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Sveriges Akademiska Idrottsförbund
– det självklara valet för studenter som idrottar
Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå och är det självklara valet för 
studenter som idrottar. Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) ska vara ett ledande idrottsförbund  
både nationellt och internationellt. SAIF utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom 
utbildningar, tävlingar och påverkansarbete. Förbundet har 65 medlemsföreningar över hela landet med  
65 000 studentidrottare. 

Årsboken är tänkt att inspirera till engagemang och att visa upp svensk studentidrott. I Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund finns det härliga människor som på olika sätt är involverade i verksamheten som deltagare, 
ledare, förtroendevald eller anställd. De har alla en sak gemensamt – de brinner för svensk studentidrott.



Verksamhetsberättelse 2011-2012

 - Förvaltningsberättelse   51

 - Tilläggsupplysningar (noter)  56

Krönikor 2011-2012

 
– en publiksuccé    10

Innehåll



Krönikor 2011-2012



Johanna S:t Clair Renard

Det är en solig höstdag och jag sitter i bilen på 
väg till Tärnaby. Löven gnistrar och luften är 
så klar att det nästan är overkligt. Sjöarna längs 
vägen är spegelblanka och jag tänker på att det 
var här det började, min första kontakt med 
studentidrotten. Det var på en skidtävling som 
arrangerades av högskolestudenter, även om jag 
som elev på skidgymnasiet inte tänkte så mycket 
på det då. 

Det var i Östersund och med ÖSIS som  
studentidrotten blev en del av min vardag.  
Alpingympa, kajak, skidåkning och fjällturer. 
Allt stod på programmet och den glädje som 
aktiviteterna gav mig tog jag med in i arbetslivet. 
Gemenskapen och utmaningen är något som 
alla studenter borde få uppleva, det har varit 
mina drivkrafter. Känslan återkommer starkt i 
fjällmiljön och höstsolen.

Jag har varit ordförande för Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund i åtta år och det har hänt massor. 
Vi är ett förbund under stark utveckling. En av 

höjdpunkterna var en hejdundrande Universiad 
i Kina i augusti 2011. Kineserna ville överträffa 
alla tidigare Universiader – och lyckades. Med oss 
på plats i Kina fanns också representanter från 
Riksidrottsförbundet. Syftet med studieresan 
var att göra en omvärldsanalys inför skapandet 
av en svensk modell för riksidrottsuniversitet.  
Modellen ska vara klar 2014 och som motionärer 
i frågan på Riksidrottsmötet 2011, är SAIF med 
som en hjälpande hand i utvecklingsarbetet.

SAIF har genom åren genomfört många bra  
utbildningar, med fantastiska resultat. Bland 
annat en för delegationsledare som stöttar  
idrottarna på Universiader och Student-VM. 
Svensk studentidrott ska också vara glada och 
stolta över att ha en drivande och kunnig kraft 
inom det Internationella Studentidrottsförbundet 
(FISU), i vice ordförande Stefan Bergh. 

Under de år jag har haft förmånen att få leda 
svensk studentidrott, har det idoga idrotts-
politiska arbetet givit frukt och förbundet har 
blivit mer känt.Vi genomför studentidrottsgalor, 
skickar svenska talanger till Universiader och 
Student-VM och får med oss medaljer hem. 
SAIF anordnar Studentiader och Student-SM 
och Sverige deltog sommaren 2012 första gången 
i EUSA Games (ett multisportevenemang där 
tio europeiska universitetsmästerskap avgörs på 
samma plats under en vecka, reds. anm.). Under 

Tio år av glädje och nyfikenhet



nästa år anordnar vi dessutom själva det första 
Student-EM:et på svensk mark, då medaljer i 
badminton ska fördelas i Uppsala.

Medlemsföreningarna sjuder av liv, förbunds-
styrelsen är stabil, kansliarbetet fungerar bra och 
förtroendemannaorganisationen har aldrig varit 
större. Det är med stolthet som jag lämnar över 
stafettpinnen till nästkommande ordförande som 
får ta över ett av Sveriges roligaste uppdrag – 
att leda SAIF in i nästa 100-årsperiod. Student-
idrotten är gemenskap, glädje, fysiskt aktivitet, 
professionalitet och nytänkande. Glöm aldrig 
!"#$%!&%'%!()*&(+,'(+,-.!(/01!!.2

Tack till alla kämpar, idrottsnördar, samarbets-
3.0'!%04()*&(56!!%02

Med önskan om ett fantastiskt idrottsår, då vi 
#0.0(789:(;<<(,0(=%>(%!(0.>(.$'151'%'%0()*&(
evenemang, både inom föreningarna, förbundet 
)*&(1!'%0!.'1)!%++'2

RF, EUSA, FISU – 
snurrigt med alla förkortningar? 

förkortningarna inom studentidrotten.

Stefan Bergh och Johanna S:t Clair Renard vid FISU:s årsmöte  
i Shenzhen, Kina, augusti 2011.
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Anna Larsson
KTH-Hallen IF

:?0%(@A+(#*$(@.-(%!(1!/@A>.!(B0,!(789:('1++(%!(
utbildning för träningsansvariga inom student-
idrotten. Jag kände direkt att det här var något 
B?0(=1-2(C,(A'/1+>!1!-%!(>%+514(#!.!41%0.>%4(.5(
bidrag från Idrottslyftet var det ett lätt beslut att 
anmäla sig, fast jag visste att det skulle bli några 
riktigt tuffa utbildningsdagar. 

Hektiskt och varierat jobb
9(@.!A.01(5.0(>%'(6!'+1-%!(>.-42(C%'(B?04'.(51(
blev varse var att rollen som träningsansvarig är 
="*$%'()=B.''.!>%D(8++.(>%+'.-.0%(#*$(/%4$015.(
sina arbetsdagar, som visade sig vara både  
innehållsrika men också ganska lika i form av 
schemaläggning, pass, kostrådgivning, reception, 
vikarieletande och mycket annat. Det var skönt 
att få reda på att jag inte är ensam om hektiska 
>.-.0(B"++>.(=%>(5.01%0.!>%(.0/%'4A33-1B'%02

Vår kursledare, höggravida Catrin Engström 
från The Academy, visade sig vara en kompetent 
föreläsare med en diger bakgrund. Jag tror att 
.++.(>%+'.-.0!.(#*$(%''(56+>1-'(3)41'15'(1!'0"*$(.5(

Tu!a dagar om gruppträning
henne. Jag imponerades av hennes sätt att styra 
upp dagarna med över tjugo deltagare som alla 
bubblade av frågor och synpunkter. Catrin driver 
ett eget företag och utbildar allt från tränings-
ansvariga till chefer på stora företag. Hon har 
tidigare jobbat med Jesper Magnusson på Sports 
Club och det var jättekul att höra hennes erfaren-
heter från den tiden. 

Mål och visioner gav insikt
Första dagen pratade vi mycket om mål och 
visioner. Catrin delade med sig av sina egna mål 
gällande karriär och privatliv. Det gav mig en 
tankeställare. Jag har tidigare inte funderat så 
mycket över mål, speciellt inte av privat karak-
tär. På mitt jobb har vi mest övergripande mål 
för hela verksamheten. Denna insikt gav mig 
%!(43.0$(1(/.$%!D((E.-(4$.(>%#!1'15'(/+1(/6''0%(3,(
att sätta delmål och mål för mina egna ansvars-
områden framöver.

Korpen levererar i världsklass
Anna Lindgren från Korpen skämde bort oss 
=%>(#$.()*&(+A!*&%0(1(560+>4$+.44()*&(>%'(5.0(
riktigt kul att prata med de andra kursdeltagarna 
och utbyta erfarenheter i pauserna. Många av oss 
brottas med liknande problem på våra anlägg-
ningar och det är väldigt nyttigt att höra hur 
andra arbetar.  
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F1(#*$(-?0.(G%0.()5.!.(?5!1!-.0H(/+.!>(.!!.'( 
i lyssningsteknik och coachning. Det senare  
kändes bra för egen del. Jag har övat en hel del 
på detta sedan jag gick en kurs i motiverande 
samtal i SAIF:s regi. Det var skönt att känna att 
?5!1!-(-%0(B60>1-&%'D(F1(#*$(?5.(3,(.''(%!/.0'(
lyssna på varandra utan att ge feedback i form  
av prat eller kroppsspråk. Det är inte så lätt  
som det låter, men det gick bättre redan vid  
andra omgången. 

Kursen innehöll också mer tekniska delar om 
vad man ska tänka på när man lägger schema. 
F1(#*$()*$4,(+60.()44(&A0(=.!(-%0(B%%>/.*$()*&(
utvärderar instruktörer. Jag och många andra har 
utvärderandet som ett ständigt dåligt samvete 
och det var bra att få klara och tydliga rikt- 
linjer och en påminnelse om hur viktigt det är  
att utvärdera sin verksamhet. 

Hoppas på fortbildningskurs
E.-(#*$(=%>(=1-(=,!-.(/0.(1>I%0()*&(1!4310.'1)!(
från de tre dagarna. Några av dem har jag redan 
kunnat omsätta i praktiken.  Jag har bokat in tid 
för utvärdering av alla instruktörer, jag har lagt 
upp en hemsida för våra instruktörer med nyttig 
information och jag jobbar på att sätta ihop en 
kundenkät. Det känns som en bra början och 
@.-($)==%0(>%#!1'15'(.''(-,('1++/.$.('1++($A04J 
materialet ibland för att följa upp. Jag håller  
tummarna för att det blir en del två av kursen  
nästa år.

FAKTA

gruppträningsansvarig inom KTH-hallen IF 
i Stockholm. 

och lika många bollspelskunder. 

ansvarigutbildningen 2012. 

SAIF, i samarbete med !e Academy.

Andra deltagare om utbildningen:
”Jag tycker att utbildningen gav mig  
kunskap om hur vi kan jobba med ett  
utvecklande och kvalitetssäkrat innehåll. 
Från personalfrågor till kundfrågor samt 
vårt varumärke. Jag tar med mig vikten av 
att bryta ned visioner och målsättning i 
hela verksamheten, en jätteviktig parameter 
för att se vart vi är på väg och om det är 
den väg vi har tänkt oss.”
Simon Andersson, Campus 1477, Uppsala

”
har verkligen lärt mig hur mycket som helst 
som jag kommer att ha nytta av i mitt jobb. 
Jag hoppas att vi även kan få gå en del två 
senare för att lära oss ännu mer.”
Emelie Sjöberg, VUGI, Växjö



Sandra Granberg
VSIF

Ett gäng studenter som har en sak, föreningsliv, 
gemensamt samlades en helg i mars i Uppsala för 
en styrelseutbildning. Helgen bestod av många 
'1==.04(0%G%$'%0.!>%H(>14$A441)!%0(4.='(A'/"'%(.5(
'134()*&(1>I%0(B?0%!1!-.0!.(%=%++.!D(C%'(5.0(1!'%(
bara utbildningsledarna som delade med sig av 
sina erfarenheter, utan även de olika föreningarna 
från hela Sverige. 

O!ensivt styrelsearbete
Efter en lättsam start började utbildningen med 
ett personlighetstest som uppskattades av samt-
liga deltagare. Dock blev inte alltid resultatet som 
förväntat. Utbildningen gick vidare med offensivt  
styrelsearbete, som berörde följande områden: skapa 
lagkänsla, ta tillvara på individuella resurser, skapa 
god framförhållning samt att leda effektiva möten. 

Andra föreläsningar under lördagen var föreningen 
i rörelse och allt kommunicerar, samt en livlig diskus-
sion om hur man kan göra för att rekrytera nya 
=%>+%==.0D(8++.(>%+.>%4(1!(1(-0A33%0(4)=(#*$(
ta fram varsin fråga och sedan gå runt i de olika 
grupperna för att svara på varandras frågor. 

Mat, idrott och vänskap leder till många skratt

Sandra (tvåa från vänster) under en av utbildningens alla diskussioner.

Melodifestival och ångbastu
Dagen avslutades med middag på en grekisk  
restaurang med god och uppskattad mat.  
Vissa valde att testa Uppsalas nattliv, medan  
andra gick tillbaka till hotellet och för att slappa  
till melodifestivalen eller för att njuta av den 
trevliga ångbastun. 

Vasaloppsfrukost och stadgediskussion
Dag två inleddes med starten av Vasaloppet och 
%!(&60+1-(B0A$)4'/ABBID(:?0%+64!1!-.0!.(/%4')>(
/+.!>(.!!.'(.5(0%G%$'1)!%0(B0,!(B?0%-,%!>%(>.-H(
information om SAIF:s verksamhet, förenings-
ekonomi samt handlingsplan och sammanfattning. 
K''(6=!%(4)=(/%0?0>%(>%(G%4'.(5.0(B?0%!1!-.0!.4(
stadgar. Många hade stadgar som var förlegade 
)*&()'">+1-.H(=%!(#*$(A!>%0(>.-%!('134(3,(&A0(>%(
kunde revidera och förtydliga dem. 



På söndagen bjöds alla deltagare på Vasaloppsfrukost.

