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Styrelsen
Förhoppningarna om ännu ett framgångsrikt år med fortsatta framgångar på många
områden var stora när vi gick in i 2020. Vi hann med att genomföra serieomgång 1 och
arrangera SM för ungdomar och juniorer i klassisk styrkelyft och bänkpress i Örebro samt
delta på Masters-EM i klassisk styrkelyft i Frankrike innan covid-19 satte stopp för fortsatt
tävlande under våren och försommaren.
I mitten av juni uppenbarade sig ljuset i tunneln när reserestriktionerna hävdes och vi
började hoppas på en tävlingsintensiv höst men ni vet ju att även dessa förhoppningar kom
på skam. En något rumphuggen serieomgång 3 kunde trots allt genomföras men sedan var
det återigen stopp med tävlandet.
Vår idrott bedrivs ju inomhus och där är ”restriktionerna” hårdare än för
utomhusidrotterna vilket försvårar träning och tävling ytterligare. De regionala och till och
med lokala restriktionerna gör det än mer komplicerat då vi inte har samma förutsättningar
att ens bedriva träning på nationell nivå.
Ovan nämnda situation innebar att styrelsen i stort sett enkom fick koncentrera sig på att
försöka hantera vår verksamhet utifrån rådande pandemiläge.
Under kalenderåret 2020 avhöll styrelsen fyra fysiska möten och åtta stycken digitala möten.
Med anledning av covid 19 så hölls årsmötet för verksamhetsåret 2019 först 30 augusti 2020
eftersom önskemålet var att det skulle vara ett fysiskt möte. Vid det tillfället medgav
pandemiläget att så kunde ske. Från 30 augusti 2020 till 9 mars 2021 genomfördes två
fysiska möten och sex digitala
möten. Till detta kan läggas ett otal (främst digitala) möten med RF med anledning av covid
19.
Allt har dock inte kretsat kring covid 19!
Sverige och Västerås står som värd för EM i klassisk styrkelyft för
ungdomar/juniorer/seniorer med start i början på december 2021. Det är naturligtvis vår
förhoppning att de europeiska länderna har kommit till rätta med covid-19 och att vi kan
genomföra mästerskapet som planerat. I den bästa av världar så är det ett enormt sug efter
att äntligen få börja tävla om internationella medaljer och att deltagarantalet överträffar det
vi dittills upplevt med råge. Drömma kan man väl få göra men den pågående vaccineringen
ser ut att hålla drömmen vid liv!
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Under hösten har ett samarbete om tränarutbildning inletts med Högskolan Dalarna och
Svenska Judoförbundet där Högskolan Dalarna är huvudman för utbildningen och SSF och
Svenska Judoförbundet främst bidrar med grenspecifik kompetens i den praktiska delen.
Utbildningen löper över fyra år (åtta terminer) och ger studenterna högskolepoäng att lägga
till sina övriga meriter i CV. Detta är ett unikt projekt där akademin och idrotten samverkar!
Förhoppningen var att locka ett tjugotal elever till utbildningen. Det blev mellan 170 – 180
stycken! Det överträffade naturligtvis alla förväntningar. För SSF:s del är förhoppningen att
vi får in än mer tränarkompetens hos våra föreningar vilket är en förutsättning för att på sikt
få en utökad individanpassad träningsmiljö.
Arbetet med att implementera och utveckla parabänkpress och Special Olympics i SSF:s regi
har trots pandemin kunnat genomföras på ett imponerande sätt av Para/Special Olympics
Kommittén. Det är och kommer att vara en mycket viktig del av SSF:s verksamhet framöver!
För styrelsen
Thomas Högberg
Ordförande

Antidopingkommittén

Kommittén ska arbeta förebyggande mot doping genom information till distrikt, förening
och individ. Förutom att alltid närvara vid SM tävlingar så försöker vi även finnas på så
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många distriktstävlingar vi kan. I år blev det på grund av rådande omständigheter endast
ett SM genomfört och vi fanns på då plats, tack till Yngve Gustafsson!
Vi har fått hälsa två nya välkomna till kommittén, Jessica Thorstensson VSSF och Mikael
Israelsson NNSF.
Svensk antidoping hörde av sig om att man vill ha information om kommande
distriktstävlingar vilket vi gärna bistår med. Vi har gått ut med info om Svensk antidopings
online -utbildning och att man kan beställa antidopingmaterial kostnadsfritt, vi har även fått
inloggning till Ren vinnare. SSF arbetar också på att ta fram eget antidopingmaterial.
Vi har genomfört en fysisk träff i Stockholm och där diskuterat följande:
Dispensregler gällande dopingklassade preparat
Betydelsen att tolka retroaktiv dispens rätt och vilka fällor man kan hamna i. Vi poängterar
att retroaktiv dispens inte betyder att man får dispens, vi kommer att gå ut med information
omkring detta och i framtiden vara tydliga med information omkring dispensförfarande.
Dopingtester
Vi konstaterar att tester är prioriterat för tävlande och lämnar därmed ett tomrum mot
motionärer som enligt oss utgör majoriteten av de som använder dopingklassade preparat.
Vi kontaktar Svensk Antidoping om deras inställning till detta. Vi ska även kontakta
PRODIS för ett samarbete.
Antidopingprogram
Vi konstaterar att inte finns något antidopingprogram på hemsidan, men anser att det inte
ingår i vårt uppdrag. Dock tycker vi att det är en allvarlig brist så vi beslutar att påbörja
arbetet med en antidopingplan och delge detta till styrelsen för godkännande. Inte heller
Måldokumentet ingår i vårt uppdrag men då ett aktuellt sådant saknades tog vi fram ett
förra året och det finns publicerat på hemsidan.
Checklista omkring antidopinginformation
För att arbeta mer homogent som grupp beslutade vi att ta fram en checklista för den
information vi ska ge då vi är ute och träffar föreningar.

