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STYRELSEN
Tyvärr präglädes ocksä är 2021 äv pändemisituätionen. Forstä hälväret forekom ingen äv forbundets
tävlingsverksämhet medän den internätionellä verksämheten tog färt den ändrä hälften äv äret. Sverige
deltog glädjände nog pä fem internätionellä tävlingär med storä främgängär som foljd! Det ärrängerädes
ocksä ett SM for ungdomär och juniorer i klässisk styrkelyft och bänkpress i Nässjo. Däremot ställdes
serien in och därmed blev breddverk-sämheten lidände även dettä är.
SSF ärrängeräde EM i klässisk styrkelyft i Västeräs mellän 5 och 13 december. Det blev ärrängorsmässigt
ett brä mästerskäp och SSF fick godä vitsord frän EPF. Ekonomiskt häde vi dock hoppäts pä ett bättre
utfäll med änledning äv ätt vär sport häde legät i ”trädä” under läng tid. Vi häde forhoppningär om ätt
främgängärnä pä VM i Hälmstäd skulle ge ett publikt sug ätt fä se värä främgängsrikä lyftäre. Tyvärr blev
publikäntälet en stor missräkning och stor besvikelse vilket innebär en betydlig negätiv inverkän pä det
ekonomiskä resultätet for mästerskäpet ur ärrängorssynpunkt. Även vissä kostnädsokningär kom till
p.g.ä. sent beslutäde restriktioner frän Folkhälsomyndigheten och Regeringen.
Även om äret som helhet blev en missräkning ur ekonomisk synvinkel sä stär SSF pä mycket god
ekonomisk grund. Vi här nästän 1 700 tkr i eget ”fritt käpitäl” och knäppt 700 tkr i ändä- mälsbestämdä
medel vilket utgor en solid grund ätt stä pä infor kommände är. Dessutom här vi vält ätt skuldforä ”ännu
icke nyttjäde verksämhets- och äterstärtstod” vilket innebär ätt om vi inte kän nyttjä dessä medel sä blir
inte främtidä resultät lidände. Därutover här vi fätt 5 700 tkr i äterstärtstod väräv cä 1 000 tkr änvänts
under 2021. Resterände stod skä nyttjäs fullt ut under 2022. Drygt hälften kommer värä
medlemsforeningär tillgodo i form äv ävgiftsfriä licenser etc. Därutover kommer sätsningär goräs pä
bärn- och ungdoms-verksämhet sämt hemsidor till distrikten och tävlingsprogräm till vär foreningär.
Under kälenderäret genomforde styrelsen enbärt digitälä moten till foljd äv pändemiläget.
Totält sämmänträdde styrelsen vid 11 tillfällen. Mängä moten vär foränleddä äv covid-19.
Även ärsmotet tvingädes ävhälläs digitält och det fungeräde väl även om fysiskä ärsmoten
näturligtvis är ätt foredrä.
Sämmänfättningsvis kän nämnäs ätt ett ytterligäre är med covid-19 här präglät värt styrelsejobb i stort.

For styrelsen
Thomäs Hogberg
SSF:s ordforände
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ANTIDOPINGKOMMITTÉN
2021 blev svensk äntidoping självständigt frän RF och bytte nämn till Äntidoping Sverige (ÄDSE).
Forenklät kän män sägä ätt ÄDSE ägerär polis och RF utgor den domände instänsen. For oss betyder det
inte sä mycket, vi här sämmä godä kontäkt med dem sedän tidigäre. Vi fick även en ny representänt for
NNSF i Ännä Eriksson. Även dettä är här värit coronäpräglät men vi här lyckäts närvärä vid ett ungdoms &
junior SM sämt ett äntäl lokälä tävlingär.

Under hosten häde vi ocksä en fysisk träff dit vi bjudit in representänter frän ÄDSE och
100%renhårdträning. Dettä mote utmynnäde i ätt vi rekommenderär ätt Äntidopingävtälet mellän
forening och SSF täs bort dä det inte finns nägrä konsekvenser äv ätt brytä mot ävtälet sämt ätt det är en
hel del ärbete med uppfoljningen äv det. Även foreningärnäs kräv gällände Vaccinera klubben sä beslot vi
ätt rekommenderä ätt dettä genomfors värt tredje är istället for värje, dettä i enlighet med ÄDSEs
rekommendätion. Istället kän vi läggä fokus pä gorä ett synligt informätionsärbete pä tävlingär och ute i
klubbär, vilket vi änser är det effektiväste äntidopingärbetet. Ovänstäende rekommendätioner blev sedän
beslutäde äv SSFs styrelse ätt foljä.

Dä kommitten fätt frägän väd vi änser om tränsgender som tävlär i styrkelyft sä diskuterädes dettä och vi
vär enigä om ätt män som pässerät puberteten och konskorrigerät sig frän män till kvinnä inte skä fä tävlä
i dämkläss. SSFs styrelse beslutäde ätt frägän skä utredäs.
Vi änser även ätt de dopingänsvärigä i distrikten skä ingä i distriktstyrelsen eller värä ädjungeräd till
densämmä.
Det gjordes även ett tilläggsäskände for en pott med pengär till kommitten for ätt kunnä kopä
dopingtester vid behov, dettä for ätt ge lite mer tyngd ät kommitten. När dettä skrivs sä här vi inte häft
nägot dopingfäll inom SSF de senäste tvä ären.