Klurig tipspromead kring föreningsfrågor.Grupparbete om föreningens stadgar.

Facebookgrupp för tankar
Utbildningen resulterade i att många nya kontak-
ter knöts mellan deltagarna. Det skapades även 
en facebookgrupp där alla SAIF-föreningar är 
56+$)=!.D(9>I!('1++(-0A33%!($)=('1++(A!>%0(&%+-%!(
som en plats för tankar, frågor och åsikter kring 
styrelsearbete inom studentidrotten. 

Alla verkade få ut mycket av styrelseutbildningen 
och många konkreta frågor kring styrelsearbete 
/+%5(/%45.0.>%D(8++'(4)=(.++'(#*$(&%+-%!(B%=(
stjärnor av fem möjliga från deltagarna och alla 
lämnade Uppsala med ett lättare hjärta och med 
=,!-.(!".(56!!%02



Jimmy Palmborg
ÖU Black Jacks

Efter att ha varit med under hela uppstarten  
av Touchdown Sverige och Student-SM i  
amerikansk inomhusfotboll, samt som silver-
medaljör för Örebro universitets Black Jacks, 
tycker jag mig känna att vi tagit ett stort steg i 
rätt riktning. 

Örebro Black Jacks grundas
För den oinvigde krävs antagligen en kort  
historisk tillbakablick. År 2010 startade jag, 
tillsammans med min lagkamrat Leo Becker, ett 
amerikanskt fotbollslag på Örebro universitet. 
Vi döpte föreningen till Black Jacks, lite som en 
hyllning till vår ovärderliga samarbetsklubb  
Örebro Black Knights. De har gjort det möjligt 
för oss att bedriva vår verksamhet, genom hjälp 
med skydd, coachning och mycket annat. Under 
lagets första år mötte vi Handelshögskolan och 
Försvarshögskolan i fyra träningsmatcher.  
Säsongens facit blev tre förluster och en vinst. 
 

Student-SM i amerikansk inomhusfotboll –  
en publiksuccé

SAIF och Touchdown Sverige
Inför säsongen 2011/2012 inleddes ett arbete 
med att starta upp en renodlad universitetsliga 
för amerikansk inomhusfotboll i Sverige.  
Resultatet blev ett samarbete mellan Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund och Touchdown 
Sverige. De sistnämnda arrangerar, i bolagsform, 
en längre turnering under en termin med fokus 
på attraktiva arrangemang och marknadsföring 
av sporten, både bland utövare och publik.  
Turneringen leder fram till att två lag under en 
56+/%4?$'(#!.+>.-(-?0(A33()=('1'%+!(45%!4$(
studentmästare. 
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Stor spänning för Örebro Black Jacks under första matchen.
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En riktig publiksuccé!

Final mellan Black Jacks och Carlberg Cavaliers.

Med Touchdown Sveriges struktur anser jag att 
man på ett bättre sätt kan få upp intresset kring 
studentidrott på svenska lärosäten, och åtmin-
stone närma sig den status som akademisk idrott 
har i exempelvis USA. Där vallfärdar studenter, 
alumner och vanliga stadsinvånare till arenor 
för att heja fram det lokala universitetslaget i 
olika idrotter. 

450 sålda biljetter
Under säsongen har vi i Örebro på två hemma-
matcher sålt över 450 biljetter. Lägg därtill att vi 
till båda våra bortamatcher lockat ett stort antal 
supportrar. Det har scoutats, festats och bondats 
lagen emellan. På Touchdown Sveriges hemsida 
#!!4(3)>*.4'4(B0,!(=.'*&%0H(51>%)$+133()*&
matchreferat. Matcherna har bjudit på både  
action och dramatik där vissa matcher ända till 
de sista sekunderna har varit vidöppna. 

Seger, trots förlust
Reaktionerna från publiken har varit enormt 
positiva och trots att vi i Black Jacks besegrades 
1(#!.+%!(.5(L1+1'60&?-4$)+.!4(M.0+/%0-(M.5.+1%04H(
kan jag inte undgå att känna att detta år har varit 
en seger. En seger för min personliga vision  
och min förhoppning om vad Student-SM kan 
bli i framtiden. 



Sebastian Nyberg
Pars FC

Det är något speciellt med Göteborg. Kanske 
är det havet eller luften i Sveriges näst största 
stad? Avenyn, Liseberg eller Nordstan? En sak är 
säker, pulsen och atmosfären blir alltid fantastisk 
när lag från norr till söder i detta avlånga land 
samlas för att göra upp om det ärofyllda Student-
7LJ-A+>%'(1(#5%J.J41>%(N1!)=&A4B)'/)++OD(9(/1+%!(
strömmar Calvin Harris – Feel So Close genom 
högtalarna, nu åker vi västerut för att gräva guld. 
P6!-(=%>2

Framgångar
Pars FC Örebro gjorde sitt första framträdande 
i Student-SM 2008. Då blev det en bronsmedalj. 
Året efter var förhoppningarna höga på en ädlare 
valör, men då höll laget inte måttet i den öppna 
klassen där spelare får delta oavsett division. 
Däremot tog man en bronsmedalj i motions-
klassen för herrar, där max en spelare får spela i 
div. 4 eller högre. Två år efter föreningens första 
SM-medalj skulle man sedan lyckas ta hem den 
ädlaste av valörer, nämligen SM-guldet i den 
öppna klassen. En bragd som kändes helt ofatt-

Pars FC – Studentmästarna!
bar för en så liten och ung förening. Men efter 
det satte PFC ribban ännu högre.

Förberedelser
7'A>%!'J7L(1(#5%J.J41>%(Q<;;(43%+.>%4(1(/?0@.!(
av februari 2012, men förberedelserna inför 
detta mästerskap var igång redan under hösten. 
Den största drivkraften och utmaningen denna 
gång var att försvara SM-titeln. För första gån-
gen skulle PFC också delta med ett damlag, ett 
mixedlag samt med ett lag i vardera herrklass,  
öppen och motion. Truppen som åkte ner  
bestod av cirka 30 spelare och siktet var inställt 
på medaljskörd.

Under fredagskvällen checkade truppen in på 
Katrinelundsgymnasiet som ligger centralt i 
Göteborg. Traditionsenligt var kvällen fri för alla, 
under förutsättning att man kunde prestera  
dagen efter. Tidigt på lördagsmorgonen åkte 
PFC mot Västra Frölunda och HK-hallen,  
arenan där allt skulle avgöras. Det var första 
gången som mästerskapet arrangerades i denna 
idrottshall, som är en imponerande anläggning 
med tre planer, samtliga med läktare. Stämningen 
var på topp. Bland sorlet och skratten kunde man 
höra viskningarna om mästarna från Örebro som 
hade anlänt.

Upplägget för turneringen var i vanlig ordning 
enkelt – alla gick vidare till söndagens slutspel. 
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R0A3351!!.0!.(-1*$(>10%$'('1++($5.0'4#!.+H( 
medan resterande lag skulle göra upp tidigare  
1(,'')!>%+4#!.+%0!.D(K!('A0!%01!-4B)0=(4)=( 
bidrar till att göra första dagens matcher viktiga 
för utgången i slutspelet.

Final four
En intressant utveckling inom studentfotbollen  
är att det börjat utkristalliseras några stora 
föreningar som alltid går långt i turneringarna. 
Naprapathögskolan, Handelshögskolan, Bosö IF, 
GIH Stockholm och Pars FC har på senare år  
varit de föreningarna som ofta slåss i !"#$%&'($)*+, 
S(.++'4,(#!.+%0!.(1(>%(B"0.($+.44%0!.T(C.=H(L1U%>H(
Herr öppen och Herr motion. Detta år var inget 
A!>.!'.-(>,(>%!(B?04'.(4%=1#!.+%!(43%+.>%4(=%+-
lan Naprapat- 
högskolan och GIH Stockholm, en match som 
R9P(7')*$&)+=(5.!!D(9(.!>0.(4%=1#!.+%!(
möttes Handelshögskolan och Pars FC. Efter  
%!('ABB (4%=1#!.+(5.0(>%'(V:M(4)=(-1*$(4%-0.!>%(
ur striden.

Fint stöd från läktarna.

Full koncentration hos målis, mur och målgörare.

Finalen
C,(4')>(=.!(>60(1-%!H(1(#!.+(=%>(%!('1'%+(4)=(
hägrade och en titel som skulle försvaras. Att 
sträva mot att ta en medalj är en tuff  uppgift, 
men att försvara en titel är kanske ännu tuffare. 
Favorittrycket låg på Örebrolaget som också 
&.>%(%''(#!'(4'?>(B0,!(+6$'.0!.D(V,(%!.(41>.!(4.''(
den stora skaran från GIH Stockholm, världens 
äldsta idrottshögskola med anor och mycket  
tradition. På andra sidan satt ett gäng från  
Örebro som på kort tid lyckats göra sig ett namn 
inom svensk studentfotboll.  

L.'*&%!(5.0(56+43%+.>H($5.+1'I!(&)4(43%+.0!.(1(
båda lagen var väldigt hög. I halvtidsvilan ledde 
PFC med 1-0 men matchen var långt ifrån över. 
GIH började den andra halvleken bra med  
mycket bollinnehav, men ett hårt kämpande 
PFC-försvar höll tätt. När tre minuter återstod  
av matchen utökade PFC sin ledning och ett  
panikslaget GIH kunde inte längre hålla emot.



När slutsignalen ljöd hade PFC gjort det, laget 
hade lyckats att försvara sitt SM-guld. En otrolig 
insats och det fanns ingen hejd på glädjen hos 
alla PFC-supportrar. Att sätta en hög målsättning 
och att lyckas klara av den ger en känsla som är 
45,0(.''(/%4$015.D(C%'(=,(5.0.(%!($+1*&I(=%!(.''(
tro på det man gör och aldrig ge upp oavsett hur 
knäppt det verkar, visar att allt går att förverk-
liga om man bara ger det tid. När föreningen 
tog brons trodde nog många att det var en till-
B6++1-&%'H(!60(=.!(G)33.>%(.!>0.(,0%'('515+.>%(
!)-(>%(G%4'.(3,(.''(V:M(%!4(4$A++%($A!!.('.(%!(
medalj i fortsättningen. Nu har Örebro univer-
sitets främsta fotbollslag försvarat ett guld och 
visat att de första medaljerna inte var en slump.

Glada medaljörer med högt 
satta mål under ett lyckat 
%-#.'./01#2

År 2012 åkte PFC dessutom hem med ytterligare 
en medalj. Det var laget i mixedklassen som lyck-
ades ta ett brons, vilket kändes väldigt kul då det 
var första året man ställde upp i den klassen.

Fortsättningen
Härnäst väntar Studentiaden på Bosön i Stock-
holm i slutet av april, dit laget åker med samma 
målsättning, glädje och glöd. PFC ska ännu en 
gång försöka att försvara ett SM-guld, denna 
gång i 7-mannafotboll. När du läser detta så 
$)==%0(>%'(.''(5.0.(.5-@)0'()*&(G%0(4'A>%!'-
mästare har korats. Oavsett hur det går denna 
gång är en sak säker: Pars FC Örebro kommer 
alltid ha siktet högt inställt. Vi ses på framtida 
7'A>%!'J7L2
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Josefine Liljeborg
SAIF

I början av juni besökte hela Sveriges Akade- 
miska Idrottsförbunds personalstyrka student-
idrottsföreningen Uppsala Akademiska  
Roddarsällskap (UARS) i natursköna Ultuna, 
i utkanten av Uppsala. Syftet var att få en  
inblick i deras Idrottslyftsprojekt, att se deras 
båtar, och givetvis: att ro. 

Ro-ligt hos UARS!

SAIF:s personalstyrka, redo att ro.

En röd tjejbåt
Besöket hos UARS inleddes med en titt i båt-
huset. En av roddbåtarna stack ut något mer  
än övriga, en röd, blank, smal båt på nästan 
18 meter. Även vi måttligt båtintresserade blev 
imponerade av skönheten. Skillnaden med denna 
båt, förutom den pampiga utformningen, är att 
det är en ”tjejbåt”. Det vill säga att dess storlek 
främst är anpassad för tjejer. 

Fick flyt genom Idrottslyftet
Båten köptes i fjol inom ramen för UARS tjej-
satsning. Tack vare hårt arbete från UARS och 
beviljat bidrag från Idrottslyftet, hade föreningen 
möjlighet att både investera i båten och genom-
föra marknadsföringsinsatser med ekonomiskt 
4'?>('1++(30)#+$+6>%0()*&(.!!)!4%01!-D(

Målet med projektet var att få 25 nya damrod-
dare till föreningen på två år, vilket de är på god 
väg att lyckas med. Idag har UARS 36 kvinnliga 
medlemmar jämfört med 19 före projektets start. 
Projektet pågår dessutom hela sommaren och 
hösten, den tid på året då roddklubben har som 
4'?04'(1!G?>%(.5(!".(=%>+%==.0H(B06=4'(1(B)0=(
av nyanlända studenter. 

