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Svenska Skridskoförbundet bildas 1904 och har sedan 
dess varit det högsta nationella organet för svensk 
skridskosport. 1945 skiljs konståkningen från Svenska 
Skridskoförbundet och bildar ett eget förbund. Under 
åren adderas idrotter som Short Track, Inline Speed- 
skating och Roller Derby in i verksamheten.  
 
Förändring har varit ett konstant tillstånd i förbundets 
historia. Med förbundets dynamiska historia i åtanke var 
det kanske föga överraskande att medlemsföreningarna 
under ett extra årsmöte i september 2020 beslutade att 
välkomna kälksporterna in i gemenskapen från 1 januari 
2021. 

Under det ordinarie årsmötet 2021 kom nästa omvälvan-
de förändringar när medlemsföreningarna beslutade att 
förbundets nya officiella namn ska vara Svenska Skrid-
sko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet samt röstade igenom 
helt nya stadgar. För enkelhetens skull kallar vi oss för 
SweSports när vi pratar om vår verksamhet. 

Denna verksamhetsberättelse avhandlar det första av 
SweSports verksamhetsår, kalenderåret 2021. Ett år som 
innehållit allt från världsrekord och van der Poel-feber till 
Corona-pandemier och en massa härlig föreningsidrott. 

Trevlig läsning! 

inledning
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Verksamhetsidé
SweSports ändamål är att stödja, leda, företräda, utveckla och skapa förutsättningar för 
alla våra idrotter nationellt, såväl tränings-, tävlings- som friluftsinriktat, på sådant sätt att 
de står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, 
samt företräda våra idrotter internationellt

I vår verksamhetsidé tydliggörs vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i vår  
verksamhet:  

SweSports möjliggör träning, tävling, motion, rörelseglädje och engagemang i 
idrott och friluftsliv året runt. 

Vision
 
Vår vision ger en bild av vad vi gemensamt vill uppnå med verksamheten, vart vi ska sträva:

Idrott och friluftsliv för dig hela livet.  

Värdegrund
 
Grundläggande principer och beteende som ledsagar organisationen i sitt agerande och 
tydliggör hur vi förhåller oss till varandra och uppdraget. 

Utveckling och hållbarhet
SweSports präglas av framåtanda och nytänkande. Tillsammans driver vi på ett hållbart 
sätt organisationer och verksamhet framåt på alla nivåer.  Med hållbarhet avser vi sociala, 
ekonomiska och miljömässiga dimensioner. 

Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter som vi bygger vår verksamhet på. Vi har roligt, 
mår bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och inkludering
Demokratiska processer ska vara enkla, välkända och inkluderande där varje röst ges  
lika värde.

Alla som finns eller vill finnas i verksamheten ska känna sig välkommen och inspireras till 
ett långvarigt engagemang i en trygg miljö.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en självklarhet inom hela vår verksamhet. Tillsammans tar vi  
avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk.



Bästa medlemmar!
Mitt ordförandeskap började på söndagen den 13 juni 2021 i ett digitalt förbunds-
möte där jag tackade för förtroendet och såg framemot ett spännande och givande 
uppdrag för det nya förbundets bästa. Covid-pandemin hade kommit till Sverige 
2020-01-31 och den inhemska spridningen bekräftades 2020-03-06. 

Sedan dess har livet ändrats för oss alla. Vi har fått anpassa oss till restriktioner som blivit 
en del av vardagslivet. Så även för idrotten som så brutalt fått anpassa sig till spelreglerna 
under pandemin. Men vi har lärt oss att vara tålmodiga och gjort vårt bästa för att kunna 
utöva idrott och tävla på bästa möjliga sätt med hänsyn till restriktionerna. Vi ger inte upp 
utan vi tror att snart blir livet som vanligt igen.  
 
Mitt uppdrag som ordförande tillsammans med styrelsen och vår personal har varit att sä-
kerställa implementeringen av vår nya organisation efter fusionen med Kälksportsförbun-
det. För att skapa energi och samhörighet inför uppgiften träffade styrelsen, personalen 
och vår i fusionsarbetet anlitade organisationskonsult under en helg i augusti på Skeviks 
Gård. Det viktiga arbetet resulterade i besluten om vår vision, verksamhetsidé och värde-
grund som ger oss en klar och tydlig bas för vår verksamhet. På mötet fastställdes även 
vårt strategidokument som vi kommer att diskutera under kommande förbundshelgen  
i april 2022. 
 
Vår nya organisation ger utrymme för ett stort engagemang för flera personer utöver de 
anställda inom förbundet vilket betyder att olika kompetenser tas vara på såväl i styrelsen, 
arbets-, ekonomi- och marknad och sponsorutskotten och elit- och utvecklingskommittén 
samt i de nationella råden för SweSkating, SweSliding och SweRolling. Vi måste tillåta att 
det tar tid innan en hel organisation är fullt bemannad och fått upp farten i sina ärenden. 

ordförande har ordet
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Samtidigt ligger kraften i att vi är många som brinner för vår utveckling.  
Vårt nya förbund är uppmärksammat inom idrottsrörelsen vilket är roligt och vår påverkan 
på den nationella arenan såväl inom Riksidrottsförbundet som inom SOK är nödvändigt 
och stärkande.  
 
Nu när den centrala organisationen i stort är i gång är det viktigt att vi fokuserar på våra 
föreningar och skapar en bättre samhörighet mellan oss. Vi har centralt startat ett projekt 
med Nectimus Group AB för att förbättra vår egenfinansiering genom att belysa våra rättig-
heter och paketering av dessa såväl hos våra föreningar som hos oss centralt. 
 
Vi gläds åt våra idrottares framgångar såväl nationellt som internationellt. Nils van der  
Poels världsrekord såväl på 5 000m som 10 000m under året är en enastående prestation 
som har uppmärksammats stort i media. Inför Idrottsgalan i januari 2022 är Nils nominerad 
i flera kategorier, bland annat årets prestation, årets manliga idrottare samt radiosportens 
Jerringpris. 
 
OS i Peking är målet och Nils beskrivs i media som den största medaljkandidaten inför 
spelen. Det var faktiskt 34 år sedan Tomas Gustafson vann guld på distanserna. 
 
Vi är stolta och glada över SOK:s satsningar ”Olympisk offensiv mot OS 2026” som pågått 
sedan 2020 för Banrodel, Long Track, och Skeleton. Sju skridskoåkare är samlade i en 
utvecklingsmiljö i Göteborg under ledning av tränare Joel Eriksson. I Banrodel ingår sysko-
nen Tove och Svante Kohala i satsningen vilken möjliggör mer träning och tävling i stimule-
rande miljöer där OS 2022 är en förhoppning. Unga Skeletonåkarna Paulina Ewald Gröndal 
och Lovisa Ewald har ingått i satsningen och erbjuds olika former av stöd inom träning och 
tävling. Att väcka drömmen, inspirationen och glädjen om vad som är möjligt inom idrott är 
viktigt för våra ungdomar och drömmen kan bli sann. 
 
Vi är ett förbund där rörelseglädjen är det viktiga och där pandemin har hindrat verksamheter 
under det gångna året, speciellt inom Rollerderby som är en inomhusidrott. Våra utom- 
husidrotter har däremot haft det lite lättare. Flera har till och med ökat i antal utövare.   

Min förhoppning är att när vi nu stänger 2021 kan vi vara optimister inför 2022 som blir 
ännu mycket bättre!
 

Mervi Karttunen  
Ordförande Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
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SWESPORTS
FÖRBUNDET 
I KORTHET



IDROTTER
SweSports har under verksamhetsåret utgjort det högsta samlade organet i Sverige för 
elva olika idrotter. Dessa har i sin tur sorterats in i tre olika idrottsområden enligt nedan:

SweSkating SweSliding SweRolling
Long Track Speedskating Alpinrodel Inline Speedskating
Långfärdsskridsko Banrodel Roller Derby
Short Track Speedskating Bob

Naturrodel
Skeleton
Sledcross

förbundsinformation
Juridiskt namn:  Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
  Swedish Skating, Sliding and Rolling Sports Federation   
  (från 13 juni 2021)
Bildat år:  1904 (som Svenska Skridskoförbundet)
Organisationsnummer:  802003–0758
Besöksadress:  Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm
Postadress:  Box 110 16, 100 61 Stockholm
E-post:  info@swesports.org
Telefon:  +46 80 699 60 00
Hemsida:  www.swesports.org 

medlemskap och delägarskap
Nationella medlemskap:   Riksidrottsförbundet (RF)
   SISU Idrottsutbildarna (SISU)
   Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
   Svenskt Friluftsliv 
 
Internationella medlemskap: International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF)
   International Luge Federation (FIL)
   International Skating Union (ISU)
   World Skate (WSK)
   European Confederation of Roller Skating (CERS)
 
Delägarskap:   SweSports är delägare av organisationen Städa   
   Sverige (org 716421–2859) med två andelar varav   
   den ena är överförd från Svenska Kälksportförbun  
   det i samband med samgående 1 januari 2021.
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Medlemsföreningar
Bollnäs Roller  
Derby Club
 
Borlänge  
Rodelklubb
 
Borås  
Roller Derby Club
 
Crime City Rollers Malmö 
Roller Derby Club
 
Dala Active Skaters  
Skridskoklubb
 
Dock City  
Rollers Klubb
 
Ekerö  
Idrottsklubb
 
Eskilstuna  
Idrottsklubb
 
Eskilstuna  
Långfärdsskridskoåkare
 
Föreningen  
Långfärdsskridsko i Västerås
 
Föreningen  
Svenska Rallyt
 
Föreningen  
Ung Kraft i Nyköping

GBG Inline  
Hockeyförening
 
Gimonäs  
Cykelklubb
 
Gothenburg  
Roller Derby Förening
 
Gällö  
Sportklubb

Gävle  
Roller Derby Club
 
Göteborgs  
Långfärdsskridskoklubb
 
Hagaströms  
Sportklubb
 
Halmstad  
Roller Derby Club
 
Hammarstrands  
Rodelklubb
 
Haninge  
Inline Förening
 
Helltown Hellcats  
Helsingborg Roller derby Club
 
Idrottsföreningen  
Castor
 
Idrottsföreningen  
Thor
 
Idrottsklubben  
Wega
 
IFK Göteborg  
Skridskoförening 

IFK Lidingö  
Skridskoklubb 

IFK  
Sala 

Karlstad  
Roller Derby Club 

Karlstads  
Skridskoklubb 

KFUM Eskilstuna Skatebo-
ard, Inlines & BMX Club 

Lemmings  
Inline Hockey Club 

Lidingö  
Rodel Club 

Linköping Go Rullaz  
Roller Derby Club 

Linköpings  
Långfärdsskridskoklubb
 
Luleå  
Långfärdsskridskoklubb 

Luleå  
Roller Derby Club 

Långfärdsskridskoföreningen 
Sundsvall 

Malmö City  
Skaters Club
 
Malmö Royal  
Roller Derby Club 
 
Mens Roller Derby Club 
Norrköping 

Monkey Wrench  
Rollers Club 

Motala AIF  
Skridskoklubb Skrinnarna 

Myrvikens  
Skol-Idrottsförening 

Norrköping  
Roller Derby Club 

Offskills  
Inline Hockey Club 

Persåsens  
Skid och Kälk-Klubb 
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Roller Derby Club  
Östersund 

Saltsjöbadens  
Rodelklubb 

Seskarö  
Idrottsförening 

Sigtuna  
Sports Club 

Sjuskärets  
LSK 

Skellefteå  
rodelsällskap
 
Skridskoföreningen  
Orsa-Mora Skating 

Skridskoklubben  
Pollux 

Skridskoklubben  
Skrinnaren 

Skridskoklubben  
Trollhättan 

Skridskoklubben  
Winner 

Skånes  
Isseglarklubb 

Skärgårdens  
Rodel och Kälkklubb 
 
Sollentuna  
Skridskosällskap 

Solstaskäret  
Långfärdsskridskoklubb 

Stockholm  
Roller Derby Club 

Stockholm  
Speedskaters Inlines o SK 

Stockholms  
Skridskoseglarklubb 

Storsjöns  
Långfärdsskridskoklubb 

Sundsvall Demolition  
Rollers Roller Derby Club 

Sundsvalls  
Skridskoklubb 

Sällskapet Örebro  
Långfärdsskridskoåkare 

Södermalms  
Idrottsklubb 

Tanums  
Idrottsförening 

Tavelsjö 
Allmänna Idrottsklubb

The Royal  
Roller Derby Klubb 

Tidaholm  
SOK Sisu

Umeå 
Rodelklubb

Umeå 
Roller Derby Förening

Uppsala 
Roller Derby Klubb

Varbergs 
Rullskridskoklubb

Visby Valkyries 
Roller Derby Club

Vitsippsdalens 
SkeletonKlubb

Väsman VinterArena 
Idrottsförening

Västerås 
Rollerderbyclub

Västsvenska 
Roller Derby Sällskapet 

Växjö 
Roller Derby Club

Örebro 
Roller Derby Club

Östermalms 
Idrottsförening

11
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organisation



Inledning
 
Under året har förbundsledningen bestående av Förbundsstyrelsen och GS arbetat myck-
et med att planera för och implementerat en organisation kompatibel med uppdraget att 
hantera och utveckla förbundets samtliga elva idrotter. 

Grundläggande och styrande dokument som verksamhetsidé, vision och värdegrund har 
jobbats fram. Utifrån dessa dokument och förbundsmötet 2021 års beslut om prioriterade 
områden för SweSports fortsatta arbete har Strategi 2029 skapats. Riktningen och led-
stången i vårt gemensamma arbete framåt för att utveckla skridsko-, kälk- och rullidrotterna i 
Sverige. 

En stor del av arbetet har inneburit att utarbeta uppdrag, arbetsordningar, mandat samt 
vägar för beslut och rapportering. En helt ny struktur för idrottsråd, med uppdrag att jobba 
med idrotts- och föreningsutveckling, har sjösatts vilka i sin tur har bemannats med för- 
troendevalda och ideella krafter tillsammans med anställda idrottskoordinatorer. 

En ny organisation för SweSports arbete med elit- och utvecklingsfrågor har utarbetats där 
uppdrag och prioriterade verksamhetsområdet har definierats. Det som nu återstår är att 
implementera och bemanna organisationen. Något som kommer att ske under början av 
2022.   

Mycket kraft under året har lagts på att utveckla och implementera SweSports varu-
märkesstruktur samt våra kommunikationsvägar som hemsida, nyhetsbrev och sociala 
medier.

Även om mycket är gjort på kort tid kopplat till organisation återstår en del arbete. Precis 
som idrotten i sig behöver även organisationen som ska stötta utvecklingen av idrotten 
vara dynamisk och över tid ändras för att kunna erbjuda föreningar och utövare bästa tänk-
bara service och nytta.  

Förtroendevalda

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när inte årsmötet eller extra års-
mötet är samlat. Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer 
valda av förbundsmötet:

Ordförande:  Mervi Karttunen
Vice ordförande:  Daniel Cabelduc
Ledamot:  Emma Johansson
Ledamot:  Gisle Tverland
Ledamot:  Johanna Mårtensson (avgått under verksamhetsåret)
Ledamot:  Johan Ahlberg
Ledamot:  Mikael Eriksson
Ledamot:  Helena Westerberg 
Adjungerad:   GS Anne Österberg
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Valberedning
Valberedningen har bestått av följande personer valda av förbundsmötet:

Ordförande:  Kalle Skoog
Ledamot:  Lotten Hjelm
Ledamot:  Fredrik Decker

Revisor
Följande personer har under verksamhetsåret verkat som förbundets revisor samt personlig 
ersättare valda av förbundsmötet:

Revisor:  Åke Pettersson
Personlig ersättare:  Felicia Krusell

Verksamhetsrevisor
Verksamhetsrevisor och personlig ersättare har under verksamhetsåret varit följande  
personer valda av förbundsmötet:

Verksamhetsrevisor:  Thomas Kleverman
Personlig ersättare:   Per-Arne Spiik

Disciplinnämnd
Disciplinnämnden har bestått av följande personer valda av förbundsmötet:

Ordförande:  Roger Bodin
Ledamot:  Petra Jankov
Ledamot:  Thomas Reinelöv

Hedersordföranden och hedersledamöter
Roger Bodin, Ulf Lindén, Lars-Åke Skager, Kenth Borgström, Jan Malmstål och 
Per-Arne Spiik 

Utskott

Arbetsutskott (AU)
AU beslutar i ärenden som delegerats från förbundsstyrelsen och bistår GS i dennes  
operativa ansvar. AU har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ordförande:  Mervi Karttunen
Ledamot:  Mikael Eriksson
Ledamot:  Daniel Cabelduc
Adjungerad:  GS Anne Österberg
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Ekonomiutskott (EU)
EU jobbar med frågor kopplat till budget och ekonomisk uppföljning. EU har under  
verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ordförande:  Mikael Eriksson
Ledamot:  Fredrik Decker
Adjungerad:   GS Anne Österberg

Marknad- och Sponsorutskott (MOS)
MOS huvuduppdrag är att jobba med att stärka förbundets ekonomi genom externa  
samarbeten. 

Ordförande:  Mervi Karttunen
Adjungerad:  GS Anne Österberg

Idrottsråd 

För att jobba med utveckling av idrottslig verksamhet och föreningar har SweSports tre 
idrottsråd, ett för respektive idrottsområdet. 

Mål
Följande mål vill SweSports uppnå genom arbetet i de olika råden:  

• Väl fungerande föreningar som bedriver verksamhet så att medlemmarna kan ha roligt, 
må bra och utvecklas under hela livet. Vi växer i antal föreningar och medlemmar.

• Kompetenta föreningsledare skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet och 
aktiva på alla nivåer. Att vara ledare ses son en attraktiv roll.

• Våra föreningar och aktiva ska ha god tillgång till ändamålsanpassade anläggningar för 
att bedriva träning, tävling och friluftsliv i sitt närområde. 