Sanktionsavgift/Böter i Antidopingavtal mot förening
Vi konstaterar att det inte finns några konsekvenser av brutna avtal. Avsikten från början
var att ha med ett bötesbelopp i avtalet. Avtalet hänvisar till Tävlingsbestämmelserna. Att
man missat detta anser vi beror på SSFs styrelse som inte följt upp vad man tidigare
beslutat.
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Kommittén har bestått av:
Michael Törnberg SSSF Ansvarig och sammankallande
Yngve Gustavsson SNSF
Christopher Rickan MNSF
Mikael Israelsson NNSF
Jessica Thorstensson VSSF
Patrik Karlsson SÖSF
Emma Giaever VGSF
Josephine Hirvonen Verngren ÖSSF
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Redaktionskommittén
Redaktionskommittén (RK) består av 5 ledamöter.
Niklas Ek (sammankallande)
Karin Caesar
Karl Sladö
Martin Lindgren
Ewa Elmo Eriksson
Redaktionskommitténs arbete består av inlägg på sociala medier, bevakning av
mästerskap, kommunikation med våra medlemmar, informationsspridning,
artikelskrivning och intervjuer på olika plattformar.
Under 2020 har vi presenterat föreningar och lyftare, gjort intervjuer, vidarebefordrat
information, lånat ut vårt konto till gäster och presenterat nyheter.
Bland höjdpunkterna så måste vi nämna två saker, dels vår serie om hur olika klubbar
hanterar den uppkomna situationen gällande ekonomi, träningar, restriktioner och
motivation. Vi fick genom bilder och intervjuer möta ett 30-tal klubbar från norr till söder,
något som varit mycket uppskattat.
Vi har även kört en miniserie i hur styrkelyft utrustat går till, det har handlat om allt från
hur man lindar knän till vilken utrustning som behövs.
Lanseringen av den nya högskoleutbildningen “Tränare i styrkelyft”, som ges för första
gången på Högskolan Dalarna, har presenterats vid flertalet tillfällen på våra sociala
medier.
Vidare så bevakade vi även Hallsbergs Atletklubbs samarbete med Tyngre och
evenemanget som benämndes Distansmästerskapen. En online tävling som lockade många
av våra lyftare och följdes digitalt av en stor publik.
Instagrams följarantal har trots uteblivna tävlingar fortsatt att öka under 2020 från 5 311
följare till idag (15 mars 2021) 5 693 följare.
Vårt Facebookkonto har inte växt i samma utsträckning men vi har nu 3723 följare, en liten
ökning från 3598 följare 2019.

SIDA 7

Svenska Styrkelyftförbundet 802404-8566

Hemsidan
Inför stundande europeiska mästerskap i styrkelyft klassisk i Västerås, har en särskild
EM-hemsida upprättats för att underlätta informationsspridning, lättöverskådlig
sammanställning av resultat samt propagering.
Det redaktionella arbetet gällande SSFs hemsida och våra Sociala medier administreras
även av kansliet.
Vänliga hälsningar
Niklas Ek
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Exekutive domarkommittén
Härmed lämnas verksamhetsberättelse för vår kommitté och den verksamhet
som trots Covid pandemin ändå pågick under år 2020.
Undertecknad fick förtroendet att ta över ”ordförandeklubban” efter Johnny
Wiklund som efter flera år av utomordentligt arbete inom sporten på egen
begäran valde att lämna kommittén och tyvärr även avsluta som aktiv domare.
Medlemmar som valdes in för nästa 4 års period bestod av Patrik Björk
(ordförande), Anett Langva, Peter Karlsson, Ola Arvidsson samt Patrick Thur
samtliga internationella domare med lång erfarenhet både internationellt och
nationellt och arbetet där.
Covid ställde hela tävlingsåret på kant men vi hann med vår årliga
domarkonferens, en SM-tävling samt en internationell tävling (Albi, Frankrike)
dit vi sände lag och domare. Därefter kom tyvärr restriktioner och förutom ett
tappert försök med serie och DM på hösten så blev tävlingsåret fullt av
inställda event.
Dock pågick vårt arbete bakom kulisserna och vi hade både en fysisk träff på
hösten och videokonferenser så vårt arbete låg långt ifrån nere trots att
tävlandet uteblev.
Arbete pågår dels med att effektivisera och digitalisera utbildning och
fortbildnings-verksamheten och att försöka bli effektivare på att få ut
regelkunskaper och framför allt information gällande vår godkända utrustning.
Vi vill speciellt tacka Cecilia Cederblad som lagt ned ett jättejobb med en
sammanställning på ”Approved List” alltså den utrustning vi kan använda i
sporten, allt för att underlätta för tjänstgörande domare samt även för alla som
tävlar och deltar i arrangemangen.
Vi skall även fortsätta arbetet med att locka nya domare till vår sport samt att
upprätthålla kvalitén på de domare som tjänstgör oavsett domarkategori. Vårt
jobb är även att forma den domargrupp som vi benämner Elitdomargruppen
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och som innehåller domare av alla kategorier och som vi använder på våra SMtävlingar.
När detta skrivs i januari 2021 ser vi tyvärr en fortsatt Covid påverkan inför
första halvåret och det blir troligen inga tävlingar nationellt och internationellt
före tidigast juli 2021. Dock hindrar detta inte oss att jobba vidare med våra
uppgifter och som alla andra längtar vi efter ett ”normalläge” där vi även kan
syssla med det vi alla gillar allra mest dvs att tävla.
Jag tackar mina härliga och duktiga kollegor i kommittén för allt arbete under
år 2020 samt även övriga som även stöttat oss i vårt arbete med olika insatser.