Cecilia Olsson, utbildningsansvarig på SAIF, var 
med och beviljade bidraget:



S(C%'(&60(30)@%$'%'(&.0(5%0$+1-%!(5.01'(+"*$.'2(
UARS har arbetat hårt med att rekrytera nya 
medlemmar och att skapa träningstillfällen. 
Extra roligt är det att projektet riktar sig 
mot tjejer, som oftast är underrepresenterade 
inom roddsporten.

Slejdar, styrka och samspel
Med starka, samspelta armar lyfte vi ut en av 
4-mannabåtarna ur båthuset, för att därefter  
förbereda den med slejdar och fotsparkar. Efter 
sjösättning var det bara för oss att inta våra 
platser och börja ro. Trots att vi fått den ”stabila, 
ovältbara nybörjarbåten”, var det med vingliga 
ben och klappande hjärtan vi tog oss ner. 

Väl fastspända och med greppade åror skulle vi 
!A(B?0G"''.()44(+6!-4(:"014,!D(L%>(,0/+.>%!(1(W<(
graders vinkel strax under vattenytan, lagom 
lutning på ryggen, sträckta armar, sittandes på 
små rullande slejdar. Dessutom i takt. På en 
timme och 20 minuter tog vi oss 3,5 km, och då 
talar vi inte om någon ”fågelväg”. 

Förutom bra träning för bål och armar var detta 
en ypperlig samarbetsövning. Våra roddlärarinnor 
Ida Andersson och Cathrine Axfors gjorde en  
stor insats med sina klara direktiv och sina  
pedagogiska, lugna röster.

Årets eldsjäl 
Ida Andersson, projektledare för tjejsatsnin-
gen, tilldelades också SAIF:s utmärkelse Årets 
eldsjäl 2011 för sitt brinnande engagemang 
inom studentrodden. Att tjejsatsningen snart är 
avslutad, betyder inte att Ida ligger på latsidan. 
Tvärtom, projektet har snarare pushat henne 
och övriga i föreningen att fortsätta utvecklas. 
Härnäst planeras ett veckolångt träningsläger i 
Falkenberg, som erbjuder bra roddvatten och 
utmanande motstånd från den lokala rodd- 
klubben. Träningslägret avslutas med del- 
tagande på Sprint-SM i Halmstad. 

Till hösten stundar UARS 20-årsjubileum med 
den traditionella Universitetskapprodden och 
en särskild jubileumsregatta, som båda äger 
rum i oktober på Fyrisån i Uppsala. 

 

Ida Andersson från UARS håller i båten medan SAIF:s   
generalsekreterare tar sig i.
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– Vår ambition är alltid att bli bättre på det vi 
gör och samtidigt ha himla roligt när vi gör det. 
UARS började som en studentförening, men är 
idag en av Sveriges mest aktiva seniora rodd-
klubbar. Vi har ändå hållit oss kvar vid det  
akademiska och vår medlemsbas utgörs till 
största delen av studenter. Våra resurser är  
begränsade, både när det gäller tränare och  
kapital, så vi försöker alltid att lyfta fram den 
sociala aspekten i våra aktiviteter. Att åka på 
'06!1!-4+6-%0(/%'">%0(4@6+5$+.0'(G%0.(1!'%!415.(
träningspass om dagen och många blåsor i 
händerna, men det är också ett tillfälle för social 
samvaro och möjlighet att bygga upp en värde-
full gemenskap som vi tar med oss in vår vardag 
som studentroddare, berättar Ida Andersson.
 

UARS förbereder kvällens 
träningspass.

Siktar mot rodd-toppen
Rodden i UARS handlar inte bara om en  
ambition att ha trevlig social samvaro och 
öka antalet medlemmar. Ida och hennes lag-
$.=0.'%0(&.0(=%0(&?-'G"-.!>%(3+.!%0(6!(4,D

– Det vore roligt om vi kunde slå oss in i den 
absoluta toppen i svensk damrodd. För sju år 
sedan vann vi SM-guld i åtta och det börjar 
kännas som att det snart är dags igen. Vi har 
en helt ny generation starka roddtjejer som 
kommit in i klubben nu. Vi har jobbat sten-
hårt med vår tjejsatsning och målsättningen 
är att projektet ska ge resultatmässiga ringar 
på vattnet i rodd-Sverige när tjejsatsningen 
är avslutad. Tack vare stödet från SAIF och 
Idrottslyftet har vi lagt en bra grund att 
bygga vidare på inför framtiden, avslutar Ida. 



FAKTA  – UARS
Uppsala Akademiska Roddarsällskap 

Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala 
universitet. Klubben är öppen för alla. 
UARS, som med sina 120 medlemmar är 
landets största student-roddförening, 
deltar i både nationella och internationella 
regattor. UARS arrangerar också egna täv-
lingar likt den årligen återkommande uni-
versitetskapprodden mellan Uppsala och 
Lund och Akademiska rodden som går av 
stapeln mitt inne i Uppsala i mitten på maj. 
Klubben arrangerar även prova-på-rodd för 
företag och andra intresserade. 

FAKTA – IDROTTSLYFTET
Idrottslyftet är en satsning från regeringen, 
via Riksidrottsförbundet, på barn- och  
ungdomsidrott i Sverige. Projektet har 

ningen Handslaget. Alla idrottsförbund  
förfogar över en pott med pengar som 
deras medlemsföreningar kan söka bidrag 
ifrån för att utveckla sin verksamhet.  
Det kan röra sig om en marknadsförings- 
insats, utbildning av ledare eller om att  
starta en ny verksamhet. Syftet med  
Idrottslyftet är att få fler barn och ung-
domar att idrotta längre upp i åldrarna.



Studentiaden är höjdpunkten på året för oss  
studentidrottsföreningar. En avslutande turne- 
ring som belöning för alla träningar med svett 
och trötthet man har gått igenom under läsåret. 
Men lika mycket som det är en tävling för att 
bli bäst i Sverige är det också en trevlig helg för 
att umgås, bortom alla planer och arenor. Årets 
Studentiad på Bosön var inget undantag.

En annorlunda helg
Att studenter från hela Sverige samlas tillsam-
mans under en helg för att tävla är häftigt. Det 
kan vara nyttigt att ryckas upp från vardagen i 
skolan där man annars lätt blir innesluten i sin 
egen värld. Då är en helg med Studentiaden ett 
bra avbrott. För oavsett om man tillbringar tiden 
tillsammans med studenter från andra skolor på 
någon av de kringaktiviteter som erbjuds, eller 
om man håller fast vid vännerna från den egna 
skolan, blir det en annorlunda och värdefull helg 
jämfört att vara kvar på hemmaplan.

Studentiaden, så mycket mer än bara tävling

Ola Pettersson
HIFF

Tokar som badar
Vi i HIFF har de senaste två åren hyrt en stuga 
i samband med Studentiaden, inte så långt ifrån 
Bosön. Vi har valt det boendet för att få ned 
kostnaden och om man är beredd att tränga  
ihop sig lite är det inga problem. Dock kan man 
få räkna med mycket spring om nätterna till 
toaletten med den knarrande dörren som desti-
nation. Det brukar dessutom ofta vara mer än 
en person som snarkar alldeles för högt, vilket 
ibland kan störa nattsömnen. Men det går att stå 
ut med. På plussidan för ett boende i egen stuga 
$.!(!6=!.4(.''(>%'(.++'1>(#!!4(!,-)!(.''(43%+.(
kort med och det är inga problem att få ihop 
spelare till en omgång Yatzy. Vill någon bada 
'0)'4(.''(4)==.0%!(6!!A(1!'%(&.0(/?0@.'H(#!!4(
det alltid någon tok som hänger på utan större 
30)/+%=2

Studentidrotten är fantastisk
Årets Studentiad bekräftade en sak för mig som 
jag hade starka aningar om: studentidrotten är 
fantastisk. Trots att man inte känner varandra 
respekterar man varandra. Jag tror denna respekt 
kommer från ”alla är välkomna-mentaliteten” 
som jag tycker lyser starkt inom student- 
1>0)''%!D(P)4(P9::(1(:.+A!(#!!4(>%!(./4)+A'(
)*&(@.-(60(?5%0'"-.>()=(.''(>%!(#!!4(1(4'A>%!'J
idrottsföreningar på många andra orter också.



Förlora med StiL
För mig var det ett tillfälle under årets turnering 
som sticker ut mer än de andra. Detta tillfälle 
tyder på den ovan nämnda mentaliteten och att 
Studentiaden är mer än en tävlingshelg. Det jag 
4"B'.0(3,(A'43%+.>%(41-(%B'%0(#!.+%!(1(1!!%/.!>"!4(
mixedklass, vilken vårt lag förlorade mot StiL, 
)*&(>60=%>(#*$(41+5%0D(F1(&.>%('.33.'(%!(+%>!1!-(
och det var upplagt för sura miner och tråkig 
stämning. Men när domaren blåste av fanns det 
ingenting sådant. Vi blev först förvånade över 
att vi som silverlag skulle få komma fram och 
ta emot medaljer, det hade vi inte räknat med. 
Det höjde humöret i förlustens stund. Sen såg 
vi att de som vunnit bronsmatchen, IF Academ 
från Malmö, kom skuttande in på planen för att 
ta emot sitt pris som om de vunnit hela turne-
ringen. Under hela prisceremonin var det idel 
glada miner, vilket man ju kan tycka är naturligt. 
Man borde ju vara glad när man hamnat på pal-
len, men det är dessvärre inte alltid det är så. Det 
kändes dessutom helt naturligt att stå och små-
snacka med det lag som precis besegrat oss. Vi 
gratulerade dem och tyckte de hade gjort en bra 
match. När lagen fått sina medaljer gick de och 
skakade hand med alla i de andra lagen på pris-
pallen, med ett stort leende på läpparna. Jag stod 
där och tänkte för mig själv att den här glädjen är 
!,-)'(%U'0.2

Studentidrotten är fantastisk och till för alla.  
F1(4%4(1(:.+A!(Q<;X2(

HIFF – nyanlända på Bosön.
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Riksidrottsgymnasium – och sen då? Den frågan 
ställde SAIF till RF genom en motion i samband 
med Riksidrottsmötet våren 2011. Svaret –  
riksidrottsuniversitet – lät inte vänta på sig och  
under det gångna verksamhetsåret har arbetet 
varit i full gång inom RF med att samla in kunskap 
inför uppbyggnaden av en nationell modell för 
elitidrott och eftergymnasial utbildning. 

Erfarenhetsutbyte med andra länder 
Under Sommaruniversiaden i Shenzhen, Kina i 
augusti 2011 träffade en delegation från Sverige 
representanter från fem olika länder: Kanada, 
Australien, Holland, Tyskland och Storbritannien. 
Syftet var att utbyta erfarenheter och få en fördju-
pad bild av hur modellerna för riksidrottsuniver-
sitet ser ut i olika länder och hur andra länder har 
utvecklat lösningar för enskilda elitidrottare som 
vill kunna kombinera sin elitidrottssatsning med 
studier vid universitet och högskolor.

Från Riksidrottsförbundet deltog Maja Uebel och 
Kent Lindahl tillsammans med Johanna S:t Clair 
Renard och Sture Espwall från SAIF:s styrelse. 
Under fem dagar träffade delegationen sport-

Snart kommer riksidrottsuniversiteten
chefer och generalsekreterare från olika delar av 
den internationella studentidrotten. Utifrån dessa 
erfarenheter är målet att skapa en svensk modell 
B?0(G%U1/+.(4'A>1%3+.!%0()*&(.!3.44.>%('06!1!-4J
miljöer vid ett antal riksidrottsuniversitet.

– Antalet elitaktiva som studerar på universitets-
nivå har ökat de senaste åren. Då är det viktigt 
att staten, idrotten och den akademiska världen 
samverkar för att hitta optimala lösningar med 
individen i fokus, sa Maja Uebel, utvecklingschef  
på RF i samband med studieresan.

Klas Bringert
SAIF

Johanna S:t Clair Renard (SAIF), Kent Lindahl (RF),  
3'4'$5#6#($789:$*;"$<!+,#$=/>?'(($7<@A9:$+&1#,$<*BB',.
universiaden i Shenzhen, Kina, augusti 2011.
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Länder som Storbritannien, Tyskland och  
Australien har välutvecklade metoder för att skapa 
förutsättningar för studenter att satsa helhjärtat 
på sina elitidrottskarriärer, men också medvetna 
strategier för att uppmuntra elitidrottare att även 
satsa på karriären efter de aktiva elitåren.

RF ser goda möjligheter för Sverige att ta  
ledningen när det gäller att bygga en blågul väg 
från idrottsklass till världsklass. Det vill säga från 
grundskolans idrottsklasser och riksidrottsgym-
nasierna, till framtidens riksidrottsuniversitet.

– Enligt Lissabonfördraget är det en rättighet att 
kunna ha en ”dual career”, vilket utmanar oss i 
Sverige att utveckla minst lika bra lösningar på den 
eftergymnasiala nivån, som vi redan har på gym-
nasiet, avslutar Kent Lindahl, verksamhetsansvarig 
för elitidrott och utbildning på RF.

