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Ordföranden har ordet
Johanna S:t Clair Renard
SAIF:s ordförande
Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
Ingen generation har haft bättre förutsättningar än
vi. Sommarstuga, semester och utlandsresor är ofta
självklarheter. Varför mår vi då så dåligt? För det visar
statistiken att vi gör. Kan det bero på våra ambitioner
och förväntningar på hur saker ska vara?
När jag ser tillbaka på vad som hänt inom studentidrotten i år så inser jag att vi verkligen utvecklas
och blir en del av vardagen för ﬂer och ﬂer av landets
studenter. Studenter är en grupp som har fördelen att
kunna välja ambitionsnivå på sitt idrottande. Många
byter ofta ort, vänner och kan prova något nytt.
Handslagssatsningarna för att utveckla föreningarna
och locka nya medlemmar har involverat drygt 3 700
studenter. Dessutom har en pilotsatsning på komigång-projekt runt om i landet attraherat ett 60-tal
studenter att utmana sig själva och må bättre genom
fysisk aktivet.
Vårt internationella arbete har verkligen burit frukt.
Fler studenter har tävlat i både Student-VM och Universiader (världsspel för studenter) än tidigare år. Vårt
samarbete med ﬂera specialidrottsförbund är där en
viktig länk. Vid Vinteruniversiaden i Turin slog vi nytt
deltagarrekord för den svenska truppen, som vann ett
guld och två brons. I den här boken kan du läsa om
hur en av curlingtjejerna upplevde arrangemanget.

Även på hemmaplan ser vi att våra evenemang är attraktiva, men med early adopters, personer som snabbt
anammar nya trender, som målgrupp går det aldrig att
luta sig tillbaka. Förnyelse är ett måste.
Våra styrelsemöten sprudlar ofta av idéer och saker vi
vill genomföra. Den trånga sektorn är tid och pengar.
Pengar ﬁnns faktiskt för tillfället genom Idrottslyftet
(tidigare Handslaget), regeringens speciella satsning
på ungdomsidrotten. SAIF har drygt 1 200 000 kr att
tillgå och dela ut till våra föreningar. Läs mer om det
som redan realiserats och fundera på hur du vill att din
egen förenings framtid ska se ut.
Jag är stolt över den utveckling som studentidrotten
gjort och det stora utbud i form av utbildningar, tävlingar och inspiration som vi ger. Denna bok är verkligen ett kvitto på det. Till dig som student vill jag
säga: Studietiden är unik på många sätt, så glöm inte
att ha kul på vägen. Engagemang inom föreningslivet
är ofta värdefullt i ett CV samt att det är galet kul.
Sänk dock ambitionsnivån i din vardag och våga slarva
ibland. Livet blir lättare och så mår vi bättre.
Med önskan om ett härligt idrottsår!
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Förbundsmötet 2006 – Vårt första möte med SAIF
Gustaf Bohman
Lillsveds IF
Jag heter Gustaf Bohman är 21 år och studerar till
idrottspedagog på Lillsveds Idrottsfolkhögskola. När
det beslöts att jag och Karin från Lillsveds IF skulle åka
till Eskilstuna på SAIF:s förbundsmöte hade vi ingen
aning om vad som väntade. Vi hade ingen aning om vad
SAIF var eller vad de gjorde, ingen av oss i LIF-styrelsen
visste. Men vi hade ju fått en inbjudan och tyckte att
vi skulle skicka två representanter, så det blev jag och
Karin. Vårt mål med resan var att ta reda på vad SAIF
är för något samt att visa alla som kom till Eskilstuna
vilka vi från LIF är. Vad jag hade hört så hade inte LIF
tidigare deltagit på SAIF:s förbundsmöte.
Vi försökte höra oss för lite hos våra lärare om SAIF,
men blev inte mycket klokare. Klockan halv sex på
morgonen en fredag i oktober satte vi oss i Karins bil
och körde ner mot Eskilstuna. Väl framme checkade
vi in, men beslöt oss för att äta frukost på McDonald’s,
då vår ekonomi inte räckte till för hotellfrukosten. När
vi var färdiga gick vi åter till hotellet för att vänta på
att det hela skulle börja. Till vår glädje upptäckte vi
att det fanns en bar med gratis mjukglas och strössel i
mängder. Vi var dock inte de enda som upptäckt detta,
vilket kanske var anledningen till att den mestadels
stod igenbommad resten av helgen.
Till slut satte det hela igång med en föreläsning om
marknadsföring där målgruppen var unga människor.
En intressant föreläsning som sedan följdes upp av
workshop efter lunch där vi skulle diskutera hur man
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kan arbeta i idrottsföreningar för att nå ut till studenter.
Tiden gick fort och snart var det dags för middag. Inte
mycket klokare på vad SAIF var för något så gick vi och
avnjöt middagen. Senare på kvällen besökte vi relaxavdelningen, där vi ﬁck en stunds avkoppling innan vi
gjorde som många andra och gick till Klubb Gung i
källaren till Eskilstunas kårhus. Där ﬁck vi utmärkta
möjligheter att knyta kontakter med andra studentidrottsföreningar och jämföra deras arbete med vårt.
På lördagen började själva förbundsmötet. En presentation av ELSA och SAIF gjordes före lunch och
nu började jag förstå vad SAIF är för något och vad
de faktiskt gör. Efter lunch gick vi igenom verksamhetsplanen för 2006-2008. Vi fortsatte sedan i diskussionsgrupper för att komma med förslag och ändringar
i verksamhetsplanen. Jag kände att nu hade jag helt
plötsligt full koll på SAIF, jag kunde till och med
namnen på de ﬂesta som jobbar där. Men innan diskussionerna var slut så hade jag redan börjat fokusera
på den fysiska aktiviteten som vi skulle få ägna eftermiddagen åt. Man kunde välja mellan frisbeegolf eller
handikappidrott, jag valde det sistnämnda. Det bjöds
på rullstolsbasket, boccia och goalball. Veckan innan
hade vi haft handikapptema på Lillsved hela veckan så
att få snurra runt i rullstol igen tyckte jag var riktigt
kul, fast det är kul så länge man fortfarande kan ställa
sig upp efteråt. Det är trots allt ingen leksak.
På kvällen var det bankett med fyra långbord och
festligheter i olika former. Bland annat uppträdde en
väldigt underhållande komiker. Det blev en lång men
mycket rolig och händelserik kväll med många knutna
kontakter.

Rullstolsbasket – kul så länge man kan ställa sig upp efteråt, tycker Gustaf Bohman.

På söndagen inleddes förbundsförhandlingarna klockan
nio. Många kom in och satte sig med trötta ögon efter
en sen bankett. Motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och val av styrelse stod på dagordningen.
Som mötesordförande hade vi ingen mindre än Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson. Förhandlingarna gick snabbt och smärtfritt och när det
hela var över var det bara till att tacka för sig, äta lunch
och ta lite glass från glassbaren en sista gång.

Sedan satte jag och Karin oss i bilen med positiva
minnen från vårt första möte med SAIF, som vi nu
vet står för Sveriges Akademiska Idrottsförbund och
sysslar med studentidrott och anordnar Studentiaden
bland mycket, mycket annat. Upplägget under helgen
tycker jag var riktigt bra och roligt. Det var kul att
träﬀa andra idrottsföreningar och se hur de jobbar och
jämföra likheter och skillnader eftersom vi har så olika
förutsättningar. På Lillsved är alla som går på skolan
med i föreningen, vilket innebär att vi har ungefär 100
medlemmar. Vi får nyttja skolans idrottshallar från
klockan fyra på eftermiddagen till åtta på morgonen
nästa dag, varje dag. Vår huvudsakliga uppgift är att
kunna erbjuda olika gruppaktiviteter varje dag samt
olika turneringar och tävlingar på helgerna.
Genom vår resa till Eskilstuna ﬁck vi lära oss om SAIF,
träﬀa andra idrottsföreningar och ﬁck med oss massa
idéer om hur vi kan utvecklas i vårt arbete i vår styrelse
och förening. Jag vill avsluta med att tacka SAIF och
ELSA för den väl genomförda helgen i Eskilstuna.