Uppdrag
Idrottsrådens uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av verksamhet som 
ingår i idrottsområdet genom att: 

• Stötta föreningar i utveckling av anläggningar genom att sprida kunskap, samverka 
med andra aktörer, bilda opinion och ansöka om bidrag

• Tillsammans med föreningar och anläggningar planerar den nationella tävlings- 
verksamheten 

• Utveckla, utvärdera, föreslå och revidera tävlingsformer, regler och arrangörsguider
• Utveckla, utvärdera, föreslå och revidera utbildningar och kurser för tränare, ledare, 

funktionärer, aktiva och utbildare
• Stödja föreningar i utveckling av sin idrottsliga verksamhet 
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Ledamöter
Följande personer har under verksamhetsåret funnits med som ledamöter i de tre  
idrottsråden:

Idrottsrådet SweSkating
Ordförande:  Gisle Tverland
Ledamot:  Carl Crafoord
Ledamot:  Johanna Östlund
Ledamot:  Claudia Wallin
Idrottskoordinator:  Mattias Hadders

Idrottsrådet SweSliding
Ordförande:  Johan Ahlberg
Ledamot:  Daniel Danielsson
Ledamot:  Patrik Gröndal 
Ledamot:  Enar Nordvik
Idrottskoordinator:  Niclas Bentzer

Idrottsrådet SweRolling
Ordförande:  Emma Johansson
Ledamot:  Anna Märta Danielsson
Ledamot:  Anna Dahlin 
Idrottskoordinator:  Sofia Isaksen

Elit- och utvecklingskommittén 
 
Huvuduppdraget för SweSports Elit- och utvecklingskommitté är att leda, företräda, stödja 
och organiserat förbundets arbete med elit- och utvecklingsfrågor.

Mål
Följande mål vill SweSports uppnå genom arbetet i Elit- och utvecklingskommittén: 

• SweSports strävar efter etablerade landslag i samtliga idrotter.
• Aktiva och ledare får verka i en miljö präglad av utveckling, nytänkande och profes- 

sionalism där alla kan nå sin fulla potential. 
• Vi konkurrerar om topplaceringar i världscup, mästerskap, paralympiska och olympiska 

spel på såväl junior som seniornivå.  
• Verksamheten är långsiktig och bygger på forskning samt beprövad erfarenhet.

Verksamhetsområden
För att styra mot målen struktureras arbetet inom följande verksamhetsområden: 

• Forskning och utveckling
• Prestationsutvecklande satsningar och miljöer
• Landslag 
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Ledamöter
Ordförande:  Daniel Cabelduc
Ledamot:  Anne Österberg 
Ledamot:  Joel Eriksson (fram till våren 2021)
Idrottskoordinator:  Bent Erik Brenden

Förbundskansli  

Förbundskansliet är hemmahörande på Idrottens Hus i Stockholm där två arbetsplatser 
inryms. Övriga medarbetare har hemmakontor och finns i Göteborg, Kungälv, Gråbo och 
Skellefteå. Förbundskansliets ordinarie öppettider är helgfria  
vardagar 8.00-17.00. 

Under verksamhetsåret 2021 har SweSports haft sex anställda medarbetare. 

Roll  Namn Ansvarsområden
GS  Anne Österberg Personal, ekonomi, organisation
Idrottskoordinator  Sofia Isaksen SweRolling, föreningsservice
drottskoordinator   Mattias Hadders SweSkating, utbildning, press, IT
Idrottskoordinator  Niclas Bentzer SweSliding, friluftsliv, org utveckling
Idrottskoordinator  Bent Erik Brenden Elit- och utveckling, anläggning
Tränare  Joel Eriksson Olympisk Offensiv, Long Track

Representation

Nationella möten

Riksidrottsmötet
Helgen 28–30 maj samlades medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet för att genomföra 
Riksidrottsmötet, svensk idrotts högsta beslutande organ. För första gången i RF:s historia 
genomfördes mötet digitalt. Cirka 200 ombud och fler än 1400 åhörare deltog. Riksidrotts-
mötet fattade beslut om att godkänna ett förslag som innebär ett stärkt stöd till specia-
lidrottsförbundet, att ge tummen upp för ett nytt idrottsövergripande elitprogram och att 
välkomna två nya medlemsförbund i form av Svenska Islandshästförbundet och Svenska 
Padelförbundet. 

Mötet beslutade även, i enlighet med Svenska Triathlonförbundets motion, att återinföra 
det så kallade bidragstaket. Björn Eriksson omvaldes som ordförande för en tid av två år. 
Anne Österberg, Niclas Bentzer och Per-Anders von Scheele turades om att agera ombud 
och utöva rösträtt för SweSports två röster. 

SOK årsmöte
Tisdag den 20 april genomfördes SOK:s 108:e årsmöte. Det andra i digitalt format. Från 
SweSports deltog Daniel Cabelduc som ombud. Mats Årjes valdes om till ny ordförande för 
en period av fyra år. 
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Städa Sveriges årsstämma
Genomfördes digitalt den 6 maj. Bengt Jönsson valdes återigen till ordförande på 1 år. 
Sofia Isaksen deltog för SweSports

Årsstämma Svenskt Friluftsliv
Svensk Friluftsliv genomförde sin årsstämma den 20 april. Susanne Marup (Svenska Orien-
teringsförbundet) valdes till ny ordförande efter Per Klingbjer. Niclas Bentzer deltog som 
ombud för SweSports och valdes till det förtroendefulla uppdraget att justera protokollet. 

Nationella organ och uppdrag

SOK
Förbundsstyrelsens Mikael Eriksson har under verksamhetsåret fortsatt sitt arbete i SOK:s 
valberedning.  

Internationella möten

ISU
Den planerade ISU kongressen som skulle genomföras i maj 2021 ställdes in på grund av 
Coronapandemin och ersattes av ett digitalt omröstningsförfarande. 

Underlag skickades ut till medlemsländerna som fick en period att inkomma med  
kommentarer på de inkomna motionerna och propositioner som uppgick till cirka 300. 
Från förbundets sida så granskades handlingarna av vice ordförande Daniel Cabelduc och 
Idrottskoordinator Bent Erik Brenden och underlag lämnades till GS Anne Österberg för 
inskickning till ISU samt deltagande i omröstningen. 

Vissa motioner och propositioner med mer omfattande beslut blev framskjutna till kom-
mande kongress 2022. De stora besluten rörde stadgeändringar för att underlätta genom-
förande av framtida digitala kongresser. Även mindre tekniska ändring i tävlingsregler 
beslutades. 

World Skate
27 november 2021 genomfördes World Skates kongress i Rom, Italien. SweSports hade 
ingen representation på plats. 

IBSF
13–14 juli genomfördes Internationella Bob och Skeletonförbundets (IBSF) kongress. Den 
skulle ursprungligen ha genomförts fysiskt i Lausanne men hölls på grund av pandemin 
som ett digitalt möte. Niclas Bentzer deltog som delegat för SweSports räkning. 

FIL
Johan Ahlberg från förbundsstyrelsen och Thomas Reinelöv deltog som delegater vid  
Internationella Rodelförbundets kongress i Salzburg 24–25 september. Totalt deltog  
delegater från 25 nationer.  
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Internationella organ och uppdrag

FIL
Idrottskoordinator Niclas Bentzer, med ansvar för idrottsområdet SweSliding, har under 
verksamhetsåret ingått i två arbetsgrupper inom FIL med målsättningen att ta fram förslag 
på hur den nya strategin Slide 2026 ska kunna implementeras i verksamheten. Det har 
bland annat handlat om en utveckling av idrotter för sänkta trösklar och ökat deltagande  
i rodelsporter världen över. 

ISU
Under 2021 tilldelades våra erkänd duktiga skiljedomare Daniel Cabelduc och Kalle Skoog 
internationella uppdrag i Long Track Speedskating. Daniel var även moderator på ISU  
skiljedomarutbildning där även John Cargill-Ek och Kalle Skoog representerade förbundet. 

Våra skiljedomare tilldelades följande uppdrag under 2021:

Kalle Skoog 
• EM allround Heerenveen, Nederländerna
• Senior världscup 2 i Stavanger
• Junior världscupen 2 i Inzell

Daniel Cabelduc
• Senior världscup 3 i Salt Lake City

19



20

förbunds
statistik



Här presenteras statistik inom ett antal områden för den senaste tioårsperioden. Med hjälp 
av statistik kan vi följa förbundets utveckling genom åren och få en förståelse för om de 
insatser som görs utvecklar verksamheten i rätt riktning.

Antal föreningar
SweSports har haft en positiv ut-
veckling sett till antalet anslutna 
medlemsföreningar de sista två 
verksamhetsåren. I utgången av 
2019 var siffran 75 föreningar vil-
ket var den lägsta noteringen un-
der den senaste 10-årsperioden. 
Två år senare, vid utgången av 
2021 har SweSports 87 anslut-
na föreningar. En ökning på 12 
föreningar på två år som delvis 
kan tillskrivas att kälksporterna 
upptogs på agendan under 2020. 
Frågan nu är när 100 anslutna 
föreningar kan nås?

Aktiv idrott
Aktiv i idrott är ett mått på antal 
medlemmar som är engagera-
de i föreningsverksamheten. 
År 2021 hade SweSports totalt 
16 323 personer aktiva i idrott. 
En ökning med 1347 personer 
sedan 2020. Trenden är bra och 
engagemanget verkar öka ute 
i föreningarna. Aktiv i idrott är 
en parameter som används vid 
tilldelning av stöd från RF till de 
olika specialidrottsförbunden. 
Ju fler vi är och desto bättre vi 
är på att rapportera desto mer 
resurser får vi till att utveckla 
våra idrotter.  
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Andelen män bland de som 
är aktiva i idrott har ökat inom 
förbundet de senaste åren. Eller 
så har andelen kvinnor minskat, 
beroende på hur man väljer att 
se det. Förändringen som skett 
under 2020 och 2021 kan till 
stor del tillskrivas pandemin och 
inställd verksamhet inom Roller 
Derby som utövas till största de-
len av personer som inte anser 
sig vara män. 

Tittar vi på antalet aktiva i idrott 
generellt så har vi ett jobb att göra inom SweSports att försöka locka fler personer till våra 
verksamheter från grupper som idag är underrepresenterade. Jämställdhet leder till en bätt-
re idrottsmiljö där fler känner sig välkomna.

licenser
För att utöva tävling behöver den 
aktive ha en licens. Statistiken 
skvallrar om att intresset för 
att tävla börjat dala redan före 
pandemin men att utbrottet av 
Covid-19 har haft en stor negativ 
effekt på antalet licensierade 
aktiva. 

Det kan givet kopplas samman 
med det faktum att möjligheten 
att delta i tävling under stora 
delar av 2020 och 2021 varit 
kraftigt begränsad och i vissa 

fall omöjlig. Roller Derby står för en stor del av det totala antalet licenser då detta är en 
lagidrott och just inom Roller Derby har tävlingsmöjligheterna helt legat nere under stora 
delar av perioden. En stor utmaning under 2022 är att återstarta den nationella tävlings-
verksamheten inom samtliga idrotter i SweSports. 
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lok-stöd
Även om barn och ungdomsverk-
samheten, mätt i antal LOK-delta-
gartillfällen, ute i föreningarna totalt 
sett minskat sedan toppåret 2014 
så kan vi med stor glädje konstatera 
en positiv trend sedan 2018 och att 
antalet deltagartillfällen ökat trots 
coronapandemin. En siffra som  
totalt sett inom idrottsrörelsen mins-
kat betänkligt under de senaste två 
åren. Så trots hårda restriktioner har 
kloka föreningar och kreativa ledare 
sett till så att barn och ungdomar 
kunnat fortsätta idrotta under trygga 
former. Stort tack till er alla! 

En förklaring till ökningen i anta-
let deltagartillfällen hittar vi i en 
ökning av antalet föreningar som 
rapporterat in LOK-stöd. 2021 var 
det 36 föreningar som bedrev, 
rapporterade och beviljades stöd 
för sitt arbete inom barn- och ung-
domsidrotten. Det är 41 procent 
av samtliga medlemsföreningar. 
Även här är trenden väldigt positiv 
sedan 2018. Den stora ökningen 
2020 och 2021 beror delvis på till-

skott av nya kälksportföreningar in i förbundet. Men även om det är fler föreningar som nu 
bedriver verksamhet för barn och ungdomar så har även omfattningen ökat i föreningarna. 
2018 var snittet 391 deltagartillfällen per förening. 2021 var samma siffra 576. Vi får fler 
barn och ungdomar att röra på sig i förening. Det ska vi vara stolta över! 

utbildning
Utbildningsverksamheten inom 
förbundet har tyvärr tappat mark 
under de senaste åren. Resurser 
måste tillsättas på området om 
målet som finns formulerat i stra-
tegi 2029 ska nås. 

Målet lyder; Kompetenta ledare 
skapar förutsättningar för att 
utveckla verksamhet och aktiva 
på alla nivåer. Att vara ledare ses 
som en attraktiv roll.
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Den 13 juni 2021 genomfördes Svensk Skridskoförbundets 110:e årsmöte. På grund av 
rådande omständigheter med pågående pandemi så hölls mötet digitalt via verktyget  
Easymeet. Totalt 47 personer deltog på mötet varav 24 röstberättigade delegater. 

Mötet inleddes med att vice ordförande Daniel Cabelduc hälsade ombud, åhörare och  
övriga mötesdeltagare välkomna. Till mötesordförande utsågs Krister Pallin som har stor 
vana att leda årsmötesförhandlingar såväl fysiskt som digitalt. 

Ett antal stora och omvälvande frågor stod på agendan för förbundsmötet 2021. Bland 
annat behandlades frågan om ett nytt namn på förbundet med anledning av att det extra 
förbundsmötet 2021 valt att uppta även kälksportern inom förbundets verksamhet. Mötet 
beslutades således att förbundets nya namn, vilket verkställdes omgående, är Svenska 
Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet.

Vidare antog mötet även nya stadgar till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet. 
Stadgar som bland annat föreskriver att förbundsmöten ska hållas vartannat år på jämna 
årtal. Nästkommande förbundsmöte kommer således att hållas redan 2022. Alla val som 
görs detta år blir således på ett år. 

Via verksamhetsinriktningen som antogs av mötet beslutades att förbundsstyrelsen  
skulle återkomma till förbundsmötet 2022 med en ny verksamhetsinriktning som bygger 
på följande prioriterade områden:

• Anläggning
• Föreningsutveckling
• Förbundsutveckling
• Träning, tävling och friluftsliv hela livet
• Utbildning 

En motion hade inkommit till mötet gällande att ta upp Inline Hockey som ny idrott inom 
förbundet. Förbundsstyrelsens förslag var att ge förbundsstyrelsen uppdraget att utreda 
frågan vidare och återkomma till mötet 2022 då det ansågs föreligga ett antal oklara 
omständigheter kring Inline Hockeys tidigare kopplingar till RF anslutet förbund, interna-
tionella kopplingar samt Svenska Inlinehockeyförbundets ställning i idrottsrörelsen. Mötet 
beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

Till ny förbundsordförande valdes Mervi Karttunen för en tid av ett år. Efter att mötes- 
ordförande Pallin slagit klubban i bordet för sista gången och avslutat mötet tog Mervi till 
orda och tackade för förtroendet att bli vald till ny förbundsordförande. 

25



26

strategi
2029



Med utgångspunkt i de prioriterade områdena förbundsmötet 2021 beslutat om för att 
fokusera förbundets viktigaste utvecklingsuppdrag har förbundsstyrelsen under verksam-
hetsåret arbetat fram en ny strategisk inriktning för SweSports fram till och med verksam-
hetsåret 2029. 

Strategi 2029 är SweSports övergripande styrdokument som visar riktningen för det  
gemensamma utvecklingsarbetet inom förbundet. Det är ledstången vi håller oss i såväl 
när det ska fattas stora strategiska beslut som i det vardagliga arbetet. Strategi 2029  
siktar mot SweSports vision Idrott och friluftsliv för dig hela livet! och tar sitt avstamp i vårt 
uppdrag att möjliggöra träning, tävling, motion, rörelseglädje och engagemang i idrott och 
friluftsliv året runt. 

Vid varje förbundsmöte fram till 2029 ska Strategi 2029 konkretiseras i en tvåårig verk-
samhetsinriktning med kompletterande ekonomiska plan som beslutas av förbundsmötet. 
Verksamhetsinriktningen blir styrelsens och förbundskansliets uppdrag att förverkliga. 
Verksamhetsinriktningen ger konkret riktning i det operativa arbetet. Vid förbundsmötet 
2026 kan strategin vid behov förändras. 

Strategi 2029 ligger till grund för ett antal andra dokument som styr organisationens arbete, 
exempelvis den av RF godkända Förbundsutvecklingsplanen och den av RF/SOK/SPK god-
kända Elitutvecklingsplanen. 

STRATEGI 2029

VI 22-23 VI 24-25 VI 26-27 VI 28-292021 2030

Revidering av Strategi 2029

VISION
Idrott och friluftsliv för dig

hela livet!

Strategi 2029

Verksamhetsinriktning och ekonomiska planer

Verksamhetsplaner
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Strategin består av ett antal prioriterade områden. Alla har i sin tur en övergripande målbild 
som beskriver det önskade läget 2029 samt ett antal utpekade strategier för att nå målen. 
Varje prioriterat område kompletteras av ett antal indikatorer som följs upp för att utvärdera 
insatser och mäta effekt. 

Anläggning

Övergripande mål
Föreningar ska ha god tillgång till ändamålsanpassade anläggningar och tillgänglig natur 
för att bedriva träning, tävling och friluftsliv i sitt närområde. 

Strategier för att nå målen
• Avsätta personella resurser för att stötta föreningar och andra anläggningsägare i  

processen att skapa tillgång till anläggningar för våra idrotter. 
• Inhämta kunskap och inspiration från framgångsrika exempel nationellt och internationellt 
• Strategiska samarbeten med andra idrottsförbund, forskningsinstitut och näringsliv. 
• Vid påverkansarbete mot politik, myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, och  

beslutsfattare lyfter vi fram lyckade exempel. 

