erik
1995-
1996

Ingen tävling 

1997 Stefan Bernhardtz, Tomas Leandersson Göteborgs BK
1999 Peter Jadesjö, Joakim Lindstrup Göteborgs BK
2000-
2012

Ingen tävling

2013 Jesper Gustavsson, Carl Kamm Västerås BK
2014 Jesper Barli, Arvid Rapp Vitsippsdalens SK
2015-
2020

Ingen tävling
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Bob 4-mans
År Mästare Förening
1993 Fredrik Gustavsson, Hans Byberg, Ulf Tedebark, Jari Ketola BK S:t Erik

Naturrodel Herr Singel
År Mästare Förening
1979 Anders Fladvad Saltsjöbadens RK
1980 Bengt Myckelberg Saltsjöbadens RK
1983 Anders Fladvad Saltsjöbadens RK
1984 Per Vinberg Saltsjöbadens RK
1985 Johan Myrvoll Järfälla RK
1986 Johan Myrvoll Järfälla RK
1987 Lars-Åke Sandström  Borlänge RK
1988 Johan Myrvoll Järfälla RK
1989 Johan Myrvoll Järfälla RK
1990 Johan Myrvoll Järfälla RK
1991 Johan Myrvoll Järfälla RK
1992 Ingen tävling
1993 Michael Törnqvist Lidingö RC
1994 Michael Törnqvist Lidingö RC
1995 Michael Törnqvist Lidingö RC
1996 Michael Törnqvist Lidingö RC
1997 Michael Törnqvist Lidingö RC
1998 Michael Törnqvist Lidingö RC
1999 Michael Törnqvist Lidingö RC
2000 Michael Törnqvist Lidingö RC
2001 Michael Törnqvist Lidingö RC
2002 Michael Törnqvist Lidingö RC
2003 Michael Törnqvist Lidingö RC
2004 Michael Törnqvist Lidingö RC
2006 Michael Törnqvist Lidingö RC
2007-
2009

Ingen tävling

2010 Daniel Novik Lidingö RC
2011 Michael Törnqvist Lidingö RC
2012-
2020

Ingen tävling 
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Naturrodel Herr Dubbel
År Mästare Förening
1979 Vinberg, Ekström Saltsjöbadens RK
1980 Anders Fladvad, Fredrik Wickman Saltsjöbadens RK
1983 Ekström, Lindskog Saltsjöbadens RK
1984 Bengt Myckelberg, Dick Holmén Saltsjöbadens RK
1985 Johan Myrvoll, Lars Åke Sandström Järfälla RK, Borlänge 

RK
1986 Johan Myrvoll, Lars Åke Sandström Järfälla RK, Borlänge 

RK
1987 Johan Myrvoll, Lars Åke Sandström Järfälla RK, Borlänge 

RK
1988 Johan Myrvoll, Lars Åke Sandström Järfälla RK, Borlänge 

RK
1989 Johan Myrvoll, Lars Åke Sandström Järfälla RK, Borlänge 

RK
1990 Ingen tävling
1991 Anton Karlsson, Albert Karlsson Borlänge RK
2012-
2020

Ingen tävling 

Naturrodel Herr Lag
År Mästare Förening
1979 Fladvad, Vinberg, Myckelberg Saltsjöbadens RK
1980 Bengt Myckelberg, Fredrik Wickman, Anders Fladvad Saltsjöbadens RK
1985 Johan Myrvoll, Lars-Erik Mickos, Tomas Walfridsson Järfälla RK
1987 Johan Myrvoll, Lars-Erik Mickos, Tomas Walfridsson Järfälla RK
1988 Johan Myrvoll, Lars-Erik Mickos, Goran Kiprovski Järfälla RK
1989 Johan Myrvoll, Lars-Erik Mickos, Per Vinberg Järfälla RK
1990 Johan Myrvoll, Lars-Erik Mickos, Magnus Andersson Järfälla RK
1991 Albert Kalrsson, Lars Åke Sandström Borlänge RK
1992 Ingen tävling
1993-
1994