Karin Mattsson, Riksidrottsförbundets ordförande.
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Guld, autografer och japaner på
Student-VM i innebandy
Joel Ekdal
Världsmästare från Hässelby SK IBK
Kan ett Student-VM-guld räknas som ett riktigt
VM-guld? Nja, säger vissa. Nej, säger de ﬂesta. Som
vinnare av Student-VM vill man såklart att det ska
räknas som ett riktigt VM. Men jag har förståelse för
dem som inte håller med. Det främsta argumentet är
givetvis att det i ett världsmästerskap, oavsett sport,
borde bjudas på världens bästa spelare. I årets StudentVM kan jag personligen räkna till två spelare, kanske
tre, som jag skulle säga tillhör världstoppen. Men å
andra sidan – hur många av världens bästa spelare är
med i hockey-VM? Med ett pågående Stanley Cupslutspel får förbundskaptenerna hoppas på att de bästa
åker ut tidigt. Men när de bästa väl blir utslagna och
är tillgängliga för landslaget tackar hälften nej av olika
skäl. Min poäng är att det är svårt att sätta ett ﬁnger
på vad som är ett riktigt VM-guld. Kanske räcker det
faktum att det faktiskt heter Student-VM för att det
ska räknas bort?

Sverige vann Student-VM i innebandy i Schweiz 2006.
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Hur som helst. Till Schweiz ﬁck jag följa med. Tankegångarna före avresan var minst sagt spända. De ﬂesta
spelare var välkända och tongivande i sina respektive
elitserieklubbar. Jag, däremot, var en division-1-spelare,
nyss omskolad till back och med främsta merit ett S:t
Erikscup-guld för B-juniorer. Nervositeten var med
andra ord befogad.
Vi ankom till Bern sent och efter uppgång kl. 07:15 var
det ett trött svenskt lag som laddade för första matchen
mot Slovakien. Men efter en morgonpromenad, träning och matchgenomgång såg allt bra ut. Matchen
började trögt med nykomponerade femmor och spelet
kanske gick lite väl långsamt. Men 13-0 ﬁck vi trots allt
med oss till slut.
Nästa dag väntade både Japan och Schweiz. Vi hade
sett dem möta varandra dagen innan och blev uppriktigt sagt imponerade av båda lagen. Japan är vanligtvis
inget lag att bli imponerad av, men det elitserielag som
börjar springa lika mycket som japanerna gjorde kan
räkna med många vunna matcher. Samtidigt är det tyvärr så att bristerna i teknik och passningar är så fatala
att det inte blir några vunna matcher för asiaterna, löpviljan till trots. I alla fall inte ännu... Vi vann förresten
med 26-0 och jag ﬁck äran att smälla in 6-0-målet.
Den andra dagens gruppspel slutade alltså med gruppﬁnal mot Schweiz. Samtidigt som Student-VM spelades
var det Euro Floorball Tour där de ”riktiga” landslagen
spelade. Alla lag hade där sina bästa möjliga trupper
bortsett från Schweiz. Ett Student-VM på hemmaplan
och en hög andel studenter bland de landslagsaktuella

Efter en jämn match drog Joel och hans landslagskollegor till slut det längsta strået och vann sista gruppspelsmatchen mot Schweiz med 8-7.

spelarna gjorde att förbundskaptenen för det schweiziska studentlaget ﬁck ta ut sin trupp först. Hade
Sveriges studentkaptener haft samma villkor hade jag
med all säkerhet inte varit med i Bern, än mindre suttit
här och skrivit den här texten. Så jag ska inte klaga.
Snarare var det otroligt roligt att få möta Schweiz med
bästa möjliga studentlag. Seger skulle innebära tjeckiskt motstånd i semiﬁnal medan förlust skulle ge oss

Finland. Det brukar ju sägas att alla lag ska besegras
på vägen mot ett guld. Men att möta Finland i semiﬁnal var deﬁnitivt ingen dröm. Publiken bjöds på ett
hejdundrande spel, chanser stup i ett och massor av
kanonmål. Ledningen turades vi om att ha, men vi
drog till slut det längsta strået och vann med 8-7.
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Så blev det alltså semiﬁnal mot Tjeckien. Det är svårt
att beskriva matchen i efterhand för er som inte var
närvarande. Mot Finland kontrade Tjeckien in samtliga sina mål. Vi ville inte hamna i samma fälla och
valde därför att tänka extra mycket på defensiven. Vi
tänkte nog lite för mycket. Vår defensiv resulterade
i att oﬀensiven blev lidande. Och när vi kom på det
och började tänka framåt så resulterade det givetvis
i tjeckiska kontringar. Vips, så stod det 1-4 med 10
minuter kvar och den hemska tanken att vi skulle
missa ﬁnalen började nog gro hos många spelare. Men
förbundskapten Stefan Edberg började toppa och en
vändning av högsta klass var senare ett faktum. Pang,
pang, pang, pang – sorti Tjeckien.
Så nådde vi slutligen vårt mål. En VM-ﬁnal mot antagonisterna Finland inför en fullsatt arena. Respekten
var stor, men ﬁnnarnas respekt för oss var total. Att
Sverige på herrsidan hittills har vunnit samtliga ”riktiga” VM som spelats måste ha givit Finland det största
lillebrorskomplexet någonsin. Trots stora ledningar
och bra spel kan de inte vinna. Det är nästan att man
börjar misströsta med dem.
I Student-VM-ﬁnalen 2006 var det dock inget snack.
En första period som förbundskaptenen Edberg ansåg
var ”en av de bästa jag sett”, en andra period med total
kontroll och en tredje period med utökad ledning, och
där samtliga avbytare tilläts spela. 11-4 blev det till slut
och på segerbanketten senare på kvällen gjorde ﬁnnarna klart att festa, det var de bättre på. Men innebandy? Där har de inget att hämta.
Något man minns mest så här i efterhand är japanernas kärleksförklaring till oss efter ﬁnalen. De var
desperata efter våra matchtröjor, uppvärmningströjor,
8

Sveriges studentlandslag i innebandy jublar efter upphämtningen
mot Tjeckien i semiﬁnalen.

svettband och så vidare. Och som de ropade efter
Johan Anderson. Han var som Ronaldinho för dem
och ett hett stoﬀ för autografjägarna. Det var rätt skojigt att se faktiskt.
Jag är verkligen glad över att få ha upplevt ett sådant
här äventyr. Speltid ﬁck jag så det räckte. Jag spelade
samtliga matcher i gruppspelet, två perioder mot
Tjeckien och sista sex-sju minuterna i ﬁnalen – betydligt mer än jag hade hoppats på. Ett Student-VM kan
verka pluttigt för många, men inte för mig. Och kul
hade jag deﬁnitivt!
Slutligen, Matthias Hofbauer. Vilken lirare. Mot oss
var det han som styrde och ställde. Finnarna satte
punktmarkering på honom från början till slut. Den
teknik och det spelsinne Hofbauer visade prov på ser
man inte hos många svenska spelare. Inte ett felpass
någonstans. Det är synd att pengarna inom innebandyn inte ligger på samma nivå här hemma som i
Schweiz. Hade så varit fallet hade Matthias Hofbauer
kommit hit och tagit plats i vilket lag som helst.

Elsor blev tidningsmakare inför Studentiaden
Caroline Runius, ELSA
Maria Andersson, ELSA
Klas Bringert, SAIF:s styrelse
TCO:s tidning Studentliv har varit huvudsponsor
för Student-SM i snart tio år. En del av samarbetet
innebär att SAIF får annonsutrymme i tidningen.
Redan inför Studentiaden i Uppsala 2006 väcktes idén
om att utöka denna exponering genom en hel bilaga
om Studentiaden. Startsträckan för att få igång projektet var dock längre än beräknat, så i januari 2006
lades idén på is. Hellre ingen tidning alls, än en som
inte är riktigt genomarbetad, tänkte vi.
Under hösten 2006 gjordes ett nytt försök och i början
av april 2007 damp den färdiga tidningen ned i brevlådan hos 98 000 studenter. Ytterligare 2 000 exemplar
delades ut till Studentiadens sponsorer, samarbetspartners och deltagare, samt till SAIF:s medlemsföreningar. Studentlivs totala upplaga är på över 200
000 exemplar, men för att spara pengar och papper,
skickades bilagan bara till studenter under 25 år.
Att göra en tidning är både ett hantverk och en kamp
med tid och pengar. Under ledning av Klas Bringert
från SAIF jobbade en grupp informationsdesignstudenter i Eskilstuna helt ideellt vid sidan av studierna
med att fylla tidningen med intressant och snyggt
innehåll. Frick Media, som också ansvarar för Studentlivs annonsförsäljning sålde annonser. Givetvis
bidrog också arrangörerna i Karlstad med en hel del
material.