”Sverige har goda möjligheter att ta  
ledningen och bygga ett helhetskoncept 
från idrottsklass till världsklass.”
Maja Uebel

”Postgymnasiala studier bygger på bra 
samarbete mellan olika parter – universitet, 
idrottsrörelse, kommun och eventuella 
sponsorer – helt enkelt starka nätverk med 
tydliga roller.”
Sture Espwall

”Förutom idrottsutövarens tekniska, fysiska 
och mentala prestationsförmåga krävs 
mästerskapskompetens för att lyckas i 
världstoppen. Här kan Universiaden spela 
en nyckelroll.”
Johanna S:t Clair Renard

”If I would develop the model again I would 
increase the quality in the contracts with 
the universities.”
Guy Tailor, Storbritannien

”A strong alignment between sport and 
cooperation partners is vital.”
Donald Knapp, Australien

Hollands tre främsta framgångs-
faktorer för en lyckad modell:

 
anpassad studiegång. 

idrottsrörelsen och andra intressenter. 

nator och de elitaktiva studenterna.

Hester De Vries, ordförande för Hollands 
studentidrottsförbund
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Verksamhetsberättelse 2011-2012



FAKTA
Antal medlemmar (30 juni 2012)
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Invalda föreningar under 2011-2012
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Föreningar som utträtt under 2011-2012
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Förbundet
Specialdistriktsförbund
Föreningarna i Sveriges Akademiska Idrotts-
förbund är indelade i sju specialdistriktsförbund:

Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund (MSAIF)
Norrlands Akademiska Idrottsförbund (NAF)
Skånes Akademiska Idrottsförbund (SkAIF)
Stockholms Akademiska Idrottsförbund (StAIF)
Upplands Akademiska Idrottsförbund (UAIF)
Västsveriges Akademiska Idrottsförbund (VAIF)
Östra Sveriges Akademiska Idrottsförbund (ÖAIF)

Styrelsemöten 2011-2012
2-3 september 2011  Dalarö
29 oktober 2011  Kristianstad
2 december 2012  Uppsala
16 januari 2012   Per capsulam
18 januari 2012   Per capsulam
10 februari 2012  Stockholm
5 mars 2012   Per capsulam
13-14 april 2012  Storulvån
14 juni 2012   Telefonmöte

Årets utmärkelser 
Årets utmärkelser delades ut vid Studentidrottsgalan i 
Kristianstad den 29-30 oktober 2011.
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Kommunikationsgruppen
Under det gångna verksamhetsåret har tre  
nya medlemmar rekryterats till SAIF:s kommu-
nikationsgrupp: Ted Hammerin, Jenny Axelsson 
och Karl Bergström. Klas Bringert har fungerat 
4)=(4'"0%+4%0%30%4%!'.!'()*&(E)4%#!%(a1+@%/)0-(
har medverkat i egenskap av kommunikations-
ansvarig på kansliet.

Allmänt
SAIF:s kommunikationsinsatser har skett  
löpande på hemsida, Facebooksida och 
Flickrkonto, samt genom pressmeddelanden och 
fyra olika nyhetsbrev. Förutom direktkontakt via 
mejl, telefon och fysiska möten har det produ-
cerats trycksaker och give-aways. 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet På Gång, som riktar sig till förtro-
endevalda inom SAIF:s medlemsföreningar samt 
deltagare vid olika typer av SAIF-aktiviteter, har 
skickats vid tio tillfällen. Utskick av På Gång  
Gruppträning har skickats vid fyra tillfällen. Det 
riktar sig särskilt till gruppträningsansvariga inom 
SAIF:s medlemsföreningar samt deltagare vid 
gruppträningsutbildningar. Vårt internationella 
nyhetsbrev, Swedish University Sports, som riktar  
sig till nyckelpersoner i internationella student- 
idrottsförbund skickades fyra gånger. Nyhets- 
brevet Internationell Studentidrott, som går till  
nyckelpersoner i svenska specialidrottsförbund  
som vi samarbetar med kring internationell tävlings-
verksamhet, låg under verksamhetsåret i träda.

Kommunikation
Studentidrott.se
På SAIF:s hemsida har det löpande publicerats 
nyheter, inbjudningar och dokumentation från 
olika förbundsaktiviteter såsom Studentiaden/
Student-SM, Universiaden/Student-VM,  
Studentidrottsgalan, styrelseutbildningar med 
mera. I samband med pressutskick och större 
uppdateringar har det publicerats länkar från 
hemsidan på www.facebook.com/studentidrott.

Pressklipp
SAIF har publicerat 16 pressmeddelanden under 
verksamhetsåret, vilket resulterat i många artiklar, 
B0.=B?0.++'(1(+)$.+30%44D(C%!(!"&%'(4)=(#*$( 
bäst genomslag var nyheten från den 19 augusti 
2011 med titeln <-#,0C#$"D,/BD&$),D&$6'/E#!%&'($0$
Universiaden som resulterade i elva artiklar. Ett 
G%0'.+(!"&%'4!)'14%0(&.0(3A/+1*%0.'4(1(^:h4( 
nyhetsbrev Idrottsinfo.

Speciella händelser
Inför Sommaruniversiaden i Shenzhen, Kina 
togs en kollektion av kläder, väskor och övrigt 
30)#+=.'%01.+(B0.=('1++(/,>%(>%+'.-.0%()*&(+%>.0%H(
totalt cirka 100 personer. Genom ett samarbets-
.5'.+(=%>(>%'($1!%414$.($+6>B?0%'.-%'(XZ;j(%0&?++(
SAIF alla klädesplagg och all övrig utrustning 
utan kostnad, mot att företagets logotyp expon-
erades i alla trycksaker, samt på studentidrott.se i 
samband med Universiaden.
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Föreningsutvecklingskommittén
K!(B?0%!1!-4A'5%*$+1!-4$)==1''I(/1+>.>%4(A!>%0(
året och har bestått av Thomas Eek, Susanna 
a.044)!H(a)514.(75%!44)!H(C.!1%+(`A>0I!H( 
Johanna Olsson (hösten 2011) och Cecilia  
Olsson (våren 2012). Föreningsutvecklings-
$)==1''I!(3+.!%0.0()*&(-%!)=B?0(.$'151'%'%0(3,(
nationell nivå inom utbildning och förenings-
utveckling. Under året har 30 föreningar deltagit 
i någon utbildning eller i föreningsutvecklande 
aktiviteter.

Träningsansvarig steg 1
I samarbete med The Academy (utbildnings-
företag inom träning) och Korpen erbjöds för 
första gången en skräddarsydd utbildning för 
träningsansvariga, framförallt inom grupp- 
träning. Fokus i utbildningen låg på ledarrollen 
och strategisk utveckling. Utbildningen genom-
fördes 26-28 januari 2012 och lockade totalt 18 
personer, varav fem kom från studentidrotten.

Styrelseutbildning för medlems-
föreningarna
Den 3-4 mars genomfördes den årliga styrelse-
utbildningen för representanter från våra 
föreningars styrelser med totalt 20 deltagare från 
åtta föreningar. Utbildningen arrangerades i  
samarbete med SISU Uppland och bygger på 
materialet Idrottens föreningslära. Utvärderingarna 
visade att deltagarna var mycket nöjda.

Utbildning och föreningsutveckling 
Motiverande samtal
Inom ramen för projektet Aktiva studenter  
arrangerades en utbildning i metoden moti-
verande samtal, i samarbete med SISU Idrotts-
utbildarna. Utbildningen ägde rum den 4-5  
oktober 2011 på Bosön, för tolv lokala projekt-
ledare från sex föreningar. 

O!ensivare studentidrott och SISU
Från hösten 2010 till den 31 december 2011 var 
SAIF ett av tio specialidrottsförbund som ingick 
i SISU Idrottsutbildarnas satsning Offensivare 
SISU. Samarbetet innebar bland annat  
gemensamt genomförande av utbildningar, 
ekonomisk subvention vid ett antal utbildningar 
samt att SAIF och SISU gemensamt genomförde 
ett antal regionala träffar inom studentidrotten.

Samtliga mål med satsningen har uppfyllts:
Y(^%+.'1)!%0(=%++.!(B?0%!1!-.0()*&(789:(&.0(
skapats och förstärkts.
Y(^%+.'1)!%0(=%++.!(789:J.!4+A'!.(B?0%!1!-.0(
och SISU Idrottsutbildarna lokalt har skapats.
Y(L1!4'(Q<(789:J.!4+A'!.(B?0%!1!-.0(&.0(>%+'.-1'(
i satsningen.
Y(797_(&.0(1!B)0=%0.'()=(ae`J4'?>H(9>0)''4J
lyftet och utbildningsstöd.
Y(V,(B?0/A!>4!15,(&.0(!".(B)0=%0(.5(4.=.0/%'%(
med SISU skapats.
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Regionala studentidrottsträ!ar med 
föreningar/Sverigeturné
Syftet med regionala inspirationsträffar är att 
SAIF ska samla studentidrottsföreningarna i 
en region och erbjuda tid för erfarenhetsutbyte 
föreningarna emellan, men även att ge infor-
mation om SAIF:s och SISU:s verksamhet.

Under året har fyra träffar genomförts:
Y(a1!$?31!-H(Q;(!)5%=/%0(=%>(B%=(>%+'.-.!>%(
föreningar. Träffen ledde till nya samarbeten 
samt att en regional styrelseutbildning genom-
fördes våren 2012.
Y(_=%,H(Q[(!)5%=/%0(>60('5,(B?0%!1!-.0(>%+')-D
Y(_334.+.H(Qk(!)5%=/%0(=%>(>%+'.-.!>%(B0,!(,''.(
föreningar.
Y(aA!>H(;<(=.@H(B"0.(B?0%!1!-.0(>%+')-D

En träff  var inplanerad i Göteborg men ställdes 
in på grund av för få anmälningar.

Studentidrottens chefsnätverk
Under året har SAIF initierat ett chefsnätverk  
för studentidrotten, som även är öppet för 
verksamhetschefer inom NNU. Syftet är ett ökat 
erfarenhetsutbyte och ett ökat samarbete kring  
gemensamma frågor. 

Tre träffar har genomförts under 2012, med  
totalt elva deltagare. Dagordningen har bland  
annat innehållit presentation av respektive 
verksamheter, personal- och arbetsgivarfrågor, 
IKSU:s kvalitetsarbete och studiebesök på 
Fysiken i Göteborg.

Idrottslyftet
Idrottslyftet är regeringens satsning för att locka 
nya ungdomar, och behålla dessa längre upp i 
åldrarna inom idrotten. Från den 1 juli 2011  
fram till den 31 december 2012 har Idrottslyftet 
funnits i fem år och SAIF har sammanlagt fått 
1 151 000 kronor att fördela till föreningar inom 
studentidrotten.  
 
Under verksamhetsåret beviljades 21 föreningar, 
vilket är 33 procent av våra föreningar, stöd till 
[l(4.'4!1!-.0D(C%(G%4'.(30)@%$'(&.0(&.!>+.'()=(
rekrytering av nya medlemmar, ledarutbildning 
och stöd till ny verksamhet. Centralt initierade 
Idrottslyftsprojekt som fått stöd är Student-
idrottsgalan i november, träningsansvarigutbild-
ningen i januari och styrelseutbildningen i mars.



Studentidrottsgalan
Studentidrottsgalan genomfördes 29-30 oktober 
2011 i Kristianstad. Hela 94 personer från 17 
föreningar deltog och helhetsintrycket värderades 
till 5,5 på en sexgradig skala. Förutom två huvud-
föreläsare, simmaren Anders Olsson och Peter 
^"+.!>%0H(/@?>(&%+-%!(3,(G%0.(5.+/.0.(4%=1!.01%0H(
gruppdiskussioner och fysisk aktivitet. Student-
idrottsgalan genomfördes i samarbete med  
Högskolan Kristianstad IF.

Under Studentidrottsgalan delas årets utmärk-
elser ut för att uppmuntra föreningar och  
enskilda personer, samt lyfta fram goda exempel 
inom studentidrotten. Årets utmärkelser delas ut 
i följande kategorier:
Y(g0%'4(B?0%!1!-
Y(g0%'4(B)')
Y(g0%'4(%+>4@6+
Y(g0%'4(1!'%0!.'1)!%++.(3014

Årets foto 2011: 

Johan Krantz, SIST, Trollhättan
5 000 kronor

”Årets foto utstrålar glädje, kamratskap 
och prestation. Att killar och tjejer spelar 
tillsammans i tävlingssammanhang är unikt 
för studentidrotten och det är vi stolta över. 

Årets internationella pris 2011: 

Calle Lindh
5 000 kronor

”Calle Lindh har utsetts till mottagare 
av SAIF:s internationella pris 2010-2011, 
för sina fantastiska framgångar i alpin 
skidåkning under Vinteruniversiaden i 
Turkiet, där han som förste svensk vann  
tre medaljer på en Universiad.”

Årets foto 2011.