Ingen tävling

1995 Michael Törnquist, Mikael Christersson, Calle Larsson Lidingö RC
1996-
2020

Ingen tävling
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Naturrodel Dam Singel
År Mästare Förening
1980 Gun-Britt Sundström Stockholms RK
1983 Ing-Mari Bigert Järfälla RK
1984 Gun-Britt Sundström Stockholms RK
1985 Ing-Mari Bigert Järfälla RK
1986 Ing-Mari Bigert Järfälla RK
1987 Ing-Mari Bigert Järfälla RK
1988 Ing-Mari Bigert Järfälla RK
1989 Carina Solhag Borlänge RK
1990 Carina Solhag Borlänge RK
1991 Sophie Larsson Lidingö RC
1992 Ingen tävling
1993 Sophie Larsson Lidingö RC
1994 Carina Solhag Borlänge RK
1995 Carina Solhag Borlänge RK
1996 Jenny Hultman Järfälla RK 
1997-
2006

Ingen tävling 

2017-
2020

Ingen tävling

Skeleton Herr
År Mästare Förening
2010 Linus Ottosson Lidingö RC
2011 Daniel Hedblad Västerås BK
2012 Rasmus Ottosson Vitsippsdalens SK
2013 Linus Ottosson Vitsippsdalens SK
2014 Rasmus Ottosson Vitsippsdalens SK
2015 Linus Ottosson Vitsippsdalens SK
2016 Linus Ottosson Vitsippsdalens SK
2017 Ingen tävling
2018 Rasmus Ottosson Vitsippsdalens SK
2019 Linus Ottosson Vitsippsdalens SK
2020 Linus Ottosson Vitsippsdalens SK

74



Skeleton Dam
År Mästare Förening
2011 Åsah Hellenius Vitsippsdalens SK
2012 Alexandra Lundström Västerås BK
2013 Åsah Hellenius Vitsippsdalens SK
2014 Josefin Sjöström Vitsippsdalens SK
2015 Sandra Andriainen Vitsippsdalens SK
2016 Sandra Andriainen Vitsippsdalens SK
2017 Ingen tävling
2018 Ingen tävling 
2019 Joanna Lahovary Olsson Vitsippsdalens SK
2020 Sandra Andriainen Vitsippsdalens SK
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Styrelsen ger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-05-05 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamhetens art och inriktning
Svenska Kälksportförbundet är en ideell förening vars ändamål är att företräda, utveckla och skapa 
förutsättningar för kälksport i Sverige och internationell på sådant sätt att den står i överrens- 
stämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.
Svenska Kälksportförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som genomförs årligen.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets ingång var 16 idrottsföreningar medlemmar i förbundet. Siffran är oför- 
ändrad vid verksamhetsårets slut.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
Förbundsmöte genomfördes den 3 oktober digitalt, för första gången i förbundets historia. 22 
mötesdeltagare varav nio ombud. Hasse Abrahamson valdes om till förbundets ordförande. Utöver 
sedvanliga beslut bestämde även mötet att bifalla förbundsstyrelsen förslag om att verkställa upp-
lösningen av förbundet och att utse förbundsstyrelsen till likvidatorer. 17 juni genomfördes avslut-
ningsmöte och därmed är förbundet upplöst.

På Skridskoförbundets extra årsmöte den 13 september röstade medlemsföreningarna igenom 
styrelsens förslag om ett samgående med Kälksportförbundet. Det betyder att svensk skridsko- och 
kälksport från och med 1 januari 2021 kommer att samla 11 idrotter inom samma organisation. 
Hela verksamheten och alla tillgångar är överförda till Svenska Skridskoförbundet. 11 av 16 fören-
ingar har ansökt och beviljats medlemskap i Svenska Skridskoförbundet.