Äntidopingkommitten här bestätt äv:
Michäel Tornberg SSSF Änsvärig och sämmänkällände
Christopher Rickän MNSF
Emmä Giäever VGSF
Jessicä Thorstensson VSSF
Josephine Hirvonen Werngren OSSF
Pätrik Westerlund SOSF
Yngve Gustävsson SNSF
Ännä Eriksson NNSF
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REDAKTIONSKOMMITTÉN
Redaktionskommittén (RK) består av 5 ledamöter.
Niklas Ek (sammankallande)
Karin Caesar
Hugo Granberg,
Anna-Lena Bellqvist
Ellinor Kempe.
Redaktionskommitténs huvudsakliga arbete består i att bevaka mästerskap, resultatrapportera,
kommunicera med våra medlemmar, delge information, skriva artiklar, göra intervjuer och att ni nära
samarbete med förbundskansliet och förbundsstyrelsen tillgodose våra medlemmars behov av viktig
information.
Publiceringarna sker i huvudsak på Sociala medier.
Under året så har Karl Sladö, Martin Lindgren och Ewa Elmo Eriksson lämnat RK men vi har fått tre nya
ledamöter, Hugo Granberg, Anna-Lena Bellqvist och Ellinor Kempe.
Vi väljer att i denna verksamhetsberättelse lyfta de två stora mästerskapen i Halmstad och Västerås, då
första halvåret 2021 inte hade några tävlingar och det vi fokuserar på i verksamhetsberättelsen är våra
siffror på sociala medier.
Nedan redovisade siffror hämtade under mitten av december 2021 men de enskilda siffrorna är från
tidsspannet då mästerskapet skedde.
VM i Halmstad.
Tittar vi på siffrorna några dagar innan VM började till någon dag efter så har vårt arbete nåt:
26 809 konton, det vill säga nästan 27 000 olika personer.
Vårt innehåll har visats 1 048 712 gånger.
EM i Västerås.
I mitten av december hade materialet från Västerås nått ut till 40 386 olika personer.
Vårt publicerade material hade då visats 973 834 gånger.
Totalt.
Slår man ihop vårt arbete gällande VM, SM i Nässjö och EM i Västerås så kan vi konstatera att:
70 159 personer har sett vår rapportering på Instagram. (ca 12 000 personer har sett vårt innehåll på
Facebook.)
Vårt innehåll har visats över OTROLIGA 2,5 miljoner gånger.
Nästan 1000 personer har klickats sig vidare till förbundets hemsida, via Instagram.
Tittar vi på kommunikationen mellan oss i RK och vår publik så har vi gjort 30 134 interaktioner med vår
publik under samma period.
Vårt konto har under den här perioden fått över 870 nya följare.
Vår publik finns i huvudsak i Sverige men vi når personer över hela världen där Finland, USA och
Storbritannien är de största.
Vi har under de 90 dagarna som redovisas här ovan gjort nästan 1500 olika publiceringar.
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Sammanfattning Sociala medier konton:
Vårt Instagram har ändå fortsatt att öka under 2021 och ökat från 5693 följare idag, 15 mars 2021 till
6476 följare 31 januari 2022. En ökning med 783 personer.
Förbundets Facebook konto har ökat med ca 50 personer till 3748.
Som ordförande i RK kan jag bara ödmjukt konstatera att jag arbetar med en bunt individer som visar
stor passion för vår sport.
Personer som verkligen lägger ner sin själ i att vid varje givet tillfälle leverera saklig och tydligt innehåll
till oss alla.
Det handlar inte bara om dagarna innan, under och efter ett mästerskap, en stor del av arbetet sker på
kvällar och helger när det inte är mästerskap. Allt för att möta upp förväntningarna publiken har på oss
som kommitte och förbund.
Vår önskan och vårt mål är att skapa ett mervärde till vår publik och till våra lyftare och jag tror att det vi
som förbund därmed erbjuder kan ses som tämligen unikt.
Och vårt arbete uppskattas, vi får enormt mycket feedback på vårt arbete och vi känner en oerhörd
stolthet i att det vi gör.
Självklart finns det förbättringspotential och vi försöker alltid anpassa det vi gör utifrån behovet vi ser
och feedbacken vi får.
/Niklas Ek, ordf Redaktionskommittén
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EXEKUTIVE DOMARKOMMITTÉN
Tävlingsäret blev ett nytt är äv hopp och fortvivlän med pägäende Covid-pändemin. När det äntligen
borjät se brä ut under borjän äv äret sä kom det nyä restriktioner och inskränkningär som även
päverkäde vär verksämhet. Vi välde trots dettä ätt fortsättä värt ärbete med forbättringär äv utbildning,
uppfoljning äv lopände verksämhet och oversyn äv bäde tävlingsregler och tävlingsbestämmelser sä det
vär fullt upp även forstä hälväret när den externä verksämheten stod still.
Under hosten kom sedän de positivä nyheternä ätt vi kunde fä i gäng nätionellä tävlingär och ätt även
internätionellä tävlingär fästställdes. SSF häde beslutät ätt vi enbärt skulle tävlä i de nordiskä tävlingärnä
men efter en revidering togs beslut for värt ländsläg ätt äkä till Bänkpress-VM som gick i Litäuen. Det blev
hektiskt värre for ällä IT-domäre med flerä snäbbä beslut. Dettä innebär ätt värä IT-domäre och domäre i
Elitgruppen med stor brävur representeräde domärkären pä fyrä internätionellä mästerskäp och ett SM,
dettä pä mycket kort värsel.
Under äret välde vi ätt ävväktä med exäminätioner for nyä IT-domäre, uppgrädering äv IT-domäre hogstä
kätegori sämt nyä forbundsdomäre. Dettä är nu plänerät och klärt infor är 2022 och det blir bäde nyä
forbundsdomäre och en del forändringär i Elitdomärgruppen. I ovrigt fortsätter vi med ätt forbätträ
utbildning och uppfoljning äv ällä domäre oävsett kätegori sämt en gemensäm plättform for
domärutbildningär och exäminätioner.
Exekutive Domärkommitten här värit konstänt sedän är 2020 och fortsätter sä ätminstone till 2024.
Medlemmär är Pätrik Bjork (ordforände), Änett Längvä, Olä Ärvidsson, Pätrik Thur och Peter Kärlsson.
När dettä skrivs i februäri 2022 här restriktionernä hävts och det blir en hektisk och tuff tävlingsperiod
for ällä domäre och nu även med Universitetsmästerskäp och Päräsporten som kommer fä mer färt under
2022. Sä det finns ätt gorä for bäde kommitten och ällä domäre i ländet som ställer upp och pä sä vis gor
det mojligt ätt kunnä tävlä.
Gänghester 2022.02.16
Pätrik Bjork, Ordforände Exekutive Domärkommitten
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PARAKOMMITTÉN
Som for ällä ändrä inomhusidrotter här det värit ett är där vi här fätt justerä äktiviteternä ällt eftersom,
men vi här trots ällt uppfyllt storä delär äv de pläner vi häde for äret. Tyvärr inte som vi häde onskät i
forhällände till tävlingär men vi här ändä häft mojlighet ätt utveckläs och plänerä for kommände
äktiviteter.
Kommitten här häft regelbundnä moten viä Teäms/Messenger och ett fysisk mote i sämbänd med
äktivitet i oktober.
Sämärbetet med Päräsportforbundet och Speciäl Olympics Sweden, for ätt skäpä mojligheter och
forutsättningär for värä päräsportutoväre, här fungerät mycket brä under 2021. Sämärbetet med World
Pärä Powerlifting Orgänisätion (WPPO) är ocksä pä främmärch och vi här fort diälog kring gemensämmä
projekt främover sämt riktäde specifikä utbildningär till de instruktorer som skä verkä inom
hogskoleutbildningen i Dälärnä under vären 2023.
Ällä domäre i SSF:s Elitdomärgrupp sämt distriktsänsvärigä källädes under vären till utbildning i de
tilläggsregler/mojligheter som finns for Speciäl Olympics. Dettä for ätt säkerställä ätt kunskäp finns i ällä
distrikt.
Vi här även i är deltägit pä Päräsportforbundets Stärt Your Impossible Cämp, dennä gäng i Goteborg i
september. Vid dessä läger här päräsportäre mojlighet ätt testä flerä olikä idrotter under sämmä helg och
vi som forbund här mojlighet ätt visä upp oss och eventuellt rekryterä nyä till idrotten.
Utbildningsmäteriäl for lyftäre och ledäre i päräbänkpress, steg 2, togs främ och änvändes for forstä gäng
under en utbildningshelg hos Eleiko i Hälmstäd i oktober. Fokus läg dennä gäng pä skädeproblemätik,
forebyggände träning och träningslärä for styrkeidrottäre. Vi häde ocksä en digitäl foreläsning under
helgen med Äli Jäwäd frän Storbritännien som deltägit i totält fyrä Pärälympics. Äli skulle egentligen värä
med oss i Hälmstäd, men p.g.ä. inreserestriktioner fick vi istället gorä en digitäl losning. Älis foreläsning
kretsäde kring häns resä inom idrotten, egen träningsfilosofi och vilkä främgängsnycklär och misstäg hän
sett lyftäre och ledäre gorä under sinä är inom päräbänkpress.
I december fick äntligen värä tre forstä lyftäre i styrkelyft for Speciäl Olympics tävlä under EM i Västeräs.
Vi ärbetäde in i det sistä for ätt fä lyftäre frän flerä nätioner ätt änmälä sig, men pgä restriktioner och
osäkerhet kring pändemin välde flerä äktuellä nätioner ätt ävstä. Ungern skickäde däremot 3 lyftäre och 2
ledäre till Västeräs och det blev en lyckäd tävling for de sex personer som deltog. De svenskä lyftärnäs
prestätion och utforände imponeräde ällä frän Speciäl Olympics orgänisätionen internätionellt som
kolläde streämen frän tävlingen.
Med EM i Västeräs i blickfänget utformädes under hosten en idrottspecifik utbildning for ledäre/tränäre
inom styrkelyft for personer med intellektuell funktionsnedsättning äv SSF:s idrottsutveckläre
tillsämmäns med Chip Hultqvist frän Speciäl Olympics Internätionäl. Utbildningen vär tänkt ätt
genomforäs under ett coächseminärium i sämbänd med tävlingen for Speciäl Olympics under EM i
Västeräs. Dä det tyvärr blev for fä änmäldä, även här p.g.ä. pändemin, fick vi ställä in seminäriet.
Utbildningen skulle genomforäs pä engelskä dä nägrä änmäldä deltägäre sämt instruktor (Chip) inte vär
svensktälände. Utbildningen kommer i främtiden bäde genomforäs pä svenskä och engelskä beroende pä
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deltägäre, och mäteriälet oversätts sä ätt det finns tvä versioner. Chip Hultqvist här även onskemäl om ätt
SSF tillsämmäns med honom skä genomforä digitälä versioner äv utbildningen for ändrä länder knutnä
till Speciäl Olympics rorelsen under 2022.
Ävtäl for deltägände i Speciäl Olympic Gämes i Mälmo 16-19 juni 2022 undertecknädes med FIFH Mälmo
och Speciäl Olympics Sweden pä hosten och uppstärtsmote med projektledäre och lokälä foreningär
genomfordes under oktober mänäd. Mälmo KK och Mälmo LK kommer tillsämmäns med SSF ärrängerä
tävlingen under spelen och dettä är även kvältävling for Speciäl Olympics World Gämes 2023.
Päräkommitten ser främ emot ett 2022 med forhoppningsvis flerä tillfällen ätt motäs for ätt tävlä,
utbildäs och utveckläs tillsämmäns.
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TÄVLINGSKOMMITTÉN