Indikatorer för att mäta framgång 
• Föreningarnas upplevda tillgång till ändamålsanpassade anläggningar (årlig enkät)
• Antal LOK-deltagartillfällen 

Förbundsledningsutveckling

Övergripande mål
Förbundet ska var en effektiv organisation och ett stöd till föreningar för att stärka alla 
våra idrotter. Förbundet ska ha en hållbar ekonomi. 

Strategier för att nå målen
• Digitalisera processer för att effektivisera arbetet. 
• Kontinuerlig fortbildning av förtroendevalda och anställda
• Översyn av organisation och arbetssätt för att säkerställa effektivitet på alla nivåer. 
• Utarbeta ny struktur för sponsring, samarbeten och rättigheter för att bli en attraktiv 

partner för näringslivet.
• Ekonomiutskott inrättas
• Utveckla förbundskansliets roll som servicefunktion för föreningar. 
• Utveckla metoder och innehåll för kommunikation med medlemsföreningar, aktiva,  

media och personer intresserade av vår verksamhet. 
• Utveckla och implementera en ny varumärkesstruktur. 

Indikatorer för att mäta framgång 
• Självfinansieringsgrad (Summa bidrag / Total omsättning = %)
• Summa eget kapital 
• Besök på hemsida och sociala medier
• Antal deltagande föreningar på centrala möten 
• Nöjd föreningsindex (NFI)
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Föreningsutveckling

Övergripande mål
Väl fungerande föreningar erbjuder och bedriver verksamhet som möjliggör att medlem-
marna kan ha roligt, må bra, prestera och utvecklas under hela livet. Vi växer i antal fören-
ingar och medlemmar.

Strategier för att nå målen
• Idrottskoordinatorer stöttar föreningar i deras utvecklingsarbete kopplat till organisa-

tion, administration och idrottsverksamhet
• Idrottskoordinatorer uppmuntrar föreningar att ta vara på och nyttja de service- 

funktioner som erbjuds. 
• Ökad samverkan mellan förbund, SDF och RF-SISU distrikt för att stärka föreningarna. 
• Erbjuda föreningar möjlighet att söka medel för utveckling av barn- och ungdoms- 

verksamhet. 
• Erbjuda ”prova på” verksamhet ute i föreningar och på befintliga anläggningar.
• Delta på Idrottens dag, Olympic Day och andra tillfällen för att sprida kännedom om 

våra idrotter och verksamhet. 

Indikatorer för att mäta framgång 
• Antal föreningar
• Antal aktiva i idrott 
• Antal beviljade projekt

Träning, tävling och friluftsliv hela livet

Övergripande mål
Vi möjliggör en attraktiv verksamhet där människor oavsett förutsättningar, ambitionsnivå 
eller syfte med sitt deltagande vill engagera sig i förening året runt, hela livet. 

Aktiva och ledare får verka i en miljö präglad av utveckling, nytänkande och professiona-
lism där alla kan nå sin fulla potential.

Strategier för att nå målen
• Utveckla målgruppsanpassade former för träning, tävling och friluftsliv för att möjliggöra 

och erbjuda engagemang hela livet. 
• Utveckla och implementera SweSports utvecklingsmodell.
• Samverka med RF, SOK, internationella förbund, nationella förbund och Svenskt Friluftsliv.
• Implementera en ny organisation för elit- och utvecklingsarbete
• Behålla aktiva som slutar i verksamheten som ledare

Indikatorer för att mäta framgång 
• Antal licensierade utövare
• Antal genomförda tävlingar/motionslopp
• Avstånd till världstoppen 
• Antal pallplatser i världscup och mästerskap
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Utbildning

Övergripande mål
Kompetenta ledare skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet och aktiva på alla 
nivåer. Att vara ledare ses som en attraktiv roll. 

Strategier för att nå målen
• Skapa en nationell utbildningsstruktur för tränare, ledare och funktionärer. 
• Implementera digital utbildningsplattform och därmed sänka trösklar för deltagande  

i utbildning. 
• Upplysa föreningar om utbildningsmöjligheter via RF-SISU:s utbildningsstruktur. 
• Samverkan med andra organisationer som bedriver ledarutbildning inom idrott och 

friluftsliv. 

Indikatorer för att mäta framgång 
• Antal genomförda utbildningar
• Antal deltagare
• Antal utbildningstimmar 

Full fart i Roller Derby 
Foto: Bildbyrån
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Långfärdsskridskor in i solnedgången 
Foto: Bildbyrån

Nattspolning av Hammarstrands rodelbana 
Foto: Hammarstrands Rodelklubb
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Centrala projekt
Under verksamhetsåret har SweSports varit starkt engagerade i samt varit ägare av projekt 
med syfte att utveckla tillgången till ändamålsanpassade anläggningar för våra idrotter  
i landet. Nedan redogörs för dessa projekt. 

Framtidens isytor –” Making a Better Skating Nation – 
arenasupport”
Inom förbundets verksamhet har det från föreningshåll efterfrågats underlag för hur man 
går till väga i samband med renoveringar, nybyggnationer eller ombyggnationer av skrid-
skobanor. 

I detta sammanhang så har förbundet sökt och fått ett beviljat projektstöd från RF-anlägg-
ning. Projektet skall slutredovisas under april 2022. 

Idrottskoordinator Bent Erik Brenden har tillsammans med en extern konsult tagit fram ett 
underlag som blev klart under 2021 och som bland annat har använts i arbete med  
Ruddalen i Göteborg, Tingvalla i Karlstad, Motala och till ISAK gruppen i Falun. Underlaget 
är framtaget som ett stöd till föreningar, kommunala förvaltningar, politiker och andra  
arenaägare. Underlaget innehåller såväl tekniska detaljerad information, samt även pro-
cess och projekttankar som det är viktigt att ha med sig i arbete med renovering, nybygg-
nation och ombyggnation av skridskoanläggningar. 
 
Materialet finns tillgängligt via förbundets hemsida samt via kontakt med anläggnings- 
ansvarig idrottskoordinator.
 

Ruddalen 
Ruddalens skridskooval har varit stängd sedan mars 2019. Under perioden så har det 
pågått ett utvecklingsarbete och i december 2020 kom beslutet att skrinnarovalen skall 
renoveras för ca 55 miljoner kronor. 

Förbundet har tillsammans med Västsvenska Skridskoförbundet och de lokala föreningarna 
varit en aktiv aktör i processen och projektet. Idrottskoordinator Bent Erik Brenden har till-
sammans med ordförande i Västsvenska Skridskoförbundet Roger Bodin jobbat och varit 
ledande i projekteringsfasens inledande arbete med utveckling av Ruddalens Idrottsom-
råde tillsammans med IOFF’s projektledare och projekteringsgrupp. Vid utgången av 2021 
så var alla upphandlingar klara och en entreprenör anlitad för att under 2022 påbörja och 
slutföra arbetet.

Den renoverade skridskoovalen på Ruddalen beräknas öppna under hösten 2022.  
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Kälksport Hammarstrand
I samband med coronapandemin 2020 och de restriktioner som följde i spåren gällande 
resor utomlands riktades åter ögonen mot anläggningen i Hammarstrand för tränings och 
tävlingsverksamhet. Dåvarande Svenska Kälksportförbundet lyfte frågan om genom-* 
förandet av ett utvecklingsarbete kopplat till banan med Hammarstrands Rodelklubb och 
Ragunda Kommun. Samtliga intressenter var positiva. 

Med förbundet som projektägare ansöktes om ett stöd från Leader 3sam i syfte att ge-
nomföra en förstudie för att titta på möjligheterna till en utveckling av kälksportanlägg-
ningen i Hammarstrand och vad det skulle kunna innebära i ett lokalt och regionalt per-
spektiv. Ansökan godkändes och arbetet startade under 2020. Parallellt med förstudien 
om en framtida utveckling har Hammarstrands Rodelklubb fått en nystart och bedriver 
sedan 2021 återigen verksamhet i både naturbanan med Snowraceråkning och i konstis- 
banan med banrodel och skeleton.

Bland annat har följande aktiviteter genomförts under verksamhetsåret 2021 i projektet:
• En inventering av kälksportanläggningens samt tillhörande byggnaders aktuell status. 
• Besök från experter från internationella förbunden FIL och IBSF i syfte att uttala sig om 

platsens förutsättningar för en ny och modern kälksportanläggning. 
• En klimatanalys som visar på ökade temperaturer, ökad årlig nederbörd men minskat 

antal dagar med snötäckt mark i området. Således är möjligheten till konstrysning i en 
ny anläggning ett måste. 

• Renoveringar av befintlig bana i syfte att säkerställa möjlighet till åkning fram tills att en 
ny banan kan stå på plats. Bland annat har plank bytts ut, banan breddats, infrastruktur 
för el och vatten säkrats samt installerats ny belysning. 

• En enkät har skickats till samtliga boendeanläggningar i kommunen för att undersöka 
deras inställning till en ny kälksportanläggning. Överlag ser de flesta stora möjligheter 
för orten i och med en ny anläggning och är positiva till ett förverkligande. 

 
Idrottskoordinator Niclas Bentzer har haft en 20 procentig anställning i projektet som sam-
ordnare. Projektet ska slutrapporteras under sommaren 2022. 

34



Startanläggning Kälksport
Under 2021 har projektet fortlöpt med att genomföra en förstudie i syfte att anlägga en 
startanläggning för bob, rodel och skeleton i landet. En plats där samtliga kälksporter kan 
träna sina startmoment året runt. 

Målet med projektet är att ta fram underlag i form av konstruktionsritningar och kostnads-
beräkningar som behövs för att i framtiden bygga en startanläggning. Under projektets 
gång har olika startanläggningar i Europa besökts och studerats för att inhämta idéer och 
inspiration. 

Ursprungsplanen har varit att placera anläggningen på Bosön men efter dialoger har fokus 
i stället riktats mot andra platser i Stockholmsområdet. Framskjutna dialoger för förts med 
Vallentuna kommun om en placering på Vallentuna IP. Finansiering av byggnationen ingår 
inte i detta projekt utan det blir ett separat projekt.  

Projektet finansieras delvis via RF:s speciella anläggningsstöd samt genom egna medel. 
Projektet ska slutredovisas till RF senast den 31 december 2022. 

Mobil startramp
Tack vare ett samarbetsavtal med Brenderup Group har förbundet kunnat införskaffa ett 
släp som byggts om till en startramp för rodelsporterna. Byggnationen har genomförts av 
Hasse Kohala som lett projektet från idé till färdig produkt. Rampen kan användas till både 
ordinarie träning samt till rekrytering och uppvisning av kälksporterna. 

Den mobila startrampen är tänkt att användas främst under barmarksperioden med kälkar 
som är försedda med hjul. Nu kan förbund och föreningar enkelt delta på olika former av 
event, idrottsdagar, mässor och liknande för att locka nya utövare till samt visa upp kälk-
sporterna.   

Föreningsdrivna projekt med stöd av 
förbundet
 
Flertalet föreningar runt om i landet har under verksamhetsåret gjort stora insatser för att 
förbättra tillgången till anläggningar för sin verksamhet med visst stöd från förbundet. Det 
ska även tilläggas att det via fantastiska arbetsinsatser utvecklats anläggningar av fören-
ingar helt på egen hand på olika platser i landet där förbundet inte haft någon betydande 
roll. Dessa projekt tas inte upp i denna verksamhetsberättelse.  

ISAK 
Dala Active Skaters har varit och är en aktiv partner i projektet ISAK som handlar om upp-
rustning och förbättring av förutsättningarna för is sporterna i Falun. Det är ett sam- 
verkansprojekt mellan alla is idrotterna i Falun. Det är Dala Active Skaters som har varit  
drivande i projektet från skridskons sida, med ett aktivt stöd från förbundet. 

Beslut är fattat att det nu skall rustas upp med tak och väggar på isbanan i Falun och projek-
teringen är i en inledande fas. Dala Active Skaters samt förbundet är inkopplade och bistår 
aktivt i processen. I detta projekt finns det flera olika delar som kan skapa ytterligare möjlig-
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heter för skridskosporten, men även kanske möjligheter inom kälksportverksamheten.
Det har även kommit fram i denna process och i dialog med Falun kommun möjligheter 
för att göra en konstfrusen skridskobana på Hedvallen utanför Falun. Dess två projekt är 
något som kommer att pågå parallellt och är inte i någon sorts konkurrens med varandra. 
Arbete med dessa projekt kommer att fortsätta under 2022 och vi ser med spänning fram 
emot de möjligheter som detta kan ge för utvecklingen av skridskosporten i Dalarna och  
i Sverige 

Tingvalla 
Sedan ett antal år tillbaka så har det pågått ett arbete med att bygga in gamla Tingvalla 
Isstadion. Tingvalla är nu inbyggd med väggar och tak och kommer att vara Sveriges största 
isyta under tak och skall vara en multihall för is idrotterna. Under 2021 stod del 1 av bygget 
klart och det innebar en bandybana med möjlighet för åkning på 250 meter. Under 2022 
kommer del 2 att vara klar och då kommer det att rymma ytterligare två isrinkar. 

Ett aktivt påverkansarbete från den lokala föreningen, Karlstad Skridskoklubb med Arne 
Nilsson i spetsen, och med stöd från förbundet så har det jobbats för att det skall finnas 
möjligheter att använda arenan som en komplett inomhus arena för skridskoåkning på 
400 metersbana. Särskild vi olika evenemang och under delar av säsong. Förutom Arne 
Nilsson som har varit den stora eldsjälen och som har dragit ett stort lass har även Martin 
Hjelmtvedt och Clas Bengtsson deltagit lokalt. Mattias Hadders och Bent Erik Brenden har 
vid olika tillfällen varit delaktiga och involverade från förbundets sida.

Idrottsstadion Motala 
Under 2021 fortsatte ett utvecklingsarbete med att se över en flytt av isstadion i Motala. 
Även i denna process så är det lokalt förankrat engagemang som bidrar i en nära dialog 
med den kommunala förvaltningen. I denna process så har även här förbundet stötta med 
kompetens, dialog och idéer för utvecklingen. Denna process är fortfarande i sin linda och 
föreningen kommer att fortsätta att vara delaktiga i en nära samverkan med förbundets 
anläggningsansvariga.

Naturrodelbana Lidingö 
Lidingö Rodel club driver sin naturrodelbana på kommunal mark i Ekholmsnäs ute på 
Lidingö sedan många år tillbaka. Under 2017 ansökte föreningen med stöd från förbundet 
om Anläggnignsstöd från RF-SISU Stockholm för att utveckla naturrodelbanan så att den 
dels skulle bli längre, dels mer teknisk och bättre för barn och ungdomsverksamhet.  
Ansökan godkändes med ett belopp på 400 000 kr och egna medel skulle uppgå till cirka  
350 000 kr. 

Efter många års hårt arbete har Lidingö Rodel club nu färdigställt projektet och den nya 
bansträckningen är på plats med ny sarg, förbättrad belysning och möjlighet att producera 
konstsnö. Förhoppningsvis blir det mycket kälkåkning på Lidingö kommande vintrar!  
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38

elit och
utveckling



huvuduppdrag
Leda, företräda, stödja och organisera förbundets arbete med elit- och utvecklingsfrågor 
för förbundets 11 idrotter.

Uppdraget är uppdelat i följande verksamhetsområden och med utgångspunkt från  
respektive idrotts förutsättningar:

Prestationsutvecklande miljöer och satsningar 
• Träningsgrupper 
• Utvecklingsmiljöer
• Gemensamma utvecklingsläger

Landslag
• Fastställa arbetsbeskrivningar för aktuell landslagsorganisation 
• Bemanna och tillsätta landslagsorganisationer
• Fastställa uttagningskriterier och hantera uttagningar av landslag
• Representation och deltagande i internationella tävlingar 

Forskning och utveckling
• Krav- och prestationsanalyser
• Utvecklingstrappor
• Ledar- och tränarutveckling

Övriga uppgifter som hanteras av idrottskoordinatorn 
och kommittén
• Kontakt med RF Elit, SOK, SPK samt internationella förbund i elitfrågor
• Långsiktiga planer och strategier 
• Ansökningar och projekt samt återredovisningar 
• Budget och ekonomi
• Policys och riktlinjer 
• Antidoping (utbildning, information, vistelserapportering)
• Kläder och material 

Genomförande av uppdrag
 
När vi gick in i 2021 var det med vetskapen om att två förbund nu skulle bli ett förbund. 
Kälksportförbundet skulle bli en del av tidigare Svenska Skridskoförbundet. Nya stadgar 
hade tagits fram och ett årsmöte skulle besluta kring det nya förbundets namn, stadgar 
osv.

Ett uppdrag om att se över den framtida elit och utvecklingsorganisationen lämnades till 
en arbetsgrupp, mer info nedan. 

Vidare så fick Niclas Bentzer och Bent Erik Brenden i uppdrag att göra den uppdaterade 
Elitutvecklingsplanen som skulle presenteras för RF Elit, SOK och Parasportförbundet.  
I uppdraget ingick att synka två Elitutvecklingsplaner till en gemensam för den nya förbundet. 

39



Det blev även beslutat att verksamheten under säsongen 2020/2021 och 2021/2022 skulle 
fortlöpa enligt tidigare etablerade planer med inriktning att synka där som det gick att 
synka. Idrottskoordinator för Elit och utvecklings skulle bistå alla idrotter på ett likvärdigt 
sätt i förhandlingar med RF Elit, SOK och Parasportförbundet, i övrigt skulle verksamheten 
fortgå enligt tidigare etablerade planer. Detta för att inte skapa någon oro i verksamheten 
in mot en säsong som var viktig inför kommande OS 2022 för våra olympiska idrotter. 