Gånghester 2021-01-13
Patrik Björk / Ordförande Executive Domarkommittén
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Tävlingskommittén
Året 2020 präglades av stort tävlingsbortfall pga Covid-19-pandemin. Detta påverkade
självklart också TK´s arbetsuppgifter och roll i SSF.
Vi hann skapa en tävlingskalender med utgångspunkt i den internationella men efter flera
revideringar pga restriktioner i samhället blev det arbetet flyttat till SSF:s styrelse. Beslut
behövde fattas med kort varsel och på det sättet kortades beslutsvägarna av betydligt.
Innan pandemin drabbade Sverige hårt och restriktioner för idrottande och resande
beslutades hann vi genomföra en SM-tävling. Junior- och Ungdoms-SM i klassiskt
styrkelyft och klassisk bänkpress gick av stapeln i Örebro och vi hade några stressiga
dagar när alla anmäldas resultat skulle kontrolleras gällande kvalgränser.
Vi har haft ett tiotal möten under året, där vi förutom genomgång inför SM även hanterat
föreningsövergångar, justeringar av tävlingsbestämmelser, uppdatering av
standardrekord i samtliga klasser och kategorier samt sätta nya kvalgränser där det
behövdes.

/Tävlingskommittén 2020 bestod av Pernilla Röhr, Jonas Telégin och Thomas Wulffeld
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Para & Special Olympics
kommittén

Medlemmar i kommittén under 2020
Amit Langva Selberg (ordförande) – Sundsvalls AK
Patrik Björk – Borås AK
Ulf Eriksson – Westbo AK
Peter Karlsson – Broddetorp GOIF
Pernilla Röhr – Vagnhallen SK
Anett Langva – Anställd personal
Föreläsning av Ulf Eriksson