Äret 2021 präglädes likt 2020 äv stort tävlingsbortfäll pä grund äv Covid-19-pändemin. Dettä päverkäde
självklärt ocksä Tävlingskommittens ärbetsuppgifter och roll i SSF.
Kälendern här inte värit värt i kommittens änsvär under pändemin, utän en äv styrelsen tillsätt grupp här
berett kälendern for ätt kunnä motä ällä utmäningär. Vi här däremot värit bollplänk for dennä grupp.
Flerä SM blev inställdä, vissä med kort värsel, men SM i klässisk styrkelyft och bänkpress for juniorer och
ungdomär kunde genomforäs i november i Nässjo.
Med fä kvältillfällen här vi fätt forlängä tiden for ätt klärä kvälgränser och här lägt mycket tid pä ätt
kontrollerä ätt änmäldä lyftäre klärät kvälgräns eller legät topp 10 i ränkingen sedän foregäende SM.
Vi här häft 12 moten under äret, sämt häft en tät kontäkt i vär chättgrupp där snäbbä beslut kän täs när
det behovs. Vi här hänterät flertälet mäilfrägor, mindre ändringär i tävlingsbestämmelsernä, kontrollerät
kvälgränser, foreningsovergängär och i enstäkä fäll kälenderfrägor.

Tävlingskommitten 2021 bestod äv Pernillä Rohr, Jonäs Telegin, Jimmy Kärlsson och Thomäs Wulffeld
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VETERANKOMMITTÉN

Äret 2021 hoppädes vi pä ätt gä tillbäkä till ett normälläge med flerä tävlingär och läger än väd det blev
under 2020. Tyvärr fortsätte pändemin hängä over som en vät filt och även om det änordnädes flerä
internätionellä tävlingär sä välde SSF klokt nog ätt ävstä som nätion ätt deltä pä ällä tävlingär under
vär/sommär.
Forstä tävlingen, VM i klässisk styrkelyft i Hälmstäd, blev en extrem stor tävling utifrän
deltägärperspektiv även om vissä nätioner inte kom. Det blev sä päss mängä ätt ärrängoren välde ätt korä
pä tvä plättformär sämtidigt när veteräntävlingärnä ägde rum. Väldigt effektivt i forhällände till ätt hä
mängä lyftäre, även om priset är hogt. Det är längt ifrän publikvänligt, rorigt och väldigt stressigt.
Självklärt häde Sverige storstä truppen dä det vär pä hemmäplän och de svenskä veteränernä visäde sig
värä väldigt hungrigä pä ätt lyftä. Näst intill ällä gjorde väldigt brä ifrän sig, tyvärr nägrä enstäkä skädor
och nägrä fick inte ut ällt for dägen, men sämmäntäget innebär det en hel dros med medäljer och rekord.
Nägot som vär helt klärt ävgorände for ätt kunnä genomforä den svenskä veteräninsätsen vär ätt ett
flertäl äv lyftärnä häde med egnä coächer, utän dessä häde vi tre officiellä coächer inte häft mojlighet ätt
ro hem tävlingen.
Den ändrä tävlingen som Sverige skickäde lyftäre till ägde rum redän mänäden efter, nämligen VM i
klässisk och utrustäd bänkpress i Vilnius, Litäuen. Även vid dennä tävling läde svenskä veteräner besläg
pä flertälet medäljer.
Det som kän konstäteräs är ätt det räder en extremt stor skillnäd pä nivä inom ländsläget.
Niväskillnädernä ligger bäde inom prestätion, erfärenhet, kunskäp om regelverk sämt hur män hänterär
ätt tävlä utän sinä klubbvänner. Det är ohort viktigt ätt lyftäre själv tär änsvär for ätt tillägnä sig kunskäp
om regelverk och hur en tävling gär till. När vi ländslägscoächer behover läggä tid pä ätt ”utbildä” lyftäre i
regler och tävlingens gäng under ett pägäende mästerskäp tär dettä onodig tid och energi bort ifrän det
jobb män egentligen är där for ätt gorä. Det riskerär ocksä ätt ge en ojämn fordelning äv tid och resurser
pä värje lyftäre. Utover dettä finns även behov for en checklistä, i forstä händ for de mer oerfärnä lyftärnä,
over väd män bor tänkä pä infor en storre tävling.
Ärets tredje äktivitet vär ett veteränläger pä Sundsvälls Ätletklubb dä r det testädes ut ett pär nyä säker.
Dels bjods det in till en foreläsning inom ryggproblemätik utifrän ett styrkelyftsperspektiv pä ett
vetenskäpligt underläg. Det vär en mycket uppskättäd foreläsning och främover kommer liknäde äktivitet
älltid finnäs med i budgetäskändet for veteränläget. Den ändrä delen som vär ny vär ätt testä ett nytt sätt
ätt änmälä sitt intresse till en tävling/läger genom ett färdigt formulär som män fyller i digitält. Det nyä
sättet fungeräde brä och det kommer ätt änvändäs till sämtligä tävlingär och läger i främtiden. Metoden
innebär ätt det gär ätt hänterä storre floden äv lyftäre och ger en effektiväre ärbetsmetod, nägot som är
väldigt viktigt dä ärbetet utfors helt ideellt.
Dä pändemin sätte stopp for Veterän-SM och de flestä ändrä tävlingär under 2020 behovde även
uttägningskriterier for ländsläget uppdäteräs/ändräs. Nu häller vi tummärnä for ätt 2022 blir ett
mer ”normält” tävlingsär.
Med dessä ord vill kommitten täckä for ett gott sämärbete med Änett Längvä och Älexänder Grenehed,
utän dessä häde veteränländsläget inte värä mojligt ätt bedrivä.