Sportsligt har det på flera håll varit ett framgångsrikt år för Svensk Kälksport. Internationellt har det 
tävlats i banrodel, parabob och skeleton. I banrodel har Sverige har haft representation på samtliga 
världscuptävlingar och mästerskap på herr- och damsidan. Svante Kohala lyckades kvala in till samtliga 
huvudtävlingar och Tove Kohala kvalade in till tre. Sverige fortsätter att klättra på världsrankingen. 
Sebastian Westin-Viippola lyckades med den historiska bedriften att vinna hela den totala världs-
cupen i parabob. Första gången detta sker i svensk kälksports historia! Tre världscupsegrar, EM guld 
och VM brons blev några av resultaten. I skeleton har fyra aktiva tävlat under säsongen. Lovisa 
Ewald gjorde världscupdebut i Sankt Moritz och Christofer Eriksson tog hem segern i Öppna Tjeck-
iska Startmästerskapen. Leslie Stratton har under säsongen endast tävlat i NAC då resande mellan 
Nordamerika och Europa varit svårt under säsongen. Det blev bland annat en 3:e plats i Park City.

I alpinrodel har inga nationella tävlingar genomförts under säsongen på grund av coronapandemin. 
En klar negativ trend för idrottens utveckling. Det har dock åkts alpinrodel regelbundet under  
säsongen i flera föreningar vilket är glädjande. Intenationellt har goda samtal förts med FIL att  
expandera alpinrodel till andra länder.

I Snowracer Cup hann två tävlingar genomföras, i Skellefteå och Gällö, innan nya allmänna råd från 
Folkhälsomyndigheten satte stopp för all tävling.

På grund av coronapanemin har inga SM tävlingar genomförts under säsongen.
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Under verksamhetsåret har flera positiva framstötar gjorts på anläggningsfronten för kälksport. 
Återuppstarten av banan i Hammarstrand har inneburit en möjlighet till träning och tävling på 
hemmaplan för föreningar och aktiva. En projektgrupp jobbar vidare med utvecklingen. 

Persåsens Skid- och Kälkklubb är i uppstarten av ett anläggningsprojekt som innebär ökad tillgäng-
lighet av Persåsbacken. Bland annat ska den branta liftgatan bli enklare att åka i. 

Naturrodelbanan på Lidingö har utvecklats med nya plank, belysning och infrastruktur för vatten- 
försörjning. På sikt är målet artificiell snö och is för att säkerställa driften. En arbetsgrupp har  
jobbat med uppdraget att få till en startanläggning för bob, rodel och skeleton. Arbetet fortgår.

Ekonomisk flerårsöversikt

Flerårsöversikt
2020–2021 2019–2020 2018–2019 2017–2018

Nettoomsättning 1 457 612 2 260 801 1 763 725 2 746 199
Årets resultat 350 136 191 360 -628 250 644 559
Eget kapital 0 1 126 475 835 115 1 463 366
Soliditet i procent 0 78 59 78

Förändring i eget kapital
Specifikation av eget kapital 2021-05-05 2020-06-30
Balanserat resultat -350 136 835 115
Årets resultat 350 136 191 360
Ändamålsbestämda medel 0 100 000
Totalt eget kapital 0 1 126 475

Resultatdisposition (belopp i kronor)

Balanserat resultat -350 136
Årets resultat 350 136
Totalt 0

Disponeras för:
Balanseras i ny räkning 0
Summa 0

Förbundets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.



Intäkter NOT 2020–2021 2019–2020
1

Förbundsintäkter 58 275 108 064
Bidrag 2 1 332 837 1 915 035
Medlemsavgift 2 300 6 600
Gåvor 0 0
Övriga intäkter 64 200 231 102
Summa intäkter 1 457 612 2 260 801

Resultaträkning 

Kostnader NOT 2020–2021 2019–2020
Förbundskostnader 4 -155 097 -203 955
Övriga externa kostnader 5 -836 639 -1 216 562
Personalkostnader 3 -396 515 -571 627
Avskrivning materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

 
280 924 -2 519

Övriga kostnader -149 0
Summa kostnader -1 388 251 -1 992 144

NOT 2020–2021 2019–2020
Verksamhetens resultat 69 361 268 657

Resultat från finansiella investeringar NOT 2020–2021 2019–2020
Resultat från övriga värdepapper 0 25 221
Ränteintäkter och liknande poster 0 0
Räntekostnader och liknande poster -149 0
Totalt -149 25 221