Årets förening 2011: 

VUGI, Växjö
10 000 kronor

”Årets förening har under de senaste åren 
arbetat målinriktat för att kunna erbjuda 
fler studenter träning och friskvård i en 
avslappnad och fräsch miljö. I augusti  
2010 slog föreningen upp portarna till 

Under det gångna året har antalet med-
 

studenter. Föreningen har startat ett 
serielag i innebandy och man erbjuder 
fysisk aktivitet på recept i samarbete med 
landstinget. Att första året i den nya anlägg-
ningen dessutom slutade med ett positivt 
ekonomiskt resultat visar att föreningen 
utvecklas med kompetens och glädje.

Årets förening har visat att mod, drivkraft 
och engagemang kan skapa fantastiska 
förutsättningar för alla studenter som vill 
ha en ha en aktiv livsstil.”

Årets eldsjäl 2011: 

Ida Andersson, UARS, Uppsala
5 000 kronor

”Årets eldsjäl är en person som håller tempot 
uppe och driver frågorna framåt när förenin-
gens kreativa styrelse ibland svävar ut.

Årets eldsjäl är även drivande när det gäller 
att välkomna nya medlemmar och hon 
brinner för att nybörjare ska känna sig 
sedda och viktiga för föreningen. 

Årets eldsjäl ligger bakom den projektansökan 
som resulterade i att föreningen nu har köpt 
in en båt för att i första hand göra det möjligt 
för tjejer att satsa på sin idrott. 

Förutom ovanstående hinner årets eldsjäl 

Ida fick även ta emot om pris ur Gösta  
Gärdins minnesfond för unga ledare (5 000 
kronor) som delas ut av Riksidrottens vänner.



Organisation
Under året har arbetet med att stärka SAIF:s 
organisation fortsatt. Nya rutiner för tillsättning 
.5(+%>.=?'%0(1(.0/%'4-0A33%0()*&($)==1''I%0(&.0(
införts och en plan för kompetensutveckling av 
förtroendevalda har tagits fram. 

SDF-organisationen har utretts, vilket kommer 
att resultera i ett nytt förslag som presenteras 
vid Förbundsmötet 2012. Dessutom har arbetet 
med att inrätta en alumniförening konkretiserats. 
Alumniföreningen kommer att lanseras i anslut-
!1!-('1++(;<<J,04#0.!>%'(Q<;XD

Samarbeten
Efter att projektet Offensivare SISU avslutats 
har SAIF fört diskussioner med SISU Idrotts-
utbildarna om fortsatt samarbete. SISU vill  
1!'%!41#%0.(41!.(7:J4.=.0/%'%!()*&(60(3)41'15.(
till det förslag som SAIF lagt fram, som bland 
annat innebär en fortsättning på de regionala 
föreningsträffar som genomförts tidigare.
SAIF fortsätter också samarbetet med partner-
städerna Umeå och Uppsala, dels genom projek-
ten Rectors’ Forum och EUC badminton 2013, 
dels genom att diskutera framtida samarbeten.

Förbundsutveckling

SAIF har fortsatt samarbete  
med SISU Idrottsutbildarna. 

Rectors’ Forum 2013 är resultatet av ett långsiktigt samarbete  
mellan SAIF och Umeå universitet.



Organisation
Erwin Apitzsch och Cecilia Olsson ansvarar för 
frågor som rör hälsa och sund livsstil inom stu-
dentidrotten. Gruppen har sammanträtt 23 sep-
tember, 8 oktober, 31 januari, 1 mars och 30 maj.

Aktiva studenter
Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden har 
SAIF, tillsammans med Linköpings Student-
ers IF, KTH-hallen IF, Studentidrotten i Luleå 
och Stockholms Studenters IF genomfört andra 
året av Aktiva studenter. Det är ett projekt som 
syftar till att få fysiskt inaktiva studenter att leva 
ett mer aktivt liv. Genom att erbjuda träning, 
föreläsningar och samtal kring livsstil och hälsa 
har projektet involverat 100 deltagande studenter. 
Projektledarna har träffats vid två tillfällen, dels i 
samband med utbildningen i motiverande samtal 
4-5 oktober, dels den 5 mars då vi träffade en 
deltagare från första projektåret och där en ut-
värdering av år två stod på programmet. Västerås 
Studenters IF valde under året att dra sig ur pro-
jektet. Halmstad Studenters IF driver ett liknande 
projekt med stöd från Hallandsidrottens och har 
fått bra uppmärksamhet i lokalpressen för sitt 
arbete under hösten.

I juni kom ett positivt besked från Arvsfonden 
att SAIF beviljas ytterligare 500 000 kronor  
för att genomföra ett tredje och sista år med 
Aktiva studenter.

Hälsa

Konferenser och nätverk kring hälsa 
och livsstil
Cecilia Olsson deltog vid Ungdomsstyrelsens 
konferens kring frivilligarbete i augusti. Erwin 
Apitzsch deltog vid Barn- och ungdomsforum 
i Malmö 13-15 oktober 2011. Vid Nationella 
Folkhälsostämman i Stockholm 23-25 april  
presenterade Erwin Apitzsch Aktiva studenter. 

SAIF har tagit initiativ till en nystart av nät-
verket kring hälsa och motionsidrott med SAIF, 
Skolidrottsförbundet, Gymnastikförbundet och 
Korpen. Gensvaret var positivt från övriga SF 
och första träffen skedde i Stockholm den 25 
mars 2012.

Riksidrottsförbundets nätverk Idrott hela livet 
har haft två träffar, den 8 november och den 
15 mars. SAIF har representerats av Erwin 
831'i4*&H(C.!1%+(`A>0I!()*&(M%*1+1.(e+44)!D(

Allmänna Arvsfonden 
möjliggjorde projektet 
Aktiva studenter.



Nätverkets syfte är att skapa erfarenhetsutbyte 
mellan specialidrottsförbunden (SF) och ge 
kompetensutveckling inom området motion och 
hälsa.

Antidopingarbete
Under verksamhetsåret har arbetet med anti-
>)31!-(1!'%!41#%0.'4D(7'A>%!'1>0)''%!(>0.//.4(
regelbundet av dopingfall och många av våra 
föreningar med gym arbetar aktivt med frågan. 
Cecilia Olsson deltog i en antidopingutbildning 
i Stockholm anordnad av Riksidrottsförbundet 
den 22 september 2011.

Den 20 juni genomfördes en träff  i Stockholm 
för studentidrottens antidopingansvariga. Där 
gavs information från Riksidrottsförbundet och 
STAD-projektet i Stockholm som framgångs-
rikt arbetat mot doping. Träffen erbjöd även en 
föreläsning kring kosttillskott och möjlighet till 
erfarenhetsutbyte mellan deltagande föreningar.

Aktiv student plåstrar om sig själv under Studentiaden 2012.

A&'E!0-$7F:$/!+1#&!$!',$/0C$#&$-G(6#"H-(0C$-0('$#)!#,$#&$"D,1$0&&#.
bandymatch under Studentiaden 2012. 



Tävlingskommittén
b65+1!-4$)==1''I!(/%0%>%0()*&(&.!>+6--%0('65-
lingsfrågor på nationell nivå i förbundet, samt 
driver utvecklingsarbetet inom förbundets tävlings-
5%0$4.=&%'D(b65+1!-4$)==1''I!(0%30%4%!'%0.0(65%!(
SAIF vid Student-SM och Studentiader. Under 
5%0$4.=&%'4,0%'(&.0('65+1!-4$)==1''I!(/%4',''( 
av Maria Bergh-Lasses, Erik Björkman, Ninva 
Gawrieh, Sara Holmgren, Johanna Olsson och 
Christopher Svensson. Samtliga medlemmar har  
erfarenhet av tävlingsarrangemang och deras  
erfarenhet är värdefull i stödet till aktuella och  
$)==.!>%(.00.!-?0%0D(b65+1!-4$)==1''I!(&.0(
sammanträtt 3 oktober, 15 november, 14 december, 
24 januari, 17 mars, 2 april, 19 april samt 29 maj. 

Student-SM
Under 2011/2012 har sju Student-SM genom-
förts. Totalt 34 föreningar har deltagit i minst ett 
Student-SM under verksamhetsåret. Förenings-
tävlingen har genomförts med stöd från tidnin-
gen Studentliv. Segrare i föreningstävlingen blir 
>%!(B?0%!1!-(4)=(>%+'.0(1(G%4'(7'A>%!'J7L(A!>%0(
det aktuella verksamhetsåret. Stockholm Student-
ers IF vann föreningstävlingen 2011/2012 och 
prissumman på 10 000 kr. Året innan kammade 
GIH IF hem segern.

Under året har ett nytt Student-SM initierats i 
idrotten amerikansk inomhusfotboll. Tävlingen 
har genomförts som ett seriespel med fyra lag un-
>%0(3%01)>%!(@.!A.01('1++(=.04H(>60(#!.+%!(43%+.>%4(
den 31 mars 2012 i Eriksdalshallen. Vann gjorde 
Carlberg Cavaliers Amerikanska Fotbollförening.

Tävling

Studentiaden
Studentiaden 2012 genomfördes 20-22 april  
av Bosö IF. Totalt deltog 39 lag från 19 student-
idrottsföreningar. Tävlingarna genomfördes på 
Bosöns Idrottsfolkhögskola på Lidingö med 
förstklassiga planer och hallar. På programmet 
stod Student-SM i fem idrotter: fotboll, inne-
bandy, orientering, streetbasket och volleyboll. 
b"5600(#*$()01%!'%01!-%!(4'0"$.4(3,(-0A!>(.5(B?0(
få anmälda. 

<!+1#&!.<3$C#&*B)H,/$B#1$/!H1$),D&$!01&0&C#&$<!+1#&!(0-2

I#;0(0'$J(//*&$7<@A9:$"',$>,#;0/$1#('!$+!$)H,/!'$>,0/$0$9H,#&0&C/.
tävlingen 2010/2011, till den vinnande föreningen GIH IF. 



Student-SM 2011/2012

Datum  Idrott  Arrangör  Ort  Antal IF Antal lag SAIF-
          /deltagare representanter

1-12/2  Five-a-side GSIF  Göteborg 17  39 lag  Erik Björkman,  
            Christopher  
            Svensson

21/1-31/3  Amerikansk TDS  Örebro  4  4 lag  Johanna Olsson,  
  inomhusfotboll   Stockholm     Erik Björkman 

20-22/4 Fotboll  Bosö IF Lidingö  16  16 lag  Johanna Olsson, 
            Erik Björkman, 
            Sara Holmgren,  
            Ninva Gawrieh, 
            Christopher  
            Svensson

20-22/4 Innebandy Bosö IF Lidingö  12  10 lag  Se ovan

20-22/4 Streetbasket Bosö IF Lidingö  4   4 lag  Se ovan 

20-22/4 Volleyboll Bosö IF Lidingö  7   5 lag  Se ovan

23/5  Löpning SSIF  Stockholm 9  60 deltagare Johanna Olsson



Student-SM 2011/2012
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23/5  Löpning SSIF  Stockholm 9  60 deltagare Johanna Olsson

Sponsorer och samarbetspartners
Även i år har tidningen Studentliv varit huvud-
sponsor för Student-SM, vilket gett SAIF  
annonsutrymme i tidningen och ett ekonomiskt 
/1>0.-D(M0.B'(-%0(789:(0./.''%0(3,(30)#+$+6>%0(
och i samband med Sommaruniversiaden 2011 
B?04,-(>%'($1!%414$.(B?0%'.-%'(XZ;j(>%!(45%!4$.(
delegationen med truppklädsel. Under året har 
SAIF även tecknat ett samarbetsavtal med  
Sporrong angående idrottspriser. Sedan tidigare 
har SAIF idrottsrabatt genom SJ och samarbets-
avtal med Svenska Resebolaget.
 
Bidrag
Under året har SAIF sökt och beviljats bidrag 
från Gustaf  V:s 90-årsfond och Allmänna  
arvsfonden. Bidraget från Gustaf  V:s 90-års- 
fond på 70 000 kr ska användas för en arrange-
mangsutbildning och bidraget från Allmänna  
arvsfonden på 500 000 kr används för projektet 
Aktiva studenter.

Arrangemang
I samband med egna arrangemang har SAIF 
skrivit samarbetsavtal som innebär att kostnader 
delas med eller tas av andra aktörer. Så är fallet 
med både EUC i badminton och Rectors’  
Forum, arrangemang som båda äger rum 2013, 
där avtal skrivits med Fyrishov AB respektive 
Umeå universitet.

Extern finansiering



Idrottslyftet
Sveriges Akademiska Idrottsförbund har under 
G%0.(,0(5%0$.'(B?0(.''(9>0)''4+"B'%'4(?50%(,+>%04J
gräns ska höjas från 20 till 25 år, vilket skulle 
innebära förbättrade möjligheter för student-
idrottens utveckling och ligga i linje med den på 
senare år mer uttalade strävan att behålla ung-
domar längre inom idrottsrörelsen. I det förslag 
som Riksidrottsstyrelsen presenterade under våren 
.!-,%!>%(9>0)''4+"B'%'4(B)0'46''!1!-(#!!4(%!(4,>.!(
åldershöjning med. Beslut fattas i augusti 2012.