Arbetsgrupper och utvecklingsprojekt
I samband med sammanslagning och den processen så hade det under hösten 2020 initie-
rats en arbetsgrupp som hade fått i uppdrag att se över hur vi kunde jobba långsiktigt och 
hållbart med det nya förbundets elit och utvecklingsverksamhet. 
Uppdrag tilldelades en arbetsgrupp som bestod av Daniel Cabelduc (Ordförande EoU), 
Per-Arne Spiik (uppdragsansvarig), Niclas Bentzer (tidigare GS Kälksport), Ann Kohala 
(Team Manager Banrodel), Roberth Klarqvist (Team Manager Skeleton) och Bent Erik  
Brenden (Idrottskoordinator ansvar Elit och utveckling). Arbetsgruppen skulle lämna ett  
underlag för styrelsen att ta ställning till. Uppdraget handlade om att se över hur en fram-
tida organisation skulle se ut och med tillhörande uppdrag. Ett underlag lämnades till 
styrelsen under mars/april 2021 och togs upp på styrelsemöte i maj. Underlaget antogs av 
styrelsen att ligga till grund för det vidare arbete med Elit och utvecklingsverksamheten. 

Detta underlag har legat till grund för arbete med förbundets Elitutvecklingsplan som upp-
daterades under våren 2021. Detta var nödvändigt och en naturlig del av det utvecklings-
arbete som förbundet var inne i och som hängde nära ihop med sammanslagningen. Inför 
elitdialogen med RF, SOK och SPK gjordes ett omfattande arbete med att synka de två 
förbundens Elitutvecklingsplaner till ett gemensamt dokument. 

En gemensam Elitutvecklingsplan togs fram under våren 2021 och detta arbete gjordes 
av Niclas Bentzer och Bent Erik Brenden i en dialog med kommitténs ordförande Daniel 
Cabelduc. Den uppdaterade planen presenterades under maj månad för RF Elit, SOK och 
Parasportförbundet. Presentationen gjordes av Bento tillsammans med Niclas och Daniel 
och är den plan som ligger till grund för kommitténs vidare arbete och verksamhetsinrikt-
ning. Det är även denna tillsammans med alla redovisade rapporter som ligger till grund 
för förbundets stöd för den kommande perioden 2022–2023 kopplat till landslagsverk-
samheten. 

Förutsättningar 2021
Landslagsverksamheten 2021 kom att bli starkt präglat av den pågående pandemin. Lite 
eller inget kunde genomföras enligt planer och verksamheten fick fortsätta att stå tillbaka 
och då särskild under första halvan av året. Under sommaren och hösten 2021 blev det 
vissa lättnader i restriktioner som sedan med kort framförhållning åter fick ändras. Fler av 
de planerade utvecklingsinsatser fick åter pausas och kunde inte genomföras då det anti-
gen fanns för många risker, osäkerhetsfaktorer eller restriktioner som satte begränsningar. 
Sakta men säkert kunde vissa aktiviteter åter genomföras med en hel del extra åtgärder 
och anpassningar. 

Satsningarna inom ramen för Topp och Talang samt Olympisk offensiv kunde fortsätta, 
mer om detta se nedan. Planerade utvecklingsinsatser som kunde kopplas till en sam-
verkan med Olympisk offensiv blev fortfarande lidande på grund av läget med pandemin. 
Vissa aktiviteter under senare del av hösten kunde återstartas. 
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Elit och utvecklingsverksamheten inom förbundet har under 2021 främst varit kopplat till 
Long Track Speedskating, Banrodel, Skeleton och Parabob då Roller Derby verksamheten 
fortfarande har varit pausad på grund av pandemi och att Roller Derby har behövt anpassa 
sig till WFTRD och deras Coronarestriktioner.

Prestationsutvecklande satsningar och 
miljöer 

Olympisk offensiv
Under året har SweSports haft tre olika satsningar inom ramen för SOK:s projekt Olympisk 
Offensiv i idrotterna Long Track Speedskating, Banrodel och Skeleton. 

Long Track Speedskating 
Olympisk offensiv har fortsatt enligt uppsatt plan och för skridskosatsningen med en bas i 
Göteborg. Huvudtränare har varit Joel Eriksson med ett stöd från Mattias Hadders som har 
bistått då Joel även har haft en del resor kopplat till förbundets representationsverksamhet. 

Under våren 2021 så kunde några av de aktiva tävla på två internationella tävlingar i Inzell 
och där lyckades Wilhelm Ekensskär att gå under kvaltiden för deltagande på EM och VM 
på 5000 meter. I övrigt så gjorde han extra kriteriet för deltagande på masstart. 

Resterande del av våren blev fortfarande utan tävlingar för gruppen. 
Efter 1 år med projektet gjordes en skriftlig och muntlig utvärdering av projektet tillsam-
mans med SOK, de aktiva, Joel (head coach), Mattias Hadders (support) och Bent Erik 
Brenden (Projektansvarig från förbundet).  Alla var överens om att det hade varit en positiv 
start och något att bygga vidare på och en plan för år 2 etablerades. Detta avsåg såväl in-
dividuella planer för de aktiva som, tränings och tävlingsplaner för gruppen. Joel fortsatte 
som sagt som head coach. De aktiva som valde att fortsätta att ingå i gruppen för år två var:

• Oskar Nilsson, SK Pollux
• Wilhelm Ekensskär, SK Trollhättan
• David Karlingsjö, SK Trollhättan
• Arvid Karlingsjö, SK Trollhättan
• Adam Axelsson, SK Winner
• Ann-Marie Lindqvist, IFK Göteborg Skridsko
• Tina Svensson, Motala AIF

Gruppen har under andra halvan av året fortsatt att ha sin bas i Göteborg och det har 
genomförts ett antal lägeraktiviteter. Under våren genomfördes ett gemensamt läger med 
andra Olympisk offensiv grupperingar på Playitas där gruppen deltog med 6 aktiva. 

Under juli månad genomfördes ett läger med inriktning Short Track i Kållereds ishall utan-
för Göteborg. I augusti genomfördes det ett läger i samband med sommarisen i Hamar, 
för att sedan fortsätta med lägeraktiviteter i Vänersborg innan gruppen åkte på ett längre 
träningsuppehåll i Tyska Inzell. I samband med lägret i Vänersborg var det äntligen dags 
för att bjuda in några andra åkare att träna med gruppen och åkare från Södermalm och 
Hagaström kom och tränade med gruppen under några dagar. 
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Sedan så fortsatte säsongen med ett längre läger i Inzell och även i samband med detta så 
hade några ytterligare åkare bjudits med för att träna med gruppen. Det var samma grupp 
av aktiva som även hade varit med i Vänersborg några veckor tidigare. 

I samband med lägret i Inzell blev det en hel del sjukdom (Corona) och det gjorde att fort-
sättningen på säsongen blev rätt så hackig och det blev en hel del ändringar. All sjukdom 
påverkade även hela perioden med de som kom och skulle vara med och samträna. Led-
are på plats i Inzell under perioden var Joel Eriksson, med visst stöd från Mattias Hadders 
som var där under perioden som de andra åkarna var på plats. Även Johan Röjler bidrog till 
gruppen i samband med att han var på plats som tränare för Nils van der Poel

Efter den långa perioden som stördes av mycket sjukdom blev det som sagt en hel del för-
ändringar. Vissa aktiva befann sig på hemmaplan, två åkare åkte med på läger och tävling-
ar i Salt Lake City och Calgary under världscupsäsongen. Detta var Wilhelm Ekensskär och 
Ann-Marie Lindqvist. Wilhelm kvalade in och tävlade masstart på höstens världscuptäv-
lingar där han startade i Tomaszow (Polen), Salt Lake City (USA) och i Calgary (Canada). 

Oskar Nilsson kvalade in till Neo-senior världscupen på 500 m och masstart och tävlade 
på de två Neo-senior tävlingarna som genomfördes i Inzell under november månad. Det 
har genomförts tester för gruppen i Göteborg i en samverkan med Göteborgs Universitet 
på Center for Health and Performance. 

Fortsatt dialog med Göteborgs Universitet har fortgått under året och arbete med  
Ruddalen har viktigt med tanke på att säkerställa framtida förutsättningar för satsningen.

Banrodel
Inom Banrodel så har två aktiva och en ledare ingått i Olympisk Offensiv. De aktiva har 
varit Svante och Tove Kohala och med Hasse Kohala som tränare. Även denna gruppering 
deltog på det gemensamma läger som genomfördes för Olympisk offensiv på Playitas. 
Utöver ovan nämnda deltog även Helena Westerberg (fystränare). Gruppen deltog även på 
ett olympisk camp på Sivota under maj månad. 

Svante och Tove har haft et riktat stöd som har gått till att de har kunnat träna tillsammans 
med det österrikiska laget och de har följt deras säsongsplanering sedan sommaren 2021 
och framåt. Detta har varit såväl träningsmässigt som tävlingsmässigt. Svante och Tove 
har tävlat samtliga världscuptävlingar under hösten 2021. 

Skeleton
Olympisk offensiv Skeleton har pågått under 2021 där det under första halvan av året 
var två aktiva. De aktiva som ingick var Lovisa Ewald och Paulina Ewald. De har haft stöd 
via SOK:s team av fystränare, stöd till vissa träningsinsatser, samt stöd till nya kälkar. De 
aktiva tillsammans med Roberth Klarqvist åkte till Österrike för att testa ut och köpa nya 
kälkar. 

Under hösten så valde Lovisa att avsluta sin satsning på Skeleton och satsningen inom 
ramen för Olympisk offensiv pausades. De aktiva har deltagit på Olympisk offensiv camp 
på Playitas samt på Sivota under maj månad. 
Då satsningen pausades så har det under hösten genomförts vissa satsningar, men dessa 
redovisas på annan plats.
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Topp och Talang
Nils van der Poel har haft ett fortsatt stöd från SOK och förbundet kopplat till Topp och 
Talang programmet. Detta har varit et riktat stöd som har varit avsedd för främst tävlings-
förberedande verksamhet (långa träningsperioder i Inzell) och kopplat till läger i anslutning 
till världscuptävlingar. 

Nils har under sommaren fortsatt att ha en bas i Åre där han har jobbat med cykel, löpning 
och skidåkning. Under hösten så har han haft sin bas i Inzell där han förutom tävlingsperi-
oden har haft sin permanenta bas. Johan Röjler har varit Nils tränare och coach för sats-
ningen Olympisk offensiv. Johan har varit med Nils under perioder och i vissa perioder har 
Joel Eriksson tillsammans med övriga aktiva i Olympisk offensiv samtränat med Nils van 
der Poel.

När Nils gick in i OS året 2022 så var det som världsledande på både 5000- och 10 000 
meter. 

Forskning och utveckling 

Världens snabbaste kälke
Under hösten 2020 etablerades en kontakt med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 
Stockholm med målet att intressera någon student för att genomföra ett examensjobb 
inom ramen för projektet ”Världens snabbaste kälke”. 

Banrodelåkaren Svante Kohala blir
skannad på sin kälke. Foto: Privat
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Johan Ahlberg, ordförande idrottsrådet SweSliding och Hasse Kohala förbundskapten Ban-
rodellandslaget, har lett projektet från förbundets håll och har tillsammans presenterat två 
förslag på områden för examensjobb, ett kopplat till aerodynamik och ett kopplat till prepa-
rering av stålmedar. Flera studenter visade intresse för uppgifterna och till slut landade det i 
ett examensjobb med titeln ”Luge Aerodynamics: Drag reduction trough posture changes”. 

Efter att ha skannat in en rodelåkare liggandes på sin kälke skapades en digital 3D-modell 
där tester kunde köras för att se hur åkarens kroppsposition påverkade aerodynamiken. 

-  Vi hade några egna teorier som vi ville testa och tillsammans med studentens egna  
teorier gjordes ytterligare tester. Resultatet visade några förväntade effekter men även 
några som vi kanske inte hade tänkt, säger Johan Ahlberg. 

Det slutgiltiga arbetet presenterades i oktober 2021 precis efter att is säsongen hade  
startat. Under vintern har teorierna till viss del testats men som alltid är antal åk i banan 
väldigt begränsade, så testerna kommer fortsätta även under kommande säsong. Både 
under sommarträningen på hjul och senare när vi kan åka på is.

- Samarbeten som detta kan ses som ganska små, men att få tillgång till modern teknik 
och kunskap om aerodynamik är väldigt viktiga steg i den fortsatta utvecklingen av ban- 
rodelsporten. Vi ser därför fram emot att få fortsätta testa och utveckla med ambitionen 
att ta fram världens snabbaste kälke, avslutar Johan Ahlberg. 

Landslag
Landslag finns för att representera SweSports på bäst möjliga sätt i internationell konkur-
rens. Förbundskapten eller motsvarande funktion nominerar aktiva till landslagsuppdrag, 
enligt gällande uttagningskriterier för respektive idrott. Elit- och utvecklingskommittén fast-
ställer uttagningen. Nedan kommer en sammanfattning av respektive idrotts landslags-
uppdrag för 2021. 

Bob
För fjärde säsongen i rad har Sverige representerats i internationella parabobsammanhang 
av Sebastian Westin-Viippola, Seskarö IF. 

Sebastian Westin-Viippola på världscup i S:t 
Moritz. Foto: Girts Kehris
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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. Coronapandemin 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 St. 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 fjärde-
plats i de inledande två tävlingarna. Men i världscuptävling tre hade Sebastian fått i gång 
åkningen riktigt bra och det hela slutade med seger före Jonas Frei (SUI) och Lonnie Bis-
sonnette (CAN).  Därmed ett visst favoritskap 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 St. Moritz. Med en tredje respektive andra bästa åktid efter första dagen var Sebas-
tian 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 Sebasti-
an lyckades få bobben i rätt riktning och minimerade de negativa effekterna 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 marginalen var endast 0,02 sekunder ner till Christopher Stewart 
(SUI) på andraplatsen. 

Förutsättningarna inför säsongsavslutningen var att Sebastian låg på andraplats i den 
totala världscupen. 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.
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I tävlingens första åk låg Sebastian trea, 11 hundradelar efter ledaren Corie Mapp från Stor-
britannien. Utmanaren i totalen Stewart låg på en sjätteplats 28 hundradelar efter Sebastian. 
Ett avstånd som skulle betyda totalseger för Sverige.

I andra åket stod Stewart för en jätteinsats med bäst åktid. I toppen körde Corie Mapp bort 
sig, tappade ledningen och hamnade på en tredjeplats i tävlingen. ”Mr. Parabob” Lonnie 
Bissonnette (CAN) 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 St. Moritz Världscup 2021-02-18
4 St. Moritz Världscup 2021-02-19
1 St. Moritz Världscup 2021-02-23
3 St. 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

Världscupranking 
(För fullständig världsranking hänvisas till IBSF:s hemsida www.ibsf.org) 

Placering Namn Land Poäng
1 Sebastian Westin-Viippola Sverige 1036
2 Christopher Stewart Schweiz 1029
3 Lonnie Bissonnette Kanada 1018
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Banrodel

Organisation
Verksamhetsåret 2021 inrymmer slutskedet på säsongen 2020–2021 samt första halvan 
av säsongen 2021–2022. I Organisationen kring banrodellandslaget har följande personer 
varit verksamma:

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

Aktiva Herr:  Svante Kohala
Aktiva Dam:  Tove Kohala 
Aktiva Junior:  Johanna Kohala, Rasmus Moberg, Joel Sundberg, Paul Schaber-Wallis

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 täv-
lingsscheman har inneburit 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 hem-
ma i Sverige med hjälp av fystränare och träning i startrampen. Seniorerna har varit på 
plats i Innsbruck tillsammans med Österrikes lag. För att utvärdera träningen har det under 
säsongen genomförts regelbundna tester av förbundstränare 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 dags- 
tidningar, dagspress och radio. Vi har även sätt fått se Svante Kohala och Tove Kohala ett 
antal gånger på Eurosport då dom har kvalat vidare till världscuptävlingar.

Senior 
Svante Kohala och Tove Kohala har deltagit i samtliga världscupstävlingar och mästerskap 
under verksamhetsåret. Svante har under 2021 fortsatt sin 100 procentiga satsning på 
sin idrott med fullt fokus på träning, tävling och återhämtning. Tove har fram till studenten 
våren 2021 kombinerat idrottandet med sista året på gymnasiet. På grund av coronasitua-
tionen har skolarbetet bedrivits digitalt, vilket medfört att Tove kunna vara ute i Europa hela 
säsongen. Efter studenten har fullt fokus varit på idrotten.   

Avslutningen av säsongen 2020–2021 var bra resultatmässigt för svensk banrodel. Bland 
annat plockade Svante Kohala hem en fjärdeplats på U23 EM i Sigulda och en femteplats 
på U23 VM i Königssee. Starten av OS-säsongen 2021–2022 betydde bekantskap med nya 
banor. Bland annat deltog en svensk delegation vid internationellt träningsläger i den kom-
mande OS-banan i Yanqing där även den första världscuptävlingen avgjordes.  
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En spektakulär anläggning till både utseende och form som innehåller en del ovanliga 
klurigheter för åkarna. Det blev tyvärr inga framskjutna placeringar för våra svenska åkare 
och hela starten på säsongen blev en knackig historia rent resultatmässigt med få avance-
mang till världscuptävlingarna från Nations Cup

Vid årets slut kunde vi dock konstatera att det ser bra ut för både Tove och Svante gällande 
att klara gränserna för internationella kvotplatser till kommande OS. 

Trots svårigheterna med Coronapandemin har våra seniorer kunnat delta i Österrikes för-
säsongsträning 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 dom får möjlighet till att ta del av olika stöd som SOK 
står för. Personella resurser och specialistkompetens inom träning och nutrition. Det ge-
nomförs 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 tävlingsde-
but i seniorsammanhang i Innsbruck. Joel och Rasmus visade upp stabil och trygg åkning 
som lovar gott för framtiden.   

Junior 
Under våren 2021 ställdes alla juniorvärldscuper in på grund av Coronapandemin. Juniorå-
karna fick därmed helt fokusera på träning under perioden. 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. 