− Eftersom vi i stort sett ﬁck bestämma innehållet och utseendet helt själva, blev arbetet betydligt mer spännande
än om vi haft en massa fasta ramar att hålla oss till. Personligen kände jag ett minst lika stort engagemang för det
här projektet, som för andra uppdrag som jag får betalt
för att göra. Vi jobbade väldigt fritt och hade kul under
tiden, berättar textdesignstudenten Maria Andersson,
26, som både jobbade med layout, graﬁsk form och
som reporter.
Maria läser sitt sista år på informationsdesign med
inriktning mot textdesign vid Mälardalens högskola i
Eskilstuna. Efter examen hoppas hon på ett jobb som
skribent eller som tidningsmakare. Under hösten 2007
gör hon praktik på tidningen ToppHälsa, för att vidga
vyerna och prova på så mycket som möjligt inför framtida mer långvariga jobb.
– Idrott är både kul och nödvändigt för att må bra. Om
vi med hjälp av en tidning kan inspirera andra att röra
på sig, genom att komma iväg på en rolig helg och träﬀ a
nya människor, är det kanon!
Det bästa med projektet tyckte Maria var lagarbetet.
– När man är några stycken kan man bolla idéer med
varandra och vi kunde alla bidra med olika saker för
att få ihop tidningen. Jag kände mig stolt när det hela
var färdigt. Särskilt roligt var det att intervjua Anna
Lindberg.
Men allt var inte bara en dans på rosor. Hårt arbete
och en viss stress dagarna före deadline, är något man
får räkna med i tidningsbranschen.
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– So
Som alltid var det stressigt de sista dagarna
före deadline, samtidigt blev jag väldigt fokuserad och vi ﬁck faktiskt väldigt mycket gjort
und
under slutredigeringen. Dessutom blev vi som
grup
grupp ordenligt sammansvetsade. En paus med
en rrejäl middag på en kinarestaurang ﬁck oss
att orka de sista timmarna.
Ma
Marias klasskompis Caroline Runius har
un
under hösten 2007 läst en kurs inom innovat
vation och projektledning och försöker nu
förbereda sig så gott det går inför examen
för
oc
och arbetslivet.
– Projektet med Studentiaden-bilagan var
vä
väldigt lärorikt och spännande. När man ska
” fföda fram” en tidning med en så liten redaktion som vi var, får alla vara med på det
da
m
mesta. Allt från möten med Studentliv och
framtagning av en mall, till skrivande och
fr
kkorrektur. Det var häftigt att se ett proﬀ sigt
rresultat i 100 000 exemplar och inse att det
vvar vi som åstadkommit det. Kul att se att
m
man har lärt sig något under studierna!

Studentiaden-bilagan innehöll bland annat en reseberättelse av HKIF
från Studentiaden 2006, ett korsord och en stor intervju med värmländskan, studenten och simhopperskan Anna Lindberg.
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Caroline har också fått inse den hårda
C
vägen att det nästan alltid blir tight med
tiden i ett projekt som detta.
– Hur mycket man än planerar och räknar
med det oförutsedda, så sitter man alltid
sent kvällen före deadline. Man tömmer
sig på energi under ett sådant här projekt,
eftersom att man vill lämna över en så bra
tidning som möjligt.

Förutom 100 000 tryckta exemplar publicerades bilagan också som ett bläddringsbart e-magasin på studentidrott.se och som PDF för utskrift. Initiativet har
fått positiva reaktioner och SAIF:s styrelse har beslutat
att aktivt verka för att en tidning tas fram även inför
Studentiaden 2008. Förslagsvis i samarbete med ideellt
arbetande studenter från Karlstad Studentkårs tidning
Citrus.
– Vid förbundsmötet i Eskilstuna hösten 2006 efterfrågades att tidningen Studentidrott skulle återupplivas.
Vi i styrelsen ser bilagan som ett steg i rätt riktning och
hoppas att även kommande Studentiaden-arrangörer
2009 och framåt, kan hitta former för att ta fram en bilaga i samarbete med en studenttidningsredaktion, säger
Klas Bringert från SAIF:s styrelse.
Fakta/kuriosa
• Studentliv utkommer med 5 nummer per år och når
ut till alla Sveriges studenter som erhåller studiebidrag från CSN (drygt 200 000 studenter).
• Studentiaden-bilagan omfattade 16 sidor, varav
knappt hälften av sidorna utgjordes av annonser.
• Bilagan producerades helt ideellt av fyra informationsdesignstudenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna, under ledning av Klas Bringert från SAIF.
• Omslagsbilden är tagen av ELSA-supportern Joseﬁne Liljeborg under en lerig mixed-fotbollsmatch
mellan ELSA och GSIF under Studentiaden 2006.
Tre av fem redaktionsmedlemmar ingick i ELSA:s
lag och matchen slutade 6-1 till GSIF.
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Om att avslöja en hemlighet
– SAIF:s internationella kraftsamling
Josef Åhman
Projektledare
SAIF sitter på Idrotts-Sveriges kanske bäst bevarade
hemlighet. Hemligheten stavas Universiaden och är
världens största idrottsevenemang efter Sommar-OS
och fotbolls-VM. Sommaruniversiaden lockar drygt
8 000 deltagare från 150 länder, avgörs i 15 olika idrotter,
följs av 2 000 ackrediterade journalister och tv-sänds
i ett 50-tal länder. Vinteruniversiaden är mindre, men
lockar ändå 2 500 deltagare från 50 länder.

För personlig del har det även inneburit att jag förverkligat en sann idrottsdröm – att komma före en
OS-guldmedaljör (jag ﬁck nämligen äran att prata
före Anders Gärderud på en samling för friidrottslandslaget där SAIF var med och informerade). Vissa
förbund hade SAIF redan goda relationer till, men i
andra fall har nya kontakter knutits, vilket inte bara
gynnar Universiaddeltagandet utan också studentidrotten i stort.

Att ha en sådan stor hemlighet skulle kunna vara väldigt kul. Om det inte var så att SAIF inte vill att det
ska vara någon hemlighet. Tvärtom vill vi att Universiaden ska vara lika känd i Sverige som den är i många
andra länder. Universiaden är ett perfekt tillfälle för
alla svenska idrottare som vill få mästerskapsrutin och
förbereda sig inför VM och framför allt OS.
Därför sjösatte SAIF:s styrelse projektet Internationell
kraftsamling under 2006. Den bärande tanken var att
jobba mer strategiskt och långsiktigt i kontakterna
med specialidrottsförbunden, för att sprida kunskap
och öka antalet deltagare i Universiaden. Ett trumfkort var även att SAIF den här gången lockade med ett
ekonomiskt bidrag om förbunden förband sig att delta
i två Universiader på rad.
Arbetet har inneburit en hel del spännande möten, eftersom vi träﬀat förbundskaptener och sportchefer för
de ﬂesta idrotter som ingår i Universiadprogrammet.
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Den svenska truppens inmarsch vid Vinteruniversiaden i Turin.