LOK-stöd
Vid det senaste Riksidrottsmötet 2011 fattades 
beslut om en total översyn av det statliga LOK-
stödet, som baseras på antalet deltagare och 
sammankomster i åldern 7-20 år. Översynen gäller 
LOK-stödets totala upplägg, men även här är 
åldersgränsen en viktig fråga för studentidrotten. 
Josef  Åhman har representerat SAIF i den referens-
grupp som RF utsett och som sammanträtt tre 
gånger under våren 2012.

Riksidrottsuniversitet
SAIF har bistått Riksidrottsförbundet i arbetet 
med att ta fram en ny modell för elitidrott och 
eftergymnasiala studier. Enligt tidsplanen ska  
så kallade riksidrottsuniversitet införas 2014. 
Johanna S:t Clair Renard representerar SAIF i 
referensgruppen, där även Sture Espwall sitter  
för Mittuniversitetets räkning.

Idrottspolitik

Idrottslyftet – regeringens satsning på 
6',&.$*;"$+&C1*B/01,*!!#&$0$<-#,0C#

Volleybollspelaren Matilda Wikander läser tränarprogrammet  
-01$K,#6,*$5&0-#,/0!#!$*;"$-',$<-#,0C#/$,#>,#/#&!'&!$0$<*BB',.
universiadens fackelstafett 2011.



Internationella kommittén
9!'%0!.'1)!%++.($)==1''I!(B?0/%0%>%0(1!'%0!.J 
tionella ärenden inför styrelsen och har under 
året bestått av Stefan Bergh, Johanna S:t Clair 
Renard, Johanna Olsson, Karin Nybrolin,  
Anna Segerström och Josef  Åhman. Interna-
'1)!%++.($)==1''I!(&.0(4.==.!'06''(l()$')/%0H(
31 oktober, 17 januari, 8 mars och 29 maj.  

Internationell representation
Svensk studentidrott är representerat i olika in-
ternationella organ. Under året har Stefan Bergh 
blivit omvald som vice ordförande i FISU:s 
styrelse (2011-2015). Johanna S:t Clair Renard 
blev 2011 invald som ledamot i FISU:s utveck-
+1!-4$)==1''ID(:?+@.!>%(3%04)!%0(60('%$!14$.(
delegater för FISU: Roger Johansson (badmin-
ton), Lars G Karlsson (ishockey), Ola Kåberg 
(orientering), Ola Sundequist (snowboard) och 
Ulf  Öhrman (basket). Ulf  Öhrman är också 
biträdande teknisk delegat för basket i EUSA. 

FISU – internationella student- 
idrottsförbundet
Stefan Bergh har deltagit i FISU:s exekutiv- 
$)==1''I4(=?'%!h
Y(Q<;;J<kJ;[H(KU%*A'15%(M)==1''%%H(7&%!i&%!D
Y(Q<;;J<WJQ\SX<H(7'%%01!-(M)==1''%%H(d0"44%+D
Y(Q<;;J;;JQZSQWH(KU%*A'15%(M)==1''%%H(d0"44%+D
Y(Q<;QJ<QJ;\S;WH(7'%%01!-(M)==1''%%H(a.A4.!!%D
Y(Q<;QJ<[J;<H(7'%%01!-(M)==1''%%H(`.i.!D
Y(Q<;QJ<[J;;S;[H(KU%*A'15%(M)==1''%%H(`.i.!D
Y(Q<;QJ<ZJQ[SQ\H(7'%%01!-(M)==1''%%H(a.A4.!!%D

Internationellt
Vidare har Stefan Bergh fungerar som ord-
B?0.!>%(1(:97_h4(A'5%*$+1!-4$)==1''IH(>60(65%!(
Johanna S:t Clair Renard är ledamot. Vid FISU:s 
generalförsamling, som arrangerades 9-11  
augusti i Shenzhen, Kina, spurtade valkampanjen 
för Stefan Bergh. Kandidaturen till ordförande-
posten drogs tillbaka i sista stund, till förmån 
för Claude-Louis Gallien som valdes till ny 
ordförande efter George Killian. Stefan Bergh 
omvaldes som vice ordförande.

EUSA – europeiska student- 
idrottsförbundet
SAIF representerades vid EUSA:s General  
Assembly 15-18 mars 2012 i Maribor, Slovenien 
av Johanna S:t Clair Renard och Josef  Åhman. 
Stefan Bergh medverkade som mötesordförande. 
Vid mötet valdes Adam Roczek till ny ord-
förande för EUSA.

Sommaruniversiad
Sommaruniversiaden 2011 arrangerades i  
Shenzhen, Kina 12-23 augusti. En fantastisk  
Universiad med 68 arenor varav 22 helt ny- 
byggda. Totalt deltog 10 624 personer, varav 7 
155 aktiva. Dessutom medverkade cirka 24 000 
volontärer. SAIF:s trupp bestod av 97 personer, 
varav 59 aktiva, som tävlade i nio idrotter:  
badminton, basket, bordtennis, friidrott,  
fäktning, simning, sportskytte, taekwondo  
och volleyboll. 



Allra bäst i den svenska truppen lyckades Sam 
Andersson, Philip Järpenby och Viktor  
Webeklint, som tog brons i lagtävlingen för  
liggande gevärsskytte 50 m. Dessutom kom  
basketdamerna fyra, liksom Johanna Pettersson  
i taekwondo.

SAIF stod även som värdar för Kent Lindahl  
och Maja Uebel från Riksidrottsförbundet, som 
deltog på Universiaden för att se hur andra  
länder jobbar med frågan om elitidrott och  
postgymnasial utbildning. 

Student-VM
Sverige har under verksamhetsåret deltagit i tre 
Student-VM:

Y(b%006!-+?3!1!-D(a)>iH(V)+%!(>%!(;l(.301+(Q<;QD 
  Deltagare: fyra aktiva och en ledare. 

Y(9!!%/.!>"D(V0.-H(b@%*$1%!(QXJQ\(=.@(Q<;QD(
  Deltagare: 40 aktiva och 10 ledare.

Y(b.%$m)!>)D(V)*&%)!H(7">$)0%.(Q[JX<(=.@(Q<;QD( 
  Deltagare: tre aktiva och en ledare.

Vid Student-VM i innebandy vann de svenska 
damerna guld och herrarna tog brons.
 
FISU Forum 
Den 26-31 mars 2012 arrangerades FISU Forum 
i Taipei. SAIF representerades av Sara Holmgren 
och Helen Rosenqvist.  Vid forumet samlades 
delegationer från sammanlagt 68 länder för att 
under fem dagar lyssna på föreläsningar samt 
diskutera olika ämnen på huvudtemat: student-
idrott – en plattform för hållbar utveckling.

EUC 2011
Sverige deltog under 2011 i de europeiska  
universitetsmästerskapen i futsal. Tävlingarna 
hölls i Tampere, Finland 17-24 juli och Sverige 
representerades av Pars FC från Örebro,  
0%-%0.!>%(7'A>%!'J7LJ=64'.0%(1(#5%J.J41>%D(
Laget slutade på en 23:e plats. 

Egna arrangemang
Under året har förberedelserna fortsatt inför de 
båda internationella evenemangen på hemma-
plan under nästa år: Europeiskt mästerskap i 
badminton i Uppsala 5-11 maj 2013 och FISU:s 
Rectors’ Forum i Umeå 11-14 juni 2013.  

Badmintonmästerskapet är ett samarrangemang 
med Fyrishov, Fyrisfjädern, Uppsala universitet, 
SLU och Destination Uppsala. 

Rectors’ Forum arrangeras i samarbete med 
Umeå universitet, Umeå kommun och Väster-
bottens idrottsförbund.

Sara Holmgren i samspråk med Arnaud Richard, Frankrike på 
FISU Forum 2012.



Styrelsen
Johanna S:t Clair Renard, ordförande, Rimbo
Erwin Apitzsch, Lund
Erik Björkman, Stockholm
Klas Bringert, Katrineholm
Per-Erik Eriksson, Stockholm
Sture Espwall, Frösön
Susanna Larsson, Norge
Elisabet Nylander, Malmö
Lovisa Svensson, Umeå

Internationella kommittén
Stefan Bergh, Stockholm
Karin Nybrolin, Ljungsbro
Johanna S:t Clair Renard, Rimbo
Anna Segerström, Falun
Johanna Olsson, SAIF:s kansli
Josef  Åhman, SAIF:s kansli

Tävlingskommittén
Maria Bergh-Lasses, Stockholm
Erik Björkman, Stockholm
Ninva Gawrieh, Boden
Sara Holmgren, Umeå
Christopher Svensson, Göteborg
Johanna Olsson, SAIF:s kansli

Föreningsutvecklingskommittén
Thomas Eek, Västerås
Susanna Larsson, Mosjöen, Norge
Lovisa Svensson, Umeå
C.!1%+(`A>0I!H(789:h4($.!4+1
Cecilia Olsson, SAIF:s kansli 
 

Förtroendevalda och anställda
Kommunikationsgruppen
Jenny Axelsson, Växjö
Karl Bergström, Gävle
Klas Bringert, Katrineholm
Ted Hammerin, Täby
E)4%#!%(a1+@%/)0-H(789:h4($.!4+1

Hälsa
Erwin Apitzsch, Lund
Cecilia Olsson, SAIF:s kansli

Förbundsutveckling och finansiering
Per Erik Eriksson, Stockholm
Sture Espwall, Frösön
Elisabet Nylander, Malmö
Johanna S:t Clair Renard, Rimbo
Josef  Åhman, SAIF:s kansli

Valberedning
Stefan Bergh, Stockholm
Stellan Boström, Umeå
Pia Carlsson, Linköping

Revisorer och revisorssuppleanter
Björn Fredriksson, Enköping
Johan Grahn, Uppsala
Mats Johansson, Uppsala (suppleant)
Magnus Eklund, Uppsala (suppleant)

Anställda
Josef  Åhman, generalsekreterare
Anna Ekström, kansliassistent  
(tjänstledig 2011-07-01–2012-05-28)
Johanna Olsson, tävlingsansvarig
Cecilia Olsson, verksamhetsansvarig
E)4%#!%(a1+@%/)0-H($)==A!1$.'1)!4.!45.01-
C.!1%+(`A>0I!H($.!4+1.4414'%!'



Student-SM i five-a-side (fotboll), 
11-12 februari 2012, Göteborg
Arrangörsförening: Göteborgs Studenters IF

Damer
1. GIH IF
2. GSIF
3. Idrottsrådet – Göta Studentkår (GSIF)

Herrar
1. Pars FC Örebro
2. GIH IF
3. Naprapathögskolan 1 (SSIF)

Motion, herrar
1. LUGI
2. Idrottsrådet – Göta Studentkår (GSIF)
3. SIST 1

Mixed
1. LUGI
2. GIH Stockholm
3. Pars FC Örebro

Resultat
Student-SM i fotboll (sjumanna),  
20-22 april 2012, Bosön
Arrangörsförening: Bosö IF

Herrar
1. Pars FC 
2. SSIF/Naprapathögskolan 2 
3. Bosö IF 

Mixed
1. Pars FC 
2. Bosö IF 
3. GIH IF 

Student-SM i innebandy,  
20-22 april 2012, Bosön
Arrangörsförening: Bosö IF

Herrar 
1. Uppsalaekonomernas IF 
2. VUGI 
3. StiL 

Mixed 
1. StiL 
2. HIFF  
3. IF Academ



Student-SM i volleyboll,  
20-22 april 2012, Bosön
Arrangörsförening: Bosö IF

1. KAUIF 1 
2. ELSA IF  
3. FIKS 

Student-SM i streetbasket, 
20-22 april 2012, Bosön
Arrangörsförening: Bosö IF

Herrar
1. IF Trikadien  
2. GIH IF
3. Bosö IF

Student-SM i löpning (10 km), 
23 maj 2012, Stockholm
Arrangörsförening: Stockholms Studenters IF

Damer
1. Sandra Lundberg, KTH-hallen IF 
2. Sandra Södergren, HKIF 
3. Louise Bergfeldt, ULS IF 

Herrar
1. Anders Grahl, NNIF 
QD(8!>0I(^.!-%+1!>H(`8_9:(
3. Robin Ström, SSIF 

Student-SM i amerikansk fotboll,  
våren 2012, Stockholm/Örebro 
Arrangör: Touchdown Sverige 

1. Carlberg Cavaliers Amerikanska  
Fotbollförening
2. Örebro Universitets Black Jacks Amerikanska 
Fotbollförening
3. Stockolms Studenters Idrottsförening

Sommaruniversiaden,  
12-23 augusti 2011, Shenzhen, Kina

Badminton, damer
1. Cheng Shaochieh, Taiwan
2. Pai Hsiaoma, Taiwan
3. Liu Fang Hua, Kina
3. Shi Xiao Qian, Kina
52. Kotte Karolina, Sverige