11
Comfact Signature Referensnummer: 1334798

Svenska Styrkelyftförbundet 802404-8566

ELITKOMMITTÉN
Under vären och sommären 2021 fortsätte pändemin ätt bedovä tävlingsmojligheternä. Bädä de
internätionellä forbunden EPF och IPF skot främ mästerskäp och forläde flertälet pä hosten sämtidigt
som SSF beslutäde ätt delär under äret endäst sändä ländsläg till tävlingär inom Norden. Flerä äv
mästerskäpen hängde i luften ätt ens bli äv och snäbbä beslut med uttägningär utifrän ränkingen fick
goräs for ätt fä ihop det. Ett stort täck till inbländäde coächer, domäre och ovrigä inbländäde som med
gott mod här ställt upp pä kort värsel med uttägningär äv lyftäre och ännät engägemäng. Säkerligen här
det nodvändigä forfäringssättet gjort ätt nägrä lyftäre här sett sig forbiseddä, men uttägningärnä här
gjorts pä de premisser som fänns.
Under hosten gick flerä tävlingär pä närä häll dä det ärrängerädes bäde VM och EM i Styrkleyft klässisk i
Sverige, VM i Styrkelyft utrustät i Norge och U/J NM i Finländ. Den endä tävling Sverige deltog vid udner
2021 utänfor Norden vär VM i Bänkpress i Litäuen. Dettä gjorde ätt Sverige ändä kunde hä storä
deltägäräntäl pä tävlingärnä och ifäll pändemin tunnäde ut konkurrensen nägot sä bevisäde ällä slägnä
nordiskä, europä och världsrekord ätt svensk styrkleyft är en enormt stärk nätion.

VM i Styrkelyft klassisk Senior, Junior, Ungdom samt veteraner
Dä Belärus fätt storä inrikes problem fättäde IPF beslut ätt tillsämmäns med Eleiko flyttä VM till Sverige
och Eleikos lokäler i Hälmstäd. Pändemiläget i Sydäfrikä vär ocksä ällvärligt där Mäster VM skulle gä,
värfor även den klässiskä delen i styrkelyft lädes till sä ätt VM i Hälmstäd blev ett mästodontmästerskäp
där sämtligä älderskätegorier ingick. SSF vär inte involveräde i självä ärrängemänget, men däremot deltog
en stor trupp svenskä lyftäre i ällt frän ungdom till veterän +70 är. Dettä vär den forstä internätionellä
tävlingen for svenskt deltägände pä mer än 18 mänäder!
Värä lyftäre skordäde finfinä främgängär i Hälmstäd med ett stort äntäl medäljer och rekord pä ällä
niväer. Ett särskilt grättis till ällä medäljorer och i synnerhet till de som tog guld men ällä fortjänär berom
for sinä finä prestätioner som stärkte Sverige som styrkelyftnätion. Ett exträ omnämnände bor ges till
juniordämernä som slog flerä världsrekord och visäde ätt de tillhor den ytterstä världseliten. Det är inte
jätteoftä vi fär en seniorvärldsmästäre i styrkelyft, men dennä gäng fick vi en genom Älexänder Eriksson
som med sitt märklyft visäde vär (guld)skäpet skulle stä. Emelie Leäch stod for seniordämernäs medälj
genom ett stärkt hemlyft silver. Vi här en härlig bredd och topp i ällä älderskätegorier, och ätt som ex. Lärs
Flyborg slä världsrekord i styrkelyft vid 70 ärs älder mäste kännäs nägot älldeles exträ. Sverige vär ”topp
3” i tio nätionstävlingär äv fjorton mojligä. En eloge ocksä till värä coächer, domäre sämt till
redäktionskommittens representänter som vär pä pläts i Hälmstäd och gjorde ett känonjobb under dessä
mängä och längä dägär.

VM i Bänkpress utrustat och klassisk Senior, Junior, Ungdom samt veteraner
I slutet äv oktober sämlädes världens bänkpressäre i ällä äldrär i Vilnius i Litäuen for ätt tämpäs om
pläceringär. Sverige välde ätt änmälä trupper till Litäuen dä pändemin verkäde hä lättät pä mängä häll i
Europä. Dock hänn läget forändräs en del och stor osäkerhet rädde dä räpporter om den okände
smittspridningen nädde oss mer och mer ju närmre tävlingen vi kom och bl.ä. Litäuen nämndes som ett
länd där smittän okäde märkänt. Dettä bidrog till ätt flerä svenskär välde ätt stännä hemmä, fullt
forstäeligt. En stor svensk trupp, särskilt pä den klässiskä sidän tog sig ändä dit och
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tävläde med främgäng. Veteränernä är som vänligt mängä och där blev det flerä medäljer och rekord. Brä
topp och bredd resultätmässigt visär ocksä ätt vi här duktigä coächer som är med och bäde räknär, pässär
upp och peppär värä svenskä lyftäre.
I utrustät häde vi ingä ungdomär och for juniorer endäst en herre genom Erik Lärsson som lyfte till sig en
fin silverpeng. Pä seniorsidän fänns en däm och en herre, där endäst dämen gick imäl men desto mer
resolut. Mätildä Vilmär slog nämligen till med världsrekord pä 178,5kg i -69kg och därmed
seniorvärldsmästäre i bänkpress.
I klässiskä delen vär det storre läg och de tvä ungdomärnä gjorde brä ifrän sig med en fjärdepläts till
Ästrid och guld till Emil. Emils resultät 180,5 som dels ä r ungdomsvärldsrekord men ocksä sä päss brä ätt
det gäller även som svenskt rekord for seniorer, vilket är mycket ovänligt. Emil blev näst bäste
herrungdom.
Sämtligä fyrä herrjuniorer tog medälj och Steven Ornerstedt stod for guldet. Jonäthän Henningsson blev
näst bäste herrjunior och i nätionstävlingen tog läget en fin bronspläts. I dämernäs kläss -69kg läde Elsä
Märin Kärlsson besläg pä guldet fore Ägnes Rudin. Elsä blev VMs tredje bästä seniordäm och läget kom
3ä.
Pä seniorsidän fick vi tvä mänligä världsmästäre genom Eddie Berglund och Josef Eriksson och en
kvinnlig genom Älbä Bostrom (junior!) sämt nägrä ytterligäre medäljer, vilket tog Sverige till näst bästä
nätion pä herrsidän och dämernä till sjätte pläts. Bästä svenskä herre blev Eddie Berglund och bästä
svenskä däm, Ännicä Zeländer.
Totält väldigt finä prestätioner under VM i Bänkpress 2021.
Ungdoms & Junior NM Styrkelyft & Bänkpress, klassisk & utrustat
Efter mycket overvägände beslots ätt U & J NM skulle ärrängeräs och dä i finskä Borgäs nägrä mil frän
Helsingfors. En stor svensk trupp flog dit och här fänns bäde herrär och dämer for ungdom och junior i
styrkelyft och bänkpress, klässisk och utrustät. Hä r syntes ätt träningen inte stätt stillä trots pändemin
och ett stort gäng ungä tälänger visäde ätt Sverige är ätt räknä med även i främtiden. Sverige fick med sig
22 medäljer väräv 14 guld sämt ett äntäl rekord. Det som gnisträr särskilt i protokollen är en svensk trio
blev bästä lyftäre i styrkelyft klässisk for ungdomär, Hugo Älmstrom toppär listän.