Projektet löper över fyra år, just eftersom vi ville satsa
på långsiktighet och eftersom det tar tid att bearbeta
så många idrotter (totalt 23 st), som i sin tur ska sprida
budskapet inom sina organisationer och få med tävlingarna i sina långtidsplaneringar. Men glädjande
många nappade oväntat fort. Till Vinteruniversiaden i
Turin, som avgjordes i januari 2007 och var den första
Universiaden sen projektet inleddes, hade vi avtal
med sex idrotter om deltagande både 2007 och 2009,

vi hade totalt åtta idrotter representerade och vi slog
svenskt deltagarrekord (80 personer, vilket var en fyrdubbling jämfört med 2005). Att Sverige sedan vann
ett guld och två brons var en trevlig bonus.
Vi har dessutom mycket goda prognoser inför Sommaruniversiaden i Bangkok 2007, med stort intresse från
Simförbundet, Fäktförbundet, Volleybollförbundet
och Friidrottsförbundet. Det gäller dock att inte slå sig
till ro med detta utan fortsätta på den inslagna vägen.
Nu gäller det att både vårda de relationer vi byggt upp
och fortsätta arbetet för att få med oss ﬂer idrotter.

Några citat från deltagarutvärderingen
Helhetsintrycket från Vinteruniversiaden i Turin
– Otrolig upplevelse!
– Ett minne för livet!
– Grymt roligt evenemang!
– En jätteupplevelse helt klart!
Bland det roligaste jag varit med om.
– Kul att träﬀa så många olika sporter och att
alla ändå har något gemensamt!
Vilka är de främsta skälen att
delta i en Vinteruniversiad?
– Träﬀa studerande från hela världen,
känns verkligen som ett OS för studerande.
– Gemenskapen, stämningen,
helheten av evenemanget.
– Kul att få träﬀa andra idrottare som också studerar.
– Att representera Sverige och upplevelsen.
– Roligt, erfarenhet, upplevelse.
– En fantastisk möjlighet!

Som ett led i arbetet med att marknadsföra Universiaderna
lanserades även ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas till
förbundskaptener, sportchefer, ordförande, chefstjänstemän och
potentiella deltagare i aktuella idrotter.
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Vinteruniversiaden – mitt första riktiga curlingäventyr

Sigrid Kamp
Så var det äntligen dags för mig att få dra på mig en
landslagströja med mitt eget namn på och representera Sverige i ett mästerskap. Tillsammans med min
syster, Hedvig Kamp, och tjejerna från Skellefteå,
Stina Viktorsson och Maria Wennerström, skulle jag
ta mig an lag från hela världen i Vinteruniversiaden
i Turin 17-27 januari 2007. Hur stort det skulle vara
att spela en Universiad hade jag ingen aning om. Att
vi varken hade reserv eller coach med oss talade sitt
tydliga språk, samtidigt som vi ﬁck höra att det enda
som skiljer en Universiad från ett OS är det mediala
arrangemanget.
Det visade sig att det inte bara var vi som åkt dit utan
att veta vad som väntade. Flera andra atleter vi pratade
med trodde att motståndet skulle vara lättare – bland
andra hockeykillarna från Storbritannien, som kom
sist med en målskillnad på 3-69… 2 500 atleter deltog
i Turin och cirka 80 av dem kom från Sverige. Det om
något gav oss perspektiv på att det faktiskt var något
stort vi var med om. Alla länder var dock inte lika
ovetande, curlinglagen från USA hade poliseskort vart
de än åkte och livvakter som följde varje steg. Utan
någon press hemifrån började det inför första matchen
kännas riktigt bra att vara på plats.
Vi var alla spända på hur det skulle fungera att spela i
ett för tävlingen ihopsatt lag. Första matchen mot USA
var trevande till en början, men förvånansvärt fort
hittade vi varandra och spelet. Segern var ett faktum.
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I andra matchen ställdes vi verkligen på prov när vi
hamnade i ett stort underläge mot Kina med 1-6. Vi
beslöt att spela på och med en tagen etta och två stulna
treor hade vi plötsligt vunnit matchen! Det var en
enorm känsla att redan i vår andra match tillsammans
kunna åstadkomma en vändning på det sättet.

Sigrid Kamp in action på Vinteruniversiaden i Turin.

Killarnas matcher kunde vi tyvärr inte följa så mycket,
eftersom hallen låg 45 minuter från OS-byn där vi
bodde. Vi ﬁck information om hur det gick för dem
via en svensk konståkningstjej som bodde tillsammans
med oss men när Viktor Kjäll drabbades av en stor
allergisk reaktion tog det ett tag innan nyheten hann
fram. Tyvärr blev inte Viktor bättre, utan han tvingades bryta och ta sig hem till Sverige innan tävlingen
var avslutad. Trots förlusten av en spelare lyckades killarna ta brons, en enorm prestation.
Eftersom vi inte kunde följa killarna såg vi till att
titta på de andra idrotterna när vi inte själva spelade.
Många andra idrotter låg betydligt närmare byn och

Skidskytten Johan Hagström på vallen.

Team Surprise från Landvetter
vann teamåkningen.
Sverigeklacken visade goda kämpatakter i Turin.

vi hann med att följa Sverige i både konståkning och
teamåkning. Gemenskapen mellan idrottarna som var
där var enorm, alla hejade på varandra och bjöd till,
både mellan idrotter och mellan länder.
SAIF, Sveriges Akademiska Idrottsförbund, gjorde ett
fantastiskt jobb med att arrangera vår vistelse i Italien.
Lagen ﬁck varsin attaché som körde oss överallt och
ställde upp med det mesta. Tjejernas attaché, Silvia,
ﬁxade dessutom med mat och kollade upp tider och
glömda nycklar med mera. Alla problem som uppstod
tog SAIF hand om utan att blinka och de måste ha
jobbat otroligt hårt för att allt skulle rulla på så bra
som det gjorde under veckan.

Att få spela curling på mästerskapsis är en otrolig
känsla. Att dessutom vara i en arena med publik som
skriker på en är som att leva i en dröm. Vi hade alla
förutsättningar för att spela riktigt bra curling och det
var viktigt eftersom vi aldrig spelat tillsammans förut.
Jag hoppas att Sverige och Curlingförbundet förstår
vilken chans det är för svenska idrottare att delta i Universiaden som ett steg mellan junior och senioridrott.
2009 går den i Kina och då hoppas jag få chansen att
spela igen och förhoppningsvis spela hem medaljer till
Sverige, eftersom vi snubblade på mållinjen i semiﬁnalen mot Canada och inte lyckades ladda om till
bronsmatchen. Hela svenska curlingtruppen var slående överens om att det här, det ska vi göra om!
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KSIF ger sola i Karlstad en chans till
Sandra Sundbäck
Projektledare KSIF
Den 17-19 maj 2007 arrangerades Sveriges största studentidrottsevenemang – Studentiaden i Karlstad. Som
arrangör stod Karlstad Studenters Idrottsförening (KSIF)
och Sveriges Akademiska Idrottsförbund tillsammans
med Karlstads universitet och Karlstad kommun.
När vi i KSIF i mars 2006 ansökte om att som första
förening stå som ensam arrangör för Studentiaden såg
vi en stor möjlighet att lyfta fram vår förening, visa
upp Karlstads universitet som ett idrottsuniversitet
samt visa upp Karlstad som studentstad. Efter två år
i Uppsala (2005-2006) ﬂyttade således Studentiaden
till Karlstad inför 2007 och 2008. Under tre intensiva
dagar träﬀades studenter från hela landet för att tävla i
Student-SM i innebandy, fotboll, beachvolleyboll, badminton, bordtennis och streetbasket. Helt nya grenar
för året var Student-SM i bordtennis och streetdance.
Tyvärr ﬁck dock Student-SM i streetdance ställas in på
grund av bristande intresse.
Nytt för i år var att det förutom Student-SM-tävlingar
arrangerades ett stort gruppträningskonvent i samarbete med The Academy och ett danskonvent med ﬂera
spännande namn. Bland annat kom Jennie Widegren
och Filmon Michael från Bounce till konventet. Båda
konventen var mycket välbesökta och deltagarna var
supernöjda. Utöver detta bjöds deltagarna på invigningsceremoni, som visserligen ﬁck ﬂyttas inomhus på
grund av dåligt väder, men som innehöll en pampig inmarsch à la OS-invigning och ett anförande av svensk
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friidrotts tidigare förbundskapten Ulf Karlsson. Ulf
talade under devisen ”Idrott går ut på att vinna, men
handlar om att förlora”. Efter dessa visdomsord var
Studentiaden i full gång.
Tävlingarna höll mycket hög klass och det bjöds på
många spännande matcher. De många inomhussporterna klarade sig undan regnskurarna, däremot var det
riktigt kämpigt för beachvolleybollen och fotbollen,
som ﬁck spela de ﬂesta av sina matcher i hällande spöregn vid Sundsta. Men Karlstad bjöd ändå på många
varma minnen för de tävlande. Fredagskvällens fest på
Nöjesfabriken var deﬁnitivt en av helgens höjdpunkter.
Där underhöll Karlstadbandet Starboys med den
äran. Jublet tog aldrig slut och den hänförda publiken
klappade in så många extranummer att Starboys till slut
inte orkade mer! Efter att ha haft riktig otur med vädret
torsdag och fredag kom så äntligen solen på lördagen
och ﬁnalerna lockade en hel del publik. Under prisceremonin fanns Mattias Johansson och Thomas Rhodin
från Färjestads BK med som prisutdelare.
Organisationen bestod av en anställd projektledare,
som också var kontaktperson för hela arrangemanget.
Projektledaren, som sedan tidigare var anställd på
KSIF ﬁck 50  av sin tjänst avsatt för Studentiaden.
I övrigt bestod organisationen av ytterligare personal
på KSIF:s kansli, samt en projektgrupp bestående av
ideellt engagerade studenter. Organisationen bestod av
tio arbetsgrupper med en ansvarig för varje grupp. De
ansvariga tillsatte personer i sina arbetsgrupper och
ansvarade för deras arbete. Varje arbetsgrupp ﬁck också
till uppgift att se till att det fanns funktionärer inom
deras område till själva tävlingarna. Totalt krävdes ett
50-tal funktionärer utöver arbetsgruppen.