Som all annan verksamhet har också denna kommittés planer drabbats av pågående
pandemi, och planerade tävlingstillfällen fick ge vika. Vi har ändå tagit ett stort steg
framåt i förhållande till utbildningar och fått nya föreningar med på tåget. Med facit i
hand har året trots allt varit positivt utifrån de mål vi hade för verksamhetsplanen
2020. Totalt har kommittén haft nio möten varav två fysiska i samband med
utbildningar/läger. Övriga möten har skett Messenger och även om det fungerat bra
kommer vi från och med planeringsmötet i början av 2021 använda oss av Teams för
att ha en mer stabil lösning och lättare kunna dela dokument.
Innan Covid-19 gjorde sitt intåg i Sverige hann vi med att delta som idrott under ”Start
Your Impossible Camp” i Östersund i januari. Denna gång arrangerades lägret på en
ort där det finns en befintlig styrkelyftförening, vilket alltid är extra positivt.
I februari var det dags för en utbildningshelg och ett miniträningsläger i Eskilstuna.
ASK Eskilstuna har varit vår pilotförening inom parabänkpress och vi samlade här
ledare från föreningen samt lyftare inom parabänkpress och styrkelyft för Special
Olympics. Inför helgen hade kommittén tagit fram en ”light version” av regelverket
för parabänkpress och även översatt de anpassade regler som finns för styrkelyft
Special Olympics. Regelverket för parabänkpress är omfattande och gediget så här
önskade vi göra en förenklad svensk regelbok där vi enbart tog med de regler och
bestämmelser som är relevant för tävlingar på nationell nivå.
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Det var en mycket lärorik helg som uppskattades av deltagarna och kommittén fick med
sig värdefulla inputs så att vi kunde fortsätta utveckla utbildningsmaterialet under året.
Resterande delen av våren och under sommaren var fokus på planering av ett läger i
parabänkpress i Halmstad. Vi tog beslut om att flytta lägret från augusti till oktober i hopp
om att pandemi och restriktioner skulle tillåta detta och som tur var kunde vi genomföra
det. Eleiko ställde villigt upp med lokaler och vi samlade lyftare och ledare för två
heldagar med teori och praktik. Utbildningsmaterialet var utökat och reviderat sedan
första träffen i februari och vi fick mycket bra återkoppling på detta.
I november deltog två ledare på sportlovsaktivitet för elever i särskola tillsammans med
Parasport Göteborg. Det blev mycket lyckat och vi kommer att samarbeta regelbundet
med paradistriktet framöver.
Under året har vi köpt in en anpassad våg för paraidrottare så att vi står rustade att
arrangera tävlingar med bästa möjliga förutsättningar i framtiden. För att få bättre
förståelse för hur en större tävling i parabänkpress fungerar skickade vi även en
kommittémedlem till Manchester i februari som observatör under World Cup.
Eftersom det hittills har varit svårt att få till tävlingar samt att antalet lyftare i landet som
klassas in under paraidrott ännu inte är så många, började vi i slutet på året att se över
alternativa lösningar för mötesplatser och tävlingstillfällen. Detta arbete kommer fortsätta
och förhoppningsvis bära frukt under 2021.
Vi fick hjärtat lite i halsgropen på hösten då vi av olika anledningar blev tvungna att hitta
en ny lösning för anpassad utrustning till parabänkpress. Det löste sig till slut och vi har
nu en mycket bra (även prismässigt) lösning för de föreningar som önskar köpa in
utrustning för att starta upp paraverksamhet.
Samarbetet med Parasportförbundet, vissa parasportdistrikt och Special Olympics Sweden
har blivit ännu starkare under året och vi har stort stöd från dessa framöver både vad
gäller aktiviteter, utformning av vidare utbildningar och stöd för att nå ut till målgruppen.
I slutet av året initierade vi en dialog med internationella förbund om att få möjlighet att
ha en grupp tävlande i styrkelyft för Special Olympics under EM i Västerås 2021. Detta var
något de tyckte var mycket positivt och vi kommer i samband med detta även erbjuda
seminarium för ledare inom Special Olympics. Här har vi stöd från både Special Olympics
Sweden och Special Olympics Europe för genomförandet. Vi kommer även samarbeta med
Special Olympics Sweden för att skapa kvalificeringstillfällen inför Special Olympics
World Games 2023.
Vi ser verkligen fram emot att få ta tag i arbetet kring detta och fortsätta med
implementeringen av paraidrott under Svenska Styrkelyftförbundet under 2021.
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Veterankommittén
Undertecknad blev tillsatt som ansvarig för Veteranlandslagen senhösten 2019 utifrån
att tidigare ansvarig, Rüdiger Hopp klev av uppdraget efter många år. Övriga i
kommittén, Pernilla Röhr och Tomas Ring valde att fortsätta.
Det första som gjordes var att analysera hur verksamheten såg ut, dess struktur och
uppbyggnad för uppgiften och syftet. Bedömningen var att dåvarande organisation
inte levde upp till dagens storlek på verksamheten.
Efter att analysarbetet var klart inleddes den andra delen genom att i princip bygga en
helt ny struktur runt verksamheten. Arbetsrutiner vid administrativa sysslor kopplat
till mästerskap, uttagningskriterier, tydliga riktlinjer samt information hur de med
ambition att delta i Veteranlandslaget ska gå till väga. Utifrån det har relevant
information för veteranlandslaget lagts ut på SSFs hemsida under Veterankommittén.
Detta inkluderar tillvägagångssätt att anmäla sitt intresse till landslaget, policys,
uttagningskriterier samt övrig relevant information.
Tredje delen av arbetet med den nya organisationen var att bygga upp en coachbank
och tydliggöra vad som förväntas av varje coach. En årsplanering gjordes där det
fastställdes vilken coach som åker på vilket uppdrag samt. reservkandidat. Det lades
lite extra tyngd på förtydligande av hur en coach som representerar veteranlandslaget
ska förhålla sig till sitt uppdrag samt gentemot lyftare, arrangörer och domare. Det
fastställdes också att alla coacher skall ha en kunskapsnivå i regelverket som lägst
motsvarar det som krävs av en distriktsdomare. Detta för att vi ska kunna ge våra
lyftare bästa möjliga förutsättningar under tävling.
Den första fysiska aktiviteten var ett landslagsläger 8 - 9 februari i ASK Eskilstunas
rymliga och väl funktionella lokaler, samt toppenassistans från föreningen. En mycket
stor och hungrig skara veteranlyftare samlades för att träna och umgås. Här gavs
möjlighet, utöver utbyte av träningskunskap och tekniktips, till dialog och frågor om
hur den nya organisationen ser ut och kommer att fungera. Nya coacher presenterades
och man fick lära känna varandra. Här fick även undertecknad feedback på
uttagningskriterierna när frågestunden / informationsmötet ägde rum. Lägret var
mycket lyckat i alla avseenden. Jag vill passa på att tacka ASK Eskilstuna för att vi fick
vara hos dem och att de som ställde upp att assistera.
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Fr. vänster: Olof Arvidsson, Fredrik Correa, Lawrence Hackley, Pasi Kapanen. Sittande: Tomas Ring.