NOT 2020–2021 2019–2020
Resultat efter finansiella poster 350 136 291 360

Fördelning av årets resultat NOT 2020–2021 2019–2020
Årets resultat enligt resultaträkningen 350 136 291 360
Utnyttjade ändamålsbestämda medel 0 0
Reservering av ändamålsbestämda medel 0 -100 000
ÅRETS RESULTAT 350 136 191 360

1949-2021



80

Balansräkning tillgångar 

Anläggningstillgångar NOT 2020–2021 2019–2020
Materiella anläggningstillgångar: 
Inventarier 6 0 0
Finansiella anläggningstillgångar: 
Andra långsiktiga fordringar 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar NOT 2020–2021 2019–2020
Kortsiktiga fordringar: 
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Totalt

0
0
0 
0

0
21

0
21

Kortfristiga placeringar:
Övriga kortfristiga placeringar

 
7 0 0

Kassa och bank 0 1 451 138
Summa omsättningstillgångar 0 1 451 159

NOT 2020–2021 2019–2020
Summa tillgångar 0 1 405 249

Balansräkning eget kapital och skulder

NOT 2020–2021 2019–2020
Eget kapital:
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Totalt

0
0
0 
0

835 115
100 000
191 360 

1 126 475
Korfristiga skulder: 
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Totalt

0 
0
0
0

14 491
67 486

242 707
324 684

Summa eget kapital och skulder 0 1 451 159



Tilläggsupplysningar (Noter) 
 
Not 1 - Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar: Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Definition av nyckeltal
• Nettoomsättning: 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
• Soliditet:  

Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.
• Medlemsavgifter: 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet.
• Resultat efter finansiella poster: 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Not 2
Intäkternas fördelning 2020-07-01– 2021-05-05 2019-07-01–2020-06-30 
Bidrag RF  883 468 1 487 964
Medlemsavgifter 2 300 6 600
Licensintäkter 3 075 9 525
Start/Anmälningsavgifter 200 28 539
Sponsring 55 000 70 000
Erhållet personalbidrag 0 0
Bidrag FIL 273 582 301 014
Bidrag IBSF 103 288 93 623
Övriga bidrag 72 500 32 434
Övriga rörelseintäkter 64 200 231 102
Summa 1 457 612 2 260 801
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Not 3 - Anställda och personalomkostnader
 
Personal 2020-07-01–2021-05-05 2019-07-01–2020-06-30
Medelantalet anställda 0,5 1 
Summa 0,5 1

Löner, andra ersättningar & sociala kostnader
Löner och andra ersättningar 186 120 473 582
Summa 186 120 473 582
 
Sociala kostnader 74 153 96 497
Summa 74 153 96 497

Not 4 
Förbundskostnader 2020-07-01–2021-05-05 2019-07-01–2020-06-30
Kongresser 1 200 3 221
Kostnad träning/tävling 78 793 140 966
Övriga kostnader 75 104 59 768
Summa 155 097 203 955

Not 5
Övriga extra kostnader 2020-07-01–2021-05-05 2019-07-01–2020-06-30
Inköp förbrukningsinventarier 7 322 77 086
Hyrbil inkl drivmedel 49 310 158 393
Resekostnader 188 749 216 681
Kost och Logi 331 585 245 000
Tränarkostnader 125 000 245 000
Telefon / datakommunikation / porto 7 685 8 764
Lokalkostnader 25 478 8 399
Förvaltningskostnader 69 330 116 561
Försäkringar 7 055 18 409
Övriga kostnader 25 126 122 269
Summa 836 639 1 216 562  
 
Not 6 - Inventarier, verktyg och installationer 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 2020-07-01–2021-05-05 2019-07-01–2020-06-30
Vid årets början 219 374 219 374
Vid årets slut 219 374 219 374
Ackumulerade avskrivingar enl plan:
Vid årets början -219 374 -219 374
Årets avskrivning anskaffningsvärden 0 0
Summa 0 0

Not 7 - Övriga korfristiga placeringar 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-07-01–2021-05-05 2019-07-01–2020-06-30
Ingående anskaffningsvärde 0 500 000
Försäljningar 0 -500 000
Utgående anskaffningsvärde 0 0
Redovisat värde



Underskrift årsredovisning
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Till förbundsmötet i Svenska Kälksportförbundet, organisationsnummer 802010-3555

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Kälksportförbundet för räkenskapsår 
2020-07-01 – 2021-05-05. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Kälksportförbundets finansiella ställning 
per den 5 maj 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Svenska Kälksportförbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden.