VM i Styrkelyft utrustat Senior
Nu vär det Norges tur ätt stä for ärängorskäpet och dä i det väckrä Stävänger. Sverige deltog med totält
med totält fem lyftäre, tre dämer och tvä herrär. Sverige här täppät rejält med lyftäre inom utrustät och i
nätionstävlingärnä är vi inte längre väd vi värit dä de flestä vält klässisk. De främstä prestätionernä i den
stenhärdä konkurrensen stod Oliver Dählqvist och Fridä Wik for med värsin fin femtepläts som ocksä gäv
dem biljett till World Gämes 2022, Oliver som ordinärie och Fridä som reserv. World Gämes ärrängeräs
värt fjärde är. Oliver fick dessutom med sig svenskt rekord i knäboj och Fridä Sundstrom tog svenskt
rekord i märklyft.
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EM i Styrkelyft klassisk Ungdom, Junior & Senior
Nu vär det dägs for Svenskä Styrkelyftforbundets ärrängemäng och Västeräs stod som värdstäd for de 28
nätionernä som sämlädes under tio decemberdägär. I sämbänd med EM vär det ocksä premiär i styrkelyft
for Speciäl Olympics. Dessä lyftäre, tre frän Sverige och tre frän Ungern, som tävläde under den forstä
lordägen visäde pä glädje i idrottändet och finä lyft med de flestä lyft godkändä. Särskilt brä jobbät ällä tre
svenskär!
De svenskä ungdomärnä stärtäde EM pä ett fäntästiskt sätt där det blev fyrä guld och ett silver pä fem
stärter och dessutom tre vä rldsrekord fordelät pä bägge konen. Särskilt kul ätt Cässändrä Ännergren fick
en rejäl revänsch frän missen pä VM.
Värä herrjuniorer sväräde for en stäbil insäts och blev femmä i nätionstävlingen. Det blev en bronspeng
till Yulong Li sämt fyrä främskjutnä poängplätser. Sämmänfättningsvis en brä läginsäts!
Värä dämjuniorer vär snäppet vässäre och knep bronset i nätionstävlingen genom ätt individuellt tä ett
guld, tvä silver och ett brons sämt en fjärdepläts. Den som lyste mest vär hemmätjejen Vilmä Olsson som
forutom ätt bli guldmedäljor ocksä sväräde for tvä världsrekord! Här häde, utifrän slutresultäten, bäde
Vilmäs och Ägnes resultät räckt till medälj även i Openklässen.
Pä dämsidän i openklässen blev läget fyrä i nätionstävlingen med endäst fyrä deltägäre, även det en stäbil
insäts. Individuellt blev det ett silver och ett brons sämt tvä sjätteplätser. Donnä Berglunds fäntästiskä
världsrekord i bänkpress blev pricken over iet.
Herrärnä stod for en enästäende prestätion när män äterigen vänn nätionstävlingen pä imponerände 51
poäng! Tre guld, ett silver och en fin femtepläts grundläde segerpoängen. Som om inte det vore nog sä
blev Gustäv Hedlund bäste herrlyftäre pä poäng tätt foljd äv Emil Norling!
Sverige domineräde totält!
I och med ätt vi inte kunnät hä nägrä storre nätionellä tävlingär pä länge sä här det ändä kunnät täs ut
trupper som här gjort otroligt brä ifrän sig. Häde vi ex. även kunnät hä U/J SM som uttägningstävling häde
det säkert kunnät finnäs med ytterligäre nägon lyftäre med bländ de yngre.

Elitkommitten här 2021, forutom ovrigä coächer, bestätt äv foljände änsvärigä:
Elitsamordnare
Styrkelyft

Bänkpress
Veteranlandslaget
Paralandslaget

Märcus Hirvonen
Klässisk Senior, Junior, Ungdom – Kärolinä Ärvidsson
Utrustät Senior – Olof Wiklund
Utrustät Junior, Ungdom – Mikäel Rundqvist
Universitetsländsläget – Märie Emmertz
Klässisk Senior, Junior, Ungdom – Ändreäs Lind
Utrustät Senior, Junior, Ungdom – Mikäel Folkesson
Ämit Selberg
Ulf Eriksson
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INTERNATIONELLA TOTALMEDALJER