När säsongen 2021–2022 drog i gång fanns det återigen tävlingar för juniorerna att delta 
i under hösten 2021. Johanna Kohala gjorde internationell tävlingsdebut med en fin 17:e 
plats i Innsbruck. Rasmus Moberg kunde tyvärr inte starta i Innsbruck på grund av skada 
men gjorde bra insatser i Oberhof. 

Tove Kohala 
Foto: Bildbyrån
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Tove Kohala Placering Ort Tävlingstyp Datum
17 Königssee NC 2021-01-01
15 Sigulda NC 2021-01-08
26 Sigulda VC 2021-01-10
21 Sigulda EM 2021-01-10
9 Sigulda U23 EM 2021-01-10

18 Oberhof NC 2021-01-15
24 Innsbruck NC 2021-01-22
31 Königssee VM Sprint kval 2021-01-29
32 Königssee VM 2021-01-31
16 Königssee U23 VM 2021-01-31
20 St Moritz NC 2021-02-04
29 Yanqing NC 2021-11-19
23 Sochi NC 2021-11-26
27 Sochi NC 2021-12-03
20 Altenberg NC 2021-12-10
18 Innsbruck NC 2021-12-17
26 Innsbruck VC 2021-12-19

Svante Kohala Placering Ort Tävlingstyp Datum
9 Königssee NC 2021-01-01

27 Königssee VC 2021-01-02
12 Sigulda NC 2021-01-08
24 Sigulda VC 2021-01-09
20 Sigulda EM 2021-01-09
4 Sigulda U23 EM 2021-01-09

14 Oberhof NC 2021-01-15
29 Oberhof VC 2021-01-16
13 Innsbruck NC 2021-01-22
24 Innsbruck VC 2021-01-23
20 Königssee VM Sprint kval 2021-01-29
19 Königssee VM 2021-01-30
5 Königssee U23 VM 2021-01-30

12 St Moritz NC 2021-02-04
27 St Moritz VC 2021-02-06
20 Yanqing NC 2021-11-19
15 Sochi NC 2021-11-26
30 Sochi VC 2021-11-27
23 Sochi NC 2021-12-03
37 Altenberg NC 2021-12-10
12 Innsbruck NC 2021-12-17
29 Innsbruck VC 2021-12-18

Resultat
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Rasmus Moberg Placering Ort Tävlingstyp Datum
25 Innsbruck NC 2021-01-22

DNS Innsbruck JVC 2021-12-11
13 Oberhof JVC 2021-12-17
13 Oberhof JVC 2021-12-19

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

Johanna Kohala Placering Ort Tävlingstyp Datum
17 Innsbruck JVC 2021-12-10
20 Oberhof JVC 2021-12-16
19 Oberhof JVC 2021-12-18

Fullständiga resultat finns på FIL:s hemsida: www.fil-luge.org 

Dam Senior Världscup Herr Senior Världscup  
Plats Namn Poäng Plats Namn Poäng

33 Tove Kohala 106 26 Svante Kohala 131
53 Rasmus Moberg 4
55 Joel Sundberg 1

Long Track Speedskating

Organisation
Under verksamhetsåret har följande personer utgjort organisationen kring landslagsverk-
samheten i Long Track Speedskating:

Ansvarig Idrottskoordinator: Bent Erik Brenden
Tränare senior:   Johan Röjler, Joel Eriksson 
Tränare junior:   Bent Erik Brenden
Media och administration:  Mattias Hadders

Genomförande av säsongen
Under första del av året 2021 så var i stort sett alla tävlingar nationellt och internationellt 
inställda. Det genomfördes en bubbla under 5 veckor i Heerenveen där man genomförde 
ett Europamästerskap (EM), två världscuptävlingar (VC) samt ett distans VM. Från Sverige 
ansökte vi och fick en extra kvotplats till EM, då vi inte hade någon ordinarie kvotplats till 
denna tävling. 

Nils van der Poel blev uttagen och deltog i den av ISU organiserade Corona bubblan som 
skapades med EM allround, två världscuptävlingar samt distans VM i Heerenveen. Denna 
bubbla pågick som sagt under en period på 5 veckor och den ledde för Nils del till 2 VM 
guld och ett världsrekord på 10 000 meter. Mer om resultaten se nedan. 

Då vi som förbund inte hade någon kvotplats på 10 000 meter så fick vi även här ansöka 
om en extra kvotplats. Detta var inte möjligt om inte någon nation tackade nej till deltagan-
de. När det närmade sig så stod det klart att Japan tackade nej till sin kvotplats och då var 
det en reservlista som baserades på VC 1 och 2. Efter första VC tävlingen så var det Nor-
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ge som hade denna kvotplats. Nils var tvungen att åka snabbare än den tid som Hallgeir 
Engebråthen hade satt på VC 1 utan att någon annan nation gick om honom. Nils lyckades 
på imponerade vis lösa detta och var då inkvalad till både 5000- och 10 000 meter på dis-
tans VM.

Under hösten har Nils deltagit i samtliga 4 världscuper som genomfördes i Tomaszow, 
(Polen), Stavanger (Norge), Salt Lake City (USA) och Calgary (Canada). Även detta ledde 
fram till ytterligare ett världsrekord på 5000 meter. Dessa tävlingar var även kvaltävlingar 
för det kommande OS som skulle avgöras under 2022. Nils vann samtliga lopp på långdis-
tanserna under VC kvaltävlingarna och var således kvalificerad till OS på både 5000 meter 
och 10 000 meter. Nils blev dubbelt världsmästare på distanserna 5000- och 10 000 meter 
i Heerenveen

Under året 2021 satte 
Nils världsrekord på 
både distanserna 5000- 
och 10 000 meter. 

Nils två världsrekord 
under 2021 lyder:
5000 meter: 6.01,566 
satt i Salt Lake City VC 3
10 000 meter: 12.32,84 
satt i Heerenveen, Dis-
tans VM 

Under våren 2021 ge-
nomfördes inga andra 
internationella tävlingar 
och ej heller några natio-
nella tävlingar.

Under hösten 2021 så har det återgått till lite mer verksamhet och förutom senior världs-
cupen så har det genomförts två junior och neo-senior världscuptävlingar. Båda dessa 
tävlingar genomfördes två helger i rad i tyska Inzell och vi representerades av 5 aktiva, två 
neo-senior aktiva och 3 junior aktiva. 

Samtliga aktiva på junior världscupen satte personliga rekord på alla distanser som de 
åkte under de två tävlingarna.

Ledare under årets tävlingar har på senior världscupen varit Joel Eriksson och Johan Röj-
ler. På juniorvärldscupen så var Bent Erik Brenden ledare tillsammans med Jonas Schön.

Det har varit en positiv säsong med fin utveckling för våra aktiva som har representerat och 
då med Nils van der Poels fantastiska framgångar som det ena höjdpunkten efter den andra. 
Två VM guld, två världsrekord, banrekord på 5000 meter i Salt Lake City och Tomaszow, samt 
banrekord på 10 000 meter i Heerenveen och Stavanger samt att han även har förbättrat sina 
svenska rekord. Med detta i bagaget går vi in i året 2022 med mycket inspiration.
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Nils
van der 
Poel

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

4 (totalt)
 1  

(10 000)
2 (5000)

Allround
Sam-

manlagd 
tävling 
över 4 
distan-

ser (500-
5000-

1500-10 
000)

Heerenveen EM 2021-01-16/17

3 
(B-grup-

pen)

5000 m 6.11,84 PB Heerenveen VC 1 2021-01-21/22

2 (A 
grup-
pen)

5000 m 6.08,39 
PB- NR

Heerenveen VC 2 2021-01-29/31

1 5000 m 6.08,39 Heerenveen Distans VM 2021-02-11
1 10 000 m 12.32,952 

WR
Heerenveen Distans VM 2021-02-14

1 5000 m 6.15,56 Tomaszow VC 1 2021-11-12/14
1 10 000 m 12.38,92 Stavanger VC 2 2021-11-19/21
1 5000 m 6.01,566 Salt Lake City VC 3 2021-12-03

1500 m WR Salt Lake City VC 3 2021-12-04
1 5000 m 1.47,18 PB Calgary VC 4 2021-12-11

Ranya 
Ezzi

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

Masstart Salt Lake City VC 1 2021-12-31
Wilhelm 
Ekenskär

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

Masstart Tomaszow VC 1 2021-11-12/14
Masstart Salt Lake City VC 3 2021-12-04
Masstart Calgary VC 4 2021-12-11

Kaspar
Norberg

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

500 m 38,90 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
1000 m 1.16,53 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
1500 m 1.54,00 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
500 m 40,49 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27

1000 m 1.17,12 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
1500 m 1.57,36 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
3000 m 4,12,26 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27

Resultat
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12  
semifinal

Masstart Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27

500 m 39,60 PB Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5
1000 m 1.42,05 

FALL
Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5

1500 m 1,56,83 PB Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5
3000 m 4.10,55 PB Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5

Masstart Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5
Team 

Pursuit
4.15,27 Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5

Sebastian  
Forsmark

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

500 m 37,73 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
1000 m 1.15,04 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
1500 m 2.03,07 Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
500 m DQ Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5

1000 m 1.14,15 PB Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5
1500 m DNS Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5
Team 

Pursuit
4.15,27 Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5

Oskar  
Nilsson

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

500 m 37,99 PB Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27
12 Masstart Inzell Junior VC 1 2021-11-28/27

500 m 38,43 Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5
13 Masstart Inzell Junior VC 2 2021/12-4/5

Gustav 
Arnell

Plac. Distans Tid Ort Tävlingstyp Datum

1500 m 1.53,55 PB
9 Masstart

1500 m 1,55,81
13 Masstart

Samtliga resultat och världscuprankingar finns på ISU:s hemsida 
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SKELETON

Organisation
För verksamhetsåret 2021 har organisationen kring skeletonlandslaget sett ut som  
följande: 

Team Manager: Roberth Klarqvist
Förbundskapten: Linus Ottosson 
Tränare:  Rasmus Ottosson
Lagledare:  Pelle Ewald
Lagledare:  Patrik Gröndal

Följande aktiva har tagits ut att representera landslaget i skeleton under 2021:

Aktiva Dam:   Leslie Stratton, Paulina Ewald Gröndal, Lovisa Ewald, Filippa Nordgren
Aktiva Herr:  Christofer Eriksson, Mio Olsson Klarqvist 

Leslie Stratton på världscupen i Winterberg Foto: Veisturs Lacis

Genomförande av året 
Säsongsstarten blev inte riktigt som planerat med restriktioner, flyttade tävlingar och 
covid-smitta i truppen under 2020. Så när andra halvan av säsongen 2020–2021 drog i 
gång var det taggade åkare som äntligen skulle få göra säsongsdebut i tävlingsbanorna 
runt om i Europa. I mitten av januari fick Lovisa Ewald göra debut i Världscupen i St 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 tjejer-
na men skönt att äntligen vara i gång med tävlingssäsongen på allvar. Dock blev den inte 
särskilt lång då endast en tävling till fanns att tillgå efter ytterligare ändringar i tävlingspro-
grammet, Europa Cup i Innsbruck. Där deltog även Christofer Eriksson. 

I första halvan av säsongen 2021–2022 han några av våra svenska åkare delta på Europa-
cuptävlingar i Lillehammer. Filippa Nordgren kammade bland annat hem en fantastiskt fin 
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12:e plats.  I samma tävling gjorde Mio Olsson Klarqvist från Borlänge Rodelklubb inter-
nationell tävlingsdebut. Unge Mio visade upp fin åkning i Norge och blev även uttagen till 
Europa Cup i Winterberg. 

Leslie Stratton valde att inte delta på tävlingar i Europa under hösten 2020 på grund av 
covidläget i världen men hoppades på tävling i Europa till våren 2021 då samtliga Världs-
cuptävlingar flyttats från Nordamerika till Europa. Coronaläget gick inte till det bättre och 
Leslie valde att inte komma över till Europa utan fick i stället koncentrera sig på North 
American Cup–tävlingar i Park City och Lake Placid under våren 2021.  Totalt blev det fem 
tävlingsstarter med en tredjeplats i Park City som bästa placering. 

När säsongen 2021–2022 drog i gång, en olympisk kvalsäsong, var Leslie återigen i banan 
och startade med tävlingar på den nordamerikanska kontinenten. Syftet var att få genom-
föra tävlingar i ”hemmabanor” och förhoppningsvis kunna plocka hem en del rankingpo-
äng för OS-kvalet. Det blev tre pallplatser i North American Cup i Lake Placid och en total 
tredjeplats i den cupen. Leslie han även med att köra två världscuper före jul i Sigulda och 
Altenberg. Uttagning till OS meddelas av SOK i början av 2022. 

All världsranking är låst under säsongen 2020–2021 på grund av coronasituationen vilket 
innebär att Sverige fortsatt har en plats i damernas Världscupsäsongen 2021–2022.  
Säsongen har varit mycket speciell med restriktioner, hastiga ändringar i tävlingssche-
mat 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 flera unga 
åkare nu har lärt sig tre nya banor under säsongen samt att vi har en åkare som tävlar på 
yttersta elitnivå!

Resultat
Christofer Erikson Placering Ort Tävlingstyp Datum

23 Innsbruck-Igls Europa Cup 2021-02-19
Lovisa Ewald Placering Ort Tävlingstyp Datum

21 St. Moritz Världscup 2021-01-15
19 St. Moritz Junior VM 2021-01-23
11 St. Moritz U20 Junior VM 2021-01-23
23 Innsbruck-Igls Europa Cup 2021-02-18
20 Innsbruck-Igls Junior EM 2021-02-18
13 Innsbruck-Igls 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
7 Whistler North American Cup 2021-11-07
7 Whistler North American Cup 2021-11-09

15 Whistler Intercontinental Cup 2021-11-13
13 Whistler Intercontinental Cup 2021-11-14
13 Park City North American Cup 2021-11-19
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8 Park City North American Cup 2021-11-20
15 Park City Intercontinental Cup 2021-11-23
13 Park City Intercontinental Cup 2021-11-24
26 Altenberg Världscup 2021-12-03
3 Lake Placid North American Cup 2021-12-13
3 Lake Placid North American Cup 2021-12-14
2 Lake Placid North American Cup 2021-12-15

26 Sigulda Världscup 2021-12-31
Paulina  
Ewald Gröndal

Placering Ort Tävlingstyp Datum

21 St. Moritz Junior VM 2021-01-23
12 St. Moritz U20 Junior VM 2021-01-23
26 Innsbruck-Igls Europa Cup 2021-02-18
23 Innsbruck-Igls Junior EM 2021-02-18
16 Innsbruck-Igls U20 Junior EM 2021-02-18
13 Lillehammer Europa Cup 2021-11-12
14 Lillehammer Europa Cup 2021-11-13

Filippa Nordgren Placering Ort Tävlingstyp Datum
12 Lillehammer Europa Cup 2021-11-12

DNS Lillehammer Europa Cup 2021-11-13
Mio  
Olsson Klarqvist

Placering Ort Tävlingstyp Datum

21 Lillehammer Europa Cup 2021-11-12
20 Lillehammer Europa Cup 2021-11-13
31 Winterberg Europa Cup 2021-11-19
32 Winterberg Europa Cup 2021-11-20

Världsranking
På grund av Coronapandemin fastställdes inte någon världsranking för säsongen  
2020–2021 utan föregående säsongs ranking gällde för kvotplatser till säsongen  
2021–2022. 
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idrotter
SweSkating hanterar idrotterna: 
• Long Track Speedskating
• Short Track Speedskating
• Långfärdsskridskoåkning (motionsåkning och tävlingar på sjöis)

Idrottsrådet SweSkating 
Under hösten startade rådet för SweSkating upp. Rådets uppgift har varit att tillsammans 
med ansvarig Idrottskoordinator att planera, diskutera, utvärdera och jobba med utveckling 
baserat på förbundets prioriterade områden. Under 2021 har vi genomfört 3st protokollför-
da möten. Delar av arbetet har varit att lära känna varandra, få insikt i varandras kunskaps-
områden, ge en beskrivning av förbundets prioriterade områden och hur det nya förbundet 
ser ut. Rådet har även varit bollplank till Idrottskoordinator då snabba beslut behövts  
fattas. Det framtida arbetet för rådet kommer bli att utgå ifrån våra prioriterade områden 
och starta upp med föreningsdialoger för att se vad vi tillsammans kan göra för att utveckla 
våra idrotter och verksamhet.

Arbetsgrupper 
 
Med tanke på coronapandemin ville Idrottskoordinatorn tillsammans med rådet göra det 
möjligt för fler aktiva skridskoåkare att kunna deltaga på svenska mästerskap som var 
planerade för 2022.

Nils Larsson och Joel Meens har bidragit med arbetet kring frågor som berör maraton.

Rådet för SweSkating har fungerat som en arbetsgrupp för att jobba med lösningar kring 
tolkningar av regelverk och möjliggörande av 
deltagande på mästerskapstävlingar.
 

Nationell verksamhet 
 
Under 2021 satte coronapandemin begräns-
ningar i verksamheten. Många föreningar fick 
ställa om och anpassa sin verksamhet utifrån 
hur läget såg ut. Året startade med en väldigt 
fin vintern där kylan lade sig över hela landet. 
Därav var det väldigt många sjö och havsisar 
som frös till och gjorde möjligt att åka skrid-
skor på. Vi har fått rapporter från föreningar 
som bedriver långfärdsskridsko att man har 
vuxit i antalet medlemmar under pandemin. 
Vi har också fått rapporter att många har sökt 
upp våra föreningar och skridskosporten efter 
Nils van der Poels framgångar under  
Distans-VM i februari.
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Under första halvan 2021 fick vi lov att godkänna nationella tävlingar men med uppma-
ningen att minimera resandet. Det innebar att föreningarna fick lov att arrangera tävlingar 
för egna medlemmar samt inom distriktet. Under den andra halvan släpptes reserestrik-
tionerna, vilket gjorde det möjligt att deltaga på varandras tävlingar igen. Tyvärr kunde 
inga SM-tävlingar genomföras under 2021 och vi kan se att antalet arrangemang har varit 
betydligt mindre under 2021 av förklarliga skäl. Nedan redovisas olika aktiviteter som ge-
nomfördes under 2021.