Den första och sista internationella tävlingen som Sverige deltog på under 2020, innan
pandemin spred sig i Europa var Veteran EM i styrkelyft klassisk i Albi, Frankrike. Vi
var två coacher från Sverige i form av undertecknad och Tomas Ring, Tomas som både
coachade och tävlade. Totalt deltog 18 svenska lyftare, varav 10 män och 8 kvinnor
samt två domare. Det svenska landslaget gjorde bra ifrån sig och tog med oss hem 3
guld, 4 silver samt 5 brons samt flera nya rekord. Se bifogad lista över
tävlingsresultaten.
Tävlingen höll en okej standard dock var uppvärmningsplatsen trång, vilket det tyvärr
ofta är. Det som gör att man trots allt behåller en känsla av att arrangemanget varit
lyckat är alla människor och den goda stämningen. Påverkan av pandemin var inte
aktivt anmärkningsvärd förutom att det talades mycket om det, ingen tog i hand på
prisutdelningen samt att det endast var ett fåtal deltagare ifrån Italien där man redan
hade börjat införa reserestriktioner. Vi som var kvar till sista dagen hade tur i oturen,
Frankrike började nämligen stänga ner dagen innan vi skulle flyga hem och bl.a. flyg
till Ukraina och USA stoppades. Detta drabbade inte någon från svenska truppen
utöver lite ombokningar och förseningar men det visar vilken liten marginal vi hade.
Det som infördes informellt på detta uppdrag och som vi kommer att fortsätta i så stor
utsträckning det är möjligt, är att samarbeta med de svenska domarna som finns på
plats. När en domare är ledig från uppdrag och har ork att vara med att hjälpa till med
coachning så skall denna möjlighet tas till vara. Detta skapar många positiva
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sidoeffekter i form av lagkänsla, en trygghet i regelfrågor och en ökad möjlighet till att
följa mer oerfarna lyftare tätare på deras första uppdrag. Under EM såg vi väldigt
många fördelar med detta, så jag vill passa på att tacka de två domarna (Peter
Karlsson och Anett Langva) och rekommenderar det starkt till övriga landslag.
Som ni kan läsa ovan så bröt alltså pandemin ut i samband med hemgången från
Frankrike och alla resterande internationella tävlingar under 2020 ställdes in. Efter
tävlingen i Frankrike var största utmaningen för kommittén att anpassa
uttagningskriterierna till pandemin och tävlingskalendern. Tävlingskalendern och
seriesystemet är en viktig del för uttagningen av landslaget då det är på serietävlingar
och SM möjligheten finns att kvalificera sig till landslaget. När dessa tävlingar i stort
sett varit inställda så begränsas kvalificeringstillfällena och nya uttagningskriterier har
fått tagits fram.
Med dessa ord vill kommittén tack för sig och rikta ett extra tack till SSFs kansli,
Alexander Grenehed för att gott samarbete.

Lawrence Hackley (ASK Eskilstuna) Guldmedaljör M2 -105kg
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Resultat Veteran EM styrkelyft klassisk 2020 Albi, Frankrike

Master 1 +40år
12a -63kg Jessica Jading 105kg / 55kg / 147,5kg = 307,5kg
4a -72kg Malin Wahlberg 140kg / 75kg / 155kg = 370kg
2a -84kg Mia Öhrnell 62,5kg / 92,5kg / 157,5kg = 412,5kg
3a -84kg Victoria Tauson 150kg / 80kg / 170kg = 400kg
3a -93kg Fredrik Correa 222,5kg / 155kg / 270kg = 647,5kg
2a -120kg Olof Arvidsson 237,5kg / 167,5kg / 300kg = 705kg

Master 2 +50år
5a -57kg Voktoria Cederholm 95kg / 77,5kg / 110kg = 282,5kg
3a -72kg Åsa Blomgren 120kg / 72,5kg / 155kg = 347,5kg
5a -84kg Marie Ebbeke 100kg / 52,5kg / 130kg = 282,5kg
Ann Jordebo, Vagnhallens SK

4a -83kg Jan-Erik Johansson Vik 202,5kg/ 117,5kg / 225kg = 545kg
2a -93kg Pasi Kapanen 250kg / 132,5kg / 280kg = 662,5kg
1a -105kg Lawrence Hackley 257,5kg E-rek.M2/165kg/312,5kg V-rek M2
= 735kg E-rek M2
5a -105kg Henrik Smedmark 205kg / 147,5kg / 242,5kg = 595kg
3a +120kg Nicklas Karlsson 242,5kg / 192,5kg / 260kg = 695kg

Master 3 +60år
1a +84kg Ann Jordebo 125,5kg E-rekord/ 65kg /147,5kg= 338kg
1a -74kg Reino Puska 82,5kg / 110kg / 197,5kg = 490kg
3a -83kg Tomas Ring 160kg / 148,5kg V-rek M3/ 172,5kg=481kg
2a -105kg Christer Jansson 202,5kg / 117,5kg / 265kg = 585kg
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Elitkommittén
Elitkommittén har, liksom alla i SSF, blivit väldigt hårt drabbade av pandemin och på
grund av de restriktioner och rekommendationer som funnits under året har vi haft
mycket liten verksamhet. Vi har inte kunnat genomföra några fysiska möten i kommittén
under året utan har fått förlita oss på digital kommunikation. Vi hade ett planeringsmöte
under våren, men sedan blev det ju som det blev och bortsett från veteran-EM i mars
kunde vi inte skicka några lyftare till internationella mästerskap. Ett par läger var
planerade, men fick i sent skede ställas in då restriktionerna omöjliggjorde ett
genomförande. Det har varit mycket svårt att planera någon verksamhet då det i flera
omgångar från internationellt såväl som nationellt håll, ställts in mästerskap efter
mästerskap. Värt att nämna var att i mitten av mars anställdes undertecknad, Marcus
Hirvonen, som elitsamordnare i SSF på 50%, en tjänst som i första hand är tidsbegränsad
till 31/12 2021. Tanken var att, som tjänsten anger, jag skulle ha en samordnande roll för
elitverksamheten med i synnerhet landslagen och planen var att genomföra ett stort antal
regionala läger under året med såväl etablerade elitlyftare som blivande landslagslyftare,
men tyvärr har detta fått skjutas upp på obestämd tid. Vi håller tummarna för att några
internationella tävlingar kan arrangeras under hösten 2021 och att lägerverksamheten
kommer igång inom kort.
Elitkommittén har under året bestått av följande personer med ansvar för ett specifikt
landslag. Mikael Folkesson har tillkommit som ansvarig för bänkpresslandslaget med
utrustning.