Tuﬀ a tag på fotbollsplanen i en av få gruppspelsmatcher som avgjordes i uppehållsväder.

Det budgeterade utfallet blev tyvärr lägre än väntat,
vilket berodde på att antalet anmälningar inte motsvarade vårt uppsatta mål. Däremot drog vi in något
mer sponsring än väntat, samtidigt som vi lyckades
hålla nere vissa förväntade kostnader. Studentiaden är
ett kostsamt arrangemang att driva för en ensam förening och att locka deltagare är en stor utmaning. 21
föreningar var representerade under turneringen och
ﬂest lag hade KSIF själva. KSIF vann också föreningstävlingen.
Tvåa sett till antal deltagare var SSIF med 10 lag,
medan NNIF var trea med sina 7 lag. En sak att jobba
på inför 2008 års Studentiad i Karlstad är att få ﬂer
deltagande lag från föreningar på närliggande lärosäten, till exempel Örebro. Totalt deltog 492 spelare
och 200 konventdeltagare, vilket innebar totalt 692

KSIF Queens i högform på
Studentiadengalan.

Pampig inmarsch à la OS-invigning i
Sundsta Sporthall.

Naprapaterna från SSIF
var samspelta på beachvolleyplanen.

deltagare i Studentiaden 2007. Vårt mål var att locka
1000 deltagare. En siﬀra vi hoppas uppnå när solen får
en chans till, den 9-11 maj 2008.
Varmt välkomna till Karlstad och Studentiaden 2008!
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Handslaget lockade 13 000
Josef Åhman
Projektledare
Vad skulle du göra om du vann en miljon? Köpa något?
Resa? Ge bort? Spara?
De ﬂesta av oss får aldrig anledning att föra annat
än hypotetiska resonemang kring denna fråga. För
studentidrotten blev det däremot på riktigt, när det i
början av förra verksamhetsåret stod klart att man via
Handslaget (regeringens satsning på barn- och ungdomsidrotten) fått drygt 1,2 miljoner kr.
Visserligen fanns det begränsningar. Pengarna ﬁck
bara användas för att öppna dörrarna för ﬂer, satsa
på tjejers idrottande, hålla tillbaka avgifterna, delta i
kampen mot droger eller samarbeta med skolor. Men
det fanns ändå stort utrymme för kreativitet, vilket
innebär att Handslaget passade studentidrotten som
handen i handsken. För lika ont om pengar som det är
bland studenter, lika gott om kreativitet och idéer är
det. Under året har 14 föreningar genomfört 31 Handslagsprojekt som involverat 3 700 personer. Man har
samarbetat med gymnasieskolor, skapat speciella träningstillfällen för tjejer, köpt in utrustning, anordnat
studentsportardagar, startat jogginggrupper för fysiskt
inaktiva, utbildat ledare, provat nya grepp i sin marknadsföring, erbjudit nya aktiviteter och mycket annat.
Självklart har Handslaget inte bara varit en dans på
rosor. Flera av våra föreningar har upplevt frustration och förvirring inför Handslagets alla olika delar,
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de olika instanser man kan söka från och de delvis
ändrade förutsättningarna under de fyra år som satsningen pågått. Vi har också märkt en projekttrötthet
hos många föreningar – tyvärr ofta hos dem som
kanske är i störst behov av ett utvecklingsbidrag. Vidare har åldersbegränsningen varit frustrerande för vår
målgrupp, där merparten av medlemmarna är 20-25
år, medan Handslagets deﬁnition på ungdomar är upp
till 20 år.
Fördelarna överväger dock. Under de fyra år som
Handslaget varat har nästan hälften av våra föreningar genomfört totalt 82 projekt, som involverat drygt
13 000 studenter. Under samma period har det totala
medlemsantalet ökat med drygt 10 000, från 68 000
till 79 000. Det motsvarar en ökning på 15  och är
sannolikt ganska unikt i Idrotts-Sverige.
Studentidrottens svar på den inledande frågan, vad
man skulle göra om man vann en miljon, skulle därmed
kunna sammanfattas: satsa dem på roliga saker som vi
har nytta av nu och som vi samtidigt kommer att ha
nytta av i många år framöver. Personligen tycker jag
det är en väldigt klok investering, som jag vill gratulera föreningarna till. Nu är Handslaget slut, men följs
av Idrottslyftet, som kommer att öppna ännu större
möjligheter för utveckling och rekrytering. Välkomna
att läsa mer på www.studentidrott.se och vara med i
det arbetet!

Handslaget i siﬀror
Fördelning per år
År 1
År 2
År 3
År 4
Totalt

Föreningar
15
20
16
14
31

Projekt
6
22
23
31
82

Könsfördelning
Cirka 53  av deltagarna har varit tjejer.

Deltagare
1 500
3 300
5 300
3 700
13 800

Fördelning mellan föreningar
Totalt har 31 av 67 medlemsföreningar genomfört
Handslagssatsningar, vilket motsvarar ca 46 . Dessa
föreningar uppvisar även en spridning geograﬁskt (17
orter från Lund i söder till Luleå i norr) och storleksmässigt (från 40 till 15 000 medlemmar).
Medlemsutveckling
Totalt har medlemsantalet i våra föreningar ökat med
drygt 10 000 medlemmar under Handslagets fyra år
(från 68 714 till 79 147) vilket motsvarar ca 15 .