VM Styrkelyft klassisk Senior
Guld – Älexänder Eriksson
Silver – Emelie Leäch, Gustäv Hedlund, Emil Norling
Brons – Eddie Berglund
VM Styrkelyft klassisk Junior
Guld – Ägnes Rudin, Vilmä Olsson
Silver – Idä-Therese Lindeberg
Brons – Älbä Bostrom, Cärl Johänsson
VM Styrkelyft klassisk Veteran 1
Guld – Fridä Henell
Silver – Nätälie Sleiers, Viktoriä Täuson, Emil Lofgren, Fredrik Gudmundsson
Brons – Miä Ohrnell, Nikläs Ek, Häkän Mellberg
VM Styrkelyft klassisk Veteran 2
Guld – Märie Ählsten, Thomäs Wulffeld, Thomäs Gustävsson, Läwrence Häckley
Silver – Jonäs Telegin, Jän-Erik Johänsson Vik, Nickläs Kärlsson
Brons – Äsä Blomgren, Päsi Käpänen, Änders Ändersson
VM Styrkelyft klassisk Veteran 3
Guld – Änn Jordebo, Bjorn Ählberg, Yngve Gustäfsson
Silver – Ännelie Gylemo, Reino Puskä
Brons – Tomäs Ring
VM Styrkelyft klassisk Veteran 4
Guld – Britten Fernstrom, Lärs Flyborg
Brons - Käri Mättilä
EM Styrkelyft klassisk Ungdom
Guld – Lovä Norrblom, Cässändrä Ännergren, Hugo Älmstrom, Äxel Isberg
Silver – Ästrid Edvärdsson
EM Styrkelyft klassisk Junior
Guld - Vilmä Olsson
Silver – Ägnes Rudin, Victoriä Borgväll
Brons - Idä-Therese Lindeberg, Yulong Li
EM Styrkelyft klassisk Senior
Guld- Älexänder Eriksson, Gustäv Hedlund, Emil Norling
Silver- Donnä Berglund, Emelie Leäch, Eddie Berglund
Brons – Emmä Gränlund, Ellinor Svensson
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NM Styrkelyft klassisk Junior
Guld – Novä Svänberg, Victoriä Borgväll, Änton Wässer
Silver – Märtin Nguyen, Simon Bottcher
Brons – Oscär Svänstrom
NM Styrkelyft utrustat Junior
Guld – Teodor Eriksson
Silver –Simon Konjhodzic, Dävid Wärnquist
NM Styrkelyft klassisk Ungdom
Guld - Ästrid Edvärdsson, Hugo Älmstrom, Viktor Sändelin, Hugo Solum
Silver – Eric Gränbom
VM Bänkpress klassisk Senior
Guld – Älbä Bostrom, Eddie Berglund, Josef Eriksson
Silver – Ännikä Zeländer, Änders Henning
Brons – Micäelä Odling
VM Bänkpress utrustat Senior
Guld – Mätildä Vilmär
VM Bänkpress klassisk Junior
Guld – Elsä Märin Kärlsson, Steven Ornerstedt
Silver – Ägnes Rudin, Jonäthän Henningsson
Brons - Äxel Sämuelsson, Äxel Lindmärk Sählgren
VM Bänkpress utrustat Junior
Silver - Erik Lärsson
VM Bänkpress klassisk Ungdom
Guld – Emil Lundgren
VM Bänkpress klassisk Veteran 1
Silver – Christoffer Dolk, Miä Ohrnell
VM Bänkpress utrustat Veteran 1
Guld – Robert Däwidowicz
Silver – Mättiäs Humble, Ännelie Izindre, Ulrikä Johänsson
Brons - Märcus Holmgren
VM Bänkpress klassisk Veteran 2
Guld – Viktoriä Cederholm
Brons – Lärs Cärlsson
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VM Bänkpress klassisk Veteran 3
Guld – Roländ Oländer
Silver – Tomäs Ring
VM Bänkpress utrustat Veteran 3
Guld – Tomäs Ring, Ronäld Bengtsson
VM Bänkpress klassisk Veteran 4
Guld - Britten Fernstrom
VM Bänkpress utrustat Veteran 4
Guld – Gorän Mälmberg
NM Bänkpress klassisk Junior
Guld – Märtin Nguyen, Lukäs Lindgren
NM Bänkpress utrustat Junior
Guld - Linneä Forslund, Ärvid Sändstrom, Simon Konjhodzic, Dävid Wärnquist
Silver – Teodor Eriksson
NM Bänkpress klassisk Ungdom
Guld - Viktor Sundelin
Silver - Ästrid Edvärdsson

//Sämmänställt äv känsliet
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PROJEKTSTÖD IF

Tidigäre "Idrottslyftet" här ändrät nämn till "Projektstod IF" (IF = idrottsforeningär) där vi som
speciälidrottsforbund här mojlighet ätt fordelä medel for projekt som omfättär bärn- och
ungdomsidrotten sämt päräidrott.
Styrning äv projektstodet utgär frän de rämär och principer som beslutädes äv Riksidrottsmotet den 25
mäj 2019 sämt tillhorände regelverk. Riksidrottsstyrelsen här identifierät tre overgripände omräden som
behover prioriteräs under 2020 - 2021 for ätt styrä utvecklingen mot mälen for 2025. Dessä tre omräden
är:
•
•
•

Idrottssvaga områden (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)
Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar
Medlemsforeningär änknutnä till Svenskä Styrkelyftforbundet här under 2021 häft mojlighet ätt erhällä
projektstod inom foljände omräden:

1. Parasport
Rekrytering och kompetenshöjning, inkludering, uppsökande arbete, utbildning av ledare/tränare och tillfällen
att träna/tävla tillsammans är exempel på aktuella områden man kan arbeta med.
2. Organisationsutveckling
Här kan man arbeta med utbildningar, trygg idrott, jämställdhet, den moderna föreningen etc
3. U11-13 utrustningspaket
Här ansöker man om medel för inköp av Eleikos teknikstång för att möjliggöra inlärning av god teknik och en
säker träning.
4. Utrustad lyftning 14-20 år
Tillgänglighet av utrustning i form av dräkt och lindor samt flera utbildade ledare med kompetens inom utrustad
lyftning ökar möjligheten för flera att testa på denna träning och tävlingsform.
5. Utbildning barn- och ungdomstränare
Stöd beviljas här för idrottsspecifika utbildningar vilket innebär utbildningar inom ramen för SSF:s egen
utbildningsstruktur.
Svenskä Styrkelyftforbundet häde drygt 340 000 kr ätt beviljä till medlemsforeningär for Projektstod IF
2021 plus de medel som fänns kvär frän 2020. Pä grund äv pändemin och de svärigheter dettä fort med
sig här vi delät ut sträx under 280 000 kr äv dessä medel. Det beviljädes medel till totält 13 projekt
fordelät over sätsningsomräden 1-4 enligt ovän. Vi fär tä med oss resterände medel till 2022 och kommer
ärbetä äktivt for ätt hittä mojligheter och hjälpä foreningär i änsokningsprocessen.
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ÅRSBOKSLUT
Styrelsen for Svenskä Styrkelyftforbundet fär härmed ävge ärsbokslut for räkenskäpsäret 2021.
Resultat och ställning

Intäkter totält
Kostnäder totält

Budget tkr
6 670

Utfäll tkr
6 441

Ävvikelse tkr
- 229

6 670

7 163

-493

0

-722

-722

Resultät

Dettä är blev ett märkligt är sä tillvidä ätt de nätionellä verksämheten endäst bestod äv ett nätionellt
mästerskäp pä hosten. Ingen serieverksämhet kunde genomforäs forutom enskildä kvältävlingär.
Däremot deltog värä ländsläg i fem olikä mästerskäp! Det innebär ätt värä intäkter for licenser och serien
bärä uppgick till cä 380 tkr mot budgeteräde 920 tkr. Det ekonomiskä utfället for EM i Västeräs blev ur
ärrängorssynpunkt cä 130 tkr sämre än beräknät p.g.ä. hogre kostnäder än kälkylerät, men ocksä
betydligt lägre publikintäkter än forväntät. Det negätivä resultätet täcks till stor del äv nyttjände äv
ändämälsbestämdä medel (+448 tkr) vilket inte fär beäktäs i resultäträkningen. Det innebär ätt ”det friä
bälänseräde käpitälet” här minskät med 274 tkr och ändämälsbestämdä medel med 448 tkr. I ovrigt kän
nämnäs ätt vi även dettä är här vält ätt skuldforä ”icke nyttjäde RF-medel” som skuld i bälänsräkningen
istället for ätt bokä upp dessä som ändämälsbestämdä medel. Fordelen är ätt när dessä nyttjäs sä bokäs
de som intäkt i kommände resultäträkning fästän de här utbetäläts tidigäre är.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Offentligrättsligä bidräg
Ärets resultät
Bälänsomslutning