Elitsamordnare
Marcus Hirvonen

Styrkelyft klassisk U/J & senior
Karolina Arvidsson

Styrkelyft utrustat U/J
Mikael Rundqvist

Veteranlansdlaget
Amit Selberg

Bänkpress utrustat U/J & senior
Marcus Hirvonen

Parasport
Ulf Eriksson

Styrkelyft utrustat senior
Olof Wiklund

Bänkpress klassisk U/J & senior
Andreas Lind
Universitetslandslaget
Marie Emmertz
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Projektstöd IF
Tidigare "Idrottslyftet" har ändrat namn till "Projektstöd IF" (IF = idrottsföreningar) där vi
som specialidrottsförbund har möjlighet att fördela medel för projekt som omfattar barnoch ungdomsidrotten (upp till och med 20 år) samt paraidrott. Styrning av projektstödet
utgår från de ramar och principer som beslutades av Riksidrottsmötet den 25 maj 2019
samt tillhörande regelverk.
Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barnoch ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.
Riksidrottsstyrelsen har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras
under 2020 - 2021 för att styra utvecklingen mot målen för 2025. Dessa tre områden 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
Medlemsföreningar anknutna till Svenska Styrkelyftförbundet har under året haft
möjlighet att erhålla projektstöd inom följande områden:
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.
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5. Utbildning barn- och ungdomstränare
Stöd beviljas här för idrottsspecifika utbildningar vilket innebär utbildningar
inom ramen för SSF:s egen utbildningsstruktur.

Svenska Styrkelyftförbundet hade drygt 300 000 kr att bevilja till medlemsföreningar för
Projektstöd IF 2020. På grund av pandemin och de svårigheter detta fört med sig har vi
delat ut 150 000 kr av dessa medel. Det beviljades medel till totalt 13 projekt fördelat över
satsningsområden 1, 2 och 3 enligt ovan.
Vi får ta med oss resterande medel till 2021 och kommer arbeta aktivt för att hitta
möjligheter och hjälpa föreningar i ansökningsprocessen under 2021. Oavsett restriktioner
kring pandemin under 2021 finns det stora möjligheter att genomföra projekt inom ramen
för Projektstöd.

Para & Special Olympics kommitténs läger i Eskilstuna 2020
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Årsbokslut
Styrelsen för Svenska Styrkelyftförbundet får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2020.
Resultat och ställning

Intäkter totalt

Budget tkr
6 223

Utfall tkr
4 460

Avvikelse tkr
-1 763

Kostnader totalt

6 223

4 095

2 128

0

365

365

Resultat

Detta år har vi knappt haft någon verksamhet igång. Ett nationellt mästerskap i Örebro och ett
internationellt mästerskap för Masters i Frankrike udner det första kvartalet. Därefter
omöjligjorde covid 19 i princip att vi kunde bedriva någon fortsatt tävlingsverksamhet. Alla
internationella mästerskapstävlingar ställdes in och även nationellt tvingades vi ställa in våra
mästerskapstävlingar och planerade läger. Dessa utgiftspsoter är betydande i budgeten vilket till
stor del förkalrar varför kostnadssidans utfall blev drygt två miljoner lägre än planerat. På
intäktssidan blev utfallet lägre för licenser och serieavgifter. I och emd att vi inte kunnat bedriva
verksamheten som planerat så har vi inte erhållna verksamhetsstöd från RF fullt ut. Det rör sig
om i storleksordningen 1 250 tkr. Vi har till och med år 2022 på oss att nyttja dessa medel. Om vi
inte gör det så blir vi återbetalningsskyldiga. Därför har vi valt att inte intäktsbokföra dessa
bidrag utan har istället valt att skuldföra beloppen.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Årets resultat
Balansomslutning

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

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

2018
2 556 654
4 874 282
-133 025
4 560 622

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor SEK.
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SSF

2020

Resultaträkning
20-01-01
20-12-31

19-01-01
19-12-31

Förbundets intäkter
Nettoomsättning

1

1 109 344

3 470 441

Offentligrättsliga bidrag

2

3 048 776

4 967 000

302 000

300 500

4 460 120

8 737 941

3, 4

-791 929

-4 802 776

Övriga externa kostnader

5

-821 214

-1 134 540

Personalkostnader

6

-2 375 887

-2 700 214

Avskrivningar inventarier

7

-99 145

-76 495

0

-5 787

-4 088 175

- 8 719 812

371 945

18 129

-7 217
-7 217

63

Medlemsavgifter
Övriga förbundsintäkter

Förbundets kostnader
Förbundsksotnader

Övriga rörelsekostnader

Verksmhetens resultat
Resultat från finansiella poster
Ränteinktäkter och likn. resultatposter
Räntekostnader och likn. resultatposter