Basket, damer
1. USA 
2. Taiwan
3. Australien
4. Sverige

Bordtennis, herrar
1. Xu Xin, Kina
2. Yan An, Kina
3. Fang Bo, Kina
3. Matsudaira Kenji, Japan
33. Andersson Harald, Sverige



Friidrott, 5 000 m, herrar
1. Rybakov Evgeny, Ryssland
2. Chebet Joseph, Uganda 
3. Beamish Hugo, Nya Zeeland
DNF Löfås Henrik, Sverige

Friidrott, 400 m, herrar, försöksheat
1. Chang Pengben, Kina
2. Henriques Anderson, Brasilien 
XD(^)>01-A%i(^.#'&H(M)+)=/1.
7. Svensson Christopher, Sverige

Friidrott. 800 m, herrar
1. Samoei Fred, Kenya
2. Mainy Ahmed, Marocko 
3. Ananenka Anis, Vitryssland
46. Svensson Christopher, Sverige

Friidrott, höjdhopp, herrar, kval
1. Fassinotti Marco, Italien
2. Kynard Erik. USA 
3. Stanys Raivydas, Litauen
12. Frifelt Lundqvist Philip, Sverige

Friidrott, slägga, damer, kval
1. Marghieva Zalina, Moldavien
2. Kondratyeva Oxana, Ryssland
3. Safrankova Katerina, Tjeckien
WD(d%0-(E)4%#!H(75%01-%

Friidrott, höjdhopp, damer, kval
1. Blazej Karolina, Polen 
2. Iljutsenko Anna, Estland 
3. Maresova Oldriska, Tjeckien 
9. Björklund Ellen, Sverige

Friidrott, längdhopp, damer, kval
1. Bauschke Melanie, Tyskland 
2. Agaciak Anna, Polen
3. Deiac Cornelia Ioana, Rumänien
7. Jarder Erica, Sverige

Fäktning, värja, damer
1. Rembi Lauren, Frankrike
2. Kryvtska Olena, Ukraina
3. Shin A Lam, Sydkorea
3. Shimookawa Ayaka, Japan 
19. Barvestad Kinka, Sverige
47. Larsson Maria, Sverige
50. Robertsson Hillevi, Sverige

Fäktning, värja, lag, damer
1. Frankrike
2. USA 
3. Ryssland
12. Sverige

Fäktning, värja, herrar
1. Szenyi Peter, Ungern
2. Marchal Virgile, Frankrike
3. Marzani Raffaello, Italien
3. Herey Anatoliy, Ukraina
36. Harmenberg Karl, Sverige
43.  Lombach Wilhelm, Sverige
72. von Platen Philip, Sverige

Fäktning, värja, lag, herrar
1. Ryssland
2. Frankrike
3. Ungern
15. Sverige



Simning, 50 m bröstsim, damer
1. Chandler Ann, USA 
2. Van Beilen Tera Colleen, Marocko 
3. Lawrence Micah, USA
19. Olofsson Sandra, Sverige

Simning, 100 m bröstsim, damer 
1. Lawrence Micah, USA
2. Sun Ye, Kina 
3. Marshall Samantha, Australien
26. Olofsson Sandra, Sverige

Simning, 50 m fjäril, herrar
1. Phillips Timothy, USA
2. Facchinelli Paolo, Italien 
3. Macedo Marco, Brasilien
33. Larsson David, Sverige

Simning, 100 m fjäril, herrar
1. Phillips Timothy, USA 
2. Shields Thomas. USA 
3. Macedo Marco, Brasilien
27. Larsson David, Sverige

Simning, 50 m bröstsim, herrar
1. Gomes Junior Joao, Brasilien
2. Snyders Glenn, Nya Zeeland 
3. Lima Felipe, Brasilien
31. Åkesson Jesper, Sverige
 
Simning, 50 fritt, herrar
1. Spadaro Lucio, Italien
2. Small Adam USA 
3. Tikhobaev Oleg, Ryssland
37. Åkesson Jesper, Sverige
38. Larsson David, Sverige

Simning, 100 m fritt, herrar
1. Oliveira Nicolas, Brasilien 
2. Feigen James, USA 
3. Shioura Shinri, Japan
33. Larsson David, Sverige
45. Åkesson Jesper, Sverige

Skytte, gevär 50 m, 3 positioner, herrar
1. Gold Campriani Niccolo, Italien
2. Kang Hongwei, Kina
3. Kamenskiy Sergey, Ryssland
5. Andersson Sam, Sverige
23. Webeklint Viktor, Sverige
25. Järpenby, Philip, Sverige

Skytte, gevär 50 m, liggande, herrar, kval
1. Shcerbatsevich Yury, Vitryssland
2. Liu Gang, Kina
3. Cao Yifei, Kina
4. Andersson Sam, Sverige
25. Webeklint Viktor, Sverige
33. Järpenby Philip, Sverige

Skytte, gevär 50 m, liggande, herrar, lagtävling
1. Vitryssland
2. Mongoliet
3. Sverige – Sam Andersson, Philip Järpenby, 
Viktor Webeklint

Taekwondo, damer
1. Hatice Kubra Yangin, Turkiet
2. Laura Urriola Ateca, Spanien
3. Ivett Gonda, Kanada
3. Aziza Chambers, USA
5. Pettersson Johanna, Sverige



Taekwondo, herrar
1. Umut Bildik, Turkiet
2. Steven Barclais, Frankrike
3. Chu Yuanchih, Taiwan
3. Alfonso Victoria Espinosa, Mexiko
9. Sanli Uno, Sverige

Volleyboll, damer 
1. Brasilien
2. Kina
3. Ryssland
14. Sverige

Volleyboll, herrar
1. Ryssland
2. Ukraina
3. Brasilien
14. Sverige

EUC Futsal,  
17-24 juli 2011, Tampere, Finland
Herrar
1. Valencia, Spanien
2. Malaga, Spanien
3. Minho, Portugal
23. Örebro Universitet/Pars FC, Sverige

Student-VM i Terränglöpning,  
14 april 2012, Lodz, Polen
Herrar
1. Touil Abdelmajed, Algeriet
2. Shitira Yuta, Japan
3. Motomura Daichi, Japan
22. Åhwall Andreas, Sverige
X[D(P">I!(E)&.!H(75%01-%
54. Johansson Fredrik, Sverige
DNF. Danielsson Anton, Sverige

Student-VM i Innebandy,  
23-27 maj 2012, Prag, Tjeckien
Damer
1.  Sverige
2. Tjeckien 
3. Finland 

Herrar
1.  Tjeckien
2. Finland
3. Sverige

Student-VM i Taekwondo,  
25-30 maj 2012, Pocheon, Sydkorea
Damer, 53 kg
1. Kim, Sydkorea
2. Libori, Frankrike
3. Tseng, Taiwan och Kang, okänd
5. Sjöman Kivi Jonna, Sverige

Damer, 57 kg
1. Malak, Egypten
2. Tseng, Taiwan
3. Muñoz, Kuba och Chavez, Mexiko
9. Zorko Tina, Sverige

Herrar, 58 kg
1. Cha, Sydkorea
2. Wei, Taiwan
3.Yamada , Japan och Bezci, Turkiet
9. Sanli Uno, Sverige

Herrar, 87 kg
1. Kyo Don, Sydkorea
2. Yaxin, Kina
3. Mehran, Iran och Torres Alcala, Mexiko
9. Olsson Mikael, Sverige



ARKUM
BeIF
BoIF 3 2 3
CCAF 1
COL
ELSA IF 1 1
FIKS 3 4 1 2
GIH IF 4 4 2
GNIF 1
GSIF 2
HAIK 1 2 1
HIFF 2 3
HIFS 2 1
HKIF 2 2 1 1 12
HSIF 5 3
IBK UT 1
IVF
IFA 1 1 1
IFT 1 1 1
IKSU 1 2 3
JSIF 3 5
JÄFIF 2
KAUIF 1 2 1
KC
KIDS 1 1
KIFEN

Statistik – projekt och utbildningar
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KNIF 2
KTH hIF 1 1 7
LIF 3 6 8
LSIF 1 3 2 1 3 2 2
LUGI 2 1 2 2
LARS
LiTHe Sy 1
LiU AIF 
IBK
LiU AIF 
FK
LV 1
MIF 3
MIFS
MIFU 2 1
MOS
NAFFI 1 2 5
NNIF 2 1
PAIF
PARS 3 4 4
PHIS
SFIFF
SIST 1 2 2
SNIF 1
SSIF 5 31 6 1 1
SSKIF
StIF
STIL 1 2 2
StNIF
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TeIF 2 1
UAFS
UARK
UARS 1 2
UJIF
ULS IF 1 2
Upekon 
IF

1

V-Dala 
IF
VGIF
Vic IF
VIF
Vild! 1
VNIF
VSIF 3 3
VUGI 1 3 1 1 5 2
ÖUBJ 1
ÖGIF 1
ÖSIS 5
ÖUIF 1 1

 

Antid
opingt

rä
!

Tr
än

ings
an

sv
ar

ig-
 

utb
ild

ning

SS
M

 lö
pning

Chefs
nät

ve
rk

et

St
yr

els
eu

tb
ild

ning

SS
M

 five
-a-

sid
e (

lag
)

Reg
ionala

 tr
ä!

ar
 

St
uden

tia
den

 (l
ag

)

St
uden

tid
ro

tts
ga

lan

M
otiv

er
an

de s
am

ta
l

SS
M

 am
er

ikan
sk

  

fo
tb

oll (
lag

)

SS
M

 am
er

ikan
sk

  

fo
tb

oll (
lag

)



     ARKUM  Akademiska Ryttarklubben i Umeå    Umeå
     BeIF  Bergskolans Idrottsförening     Filipstad
     BoIF  Bosö Idrottsförening      Lidingö
     CCAF  Carlberg Cavaliers Amerikanska Fotbollförening  Stockholm
     COL  Chalmers Orienteringslöpare     Göteborg
     DSC  Droopy Sports Club      Göteborg
     ELSA IF  Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF   Eskilstuna
     FIKS  Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter   Kalmar
     GIH IF  Gymnastik och Idrottshögskolans Idrottsförening  Stockholm
     GNIF  Gotlands Nations Idrottsförening    Uppsala
     GSIF  Göteborgs Studenters Idrottsförening    Göteborg
     HAIK  Handelshögskolans Idrottsklubb    Stockholm
     HIFF  Högskolans Idrottsförening i Falun    Falun
     HIFS  Högskolans Idrottsförening i Skövde    Skövde
     HKIF  Högskolan Kristianstads Idrottsförening   Kristianstad
     HSIF  Halmstad Studentidrottsförening    Halmstad
     IBK UT  Innebandyklubben Uppsala Teknologer   Uppsala
     IVF   Idrottsvetarnas Förening i Kalmar    Kalmar
     IFA   IF Academ       Malmö
     IFT   Idrottsföreningen Trikiaden     Uppsala
     IKSU  Idrottsklubben Studenterna Umeå    Umeå
     JSIF  Jönköpings Studenters Idrottsförening    Jönköping
     JÄFIF  Jämshögs Folkhögskolas Idrottsförening   Jämshög
     KAUIF  Karlstads Universitets Idrottsförening    Karlstad
     KC   Kampsportcentret      Linköping
     KIDS  Karlskrona Idrottssektion     Karlskrona
     KIFEN  Katrinebergs Idrottsförening     Vessigebro
     KNIF  Kalmar Nations Idrottsförening    Uppsala
     KTH hIF  KTH-hallen Idrottsförening     Stockholm
     LIF   Lillsveds Idrottsförening     Värmdö
     LSIF  Linköpings Studenters Idrottsförening    Linköping
     LUGI  Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening  Lund
     LARS  Lunds Akademiska Ryttarsällskap    Lund
     LARK  Linköpings Akademiska Ridklubb    Linköping
     LiTHe Sy  LiTHe Syra       Linköping