Fokuserade deltagare vid Studentiadens gruppträningskonvent – ett av årets många Handslagsprojekt.
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Robin kom igång
Robin Högrelius
ELSA
Under vintern 2006/2007 sjösatte SAIF ett pilotprojekt för
att genom samarbete mellan studentidrotten, studentkårerna och studenthälsan få ﬂer studenter att börja röra
på sig. Projektet drevs på fyra orter: Eskilstuna, Karlstad,
Linköping och Stockholm och deltagarna var fysiskt inaktiva studenter, alla med samma mål – att komma igång
och träna regelbundet.
I ELSA:s projekt i Eskilstuna samarbetade man med
Mälardalens Studentkår, Studenthälsan vid Mälardalens
högskola, samt viktminskningscentrat Itrim, som håller till
i högskolans lokaler. Deltagarna provade på idrotter som
basket, skridskor, capoeira, volleyboll, yoga och frisbeegolf.
Man hade också tre hälsokontroller – en i början, en i
mitten och en i slutet av den två månader långa projektperioden. Robin Högrelius var en av deltagarna i projektet.
Innan jag började plugga på högskolan var jag rätt
bra på att träna, blev väl minst två gånger i veckan
eller så. Men trots att jag slutat mitt jobb och fått mer
fritid så slutade jag paradoxalt nog att träna. Så när
jag ﬁck höra talas om ”Kom-igång”-projektet var det
inget svårt val för mig att medverka! Allt jag behövde
betala var en liten summa, så liten att jag idag inte
kan komma ihåg hur mycket den var på. Denna lilla
summa skulle sedan räcka för att jag och mina vänner
i linjeföreningen iDesign skulle få prova på en mängd
olika träningsformer under två månaders tid.
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Först var det dock en
invägning som krävdes.
En efter en ﬁck vi gå
till Itrims lokaler, där
vi ﬁck ta av oss våra
skor och strumpor och
sedan vägas. Eller vägass
kanske är fel ord, vi ﬁckk
mer en diagnos över hurr
våra kroppar mådde.
e.
Min kropp, som är 1,85
85
m lång, ﬁck veta hur stor procent av
a den som var
ar
muskler respektive fett. Den ﬁck veta sitt BMI-värde
och så klart sin vikt. All denna information ﬁck sedan
jag utskriven på en liten lapp som häftades fast i min
träningsdagbok. Under projektets gång skulle vi få ytterligare två av dessa lappar för att jämföra och se våra
framsteg.
Sedan var vi igång! Vi ﬁck en snabb genomgång över
hur Itrims träningslokal var uppbyggd och blev uppmanade att träna minst två gånger i veckan där. I lokalen
fanns det ett antal olika stationer, varannan styrka och
varannan motion. Ur högtalarna pumpades musik
som ﬁck min kropp att vilja dra iväg och bara träna,
träna, träna. Med jämna mellanrum bröts musiken av
en väldigt pedagogisk och korrekt mansröst: ”Byt station”, en röst som vi små träningsnissar följde utan att
ifrågasätta. Ett pass på Itrim tog ungefär 30 minuter att
genomföra och bidrog, enligt Itrim själva, till att våra
kroppar brände fett i hela två dygn efteråt. Kämpigt
men suveränt! Min hustru, Anna Högrelius som också
var med i projektet, hade så ont i sina vader efter första
gången att jag ﬁck bära/knuﬀa henne fram och tillbaka

till toaletten. När stackarn skulle gå i trappor höll hon
nästan på att dö av smärta, så det ﬁck bli hiss!
En annan personlig favorit från projektet var basketen.
Vi träﬀades en gång i veckan, på torsdagar om jag inte
missminner mig, och irrade omkring på jakt efter den
stora orangea bollen. De ﬂesta av oss hade inte så jättestor koll på vilka regler som gällde, så det var upp
till den stackars ledaren att försöka hålla koll på oss.
Det var roligt att känna hur jag drogs med i sporten,
att känna hur jag fokuserade på bara en sak – bollen.
Bollen skulle in i korgen, och det var allt jag hade i
mitt huvud. Jag hörde hur jag stundtals utbrast ord
som ”Neeej!” med stort eftertryck när jag kastat bollen
mot korgen och den studsat bort. Mer sällan, då bollen
verkligen gick i korgen, skrek jag ”Yes!” samtidigt som
jag high-ﬁve:ade en lagkompis. Otroligt hur snabbt
det gick att gå från en icke-sportintresserad människa
till att själv stå på planen och gasta.
Den jobbigaste aktiviteten måste nog ha varit skridskoåkandet. Kanske inte jobbigast fysiskt, men helt
klart psykiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat åka skridskor, inte så som det är tänkt att man ska åka på dem
i alla fall. Jag har något inbyggt fel i mina anklar så
jag står alltid med benen inåtböjda – som kobent fast
tvärtom. Så när det var dags att än en gång snöra på sig
dessa hemskt obekväma skor var det inte med speciellt
mycket glädje. Men trots all denna ångest gick hela
aktiviteten rätt smärtfritt. Som tur var delades det ut
käppar, som folk konstigt nog insisterade på att kalla
för ”klubbor”. Med hjälp av min käpp kunde jag faktiskt hålla mig från att ramla en endaste gång, vilket
jag är mäkta stolt över.

Robin kommer igång.

Deltagarna i kom-igång-projektet deltog även på ELSA:s vanliga
fotbollsträningar och ﬁck möta riktiga bolltrollare.

Efter att projektet tagit slut var jag taggad och kände
att jag skulle fortsätta träna. Konstigt nog så var det
inte lika roligt och inspirerande att springa ensam i
skogen med mp3-spelaren och ganska snabbt tappade
jag gnistan. Så nu har jag inte tränat på snart ett halvår
eller mer och hoppas på att ett ”Kom-igång-igen”projekt ska få mig tillbaka i träningsskorna.
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Snömil blev Milspår
Ulf Carnestedt
SSIF
För några år sedan arrangerade SSIF en löpartävling
under namnet ”Snömilen” och efter några år i malpåse
bestämde vi oss för att tillsammans med Spårvägen
Friidrott starta upp en ny löpartävling i Stockholm.
Vi kom fram till namnet ”MilSpåret” och beslöt förlägga den till två varv runt Djurgårdsbrunnsviken en
vardagkväll i maj.
Med Marathonkansliet som erfarna ”backuper” började vi under hösten 2006 planera loppet, med möten
för att bestämma hur information och marknadsföring
skulle se ut och hur många funktionärer respektive
förening skulle försöka få ihop till tävlingsdagen. Vi
kom tidigt fram till att Spårvägen skulle marknadsföra loppet bland ”vanliga” motionärer medan SSIF
skulle försöka få studenterna att upptäcka loppet. Vi
ﬁck SAIF som samarbetspartner och loppet kom med
på Student-SM-programmet, vilket ökade tävlingens
status bland deltagarna.
Vi på SSIF bestämde oss för att försöka få studenterna
att upptäcka arrangemanget, genom att starta jogginggrupper på högskolor och universitet och på den vägen
få dem att känna sig motiverade att anmäla sig till
loppet. Vi startade grupper på 5-6 skolor som genomförde träningar under 8-10 veckor och glädjande nog så
startade ﬂertalet av dem därefter i Milspåret. Förutom
det, hade vi många kontakter med kårer och idrottsutskott, vilket föll väldigt väl ut. Vi tror att de allra ﬂesta
studenterna åtminstone visste om arrangemanget!
22

Själva loppet lockade drygt 500 startande, däribland
Malin Ewerlöf-Krepp, som vann damklassen klart. I
Studentklasserna var det ca 30 kvinnor och 50 män
som hade anmält sig. Segrare och studentmästare blev
Björn Englund från Medicinska Idrottsföreningen i
Stockholm och Johanna Bjermkvist från orienteringsklubben LiTHe Vilse i Linköping.

SSIF:s cykelburne hare var det nog ingen som sprang ifrån på Milspåret.

Tävlingsdagen var helt perfekt med sol och 20 sköna
vårgrader i luften. Banan, som gick på parkvägar
runt Djurgårdsbrunnsviken, var mycket välbesökt av
Stockholmsﬂanörer, vilket gav loppet en härlig inramning för deltagarna.
Nu är vi i planeringsstadiet för den andra upplagan av
Milspåret, som kommer att gå av stapeln den 20 maj
2008 och då hoppas vi att få över 1000 startande och
minst 200 studenter på startlinjen. Välkomna!