364 728

-14 752
-14 689

Resultat efter finansiella psoter

364 728

3 440

Årets resultat

364 728

3 440
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Balansräkning

Not

20-12-31

19-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
7

256 873

356 018

Omsättningstillgångar
Lager

515 534

399 565

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
184 500
Övriga fordringar
8
12 884
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 98 022
295 406

465 326
99 841
566 390
1 131 557

Kassa och bank

2 442 290

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

4 469 135
5 280 075
5 536 948

3 973 412
4 329 430
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Balansräkning

Not

20-12-31

19-12-31

2 731 712
364 728
0
3 096 440

2 728 272
3 440
0
2 731 712

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

160 998
145 000
0
644 315
647 405
1 597 718

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 536 948

4 329 430

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

9

Kortfristiga skulder
Levernatörsskulder
Skulder till SDF
RF – mottagna ej nyttjade medel 10
Övriga skulder
11
Upplupna kostnader
12
Summa kortfristiga skulder
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2/K3).
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och Bokförsingsnämndens allmänna råd för
iedella föreningar. Redovisninsprinciperna är oförändrade.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad förbundet fått eller kommer att få. Bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter avser föreningarnas inbetalningar för medlemskap i Svenska
Styrkelyftförbundet (SSF).
Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som SSF erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt
organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun, EU,
Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen samt Allmänna arvsfonden.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:
Inventarier 3 år
Bilar 5 år
Omsättningstillgångar
Lagret avser främst domarskjortor och overaller som förvaras hos NEH och försäljs till
självkostnadspris. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning
2020
Idrottsverksamhetens intäkter
Försäljnings- och sponsorintäkter

2019

1 087 038
22 306
1 109 344

2 079 421
1 391 020
3 470 441

1 773 000
510 145
319 328
0
190 000
0
0
256 303
3 048 776

1 969 000
853 000
770 000
500 000
100 000
350 000
300 000
125 000
4 967 000

Not 2 Offentligrättsliga bidrag
RF-bidrag
RF Idrottslyftet
RF Elitstöd Landslag
Förenings-/distriktssatsning IL via föreningar
RF bidrag Parasport
Kommunala bidrag
Pallplatsen, Svenska spel
RF ”Liv i rörelse”

Not 3 Förbundskostnader
Idrottsverksamhetens kostnader
Övriga förbundskostnader

750 137
41 792
791 929

4 775 552
27 224
4 802 776

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

105 606
104 850
116 621
379 623
103 356
139 220
174 496
145 587
183 324
16 114
1 468 797

Not 4 Kostnader Tävlingar
Internationella
Inställda p.g.a. Covid-19
VM Styrkelyft
EM Styrkelyft, inkl. U/J
EM Bänkpress klassisk
VM Bänkpress inkl. U/J
EM Bänkpress
U/J VM Styrkelyft
U/J NM Styrkelyft Bänkpr.
VM Cup klassisk SL
EN Styrkelyft klassisk
Övriga Europé Cl. Cup m.m.

Dubai
Tjeckien
Luxemburg
Japan
Finland
Kanada
Danmark
Helsingborg, Sverige
Litauen
Italien
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Svenska Mästerskap (nettokostnad)

SL/BP klassisk
SL/BP utr. U/J/S/V
SL/BP klassisk U/J
Lag SM finaler 2st

Inställt p.g.a. Covid-19
Inställt p.g.a. Covid-19
Örebro
Inställt p.g.a. Covid-19

Internationella veterantävlingar

2020

2019

0
0
63 723
0
63 723

147 228
11 915
23 281
95 788
278 212

endast coacher m.m.

VM Styrkelyft
EM SL utrustat
VM BP
EM BP utrustat
VM SL klassisk
EM SL klassisk

Inställt p.g.a. Covid-19
Inställt p.g.a. Covid-19
Inställt p.g.a. Covid-19
Inställt p.g.a. Covid-19
Inställt p.g.a. Covid-19
Frankrike

0
0
0
0
0
15 704
15 704

0
23 683
36 618
19 360
24 119
25 082
128 862

Int. domaruppdrag

Endast EM KL Master

28 879

345 842

329 682
383 164
108 368
821 214

350 882
596 020
187 638
1 134 540

Not 5 Övriga externa kostnader
Administrativa kostnader
Resekostnader, möten, sammankomster
IT-tjänster och livesändningar

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och Förbundscchef
Övriga anställda

1
3
4

1
2
3

634 581
945 823
1 580 404

646 732
588 275
1 235 007
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Sociala kostnader
Pensionskostnader Förbundschef
Pensionskostndaer övriga anställda
Övriga sociala avg. enl. lag och avtal

Totala löner, ersättningar,
sociala kostnader och pensionskostnader

93 987
70 643
495 047
659 677

82 252
39 977
445 896
568 125

2 240 081

1 803 132

Ersättning idrottsutövare/funktionärer/övriga förtroendeuppdrag
Ersättning funktionärer/instruktörer/elitdomare
Ersättning för övriga förtroendeuppdrag (kommitté)

Not 7 inventarier

89 660
15 900
105 560

20-12-31

19-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerande avskrivningar

459 807
0
-19 200
-440 607

123 874
378 951
-43 018
459 807

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-103 789
19 200
-99 145
-183 734

-56 125
28 831
-76 495
-103 789

256 873

356 018

Utgående redovisat värde

Not 8 övriga fordringar
Klientkonto Sporrong
Avräkning skatter och avgifter
Övriga kortfristiga fordringar

-1
0
12 885
12 884

42 145
436
57 280
99 861
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Not 9 förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Ombokning till ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämt

Totalt eget
kapital

1 736 363
-134 185
364 728
1 966 906

995 349
134 185

2 731 712

1 129 634

364 728
3 096 440

Av balanserat kapital utgörs 1 129 534 av ändamålsbestämda medel.