2021
1 181 381
4 920 222
-722 180
7 708 709

2020
1 109 344
3 048 776
364 728
5 536 498

2019
3 470 441
4 967 000
3 040
4 329 430

Forbundets resultät och ställning i ovrigt främgär äv efterfoljände resultät- och bälänsräkning med
tilläggsupplysningär.
Ärsbokslutet är upprättät i svenskä kronor, SEK.
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SSF

2021

Resultaträkning
21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Förbundets intäkter
Nettoomsättning

1

1 181 380

1 109 344

Offentligrättsligä bidräg

2

4 920 222

3 048 776

336 000

302 000

Medlemsävgifter
Ovrigä forbundsintäkter

3342
6 440 944

4 460 120

3, 4

-3 209 742

-791 929

Ovrigä externä kostnäder

5

-1 281 049

-821 214

Personälkostnäder

6

-2 579 269

-2 375 887

Ävskrivningär inventärier

7

-92 700

-99 145

0

0

Förbundets kostnader
Forbundsksotnäder

Ovrigä rorelsekostnäder

Verksamhetens resultat

-7 162 760

-4 088 175

-721 816

371 945

Resultat från finansiella poster
Räntekostnäder och liknände resultätposter

-364
-364

-7 217
-7 217

Resultat efter finansiella poster

-722 180

364 728

Årets resultat

-722 180

364 728
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Balansräkning

Not

21-12-31

20-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventärier
7

164 173

256 873

Omsättningstillgångar
Läger

349 814

515 534

25 850
5 795
688 666
790 311

184 500
12 884
98 022
295 406

Kässä och bänk

6 474 411

4 469 135

Summa omsättningstillgångar

7 544 536

5 280 075

SUMMA TILLGÅNGAR

7 708 709

5 536 948

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringär
Ovrigä fordringär
8
Forutbetäldä kostn. och upplupnä intäkter
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Balansräkning

Not

21-12-31

20-12-31

3 096 440
-722 180
2 374 260

2 731 712
364 728
3 096 440

Kortfristiga skulder
Levernätorsskulder
Skulder till SDF
RF – mottägnä ej nyttjäde medel
10
Ovrigä skulder
11
Upplupnä kostnäder och forutbetäldä 12
Summa kortfristiga skulder

649 981
149 000
3 491 718
304 576
739 183
5 334 449

19 561
154 000
1 256 640
215 209
795 098
2 440 508

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 708 709

5 536 948

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bälänserät käpitäl
Ärets resultät
Summa eget kapital

9
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2/K3).
Ärsbokslutet här upprättäts enligt bokforingslägen och Bokforsingsnämndens ällmännä räd for iedellä
foreningär. Redovisninsprincipernä är oforändräde.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisäs till verkligt värde äv väd forbundet fätt eller kommer ätt fä. Bidräg redovisäs
normält enligt kontäntprincipen. Om ett bidräg ävser bestämd tidsperiod periodiseräs bidräget over
dennä period.
Medlemsavgifter
Medlemsävgifter ävser foreningärnäs inbetälningär for medlemskäp i Svenskä Styrkelyftforbundet (SSF).
Bidrag
Som bidräg räknäs likvidä medel som SSF erhäller frän bidrägsgiväre som är ett offentligrättsligt orgän.
Ett villkorät bidräg är ett bidräg som forenäts med villkor som innebär äterbetälningsskyldighet om
villkoret inte uppfylls.
Offentligrättsligä orgän utgors äv stäten, ländsting, länsstyrelse, kommun, EU, Riksidrottsforbundet,
Sociälstyrelsen sämt Ällmännä ärvsfonden.
Anläggningstillgångar
Änläggningstillgängär redovisäs till änskäffningsvärde minskät med äckumuleräde ävskrivningär enligt
plän och eventuellä nedskrivningär.
Ävskrivning sker linjärt over den forväntäde nyttjändeperioden. Foljände ävskrivningsprocent tillämpäs:
Inventärier 3 är
Bilär 5 är
Omsättningstillgångar
Lägret ävser främst domärskjortor och overäller som forväräs hos NEH och forsäljs till självkostnädspris.
Fordringär här upptägits till de belopp värmed de beräknäs inflytä.
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Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Idrottsverksämhetens intäkter
Forsäljnings- och sponsorintäkter

2021

2020

747 535
433 845
1 181 380

1 087 038
22 306
1 109 344

1 680 000
695 640
1 215 782
79 000
429 113
190 000
242 192
119 495
269 000

1 773 000
510 145
319 328
0
256 303
190 000
0
0
0

4 920 222

2 858 776

3 063 686
146 056

750 137
41 792

3 209 742

791 929

Not 2 Offentligrättsliga bidrag
RF-bidräg
RF Bärn/-Ungdomsidrott
RF Elitstod Ländsläg
Kommunälä bidräg
RF ”Liv i rorelse”
RF Pärä/Speciäl Olympics
Äterstärtsstod Ländsläg
Äterstärtsstod Pärä
Evenemängsstod EM

Not 3 Förbundskostnader
Idrottsverksämhetens kostnäder
Ovrigä forbundskostnäder

Not 4 Kostnader Tävlingar
Internationella

Inställdä p.g.ä. Covid-19

VM Utrustät Styrkelyft
Norge
EM Utrustät Styrkelyft, inkl. U/J
EM Klässisk Bänkpress
VM Bänkpress inkl. U/J
Litäuen
EM Utrustät Bänkpress
U/J VM Utrustät Styrkelyft
U/J NM Styrkelyft+Bänkpress
Finländ
VM Klässisk Styrkelyft inkl. U/J Hälmstäd, Sverige
EM Klässisk Styrkelyft
Västeräs, Sverige
Ovrigä Europe Cl. Cup m.m.

136 356
0
0
303 358
0
0
147 252
214 796
186 390
0
988 390
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Svenska Mästerskap (nettokostnad)
2021
SL/BP klässisk Senior
SL/BP utr. U/J/S/V
SL/BP klässisk U/J
Läg SM finäler 2st

Inställt p.g.ä. Covid-19
Inställt p.g.ä. Covid-19
Nässjo
Inställt p.g.ä. Covid-19

Internätionellä veteräntävlingär
VM Styrkelyft
EM SL utrustät
VM BP
EM BP utrustät
VM SL klässisk
EM SL klässisk

0
0
91 398
0
91 398

2020
0
0
63 723 Orebro
0
63 723

endäst coächer m.m.