Studentidrotten bygger ut
Anders Rönmark
SAIF:s styrelse
Studentidrotten blir inte bara bättre. Den blir större
också. I kvadratmeter. Expansionen inom studentidrotten fortsätter. Är det inte helt nya lokaler som
byggs, så är det tillbyggnader eller renoveringar. Uppe
i Umeå, hos IKSU, har 15 000 kvadratmeter blivit 21
000 under året som gått efter en tillbyggnad av bland
annat en fullstor bollhall. I Linköpings Campushall
har det nya gymmet vuxit till att nu vara 1 000 kvadratmeter stort och även andra ytor har blivit större, bättre
och fräschare.
Den mest markanta förändringen har dock skett hos
ÖUIF och hos StiL. Kanske inte i antalet kvadratmeter, men i antalet byggnader – både i Närke och
i Norrbotten har helt nya lokaler, på andra platser än
tidigare, invigts. I fallet Örebro ﬂyttade man till och
med åtta mil utanför staden.
– Örebro universitet har en del verksamhet förlagd till
Grythyttan, med bland annat restaurang- och spautbildningar, berättar Lars-Åke Jönsson på ÖUIF:s kansli.
– Där fanns sedan tidigare en bollhall och lite andra lokaler,
men ingen direkt verksamhet. Universitetet frågade därför
oss om vi ville ta över verksamheten, förklarar han.
Det ville ÖUIF. Och intresset för motionsidrott i
Grythyttan har ökat markant sedan ÖUIF börjat erbjuda gymverksamhet och gruppträning på plats.
– Första terminen hade vi runt 200 aktiva medlemmar
och det är inte dåligt med tanke på att det bara ﬁnns

Konditionsträning inomhus blir allt populärare. Hos StiL ﬁnns
numera 300 kvadratmeter med konditionsmaskiner.

runt 400 studenter inskrivna i Grythyttan. Vi har dock
inte bara studenter i vår verksamhet där, utan alla är
välkomna, säger Jönsson.
– Nu hoppas vi att verksamheten ska ”sätta sig” lite i
Grythyttan och att studenter som är på plats ska kunna
driva verksamheten själva. Våra ledare kan inte åka från
Örebro varje gång det ska hållas ett gruppträningspass.
Det har gått bra nu i början, men håller inte i längden,
fortsätter han.
Med verksamheten i Grythyttan och de lokaler som
klubben förfogar över inne i Örebro bedriver nu ÖUIF
verksamhet på över 3 000 kvadratmeter.
– Det räcker för tillfället, men det är klart att vi gärna
skulle vilja växa. Vi har bland annat tittat en del på
IKSU för att lära oss mer om hur de arbetar, berättar
Lars-Åke Jönsson.
ÖUIF kan också titta ännu längre norrut. I Luleå
invigdes i september 3 500 splitternya kvadratmeter
motionsidrottsyta. StiL har inte helt övergivit den
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trogna gamla Porsöhallen (där spelas det fortfarande
bollsporter), men det är i de nya lokalerna på StiL
Sportcenter som huvudverksamheten nu bedrivs.
Gym, gruppträningslokaler, konditionsrum, relax och
två squashhallar är några av de saker som ryms under
taket.
– Det har varit ett hiskeligt jobb, väldigt mycket att göra.
Men det känns skönt att äntligen vara igång, säger Kjell
Englund, verksamhetsansvarig på StiL.
Planerna på att bygga nya lokaler för studentidrotten i
Luleå har funnits länge.
– Första vändan var väl någon gång på 80-talet, säger
Englund, men det var först när kåren, studentidrottarna, universitetet och Akademiska Hus slog sina påsar
ihop som det blev verklighet.
Tomma lokaler i det så kallade C-huset, där bland
annat undervisning i geoteknik och kemi bedrivits,
förvandlades till en mötesplats för studenter där kårhus
och motionsanläggning samsas.
– Men vi vill vara en mötesplats för alla. 80 procent av
våra medlemmar är studenter, men vi vill ju locka även
de utanför universitetet att motionera hos oss, säger Englund, som hoppas att föreningens medlemsantal på
runt 3 500 ska växa.
– Det har gått lite långsammare än vi trodde, men samtidigt som vi öppnade så öppnade också två gym nere på
stan sina nya lokaler. Under 2008 tror jag dock att vi
kommer att ha övertygat Luleåborna om vart man ska
gå för att träna.
Visst har det krävt mycket tid och kraft, och planerna
på vad som skulle byggas har ändrats många gånger,
men Kjell Englund säger sig vara mycket, mycket
24

På StiL:s nya sportcenter i Luleå har 800 kvadratmeter avsatts för gym.

nöjd med resultatet av nybygget. Kanske skulle det
ha kunnat byggas ﬂer squashhallar, för intresset för
squashen har varit enormt…
– På det hela taget är vi dock jättenöjda. Vi har 800
kvadratmeter gym, 300 kvadratmeter med konditionsmaskiner och tillsammans med Porsöhallen förfogar vi
över mer än 5 500 kvadratmeter, säger Englund.
– Dessutom ﬁnns det rum för att växa i de nya lokalerna…
StiL:s verksamhetschef säger sig vara väldigt stolt över sin
personal, som fått dra ett tungt lass i samband med inﬂyttningen och sjösättningen av den nya verksamheten.
Detsamma säger Lars-Åke Jönsson.
– Det är lite slitsamt att utöka verksamheten. Men det är
helt klart värt det.

Ledarna från ÖUIF pendlar från Örebro till Grythyttan för att hålla i gruppträningspassen i föreningens nybyggda hall.
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En toppenvecka med Toppakademin

Susanna Skyttedal, Rebecka Skyttedal
och Sandra Strand
ÖUIF
Lördagen den 16 juni anlände vi till Valla folkhögskola
i Linköping. Efter en stunds irrande i närheten av det
ställe vi skulle vara på, kom vi rätt. Väl framme blev vi
trevligt bemötta och ﬁck vår rumsnyckel – Maskrosen
6 – där vi skulle sova de fem kommande nätterna. Det
första som slog oss var att det inte alls såg ut som vi
först hade trott med omgivande höghus och stadsidyll.
Det var rena landet, men det var bara skönt. Eftersom
det fanns en och annan fjäril i magen kändes det skönt
att vi kom tre personer vid samma tillfälle och ﬁck
dela rum.
När vi gjort oss hemmastadda började teoridelen inom
anatomi, fysiologi och träningslära i en av teorisalarna
på Valla Folkhögskola. Undervisningen skedde i högt
tempo, som till en början kändes överväldigande. Men
tack vare mycket repetition, tydiga exempel samt att
Pernilla Norlin var en så skicklig och underhållande
föreläsare, ﬁck vi med oss mycket smått och gott.
Teorin varvades med regelbundna pauser för mat och
ﬁka, vilket också underlättade inlärningen.
Efter två intensiva dagar med teori var det dags att visa
vad man gick för i sin roll som blivande instruktör. Vi
som ingick i gruppen för blivande gympainstruktörer
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började dagarna med att, efter en stabil frukost, promenera till Collegium. Där skulle det praktiska, men även
vissa teoretiska delar äga rum. Inledningsvis bekantade
sig den härliga gruppen på 16 personer med varandra
och med utbildaren Anna Solgevik. Hon höll i början
och i slutet av de fyra praktiska dagarna inspirationspass för oss och tiden däremellan var det full rulle från
morgon till kväll, ja även in på småtimmarna.
Det varvades hela tiden teori, som sedan sattes i praktik
på ett bra sätt. Bland annat ﬁck vi arbeta i smågrupper
om fyra personer för att sätta ihop uppvärmning, styrka
och nedvarvning, samt en individuell konditionslåt.
Detta skulle sedan redovisas för hela gruppen eller i
tvärgrupper, där man ﬁck prova på instruktörsrollen
och dessutom få individuell feedback. Detta var ett väldigt bra sätt att träna sig att stå där i ringen, lära känna
gruppen samt få inspirera och stötta varandra. Upplägget var perfekt, förutom att nedvarvningsuppgiften
hade passat bättre att redovisa för hela gruppen och inte
i tvärgrupper. Det blev nämligen lite rörigt när den lilla
cirkeln man stod i hela tiden blev mindre och mindre
under låtens gång. Annars var allt väldigt bra.
Under lunchen fanns det tid att umgås och käka ihop
med olika personer. Vi blev till slut en väldigt tajt
grupp som det var tråkigt att skiljas från. Att det blev
en så bra sammanhållning mellan oss i gruppen beror
nog på att alla var så härliga människor och att vi hela
tiden blev indelade i olika gruppkonstellationer och att
vi alla hade ett gemensamt mål och intresse – att bli
gympainstruktörer.