Not 10 RF – mottagna ej nyttjade bidrag
Barn-undgomsidrott
Landslagsstöd
Vuxenidrott
Landslagstöd X

2020
746 855
350 000
29 113
130 672
1 256 640

2019
0
0
0
0

Not 11 Övriga skulder
Beräknad särskild löneskatt
Personalens källskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Avräkning SL-VM 2019, kortbetalningar+kontant

68 170
85 408
58 631
3 000
0
215 209

49 644
80 366
58 403
5 741
450 141
644 295

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Beräknat upplupna sociala avgifter
Fakturerade doamravgifter
Fakturerade medlemsavgifter
Fakturerade avgifter till U-fond
Övriga poster

168 162
52 836
0
292 000
34 500
247 600
795 098

110 430
34 697
56 000
288 000
33 000
125 278
647 405
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Not 13 Bedömd ekonomisk påverkan under 2021 med anledning av Covid-19
Beroende på om vi kan ha någon nationell tävlingsverksamhet det andra halvåret eller inte så
påverkas vår egenfinansierin i motsvarande grad. Vår budgeterade egenfinansiering estimeras
till ca 2 000 000. Om ingen ytterligare nationell tävlingsverksamhet kan äga rum udner 2021 så är
det sannolikt att ca 1 700 000 bortfaller som intäkt. Å andra sidan bortfalelr kostnader i
motsvarande grad, så rent ekonomiskt torde Covid 19 inte medföra någon negativ inverkan på
vår ekonomiska på vår ekonomi på kort sikt.
Verksamhetsstöden från RF uåppgår till 2 370 tkr och för att dessa gäller att vi kommer att nyttja
ca hälften om detta år kommer att utvecklas som 2020. Vi får då skuldföra icke använda bidrag
på samma sätt som förra året och hoppas att dessa kan nyttjas 2022.
Naturligtvis är förhoppningen att påbörjad Covid 19-vaccinering ska leda til latt vi kommer
igång med tävlingsverksamheten såväl nationellt som internationellt under andra halvåret.
Det skulle betyda mcyket för våra aktiva rent mentalt!
Ekonomiskt står vi väl rustade för att dra igång hela verksamheten med full kraft när så medges!
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____________________________
Thomas Högberg, Ordförande

_______________________________
Patrik Björk, Kassör

____________________________
Eva Alsén, Sekreterare

________________________________
Anna Eriksson

____________________________
Michal Marciniewski

________________________________
Karin Caesar

____________________________
Thomas Wulffeld

Revisorspåteckning:
Min revisionsberättelse har angivits 2021-04-06

________________________________
Andreas Mathiasen
Auktoriserad revisor
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Organisation
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro
010-450 71 70
kansli@styrkelyft.se www.styrkelyft.se
Org. nr: 802404-8566
Bg: 5915-0151
Styrelse
Thomas Högberg, ordförande
Patrik Björk, kassör / vice ordförande
Eva Alsén, sekreterare
Anna Eriksson, ledamot, vice sekreterare
Michal Marciniewski Ledamot
Karin Caesar, ledamot
Thomas Wulffeld, ledamot
Valberedning
Josephine Werngren, Ordförande
Andreas Lind
Josef Eriksson
Revisor
Andreas Mathiasen
Personal
Förbundschef Robert Ericsson
Idrottsutvecklare Anett Langva
Kansli Alexander Grenehed
Elitsamordnare Marcus Hirvonen
Internationell representation
Anett Langva
Patrik Thur
Patrik Björk
Marcus Hirvonen
Disciplinnämnden
Patrik Björk
Annika Lindroth
Antidopingkommittén
Michael Törnberg
Patrik Karlsson
Emma Giaever
Jessica Thorstensson
Josephine Hirvonen Verngren
Yngve Gustafsson
Christopher Rickan
Mikael Israelsson

Exekutive Domarkommittén
Patrik Björk
Ola Arvidsson
Peter Karlsson
Anett Langva
Patrik Thur
Elitkommittén
Marcus Hirvonen + Landslagsansvariga
Para-/ Special Olympics-kommittén
Amit Selberg
Ulf Eriksson
Anett Langva
Pernilla Röhr
Peter Karlsson
Patrik Björk
Redaktionskommittén
Niklas Ek
Karin Caesar
Karl Sladö
Ewa Elmo Eriksson
Martin Lindgren
Tävlingskommittén
Jonas Telégin
Thomas Wulffeld
Pernilla Röhr
Veterankommittén
Amit Selberg
Tomas Ring
Pernilla Röhr
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