Long Track Speedskating
Antal sanktionerade och genomförda tävlingar: 19st
Platser: Trollhättan, Västerås, Sundsvall, Hagaström, Stockholm, Göteborg, Eskilstuna och 
Falun.

Resultat hittar du på www.swesports.org

Short Track Speedskating
Antal sanktionerade och genomförda tävlingar: 3st
Plats: Malmö

Resultat hittar du på www.swesports.org

Långlopp på sjöisar 
Antal sanktionerade och genomförda tävlingar: 0st

Samtliga idrotter 
Genomförda läger i förening och distriktregi för alla våra is idrotter: 6st 
Platser: Katrineholm, Malmö, Vänersborg, Västerås och Sundsvall.

Projekt 
Under 2021 påbörjade vi en ny aktivitet som går under namnet Poelstjärnan. SweSports 
och Nils van der Poel har tagit fram ett koncept som bygger på kärnvärdena:
• Glädje
• Gemenskap
• Utmaning 

Konceptet ska enkelt kunna erbjudas till barn, unga och vuxna. Det genomförs av våra 
föreningar med stöd från förbundet. Aktiviteten kan genomföras i samband med tävling, en 
träning eller som en prova på aktivitet.

• Älska det du gör 
• Ha roligt tillsammans med dina kompisar 
• Utmana dig, prova på olika idrotter och aktiviteter  
• Det är resan i vardagen, träningen och utvecklingen som leder till framgång

Som förbund vill vi uppnå följande mål med Poelstjärnan:
• Alla är välkomna till banan och idrotten  
• Alla ska känna glädje med idrotten 
• Alla ska kunna utmana sig på sitt vis 
• Alla ska känna gemenskap och delaktighet
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Först ut att genomföra Poelstjärnan var Dala Active Skaters på Lugnet i Falun. 
 
Läs mer om Poelstjärnan på www.swesports.org

Utbildning 
Under året har det genomförts två specifika utbildningar inom Long Track Speedskating. 
Dessa två är:

• Grundläggande funktionärsutbildning
• Skiljedomare steg 1

Grundläggande funktionärsutbildning är en digital utbildning där deltagarna ska läsa på 
kursmaterialet ”Go to the start”. Därefter fick de besvara ett antal frågor. Frågorna blev 
rättade av Idrottskoordinator Mattias Hadders och varje deltagare hade möjlighet att föra 
dialog med idrottskoordinatorn kring innehållet. Syftet med utbildningen är att bredda kun-
skaperna kring vad som krävs för att arrangera en tävling. Totalt deltog 48 personer från 
tre föreningar.

Skiljedomarutbildning Steg 1 genomfördes digitalt där Daniel Cabelduc och Kalle Skoog 
var utbildningsansvariga. Totalt deltog 11 deltagare från sex olika föreningar. Syftet med 
utbildningen är att öka antalet skiljedomare som kan döma nationella tävlingar och ges 
möjlighet till vidareutbildning.
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Idrotter 
Idrottsområdet SweSliding ansvarar för den nationella verksamheten inom följande idrotter: 

• Alpinrodel
• Banrodel
• Bob
• Naturrodel
• Skeleton
• Sledcross

Idrottsrådet SweSliding
Det operativa ansvaret för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av den na-
tionella verksamheten inom idrottsområdet har idrottsrådet SweSliding tillsammans med 
ansvarig idrottskoordinator. 

Idrottsrådet har under 2021 genomfört fem protokollförda möten. Huvudfokus har varit att 
upprätta en verksamhetsplan för det innevarande året samt kommande verksamhetsperio-
den. Verksamhetsplanen är gedigen och bygger på Strategi 2029 samt de utpekade priori-
terade områdena. 

Idrottsrådet har även under perioden hanterat och fördelat ett visst återstartsstöd ut till 
föreningarna i syfte att underlätta deras arbete med återrekrytering och nyrekrytering av 
medlemmar till verksamheten. 

Arbetsgrupper
För att driva en del enskilda frågor och projekt under rådet finns arbets- och projektgrupper 
med dedikerade uppdrag som rapporterar till idrottsrådet. Följande arbetsgrupper med 
uppdrag har varit verksamma:

Arbetsgrupp Alpinrodel  
Följande personer har ingått i arbetsgruppen: 

• Thomas Reinelöv – Sammankallande 
• Eva Gustafsson 
• Enar Nordvik
• Johannes Lindberg 
• Linnea Nilsson-Waara
• Anders Fladvad 
• Christopher Fladvad  

Arbetsgruppens övergripande uppdrag är att verka för en positiv utveckling av Alpinrodel 
som sport nationellt och internationellt. Exempel på uppdrag som ligger på arbetsgruppen 
har varit att ta fram ett förslag på regelverk, sprida sporten nationellt och internationellt, 
planera, genomföra och utvärdera nationell tävling. 
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Projekt Hammarstrand
Följande personer har ingått i arbetsgruppen: 

• Hasse Abrahamson – projektledare
• Thomas Reinelöv – bitr. projektledare
• Niclas Bentzer – projektadministratör  

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna till en 
modernisering av kälksportanläggningen i Hammarstrand. Förbundet är projektägare och 
det finansieras helt av Leader 3sam. Mer om själva projektet finnas att läsa under avsnittet 
Anläggning.

Arbetet ska färdigställas under sommaren 2022. 

Projekt Startanläggning
Följande personer har ingått i arbetsgruppen: 

• Per-Anders von Scheele – projektledare
• Hasse Abrahamson 
• Per Vinberg
• Kristian Haraldsson  

Projektgruppens arbete syftar till att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheter-
na till etablering av en startanläggning för samtliga kälksporter. Projektet är finansierat 50 
procent via RF:s speciella anläggningsstöd och 50 procent av egna medel. Mer om själva 
projektet finnas att läsa under avsnittet Anläggning.

Föreningsdialog
Att skapa mötesplatser mellan föreningar och idrottsrådet i syfte att utveckla förenings-
verksamheten har varit en viktig fråga för idrottsrådet under verksamhetsåret. Den 15 
december genomfördes den första Föreningsdialogen. Temat för träffen var Föreningsut-
veckling med 15 deltagare från åtta föreningar. 

Utvärderingarna visar att det var ett mycket uppskattat inslag och konsensus var att 
idrottsrådet ska bjuda in till fler dialoger med andra viktiga teman. Nästkommande dialog 
är planerad till 16 mars 2022 och temat för träffen är Anläggning.

Alpinrodel
Under verksamhetsåret 2021 har arbetet med utveckling av alpinrodel fortgått enligt verk-
samhetsplanen. 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 förbundet 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 orga-
nisationer 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.
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Genom att skapa två mobila enheter i form av släpvagnar fyllda med komplett utrustning 
förkälkåkning 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 
Stockholmsområdet och ett längs norrlandskusten. Utrustningen lånas fritt av den som vill 
och lämnas sedan åter efter genomförandet.

Antalet genomförda aktiviteter inom Kälksort för alla har reducerats rejält under säsongen 
på grund av Covid-19. Allmänna råd som hindrat 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 möj-
ligheter 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 Alpinrodel locka många besökare.    

Hjulrodel
För att bredda Alpinrodel som idrott och ge föreningar möjlighet att erbjuda kälksportverk-
samhet året runt har ett arbete gjorts under sommaren med alpinrodelåkning på hjul. Stål-
medar byttes mot hjulsatser på några kälkar och ett antal träningstillfällen har genomförts 
i föreningsregi i Skellefteå Rodelsällskap. Tekniken och känslan från hjul till snö är direkt 
överförbar. Så perfekt träning för att hålla i gång 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 nationell tävling i differensformat där alla tävlade mot alla oav-
sett ålder. Två åk skulle genomföras med så liten tidsdifferens som möjligt. Tio deltagare 
från Skellefteå Rodelsällskap och Umeå Rodelklubb deltog. Ett mycket lyckat arrangemang 
som väl visar på att kälkåkning sommartid har en framtid både som egen idrott och som 
barmarksträning inför vintern. Utmaningen för att få verksamheten att växa ytterligare är 
att hitta lämpliga anläggningar för utövande samt införskaffa material i form av kälkar och 
hjulsatser. 

Alpinrodel Cup

Orter och arrangörer
Grundplanen var att säsongens upplaga av Alpinrodel Cup skulle bestå av 8 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 olyckligt 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 i gång inför kommande säsong och suget efter att få träffa kälkvän-
ner 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. 

Resultat 
Då tävlingar inte kunde genomföras under säsongen finns inga resultat att redovisa för 
Alpinrodel Cup. 
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Framtiden
Utvecklingen av en ny idrott tar tid. Det måste vi vara ödmjuka inför. Alpinrodel har en 
enorm potential 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 tävlingsverksam-
heten kan cuper växa fram i de olika distrikten med möjlighet till mer lokal aktivitet. Fram-
för allt för barn och ungdomar, 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 globala 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 anläggningar och hos föreningar 
bör således fortgå under kommande verksamhetsår. Samtidigt är ett fortsatt arbete med 
utveckling 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 begrän-
sade har det ändå åkts Alpinrodel regelbundet under säsongen i Skellefteå Rodelsällskap, 
Umeå Rodelklubb, Borlänge Rodelklubb, Skärgårdens Rodel- och Kälkklubb, Saltsjöbadens 
Rodelklubb och i Hammarstrands Rodelklubb. Framtiden ser ljus ut för Alpinrodel!  
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banrodel
Återöppningen av banan i Hammarstrand har haft stor betydelse för banrodelsporten i 
Sverige under vintern 2021. Konstisbanan var öppen från åkning mellan den femte och den 
20 mars. Totalt åtta åkdagar erbjöds. Under dessa dagar genomfördes hela 450 åk vilket 
är väldigt glädjande! Förutom av Hammarstrands Rodelklubb som driver anläggningen har 
den nyttjats av Skärgårdens Rodel och Kälkklubb för träningsverksamhet.  

SM
SM var ursprungligen planerat till våren 2021 men fick på grund av pandemin flyttas till 
hösten 2021 i stället. Platsen blev som så många gånger förr Lillehammer och arrangörs-
förening var Skärgårdens Rodel och Kälkklubb. I damtävlingen segrade Tove Kohala och i 
herrklassen vann Svante Kohala guldet. 

Skärgårdsrycket
Under sommaren genomfördes två starttävlingar arrangerade av Skärgårdens Rodel och 
Kälkklubb i cupen som går under namnet Skärgårdsrycket. Den första deltävlingen anord-
nades i startrampen på Ljusterö med totalt 17 deltagare. Den andra tävlingen genomfördes 
på Rögrund och lockade 12 glada åkare. 

Sommaraktiviteter med kälksport på hjul är något som uppmuntras då det ger förening-
arna möjlighet att erbjuda medlemmar aktivitet året runt och därmed blir det lättare att 
behålla dem i verksamheten. 

Projekt
Under verksamhetsåret har två antal projekt finansierade av FIL genomförts riktat mot ban-
rodel i syfte att få fler aktiva till sporten. 

Sweden Sliding Girls är ett projekt som riktar sig till tjejer som vill börja med banrodel. Vi 
besök i skolor och kontakt med nätverk för kvinnlig idrott har intresserade tjejer bjudits in 
till öppna träningar vid startrampen på Ljusterö. De som varit intresserade vidare har sedan 
erbjudits möjlighet att följa med till Lillehammer för att testa åkning på is. Projektledare 
har varit Ann Kohala. 

En svensk dubbel syftar till att i framtiden kunna ha en dubbel i tävling för Sverige interna-
tionellt. Det skulle även innebära möjlighet att delta i lagtävlingar. Projektledare har varit 
Hasse Kohala och projektet ska slutredovisas till FIL under våren 2022. Tyvärr har projektet 
försvårats då fler av de tilltänkta dubbelåkarna valt att avsluta sin satsning på banrodel. 
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SM
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Tove Kohala Skärgårdens 
RKK

1 Svante Kohala Skärgårdens 
RKK

2 Johanna Kohala Skärgårdens 
RKK

2 Rasmus Moberg Skärgårdens 
RKK

3 Paul Schaber-Wallis Skärgårdens 
RKK

Skärgårdsrycket Deltävling 1 Rögrund
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Johanna Kohala Skärgårdens 
RKK

1 Svante Kohala Skärgårdens 
RKK

2 Tove Kohala Skärgårdens 
RKK

2 Rasmus Moberg Skärgårdens 
RKK

Ann Kiesbye Kohala Skärgårdens 
RKK

3 Paul Schaber-Wallis Skärgårdens 
RKK

 
Junior Namn Klubb

1 Aldon Österman Skärgårdens RKK
2 Melvin Österman Skärgårdens RKK
3 Edvin Rydberg Skärgårdens RKK

 
Skärgårdsrycket Deltävling 2 Rögrund
Dam Namn Klubb Herr Namn Klubb

1 Tove Kohala Skärgårdens 
RKK

1 Svante Kohala Skärgårdens 
RKK

2 Lotten Hjelm Skärgårdens 
RKK

2 Rasmus Moberg Skärgårdens 
RKK

Ann Kiesbye Kohala Skärgårdens 
RKK

3 Johan Ahlberg Skärgårdens 
RKK

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

Resultat

68



naturrodel
Under verksamhetsåret 2021 har förbundet inte genomfört några insatser inom ramen för 
idrotten Naturrodel mer än haft dialoger med FIL angående möjligheten att skicka unga ut-
övare på läger ner till Europa. Intresset har funnits men tyvärr har det varit svårt att få loss 
ledare och utövare vid samma tidpunkt då ett läger legat över jul och nyåret och ett annat 
under ordinarie skolvecka.

Lidingö Rodel club har haft anläggningen på Ekholmsnäs öppen för träning och prova-på 
verksamhet under vintern 2021. Det har varit en gynnsam vinter som tillåtit hela 19 dagars 
öppethållande med över 800 åk gjorda. 

Skeleton
Två föreningar har under verksamhetsåret bedrivit skeletonverksamhet. Vitsippsdalens 
Skeletonklubb och Borlänge Rodelklubb. Den ordinarie föreningsverksamheten på hem-
maplan 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 föreningarnas 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 Rodel-
klubb och Vitsippsdalens Skeletonklubb har varit på plats med kälkar och instruktörer. Det 
är mycket glädjande att se samverkan mellan föreningar för att rekrytera nya deltagare in i 
sporten. 

SM
Som så mycket annat fick de planerade SM-tävlingarna i Skeleton ställas in 2021 på grund 
av Coronapandemin. Därmed har vi inga svenska mästare korade i skeleton 2021.  
 

sledcross
Arbetet med utvecklingen av Sledcross har under säsongen fortskridit i enlighet med 
beslutad verksamhetsplan. Tyvärr har den långvariga Coronapandemin haft stor negativ 
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 Skolidrottsförening och Persåsens Skid- och Kälkklubb tillsammans med för-
bundet. 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 upplägget på dagen för att minska antalet deltagare till max 40 personer. I stället 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 
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i regionen blev beslutet sedermera att helt ställa in tävlingen efter samråd mellan arrangö-
rer och skolor. Vi tar i stället nya tag och siktar in oss på att få bjuda in till en dag på kälke 
under vintern 2022! 

Snowracer Cup 
Under verksamhetsåret har den fjärde upplagan av Snowracer Cup genomförts. Sledcross 
är kälksportens 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.  

Totalt genomfördes två av sju planerade tävlingar i Snowracer Cup 2021 (Skellefteå och 
Gällö). Anledningen till att tävlingar ställdes in var den rådande Coronapandemin och 
gällande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som förändrades under säsong och inte 
tillät genomförandet av fler tävlingar. 

Fokus framöver är att få till fler tävlingar inom ett antal regioner så att intresset på orten 
kan befästas 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 planeringsfa-
sen 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 stry-
kas. Likaså upplägget med totalcupen för att inte stimulera till resor. Ett maxtak för antal 
deltagare infördes i dialog med arrangörer för att kunna genomföra arrangemang utan att 
trängsel uppstår. Något som till stor del beror på varje anläggnings unika förutsättningar, 
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 
smittläge som orsak kom Folkhälsomyndigheten med nya allmänna råd som innebar att 
barn och ungdomar födda 2005 och senar inte längre undantogs från förbudet att tävla. 
Med detta besked fanns inget annat att göra än att ställa in resterande fem tävlingar. 
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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 25 % av det totala antalet deltagare. 

I de yngre klasserna, U7, U10 och U12 åker tjejer och killar tillsammans. Något som både 
arrangörer 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 strä-
va efter. Det är glädjande att andelen tjejer ökat detta år (31 %) i förhållande till fjolåret  
(25 %). En förklaring 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.

Deltagare per tävling Deltagare per klass

Deltagare per kön Återkommande deltagare

Partners
SweSliding vill rikta ett stort tack till de partners om stöttar genomförandet av Snowracer 
Cup på olika sätt under säsongen. Utan partners hade detta inte varit möjligt. 
idrotten.

Då det endast genomfördes två tävlingar och totalcupen slopats är det naturligt att ingen 
åkare deltagit i mer än en tävling. 
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Snowracer Cup Skellefteå
U12 Namn Klubb

1 Bastian Edström Skellefteå RS
2 Wilhelm Öhlen Skellefteå RS

Gusten Svedberg Skellefteå RS

F16 Namn Klubb P16 Namn Klubb
1 Signe Nordvik Skellefteå RS 1 Hadar Nordvik Skellefteå RS
2 Luna Wiklund Skellefteå RS 2 Paul Fahlman Skellefteå RS

3 Milan Aronsson Skellefteå RS

 
Snowracer Cup Gällö

U12 Namn Klubb
1 Ida Häggkvist Gällö SK
2 Teodor Wikström Gällö SK

Johan Amren Gällö SK

F16 Namn Klubb P16 Namn Klubb
1 Alice Svensson 1 Pontus Karlsson Gällö SK
2 Felicia Karlsson Gällö SK 2 Boaz von Poppel Gällö SK
3 Nora Strand Gällö SK 3 Theo Hansson Gällö SK

Resultat

I de yngsta klasserna för barn, U7 och U10, förekommer inga resultat, rankingar eller total-
cuper. 2021 förekom inte någon totalcup på grund av Coronapandemin.