Övriga upplysningar  
Revision av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 9 september 2020 med omodifierade uttalan-
den i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsin-
spektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Kälksportförbundet för räkenskapsår 2020-07-01 – 2021-05-05.
 
Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närma-
re i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Svenska Kälksportförbundet enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma förbundets ekonomiska situation och att tillse 
att förbundets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och förbundets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrel-
seledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet, eller

• på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranle-
da ersättningsskyldighet mot förbundet.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspek-
tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Stockholm enligt datum angivet i digital signatur,

Åke Pettersson  
Auktoriserad revisor



HISTORISK ÖVERSIKT
1949 Svenska Bobsleighförbundet bildas 8 april och blir medlemmar i Fédération Internatio- 
 nale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT). Förbundets förste ordförande är konsul 
 Johan Sande jr.  

1952 Förbundet blir medlemmar i RF. Svensk Kälksport får sina första olympier då nio bobåkare  
 deltar på OS i Oslo 1952.  

1957 FIBT splittras när rodelsporterna bildar ett eget förbund, Féderation Internationale de   
 Luge de Course (FIL). Svenska förbundet är numer medlem av två internationella förbund.
 
1964 Banan i Hammarstrand står klar i sin fulla sträckning (1200 meter). 
 
1967 Första stora internationella tävlingen arrangeras i Hammarstrand. VM i banrodel. 
 
1971 Förbundet byter namn till Svenska Bob och Rodelförbundet.
 
1977 Björn Walden (Saltsjöbadens Rodelklubb) tilldelas Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld.  

1984 Bobpiloten Carl-Erik ”Jätten” Eriksson blir den första idrottaren någonsin att delta i sex   
 raka olympiska spel.  

2004 Förbundets ordförande under 21 år, tillika FIL:s vice President under åtta år, Björn Walden  
 tilldelas FIL:s högsta utmärkelse i guld samt hedersmedlemskap.  

2009 Skeleton inkluderas i förbundet. 

2014 Alpinrodel inkluderas i förbundet och gör premiär på SM-veckan i Umeå. 

2017 Förbundet byter namn till Svenska Kälksportförbundet. Satsning på Alpinrodel och  
 Sledcross innebär uppsving i antal föreningar och aktiva medlemmar. 

2019 Svenska Kälksportförbundet utesluts ur RF från och med första januari 2021 efter beslut  
 på RIM i Jönköping. Bibi Walden (Saltsjöbadens RK, Nämdö RK, Skärgårdens RKK), Ingvar  
 Lindqvist (Lidingö RC) och Bo Näsström (Hammarstrands RK) mottar Riksidrottsförbundets  
 förtjänsttecken i guld.  
 
2020 Svenska Skridskoförbundet röstar för en ändring av sina stadgar som innebär att även   
 kälksportföreningar är välkomna som medlemmar. Svenska Kälksportförbundet beslutar  
 på årsmötet om en upplösning av förbundet.

2021 Michael Törnquist (Lidingö RC) och Thomas Reinelöv (Hammarstrands RK) tilldelas RF:s  
 Förtjänsttecken. Parabobåkaren Sebastian Westin-Viippola blir första svenska kälksportare  
 att vinna den totala världscupen. Svenska Kälksportförbundet  går samman med Svenska   
 Skridskoförbundet den 1 januari. Skridskoförbundet blir där med det samlade organet   
 för kälksport i Sverige. Svenska Kälksportförbundets sista möte med medlemsföreningarna 
 hålls den 17 juni 2021 och efter det upphör förbundet att existera.
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