Medlemsföreningar



     LiU AIF IBK Linköpings Universitets AIF Innebandyklubb   Linköping
     LiU AIF FK Linköpings Universitets AIF Fotbollsklubb   Linköping
     LV   LiTHe Vilse       Linköping
     MIF  Medicinarnes Idrottsförening     Stockholm
     MIFS  Mittuniversitetets Idrottsförening i Sundsvall   Sundsvall
     MIFU  Medicinska Idrottsföreningen Uppsala    Uppsala
     MOS  Myggans Orienteringssällskap     Umeå
     NAFFI  Norrköpings Akademiska Förening För Idrott   Norrköping
     NNIF  Norrlands Nations Idrottsförening    Uppsala
     PAIF  Pharmacevtiska Akademiska Idrottsförening   Uppsala
     PARS FC  Pars Football Club Örebro     Örebro
     PHIS  Polishögskolans Idrotts- och Skytteförening   Stockholm
     SIST  Studenternas Idrottssällskap Trollhättan   Trollhättan
     SNIF  Smålands Nations Idrottsförening    Uppsala
     SSIF  Stockholms Studenters Idrottsförening   Stockholm
     SSKIF  Skara Studentkårs Idrottsförening    Skara
     StIF  Stampus Idrottsförening     Helsingborg
     StNIF  Stockholms Nations Idrottsförening    Uppsala
     STIL  Studentidrotten i Luleå      Luleå
     TeIF  Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola Lund
     UAFS  Upsala Akademiska Fäktsällskap    Uppsala
     UARK  Upsala Akademiska Ridklubb     Uppsala
     UARS  Uppsala Akademiska Roddsällskap    Uppsala
     UJIF  UppsalaJuristernas Idrottsförening    Uppsala
     ULS IF  Ultuna Studentkårs Idrottsförening    Uppsala
     Upekon IF  Uppsalaekonomernas Idrottsförening    Uppsala
     V-Dala IF  Västmandlands-Dala Nations Idrottsförening   Uppsala
     VGIF  Västgöta Nations Idrottsförening    Uppsala
     Vic IF  Victoria Idrottsförening     Lund
     VIF   Veterinärhögskolans Idrottsförening    Uppsala
     Vild  Friluftsföreningen vid Linköpings Universitet   Linköping
     VNIF  Värmlands Nations Idrottsförening    Uppsala
     VSIF  Västerås Studenters Idrottsförening    Västerås
     VUGI  Växjö Universitets Gymnastik och Idrottsförening  Växjö
     ÖUBJ  Örebro Universitets Black Jacks Amerikanska Fotbollförening Örebro
     ÖGIF  Östgöta Nations Idrottsförening    Uppsala
     ÖSIS  Östersunds Studenters Idrottssällskap    Östersund
     ÖUIF  Örebro Universitets Idrottsförening    Örebro



Innehåll      

 

Årsredovisning
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-01 till 2012-06-30

Styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse       
       
Verksamhetens art och inriktning       
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.  
 Förbundets ändamål är:       
J(.''(B06=@.(1>0)''45%0$4.=&%'%!(/+.!>(>%(4'A>%0.!>%(51>(3)4'-"=!.41.+.(A'/1+>!1!-.0T( ( (
J(.''(&.!>&.()*&(4.=)0>!.(>%!!.(5%0$4.=&%'T(( ( ( ( ( (
- att inom och utom landet företräda densamma.
       
Väsentliga händelser under räkenskapsåret        
Y(:?0/A!>%'(&.0H(1(4.=5%0$.!(=%>(=%>+%=4B?0%!1!-.0H(A!>%0(,0%'(.00.!-%0.'(7'A>%!'1>0)''4-.+.!(1(`014'1.!4'.>H(
7'A>%!'J7L(1(#5%J.J41>%(1(R?'%/)0-H(7'A>%!'J7L(1(+?3!1!-(1(7')*$&)+=()*&(7'A>%!'1.>%!(3,(d)4?!D

Y(:?0/A!>%'(&.0(>%+'.-1'(1(7)==.0A!15%041.>%!(1(7&%!i&%!H(`1!.D(C%!(45%!4$.('0A33%!(/%4')>(.5(W\(
personer, varav 59 var aktiva idrottare. Bäst lyckades Sam Andersson, Philip Järpenby och Viktor  
Webeklint, som tog brons i det liggande gevärsskyttets lagtävling 50 m. Förbundet har även deltagit i  
följande Student-VM: terränglöpning (Lodz, Polen), innebandy (Prag, Tjeckien) och taekwondo  
(Pocheon, Sydkorea). Damerna vann guld och herrarna brons vid Student-VM i innebandy.

Y(:?0/A!>%'(&.0(-%!)=B?0'(>%'(.!>0.(,0%'(1(>%'('0%,01-.(30)@%$'%'(Aktiva studenter, med stöd från  
Allmänna Arvsfonden.

Y(:?0/A!>%'(&.0(-@)0'(B?0%!1!-4A'5%*$+.!>%(1!4.'4%0(B?0(.''(?$.(=%>+%=4!"''.!(&)4(5,0.(=%>+%=4-
föreningar, bland annat genom införandet av studentidrottens chefsnätverk.

Viktiga externa faktorer som påverkar förbundet
Y(C%!(!".(=)>%++%!(B?0(B?0>%+!1!-(.5(7:J4'?>%'(&.0(&1''1++4(5.01'(-"!!4.=(B?0(B?0/A!>%'H(=%!(?5%0J 
gången pågår under ytterligare två år och utfallet beror förutom på eget medlemsantal och utbildnings-
timmar även på utvecklingen inom andra förbund.

Y(`,0)/+1-.')01%'4(.54$.BB.!>%H(1!B?0.!>%'(.5(.5-1B'%0(B?0(A'/"'%44'A>%!'%0()*&(=1!4$.>%(.!4+.-(
till landets högskolor är faktorer som påverkar våra medlemsföreningars möjligheter till rekrytering  
och verksamhetsstöd.

Y(K_J$)==1441)!%!4(1!4'6++!1!-('1++(A!>.!'.-(B0,!(=)=40%-+%0()*&(`)!$A00%!45%0$%'4(>)=(4)=( 
ifrågasätter idrottens särställning är viktiga frågor för hela idrottsrörelsen.    
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Medlemmar       
! Antal medlemmar är 65 367.       
! Antal föreningar är 65.       

Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:    
       
   2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30
 
Nettoomsättning,  4 872 943  
intäkter inkl bidrag

O!entligrättsliga 3 817 207  
bidrag

Årets resultat  163 340  

Eget kapital  1 016 524  

Soliditet

Antal anställda 

Framtida händelser       
!""#$%&"'())*+"',+-./0*1"%$$"2+3"45)6*1"6788*+"911".::8;+6<9889<":2"=*+9"<;11"./0*+"2+*1>" "
         
!"?*1"',+<19"*.+7:*5<69"./54*+<51*1<8;<1*+<69:*1"5"@4*+5A*"6788*+"911"9++9/A*+9<3"-9085/17/"5"B::<9)9>"
       
!"CD@BE<"5/1*+/9157/*))9"+*617+<67/'*+*/<"F*G17+<H"C7+.8"6788*+"911"9++9/A*+9<"5"B8*2>" " "
       
!"I+-*1*1"8*0"911"',+-;11+9"8,J)5AK*1*/"911"678-5/*+9"*)5150+711"7GK"<1.05*+"6788*+"911"'7+1<;1193" 
)56<78"":24*+69/<9+-*1*1"',+"911"K,J9"0*/",4+*"2)0*+<A+;/<*/"15))"#L"2+"',+"D0+711<)('1*1"7GK"MNOP<1,0*1>"
           
!"Q11"9/19)".1-5)0/5/A9+"6788*+"911"A*/78',+9<3"5/78"-)9/0"9//91"9++9/A*89/A3"<*+45G*3"',+*/5/A<P
6./<69:"7GK"A+.::1+;/5/A>" "
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Resultaträkning   

     NOT  2012-06-30  2011-06-30
     1        
Intäkter      

Summa intäkter     4"962"607  5"310"776

Kostnader      

immateriella anläggningstillgångar      
Summa kostnader     4"835"240  5"254"360

Verksamhetens resultat    127"367  56"416

Resultat från finansiella investeringar      

Resultat efter finansiella poster   163"341  67"747

Årets resultat före fördelning    163"341  67"747



Balansräkning  

Tillgångar     
      NOT  2012-06-30  2011-06-30
Inventarier

       
       
Summa anläggningstillgångar    14"567   48"957
       
       
Kortfristiga fordringar       

Förutbetalda kostnader och upplupna       

       
Kortfristiga placeringar       

       
Kassa och bank 

       
Summa omsättningstillgångar    1"622"936  1"349"357
       
Summa tillgångar      1"637"503  1"398"314
       
       

 
      



Eget kapital och skulder     
      NOT  2012-06-30  2011-06-30
Eget kapital     11    

             
Kortfristiga skulder       

Upplupna kostnader och       

       
Summa eget kapital och skulder    1"637"503  1"398"314
             
       
Ställda säkerheter      inga   inga
Ansvarsförbindelser      inga   inga
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Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.  

Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag 
redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod period-
iseras bidraget över denna period.  

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i idrottsförbundet.

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som idrottsförbundet erhåller från bidragsgivare som är ett

återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

-
derar Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång 

 
 

Aktier och andra värdepapper
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar 

det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning 
till det verkliga värdet.    

Tilläggsupplysningar (noter)
Not 1
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Anläggningstillgångar    

avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livs- 
längden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:    
Datorer    3 år
Kontorsinventarier  5 år

Fordringar          
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

 
O!entligrättsliga bidrag          
       2012-06-30  2011-06-30

Summa       3!817!207  4!456!204
         
         
Gåvor och övriga bidrag       
       2012-06-30  2011-06-30

Summa       524!816   160!000
 
         
Upplysning om förbunds- och övriga externa kostnader    
       2012-06-30  2010-06-30 

Summa       2!574!351  3!019!540 

Not 4

Not 2

Not 3



Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

Medeltal anställda 2012-06-30     2011-06-30  
 
   Antal anställda:  Varav män:  Antal anställda:  Varav män: 

Anställda i Sverige 
i förbundet   
 
   Löner och andra  Sociala kostnader  Löner och andra  Sociala kostnader
   ersättningar:  (varav pensions-   ersättningar:  (varav pensions- 
      kostnader):     kostnader):

Löner och andra        
ersättningar och      ( )     ( )
sociala kostnader  
   
    
   generalsekreterare:     generalsekreterare: 
   
Löner och andra          
ersättningar fördelade
mellan generalsek-
reterare och anställda     
     
    
      
Löner och andra          
ersättningar fördelade
mellan styrelsen m.fl.
och anställda     
             

Not 5



Resultat från övriga värdepapper        
   
       2012-06-30  2011-06-30 

Summa       24!527   25 535

Övriga ränteintäkter och liknande poster        
 
       2012-06-30  2011-06-30 

Summa       11!527   2 611 
          

          
Inventarier och verktyg         
 
       2012-06-30  2011-06-30  

Årets investeringar        0
Utgående ackumulerade anska"ningsvärden  290!174   290!174

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -275!607  -241!217
Bokfört värde      14!567   48!957

          
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

       2012-06-30  2011-06-30  

Summa       178!714   126 080 

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9



Kortfristiga placeringar        
     
     2012-06-30   2011-06-30  

Utgående bokfört värde   719!787    695 260 

Förändring av eget kapital        
           
     Balanserat kapital  Totalt eget kapital  

Utgående balans   1!016!525   1!016!525   
      

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      
  
     2012-06-30   2011-06-30 

Summa     392!806    327 760    

Not 10

Not 11

Not 12
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Org.nr 817600-7147
 
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund för räkenskapsåret  
2011-07-01 - 2012-06-30.
 
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger  
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och general- 
sekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga  
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att  
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att  
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är  
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvär- 
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
våra uttalanden.
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Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i  
.++.(564%!'+1-.(.54%%!>%!(06''514.!>%(/1+>(.5(B?0/A!>%'4(#!.!41%++.(4'6++!1!-(3%0(Q<;QJ<ZJX<()*&(.5(>%44(
#!.!41%++.(0%4A+'.'(B?0(,0%'(%!+1-'(,040%>)514!1!-4+.-%!D(:?05.+'!1!-4/%06''%+4%!(60(B?0%!+1-(=%>(,040%>)J
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för förbundet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens och generalsekreterarens   
förvaltning för Sveriges Akademiska Idrottsförbund för räkenskapsåret 2011-07-01 - 2012-06-30.
 
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska 
föreningar och mot förbundets stadgar.
 
Revisorernas ansvar 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller generalsekreteraren är ersättningsskyldig mot förbundet. Vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller generalsekreteraren på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller förbundets stadgar.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Uttalanden
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret.



BIR  Breddidrottsrådet
CBM  Centrum för bredd- och motionsidrott
DF  Distriktsidrottsförbund
EC( ( KU%$A'15$)==1''I(N4'"0%+4%O
EUC  European University Championship
EUSA  Europeiska studentidrottsförbundet
FISU  Internationella studentidrottsförbundet
GA  General Assembly (förbundsmöte)
LOK-stöd Lokalt aktivitetsstöd
MSAIF Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund
NAF  Norrlands Akademiska Idrottsförbund
NBM  Nätverk för bredd- och motionsidrott
NNU  Nordic Network University Sports (Nordiskt nätverk för studentidrott)
RF  Riksidrottsförbundet
SAIF  Sveriges Akademiska Idrottsförbund
SDF  Specialdistriktsförbund 
SF  Specialidrottsförbund
SFS  Sveriges Förenade Studentkårer
SISU  Svenska idrottsrörelsen studieförbund
SkAIF  Skånes Akademiska Idrottsförbund
StAIF  Stockholms Akademiska Idrottsförbund
SVEBI  Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning
VAIF  Västsveriges Akademiska Idrottsförbund
UAIF  Upplands Akademiska Idrottsförbund
Universiad Världsspel för studenter
ÖAIF  Östra Sveriges Akademiska Idrottsförbund 

Benämningar och förkortningar
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