Ingen totalcup genomfördes säsongen 2021.

Fullständiga resultat finns på hemsidan www.snowracercup.se
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Idrotter 
• Inline Speedskating
• Rollerderby 

Idrottsrådet SweRolling 
Det operativa ansvaret för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av den  
nationella verksamheten inom idrottsområdet har idrottsrådet SweRolling tillsammans 
med ansvarig idrottskoordinator. 

Idrottsrådet skapades hösten 2021 och har fram till årsskiftet genomfört tre möten. Rådet 
har bland annat inom Roller Derby arbetat med planering av seriespel och tillsättning av 
headofficials för seriespelet, uppdatera och hitta en ny administratör för Derbykalendern 
samt planera för nationella bootcamps. 

Under verksamhetsåret har företrädare för Inline saknats i idrottsrådet. Det har jobbats 
med att rekrytera personer med intresse för sporten och det arbetet fortgår under det  
kommande verksamhetsåret.

Arbetsgrupper
För att driva en del enskilda frågor och projekt under rådet finns arbetsgrupper med dedi-
kerade uppdrag. Under 2021 har en grupp för översättning av Beginners Curriculum tillsatts.

Rollerderby

Nationell verksamhet
Under 2021 har inget seriespel eller mästerskap genomförts på grund av rådande pande-
miläge. Under sensommaren fanns ett litet hopp om att kunna köra i gång seriespelet un-
der senhösten men fick i stället planera för start efter årsskiftet. En enkät skickades ut till 
alla föreningar med frågor kring nuläge och behov. Efter insamling av informationen kunde 
seriespelet bokas att starta i mars 2022. 

Projekt
Översättning av Beginners Curriculum, material för återgång till ordinarie verksamhet efter 
pandemiuppehållet. Originalet är framtaget av WFTDA

Mötesplatser/samlingar med träning och utbildning för föreningar i samarbete med för-
bundet har planerats men pandemin satt käppar i hjulet. Under året har vi haft dialog med 
fem intresserade föreningar och datum och innehåll har bokats men ingen träff kunde 
genomföras 2021. 

Översyn av den nationella verksamheten för vuxna motionärer har påbörjats. 
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Anläggning
Under året har förbundet stöttat föreningar i kontakt med kommuner angående anlägg-
ningar och tillgång till träningstider. I Stockholm har en utomhusbana för derby målats 
upp utanför Tele2 Arena efter hårt arbete av Stockholms Rollerderbyföreningar, Stockholm 
Rollerderby och Royal Rollerderby.  
 

Inlines
På grund av Coronapandemin har inga mästerskap eller nationella samlingar arrangerats. 
Föreningarna har bedrivit verksamhet så gott det varit möjligt men det har som för de fles-
ta andra varit ett tufft år. Ett arbete kring hur vi kan utveckla motionsverksamheten och få 
fler motionslopp på inlines har påbörjats.
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Projektstöd för barn- och ungdomsidrott
Under 2021 fördelade SweSports 264 000 till föreningar inom ramen för Projektstöd Barn- 
och ungdomsidrott. Medlen ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveck-
ling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. 

Projektmedel har bland annat beviljats för:

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den 

idrottsliga verksamheten
• idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SweSports egen 

utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Statistik Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Antal ärenden Beviljade  
ansökningar

Avslagna  
ansökningar

Unika föreningar - 
beviljade

20 18 2 14

Sökt belopp Beviljat belopp
Totalt 293 985 264 060
Snittbelopp 14 699 14 670

Topp 10 beviljade föreningar
Förening Belopp SEK
Skärgårdens Rodel- och Kälkklubb 58 400
IK Wega 44 200
Hammarstrands Rodelklubb 37 000
SK Pollux 29 800
Ung Kraft Nyköping 28 900
Dala Active Skaters 15 000
Eskilstuna IK 14 000
Karlstad RDC 10 000
Stockholm RDC 10 000
IFK Göteborg Skridsko 6880
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Återstartsstöd
Coronapandemin har påverkat föreningars och förbunds möjligheter att erbjuda delta-
gande i idrott negativt. Med anledning av detta tilldelade RF under 2021 samtliga specia-
lidrottsförbund ekonomiska medel för återstartsstödsarbete. 

SweSports beslutade att en stor del av de tilldelade medlen skulle vara sökbara för fören-
ingar med möjlighet att skapa återstartsaktiviteter. Aktiviteterna skulle rikta sig till barn, 
ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner, det vill säga till såväl aktiva som till 
ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare.  

Målet för stödet var att återstarta verksamhet så att antalet medlemmar, licensierade  
aktiva och ledare samt mängden tävlingar, matcher och motionsaktiviteter uppgår till  
nivåer som minst motsvarar tiden före pandemin. 

En andra sökomgång för föreningar kommer att öppnas upp under 2022. 

Statistik Återstartsstöd omgång 1 

Antal ärenden Beviljade  
ansökningar

Avslagna  
ansökningar

Unika föreningar - 
beviljade

40 37 3 37

Sökt belopp Beviljat belopp
Totalt 330 000 290 000
Snittbelopp 8250 7838

Aktiviteter som genomförts inom ramen 
för återstartsstödet

Mer skridskoskola med SK Trollhättan
Skridskoklubben Trollhättan sökte 
medel för att återstarta sin skrid- 
skoskola. Bland annat köptes ett 
antal ställbara skridskor in där 
storleken enkelt kan justeras för att 
passa olika fötter. 

Snabbt blir det mer skridsko för fler. 
SK Trollhättan meddelar att alla 
inköpta skridskor har hittat till en 
behövande åkare vid varje skridsko- 
skola. Härligt jobbat med 
skridskoglädje för fler!

Mer skridskoåkning med SK Trollhättan! 
Foto: Bildbyrån / Daniel Stiller
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Roller Derbymatch med rekryteringsfokus

Västerås Roller Derby sökte medel för att återigen väcka glöden inom Roller Derbyfamiljen. 
Genom en match mot Sundsvall Demolition Rollers med inbjudna officials från hela landet 
och publik ville man visa upp och inspirera fler till att börja med Roller Derby samt återre-
krytera officials. Väcktes det någon glöd då? 

- Publikrekord slogs, glädjen var stor och adrenalinet sprutade från alla håll. Vi hade ett fullt 
domar crew med domare/nso från Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Östersund. I publi-
ken fanns Roller Derby aktiva från Örebro, Östersund, Sundsvall, Stockholm och Enköping. 
Vi hade fans inresta från Söderbärke, Uppland och Västmanland. Vi lockade även före 
detta spelare/domare i Västerås Roller Derby och förhoppningen är att vi väckte glädjen till 
sporten till liv igen. 

I publiken hade även många som aldrig varit på en match och över lag så var samtliga på 
plats väldigt glada över att derbyn äntligen är i gång. Vi följde upp denna match med att ha 
prova-på tillfällen 4 och den 7 november i Västerås, säger Linnéa Pettersson från Västerås 
Roller Derby. 

Gemenskap och idrottsglädje med Västerås Rolle Derby och Sundsvall Demolition Roller. 
Foto: Micke Falk
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Satsning på synlighet i Hammarstrand

I Hammarstrand finns Sveriges enda 
anläggning för banrodel, bob och 
skeleton. Efter ett antal år med låg 
aktivitet har Hammarstrands Rodel-
klubb nysatsat och återigen startat
 i gång anläggningen. 
Återstartsstödet blev den perfekta 
injektionen för att utveckla 
föreningens marknadsföring av 
sina aktiviteter i syfte att locka nya 
medlemmar. En helt ny hemsida 
har skapats samt kanaler i sociala 
medier Facebook och Instagram 
som nu fylls med massa inspirerande 
content! Bland annat en uppskattad 
julkalender som under december 
hade en total räckvidd på över 
35 000 visningar. Pengarna räckte 
även till en ny skylt samt beachflaggor 
för att pryda anläggningen.

Rörelsesatsning i skolan 
Våren 2021 öppnade Riksidrotts-
förbundet upp möjligheten för 
förbund att söka medel för 
samverkansprojekt med skolor. 
SweSports sökte och fick medel 
för projektet ”Skoj på Skridskor” 
som syftar till att inspirera fler 
barn och ungdomar att hitta gläd-
jen till kroppsrörelse med skrid-
skoåkning på hjul och skena. 

Projektet ska på ett enkelt sätt 
möjliggöra för personal i skolmiljö 
(idrottslärare, fritidspedagoger, förskolepedagoger och andra som exempelvis rastvakter 
eller trivselpersonal) och ledare i idrottsförening att erbjuda barn och unga möjlighet att 
åka skridsko på ett enkelt, kul och utvecklande sätt. Projektet har tagit fram digital inspi-
ration i form av korta filmer samt en folder med tips på övningar och upplägg. Skolor och 
föreningar erbjuds också subventionerade paket med material för att skapa inspirerande 
miljöer för kroppsrörelse på skridskor.

Projektet sjösattes i december 2021 och är också en del av Riksidrottsförbundets projekt 
”Rörelsesatsning i skolan”.  
Mer information finns på www.swesports.org
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Tillsammans för fler i rörelse

Svenska Spel driver tillsammans med Riksidrottsförbundet projektet Tillsammans för fler i 
rörelse. Genom projektet har SweSports ett sponsringsavtal med Svenska Spel som går ut 
på att skapa rörelse för fler och motverka fysisk inaktivitet. 

Genom ett antal olika initiativ som Snowracer Cup, prova-på verksamhet inom våra olika 
idrotter, aktiveringar under SM-veckan, ungdomsläger och Alpinrodel Cup erbjuder vi möj-
lighet för fler att delta i idrott med låga trösklar. Det vill säga att den som vill delta inte 
behöver ha någon tidigare erfarenhet av idrott eller äga massa dyr utrustning. Det går bra 
att komma som man är och delta efter egen förmåga och ambition. 

Tyvärr fick stora delar av verksamhetsplanen för Tillsammans för fler i rörelse ställas in 
2021 på grund av Covid-19. Men vi siktar så klart på stor comeback 2022! 
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I ett förbund med elva olika idrotter indelade i tre olika idrottsområdet blir det viktigt att 
försöka paketera den information förbundet vill leverera ut till potentiella målgrupper som 
exempelvis föreningar, aktiva, föräldrar och media på ett sådant sätt att det blir intressant 
för mottagaren. Det är inte troligt att den som är intresserad av bob också vill ha informa-
tion om inlines. 

Ett gemensamt flöde för all kommunikation skulle kunna innebära att just det du vill ha 
”drunknar” i massa annat.  Därför har vi i ett tidigt skede beslutat att försöka leverera 
kommunikation gällande idrottsutövandet inom SweSports i separata kanaler utifrån de tre 
olika idrottsområdena SweSkating, SweSliding och SweRolling. 

Sen har vi även kanalen SweSports som samlar olika kommunikation från de tre olika 
idrottsområdena samt gemensam information av central karaktär som exempelvis ekono-
miska stöd till föreningar, förbundsmöten och liknande. 

Uppdelningen av kommunikationsflödet innebär att:

• Det finns undersidor på hemsidan för SweSkating, SweSliding och SweRolling som 
samlar information om respektive idrottsområdes idrotter och som har separata  
nyhetsflödet. Dessa flöden går ihop på huvudsidan för SweSports.org

• Det finns fyra olika konton på Facebook för SweSports, SweSkating, SweSliding och 
SweRolling. 

• Även på Instagram finns det fyra olika konton där alla levererar idrottsspecifik  
information. 

Press och Media

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

Under våren 2021 startade vi upp vår sida för pressmeddelande och pressinformation. 
Sidan ligger under tjänsten Via TT och med hjälp av verktyget når vi ut till den breda jour-
nalistkåren. Vi har bland annat informerat om Nils van der Poels planerade tävlingar och 
resultat, Projekt Hammarstrand och Olympisk offensiv. Verktyget ger oss ett bra statistiskt 
underlag där vi ser hur många journalister och mediehus som har tagit del av vår informa-
tion. Under 2021 publicerade vi följande:

Vad Antal
Antal pressnyheter 12
Antal skickade mejl 3 369
Antal visade pressmeddelanden 3 688
Antal visningar i pressrummet 478

Läs mer på vår pressida hos TT

För att få tillgång till bra bildmaterial har vi även startat ett samarbete med Bildbyrån.
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Pressklipp
Under 2021 har det varit ett otroligt stor nationellt och internationell medialt intresse för 
SweSports och framför allt Nils van der Poels bedrifter. Det har smittat av sig på lokal 
press sökt upp våra föreningar för att få veta mer om idrotten Long Track Speedskating. 

Journalister har varit med och provat på att åka och fått lära sig med om idrotten. Den 
samlade mängden pressklipp kring Nils och Long Track Speedskating är så pass stor att 
det inte gått att överblicka. Nedan är ett urval av några tidningsartiklar. 
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Mest intresse kopplat till kälksporten 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 381 000 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 nästan all tävlingsverksamhet ställdes in på grund av Coronapande-
min har den mediala bevakningen uteblivit.
 
Internationellt, med visningar på bland annat Eurosport och olika livestreamlösningar, står 
världscuptävlingarna och mästerskapstävlingar i banrodel, parabob och skeleton för den 
största spridningen av kälksporten.

Tyvärr saknas i dagsläget en heltäckande bild av det totala medievärdet för SweSports. 
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Hemsida
SweSports nya hemsida www.swesports.org lanserades den 17 juni 2021. Den har arbe-
tats fram tillsammans med företaget Headlight (senare HiQ) i IdrottOnlines webbverktyg 
EpiServer. Syftet med hemsidan är att informera om vår pågående verksamhet, inspirera 
till engagemang i våra idrotter och fungera som officiellt kungörelseorgan. 

Statistik www.swesports.org 2021
Antal användare 72 719
Antal sidvisningar 232 147
Mest använda enhet Mobiltelefon 57,4 procent

Mest besökta sidor
1 Startsidan
2 Hitta anläggning
3 Nyhet om distans VM i Heerenveen

Nyhetsbrev 

Skridskonytt bytte under året namn till Nyhetsbrev för bättre passa det nya förbundets 
totala verksamhet. Nyhetsbrevets syfte är att kommunicera ut aktuella händelser till med-
lemsföreningar, aktiva och andra intressenter. Under 2021 har åtta Nyhetsbrev skickats. 

Statistik nyhetsbrev 2021
Antal skickade nyhetsbrev 8
Totalt antal skickade 2 917
Totalt antal levererade (leveransgrad 96,8 procent)    2 825
Totalt antal öppnade (öppningsgrad 47,2 procent)    1 334
Antal prenumeranter 360

88



sociala medier
För att snabbt kommunicera med våra följare och skapa kännedom om SweSports och 
våra idrottsområden SweSkating, SweSliding och SweRolling används Facebook och 
Instagram.

Statistik för facebook 2021 Antal följare
SweSports 1 594
SweSkating 264
SweSliding 1 065
SweRolling 141

Statistik för instagram 2021 Antal följare
SweSports 795
SweSkating 422
SweSliding 719
SweRolling 104

SweSports äger även kanalerna Snowracer Cup på Instagram och Facebook. I dessa kana-
ler kommuniceras allt som har med Snowracer Cup att göra.

Statistik för Snowracer Cup 2021 Antal följare
Facebook 335
Instagram 364
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Detta är Årsredovisningen för Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet, organisa-
tionsnummer 802003-0758, räkenskapsåret 2021

Styrelsen för Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet får härmed avge årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovi-
sas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Förbundet bildades ursprungligen 1904 som Svenska Skridskoförbundet. Efter ett beslut 
2020 om att även bedriva kälksport inom förbundet så beslutades det 2021 om  
namnändring.

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet har sin hemort i Stockholm stad/kom-
mun och har organisationsnummer 802003-0758.

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet
Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (Swedish Skating, Sliding and Rolling 
Sports Federation) har till ändamål att stödja, leda, företräda, utveckla och skapa förut-
sättningar för alla våra idrotter nationellt, såväl tränings-, tävlings- som friluftsinriktat, på 
sådant sätt att de står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund, samt företräda våra idrotter internationellt.

Förbundet bedriver följande idrotter
Skridskoidrotter:  
Long Track (hastighetsåkning), Short Track och Långfärdsskridsko.
 
Kälkidrotter:  
Alpinrodel, Banrodel, Bob, Naturrodel, Skeleton och Sledcross.
 
Rullidrotter:  
Inline (landsväg och bana) och Roller Derby.

Förbundet ska aktivt verka för att verksamheten
• utformas och organiseras så att de i någon form blir tillgänglig för alla
• organiseras enligt demokratiska principer och att individuellt inflytande och ansvarsta-

gande ska eftersträvas i gemensamma angelägenheter;
• och är öppen, inkluderande och respekterar alla människors lika värde

91



Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskaprsåret har Covid-19 fortsatt drabbat världen och förbundet och verksam-
heten har påverkats av detta.

Förbundets verksamhet har utökats med 6 nya idrotter kopplat till Kälksporten i enlighet 
med beslut vid extraförbundmöte under 2020.

Förbundet har med anledning av att kälksporten blivit en del av verksamheten bytt namn 
till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet.

Flerårsöversikt (Tkr)  
 2021  2020  2019  2018
Bidrag  8 446  4 838  3 926  4 615
Resultat efter finansiella poster  32  116  -305 -81
Soliditet (%)  neg  neg  neg  9,5

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ning med noter.