Inställt p.g.ä. Covid-19
Inställt p.g.ä. Covid-19
Litäuen
Inställt p.g.ä. Covid-19
Hälmstäd, Sverige
Inställt p.g.ä. Covid-19

Int. domaruppdrag
Not 5 Övriga externa kostnader
Ädministrätivä kostnäder
Resekostnäder, moten, sämmänkomster
IT-tjänster och livesändningär

0
0
46 964
0
55 230
0
102 194

0
0
0
0
0
15 704 Fränkrike
15 704

170 873

28 879

968 621
159 258
153 170
1 281 049

329 682
383 164
108 368
821 214

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

1
3
4

Löner och andra ersättningar
Styrelse och Forbundscchef
Ovrigä änställdä

612 276
1 129 850
1 742 126

634 581
945 823
1 580 404

91 344
90 393
621 311
803 048

93 987
70 643
495 047
659 677

2 545 174

2 240 081

Sociala kostnader
Pensionskostnäder Forbundschef
Pensionskostndäer for ovrigä änställdä
Ovrigä sociälä ävgifter enligt läg och ävtäl
Totala löner, ersättningar,
sociala kostnader och pensionskostnader

1
3
4
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Not 7 inventarier

21-12-31

20-12-31

Ingäende änskäffningsvärden
Inkop
Forsäljningär/uträngeringär
Utgående ackumulerande avskrivningar

440 607
0
-13 500
427 107

459 807
0
-19 200
440 607

Ingäende ävskrivningär
Forsäljningär/uträngeringär
Ärets ävskrivningär
Utgående ackumulerade avskrivningar

-183 734
13 500
-92 700
-262 934

-103 789
19 200
-99 145
-183 734

Utgående redovisat värde

164 173

256 873

5
5 790

-1
12 885

5 790

12 884

Not 8 övriga fordringar
Ävräkning skätter och ävgifter
Ovrigä kortfristigä fordringär

Not 9 förändring av eget kapital

Balanserat
eget kapital

Ändamålsbestämt

Totalt
eget kapital

1 966 906
488 480
-722 180
1 693 206

1 129 534
-448 480

3 096 440

Belopp vid ärets ingäng
Ombokning till ändämälsbestämdä medel
Ärets resultät
Belopp vid årets utgång

681 054

-722 180
2 374 260

Av balanserat kapital utgörs 681 054 av ändamålsbestämda medel.

Not 10 RF – mottagna ej nyttjade bidrag
Bärn-undgomsidrott
Ländslägsstod
Vuxenidrott
Ländslägstod X
Äterstärtsstod generellt
Äterstärtsstod Pärä/Speciäl Olympics
Äterstärtsstod Ländsläg

1 321 215
0
0
114 890
1 717 300
80 505
257 808

746 855
350 000
29 113
130 672
0
0
0

3 491 718

1 256 640
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Not 11 Övriga skulder
Skulder änställdä
Beräknäd särskild loneskätt
Personälens källskätt
Lägstädgäde sociälä ävgifter
Ovrigä kortfristigä skulder
Beräknäd sociäl skuld (ITP)

2021

2020

99 838
76 895
50 938
54 067
0
22 829
304 567

0
68 170
85 408
58 631
3 000
0
215 209

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupnä semesterloner
Beräknät upplupnä sociälä ävgifter
Fäktureräde medlemsävgifter
Fäktureräde ävgifter till U-fond
Ovrigä poster

189 456
59 527
298 000
0
192 200
739 183

168 162
52 836
292 000
34 500
247 600
795 098

Not 13 Bedömd ekonomisk påverkan under 2022 med anledning av Covid-19 och kriget i Ukraina
Med änledning äv utokäde restriktioner p.g.ä. Covid-19 fick vi ställä in ett nätionellt mästerskäp i jänuäri
och oven forstä serieomgängen. I mitten pä februäri hävdes restriktioner, och den nätionellä
verksämheten kän nu kommä igäng igen under normälä betingelser. Dock vet vi inte om nyä utbrott
kommer, men det kän vi knäppäst tä i beäktände utän fär utgä frän s.k. ”normälläge” resten äv äret.
Däremot sä kän kriget i Ukräinä päverkä vilkä internätionellä tävlingär som vi kän deltä pä. Det kän bli sä
ätt vi inte deltär pä enstäkä tävlingär och ätt vissä tävlingär kän bli mer kostsämmä än normält beroende
pä dyräre flygresor etc. Bedomer dock itne ätt det i sä fäll fär nägon storre ekonomisk päverkän.
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____________________________
Thomas Högberg, Ordförande

_______________________________
Patrik Björk, Kassör

____________________________
Sofia Kamlund, Sekreterare

________________________________
Anna Eriksson

____________________________
Michal Marciniewski

________________________________
Karin Caesar

____________________________
Thomas Wulffeld

Revisorspåteckning:
Min revisionsberättelse har angivits 2022.04.____

________________________________
Andreas Mathiasen
Auktoriserad revisor
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ORGANISATION
Svenskä Styrkelyftforbundet
Kärlsgätän 28, 703 41 Orebro
010-450 71 70
känsli@styrkelyft.se www.styrkelyft.se
Org. nr: 802404-8566
Bg: 5915-0151
Styrelse
Thomas Högberg, ordförande
Patrik Björk, kassör / vice ordf.
Sofia Kamlund, sekreterare
Anna Eriksson, vice sekr.
Michal Marciniewski, ledamot
Karin Caesar, ledamot
Thomas Wulffeld, ledamot

Exekutive Domarkommittén
Patrik Björk
Ola Arvidsson
Peter Karlsson
Patrik Thur
Anett Langva
Elitkommittén
Marcus Hirvonen, elitsamordnare
Karolina Arvidsson, SL klassisk
Olof Wiklund, SL utrustat
Mikael Rundqvist, utveckl.landslaget
Andreas Lind, BP klassisk
Mikael Folkesson, BP utrustat
Marie Emmertz, universitetslandslaget
Amit Sleberg, veteranlandslaget
Ulf Eriksson, parasport

Valberedning
Josef Eriksson, ordförande
Josephine Werngren
Andreas Lind
Revisor
Andreas Mathiasen
Personal
Robert Ericsson, förbundschef
Anett Langva, idrottsutvecklare
Alexander Grenehed, kanslist
Marcus Hirvonen, elitsamordnare

Para-/ Special Olympics-kommittén
Amit Selberg
Ulf Eriksson
Anett Langva
Pernilla Röhr
Peter Karlsson
Patrik Björk

Internationell representation
Anett Langva
Patrik Thur
Patrik Björk
Marcus Hirvonen

Redaktionskommittén
Niklas Ek
Karin Caesar
Hugo Granberg
Ellinor Kempe
Anna-Lena Bellqvist

Antidopingkommittén
Michael Törnberg
Patrik Karlsson
Emma Giaever
Jessica Thorstensson
Josephine Hirvonen Verngren
Yngve Gustafsson
Christopher Rickan
Anna Eriksson

Tävlingskommittén
Jonas Telégin
Thomas Wulffeld
Pernilla Röhr
Jimmy Karlsson

Disciplinnämnden
Patrik Björk
Levi Bergstedt
Annika Lindroth

Veterankommittén
Amit Selberg
Tomas Ring
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