Resultaträkning    
  Not  2021-01-01 2020-01-01
   -2021-12-31 -2020-12-31

Förbundets intäkter
Medlemsavgifter    171 700  76 500
Bidrag   2 8 446 026  4 837 684
Nettoomsättning   3  315 802  251 638
Summa förbundets intäkter    8 933 528  5 165 822

Förbundets kostnader
Idrottskostnader    -3 909 490  -1 158 996
Övriga externa kostnader    -648 179  -785 469
Personalkostnader   4  -4 342 742  -3 103 080
Övriga rörelsekostnader    -539  0
Summa förbundets kostnader    -8 900 950  -5 047 545
Rörelseresultat    32 578  118 277

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -504  -2 029
Summa finansiella poster    -504  -2 029
Resultat efter finansiella poster    32 074  116 248

Resultat före skatt    32 074  116 248
Årets resultat    32 075  116 248
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Balansräkning

  Not  2021-12-31  2020-12-31
Tillgångar
 
Anläggningstillgångar
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer   5  0  0
Summa materiella anläggningstillgångar   0  0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  6  309 544  309 544
Summa finansiella anläggningstillgångar   309 544  309 544
Summa anläggningstillgångar    309 544  309 544

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter    0  1
Summa varulager    0  1

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar    93 125  31 475
Övriga fordringar    134 419  73 043
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   65 180  67 750
Summa kortfristiga fordringar    292 724  172 268

Kassa och bank
Kassa och bank    5 289 166  3 098 390
Summa kassa och bank    5 289 166  3 098 390
Summa omsättningstillgångar    5 581 890  3 270 659

SUMMA TILLGÅNGAR    5 891 434  3 580 203
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Balansräkning

  Not  2021-12-31  2020-12-31
Eget kapital och skulder
 
Eget kapital  7
Eget kapital vid räkenskapsårets början   -67 050  -183 298
Årets resultat    32 075  116 248
Eget kapital vid räkenskapsårets slut    -34 975  -67 050

Avsättningar
Granaths Minnesfond och Jojjes Minnesfond   188 544  188 544
Summa avsättningar    188 544  188 544

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder    750 716  129 412
Skatteskulder    109 494  100 669
Mottagna ej använda bidrag   8  4 113 249  2 464 958
Övriga skulder    179 574  177 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   584 832  586 402
Summa kortfristiga skulder    5 737 865  3 458 709

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 891 434  3 580 203

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Bidrag
   2021  2020
Riksidrottsförbundet, ordinarie anslag    3 090 000  2 935 000
SOK stöd    1 902 741  973 740
ISU bidrag    340 825  470 664
Riktade bidrag    593 577  0
Övriga bidrag    4 167 174  2 923 238
Förändring av mottagna ej nyttjade bidrag   -1 648 291  -2 464 958
   8 446 026  4 837 684
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
   2021  2020
Nettoomsättningen per rörelsegren
Administrativa intäkter    40 708  14 760
Försäljningsintäkter    1 695  9 870
Övriga intäkter    268 999  198 208
Start-och anmälningsavgifter    4 400  28 800
   315 802  251 638

Not 4 Medelantalet anställda
   2021  2020
Medelantalet anställda    6  5

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

   2021-12-31  2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden    25 000  25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   25 000  25 000

Ingående avskrivningar    -25 000  -25 000
Utgående ackumulerade avskrivningar    -25 000  -25 000
Utgående redovisat värde    0  0

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

   2021-12-31  2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden    309 544  309 544
Utgående ackumulerade anskaffningsvården   309 544  309 544

Utgående redovisat värde    309 544  309 544

Not 7 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 121 tkr.
 
   2021-12-31  2020-12-31
Belopp vid årets ingång    121 000  121 000
Årets användning    0  0
Belopp vid årets utgång    121 000  121 000
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Not 8 Mottagna ej använda bidrag
Mottagna ej använda bidrag på 4 113 249 kr (2 464 958 kr) avser bidrag från 2021 (2020) 
eller tidigare som ska användas under verksamhetsåret 2022 (2021).

   2021-12-31  2020-12-31
Projekt Hammarstrand, avser 2022    -141 654  0
RF - Återstartsstöd del 1, avser 2022    460 000  0
RF Verkssamhetsstöd barn och ungdom, avser 2022   280 000  0
RF Verksamhetsstöd vuxna, avser 2022   120 000  0
Samgåendemedel, avser 2022    1 500 000  0
Egna medel SweSliding, avser 2022    735 000  0
Återstartsstöd Elit, avser 2022    300 000  0
SOK - Olympisk Offensiv SweSports, avser 2022   363 000  0
SOK-Topp och Talang, avser 2022    -5 332  0
RF landslagsstöd SweRolling, avser 2022   -50 000  0
Parabob, avser 2022    4 287  0
Rodel, avser 2022    -21 915  0
Skeleton, avser 2022    59 863  0
Övrigt samgåendestöd, avser 2022    510 000  0
Kälksportförbundet bidrag avser 2021    0  800 000
Samgåendeprojekt avser 2021    0  1 220 772
Elitverksamhet avser 2021    0  90 048
Topp och talang avser 2021    0  4 138
Verksamhetsstöd RF -Landslagsstöd X avser 2021   0  50 000
Verksamhetsstöd RF - Barn, ungdom och vuxenidrott avser
2021    0  300 000
   4 113 249  2 464 958
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historia



1904
Svenska Skridskoförbundet bildas.

1905 
EM i Stockholm genomfördes och har gått 
i Sverige totalt 14 gånger. Senaste gången 
var i Göteborg 1989.

1907 
Moje Öholm vann EM och upprepade  
segern året därpå.

1923
VM arrangeras åter i Stockholm, nu på  
Östermalms IP.

1936
Infördes på ISU:s program VM för damer 
med premiärtävlingen på Stockholms  
Stadion.

1945
Konståkning skiljs från Svenska Skridskoför-
bundet och bildar en egen sammanslutning.

1947 
Åke Seyffarth vann EM på Stadion i  
Stockholm.

1948
Ny triumf för Åke Seyffarth, OS-guld på  
10 000 meter och OS silver på 1 500 meter 
samt OS-brons på 5 000 meter för Göthe 
Hedlund.

1950
Var det Eskilstunas tur att arrangera VM för 
herrar.

1951
VM för damer arrangeras i Eskilstuna.

1952
Carl-Erik Asplund erövrade OS-brons på  
10 000 meter i Oslo.

1954
Var det Östersunds tur att arrangera VM för 
damer.

1955
EM arrangeras i Falun med Sigge Ericsson 
som guldmedaljör. Sigge Ericsson blev 
världsmästare i Moskva.

1956 
OS-guld och OS-silver för Sigge Ericsson på 
10 000 respektive 5 000 meter.
VM för damer arrangeras i Kvarnsveden.

1957
VM för herrar avgjordes i Östersund.

1958
Kristinehamn arrangerade VM för damer.

1959
Världens första konstfrusna 400 meters-
bana invigs på Ullevi, Göteborg, i samband 
med genomförandet av det 55:e EM:et. En 
stor folkfest som upprepades 1963 och 
1965.

1960
Nytt OS-brons på 10 000 meter och för den 
bedriften svarade Kjell Bäckman och Öster-
sund stod åter som arrangör för dam-VM.

1961
Genomfördes det första VM:et på konstfru-
sen bana. Även nu på Ullevi i Göteborg, som 
också stod som arrangör 1966, 1968, 1971, 
1978 och 1984.

svenska skridskoförbundet
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1963 
Jonny Nilsson blev världsmästare i Karui-
zawa, Japan och noterade samtidigt tre nya 
världsrekord.

1964 
Det blev ett nytt OS-guld på 10 000 meter, 
nu genom Jonny Nilsson

Kristinehamn arrangerade för andra gången 
VM för Damer.  

1968 
Johnny Höglin vann OS-guld på 10 000 me-
ter och bronsmedaljen gick till Örjan Sand-
ler. EM för damer infördes.

1971
Publikrekord noteras för skridsko i Sverige. 
Nästan 70 000 åskådare samlas under två 
dagar på Ullevi i samband med VM för her-
rar. Silver till Göran Claeson.

1972
Sprinter-VM för herrar och damer införs 
och premiärtävlingen gick i Eskilstuna. I OS 
i Sapporo tog Hasse Börjes silver på 500 
meter och Göran Claeson brons på 1 500 
meter.

1973 
Göran Claeson blev världsmästare i Deven-
ter, och han vann även EM detta år, i Greno-
ble. Göran upprepade EM-vinsten året efter 
i Eskilstuna.

1973 
Dam-VM arrangeras i Strömsund.

1975
Sprinter-VM avgörs i Göteborg och juni-
or-VM i Strömsund.

1976 
Johan Granath blev sprintervärldsmästare i 
Västberlin.

1979 
Tomas Gustafson blev juniorvärldsmästare.

1980
Tomas Gustafson tog återigen mästartiteln 
på Junior VM.

1981
Första VM:et i Short Track arrangeras, och 
med svenskt deltagande.

1982 
Tomas Gustafson vann EM i Oslo och slog 
världsrekord på 10 000 meter.

1984 
Tomas Gustafson vann OS-guld på 5 000 
och OS-silver på 10 000 meter.

1985
World Cup infördes på ISU:s program.
EM för herrar genomfördes i Eskilstuna

1986 
Det tävlas för första gången om en officiell 
världscup i skridsko med Annette Carlén 
som segrare på 1500 meter.

1987
Strömsund arrangerar Junior-VM för andra 
gången.

1988
Tomas Gustafson vann EM överlägset 
genom att vinna alla fyra distanserna och 
givetvis sammanlagt. I OS blev det guld 
både på 5 000 och 10 000 meter.

1989
EM för herrar genomfördes i Göteborg.

1991
Den första Short Track klubben i Sverige 
bildas, Lysekils Short Track Club.
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1992
Short Track fick OS-status för första gång-
en i Albertville. (Damer 500 meter och 
herrar 1000 meter samt stafetter).

1993
Rullskridsko invaldes som ny disciplin i 
Svenska Skridskoförbundet.

1994
Martin Johansson kommer sjua i OS på 
500 meter Short Track, vår förste OS-delta-
gare i Short Track.

1994
VM herrar allround arrangerades med stor 
framgång på Ruddalen i Göteborg.

1995
Martin Johansson tar brons på 1500 meter 
vid inofficiella EM i Short Track.

1997 
Det första officiella EM:et i Short Track ge-
nomfördes i Malmö.

1998
Första landskampen i Rullskridsko arrange-
ras i Mora.

1999
SM på Rullskridskor införs och genomförs i 
Mora.

Runt 4 000 deltagare kom till start i den so-
liga premiären av långloppet Vikingarännet. 
Banan gick runt Ekoln på Mälaren.

2000 
Det största rullskridskoarrangemanget i 
världen genomförs i Sverige. I juni arrange-
rades Brorullet över Öresundsbron med ca 
7 000 deltagare.

Johan Röjler blir juniorvärldsmästare.

Vikingarännet ställdes in i sista sekund då 
arrangörerna inte längre kunde garantera 
säkerheten för de ca 8 000 anmälda delta-
garna.

2001
Vikingarännet genomfördes den 13 februari 
med ca 3 000 deltagare.
Johan Röjler vann 5 000 meter på Juni-
or-VM.
Beslut om att bygga en skridskohall i Göte-
borg.

2002
Johan Röjler och Martin Johansson repre-
senterar vid OS i Salt Lake City.

Den 9 november invigdes vår första skrids-
kohall, Ruddalen i Göteborg.

2003 
Söndagen den 19 januari genomfördes 
Vikingarännet med drygt 4 000 startande. 
Det nya konceptet med ett flytande datum 
visade sig bli en lyckträff. För första gången 
gick loppet hela vägen mellan Skarholmen 
i Uppsala och Rålambshovsparken, Riddar-
fjärden, i centrala Stockholm.
Allround-VM arrangerades i nya Rudhallen 
i Göteborg. Johan Röjler slutade på en 9:e 
plats.

2004 
Söndagen den 8 februari gick starten vid 
Skarholmen för ca 3 000 startande i Viking-
arännet med målgång i Hässelby.

Den 19–21 mars arrangerades VM i Short 
Track i Göteborg med 144 deltagare från 33 
länder.

2005
Vikingarännet genomfördes den 19 februari 
med ca 1 600 deltagare.

2006 
Johan Röjler och Eric Zachrisson, båda från 
SK Winner, deltog vid OS i Turin.
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Söndagen den 19 februari genomförs Vi-
kingarännet, Vikingaturen och årets nyhet 
Vikingarännet Kortis.Helena Gustafsson, 
Skellefteå CK, blev första svenska att delta 
på ett VM i rullskridsko.

2007
Vikingarännet genomfördes den 18 februari 
med ca 1 800 startande.

2008
Med anledning av den milda vintern ställs 
Vikingarännet in. Det är tredje gången sedan 
starten 1999 som loppet inte gått att ge-
nomföra.

2009
Vikingarännet genomförs den 15 februari 
med drygt 3 000 deltagare. Bansträckning 
Uppsala till Hässelby.
Det svenska lagtempolaget bestående 
av Johan Röjler, Joel Eriksson och Daniel 
Friberg tar sensationellt VM-silver vid Dis-
tans-VM i Vancouver. 

2010 
Johan Röjler, Joel Eriksson och Daniel Fri-
berg deltog vid OS i Vancouver och slutade 
på en 7:e plats i lagtempo.
Orsa stod som arrangör för det första SM:et 
i Marathon på sjöis.

2011
Vikingarännet genomfördes den 13 februari 
med c: a 2 500 startande. Målgång i Alvik. 
Roller Derby invaldes som ny idrott i sam-
band med årsmötet den 10 april.
Team Sweden Rolle Derby ställer upp i 
World Cup och kommer på 6:e plats av 13 
team.

2012
Vikingarännet genomförs den 19 februari 
med c: a 2 500 startande. Bansträckningen 
Uppsala till Alvik.

2013
EM i short track arrangerades i Malmö den 
18–20 januari.

2014 
Nils van der Poel vinner JVM-guld på  
5 000 m. Team Sweden Roller Derby ställer 
upp i World Cup och kommer på 7:e plats av 
30 team.

2015 
Nils van der Poel tar hem JVM-guld på  
5 000 m. 

2018
Team Sweden Roller Derby ställer upp i 
World Cup och kommer på 7:e plats av 38 
team.

Nils van der Poel vinner 10 000 m vid All-
round-VM i Amsterdam och slutar samman-
lagt på 6:e plats

2020 
Vid ett extra förbundsmöte i september 
beslutas att förbundet fr o m den 1 januari 
2021 även ska omfatta idrotterna Alpinro-
del, Banrodel, Bob, Naturrodel, Skeleton och 
Sledcross.

2021
Nils van der Poel gör ”comeback” och vinner 
10 000 m vid Europamästerskapen i He-
erenveen och slutar på en 4:e plats sam-
manlagt. Nils van der Poel tar VM guld på  
5 000 meter på tiden 6.08,39
Nils van der Poel vinner VM guld på 10 000 
meter på tiden 12.32,95
Nils van der Poel sätter världsrekord på  
10 000 meter vid distans VM i Heerenveen 
den 14 februari 2021. 

Förbundsmötet beslutar, i enlighet med 
förslag från förbundsstyrelsen, att Svenska 
Skridskoförbundet byter namn till Svenska 
Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet. 
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1949
Svenska Bobsleighförbundet bildas 8 april 
och blir medlemmar i Fédération Interna-
tionale de Bobsleigh et de Tobogganing 
(FIBT). Förbundets förste ordförande är 
konsul Johan Sande jr.

1952                   
Förbundet blir medlem 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 för-
bund.

1964                   
Banan i Hammarstrand står klar i sin fulla 
sträckning (1045 meter).

1967                   
Första stora internationella tävlingen  
arrangeras i Hammarstrand. VM i banrodel.

1971                   
Förbundet byter namn till Svenska Bob och 
Rodelförbundet.

1975
Hammarstrand står åter värd för VM i ban-
rodel.

1977                   
Björn Walden (Saltsjöbadens Rodelklubb) 
tilldelas Riksidrottsförbundets förtjänst-
tecken i guld.

1981 
För tredje gången arrangeras VM i banrodel 
i Hammarstrand.

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 Kälk-
sportförbundet.
Satsning på Alpinrodel och Sledcross inne-
bär 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 Rodelklubb, 
Nämdö Rodelklubb, Skärgårdens Rodel-
klubb), Ingvar Lindqvist (Lidingö Rodel 
club) och Bo Näsström (Hammarstrands 
Rodelklubb) mottar Riksidrottsförbundets 
förtjänsttecken i guld. 

2020                   
Efter att Svenska Skridskoförbundet rös-
tat för en ändring av sina stadgar på extra 
årsmöte den 13 september som innebär 
att även kälksportföreningar är välkomna 
som medlemmar beslutar Svenska Kälk-
sportförbundets föreningar på årsmötet 
den 3 oktober att rösta för en upplösning 

svenska Kälksportförbundet



av förbundet. Förbundsstyrelsen utses till 
likvidatorer.

Ett samgående mellan Svenska Skridskof-
örbundet och Svenska Kälksportförbundet 
ska genomföras och 1 januari 2021 blir 
Skridskoförbundet det samlande organet 
för kälksport i Sverige. 

På förbundsmötet den 3 oktober tilldelas 
Gunnel Sandström (Borlänge Rodelklubb), 
Thomas Reinelöv (Hammarstrands Rodel-
klubb) och Michael Törnquist (Lidingö Ro-
del Club) förbundets förtjänsttecken i guld.

2021                   
Michael Törnquist (Lidingö Rodel Club) och 
Thomas Reinelöv (Hammarstrands Rodel-
klubb) tilldelas RF:s förtjänsttecken.
Parabobåkaren Sebastian Westin-Viippola 
vinner den totala världscupen. Första gång-
en någonsin för en svensk kälksportare.
Svenska Kälksportförbundet är inte längre 
medlemmar i Riksidrottsförbundet, SOK, FIL 
och IBSF.

Avslutningsmöte hålls med medlemsför-
eningarna den 17 juni och förbundet har 
därmed upphört att existera.  
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