Det var både en otroligt lärorik och jobbig vecka, men
så grymt kul och vi lärde oss mycket. Vi ﬁck verkligen
utvecklas i vår instruktörsroll tack vare den personliga
feedback som med jämna mellanrum gavs. Att det
teoretiska som sagts sedan omvandlades till praktik,

ledde till ett eﬀektivt lärande. Detta lärande hade
inte heller varit möjligt utan en så bra utbildare som
just vår gympagrupp ﬁck ha. Det blev en minnesvärd
vecka som vi både kommer att sakna och ha mycket
nytta av framöver.

”Klassfoto” med hela gympagänget från Toppakademins sommarutbildning i Linköping 2006.

27

Söker du erfarenhet inför arbetslivet?
– Varva studietiden med ideellt engagemang!
Vecki V. Mulabdic
Vice ordförande KAUIF
Kära student
Ja, titta hit. Det gäller dig och din framtid. Det du läser
just nu kan vara vändpunkten för dig och ditt liv. Är du
en av de studenter som har målsättningar om ett bättre
och rikare liv efter studenttiden? Har du ambitioner att
lära dig mera? Eller uppskattar du helt enkelt möjligheten att kunna proﬁlera dig själv, utöka ditt kontaktnät
och skaﬀa dig nyttig och bra erfarenhet?
Då tycker jag att du ska engagera dig ideellt inom en
eller kanske ﬂera föreningar på din studieort. Här följer
tre viktiga frågeställningar kring ideellt engagemang:
• Varför ska just jag engagera mig?
• Hur och när under studietiden kan det vara lämpligt?
• Hur kan det se ut?
Varför?
Att uppnå en karriär, skapa ett kontaktnät, tjäna pengar
och leva ett gott liv är väl något de ﬂesta vill, så varför
inte börja redan nu? Ideellt engagemang ger en UTMÄRKT merit, det är ett faktum! Personlighetsutveckling är en annan sida av myntet, för du får olika chanser
till både interna och externa utbildningar. Men myntet
har ännu ﬂer sidor. Att lära sig att arbeta i grupp, att
arbeta självständigt och få en stor vänskapskrets/
bekantskapskrets är ytterligare några sidor av det här
tusensidiga myntet. Arbetsuppgifterna varierar och är
spännande. Man får en chans att se hur det kan fungera
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i det verkliga arbetslivet. Och det viktigaste av allt är
att ens sociala kompetens utvecklas enormt mycket. Du
kan ha utmärkta betyg, men utan social kompetens är
du inte särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Allt detta
lär man sig inte på en kurs. Ideellt engagemang ger så
mycket mer tillbaka än vad man satsar. Du investerar i
dig själv långsiktigt, skulle jag vilja säga!
När/Hur?
Det är viktigt att du känner dig trygg med omgivningen. Med andra ord kan det vara bra att först
känna av universitet eller studieorten du beﬁnner dig
vid. Du ska också känna dig hemma med de långa
korridorerna och alla salarna. Jag brukar säga att när
man börjar andra året så är man mer än redo för engagemang. Det är då man brukar vara fadder för ettorna vid nollningen och förhoppningsvis så har man
träﬀat en del nya kompisar och skapat en hel del nya
kontakter. När man har kommit så här långt kan man
börja spana efter någon förening/organisation som
kanske delar samma intresse som man själv har. På varje
universitet/högskola ﬁnns det föreningar kopplade till
de olika utbildningarna, men även intresseföreningar
såsom studentidrottsföreningar. Jag kan lova er att det
ﬁnns en för alla. Man söker sig naturligtvis till dem
som delar ens eget intresse. Då är chansen som störst
att man har kul och att man gör bra ifrån sig.
Hur kan det se ut?
Idag sitter jag som styrelseledamot i Karlstads Universitets Idrottsförening. KAUIF har blivit en stor och välorganiserad förening som i dagsläget omsätter över en
miljon kronor om året och består av ett 60-tal ledare, tre

Studentiaden är ett evenemang med många ideella funktionärer.

anställda, åtta styrelseledamöter och, viktigast av allt, ca
700 medlemmar. Min väg in i det ideella engagemanget
började genom att jag var basketledare i KAUIF (dåvarande KSIF). En termin senare satt jag i arbetsgruppen
som skulle arrangera Student-SM i innebandy och volleyboll här i Karlstad år 2004. Hur jag ﬁck inspiration
att engagera mig och att arrangera ett Student-SM kan
bäst förklaras av att jag av en slump följde med dåtidens
KSIF-styrelse till något som hette Inspiration -03, som
arrangerades av SAIF. Det var där jag träﬀade otroligt
många likasinnade personer som var engagerade inom
studentidrott över hela Sverige. Efter den resan var jag
fylld av inspiration och ansvarsområdet jag tog på mig
blev sponsring plus en del annat smått och gott. StudentSM blev en succé och jag själv avancerade till styrelsen
och har varit fast där sen dess. Senare har jag engagerat
mig inom andra organisationer/projekt här på Karlstads
universitet som också har bidragit till att utveckla mig
till den jag är idag.

Hittills har jag lärt mig massor om hur man driver en
förening och hur man jobbar i projekt. Jag har bland
annat lärt mig vad verksamhetsplaner är för något, hur
man yrkar, vad en remiss är, hur man vågar ställa sig
upp och tala inför 300 personer, hur man bemöter en
högt uppsatt chef på ett stort företag och hur man arrangerar ett Student-SM. Jag har jobbat med sponsring,
marknadsföring och nu senast som vice ordförande,
vilket innebär att jag även har personalansvar. Det
viktigaste jag har med mig idag är naturligtvis all min
erfarenhet, men en sak som är ännu viktigare är alla
mina kontakter. Jag vill gärna skryta lite och säga att
mitt kontaktnät, som det är idag, är guld värt för mig.
Under all denna tid så vill jag gärna påstå att det
är mitt eget intresse som har styrt allt mitt engagemang. Och det är nu under studietiden som jag lägger
grunden för min framtid. Allt mitt engagemang har
varit satsningar och investeringar för just min framtid.
Sen ljuger jag om jag inte säger att resan hit har varit
både krokig och utmanande, men samtidigt både rolig
och mycket spännande.
Mina frågor till dig är då, kära student: Vad är din
morot – och hur långt vill du nå redan nu innan du
tar din examen? Finns det tid för engagemang, säger
ni då. Naturligtvis och absolut: Ja, det ﬁnns tid! Så
länge man har en almanacka så går det utmärkt, för
planering och prioritering är A och O.
Lycka till mina kära framtida kollegor!
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Verksamhetsberättelse 2006-2007

Förbundet
Förbundsmöte
SAIF:s förbundsmöte arrangerades den 21-22 oktober
2006 i Eskilstuna, i samarbete med ELSA. 38 föreningsrepresentanter, 10 SDF-representanter och 20
SAIF:are närvarade.

•
•
•
•

Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund (MSAIF)
Stockholms Akademiska Idrottsförbund (StAIF)
Upplands Akademiska Idrottsförbund (UAIF)
Norrlands Akademiska Idrottsförbund (NAF).

Följande årsmöten har hållits under verksamhetsåret:
Till ny förbundsstyrelse valdes:
Johanna S:t Clair Renard (omval)
Erwin Apitzsch (omval)
Jörgen Bengtsson (omval)
Anders Rönmark (omval)
Karin Sundström (omval)
Klas Bringert (nyval)
Maria Bergh-Lasses (nyval)
Ninva Gawrieh (nyval)
Anna Kronborg (nyval)
Styrelse
Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits:
16-17/9 2006
22/10 2006
25/11 2006
10/2 2007
11/3 2007
21-22/4 2007
14/6 2007

Saltsjöbaden
Eskilstuna
Uppsala
Umeå
Uppsala
Lillsved
Telefonmöte

Specialdistriktsförbund
Föreningarna i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är
indelade i sju specialdistriktsförbund:
• Skånes Akademiska Idrottsförbund (SkAIF)
• Västsveriges Akademiska Idrottsförbund (VAIF)
• Östra Sveriges Akademiska Idrottsförbund (ÖAIF)
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MSAIF
StAIF
UAIF
NAF
ÖAIF
VAIF

9/9 2006
28/9 2006
21/9 2006
21/10 2006
21/10 2006
21/10 2006

Föreningar
Den 30 juni 2007 uppgick SAIF:s medlemsantal till 67
föreningar.
Invalda
• Lärarhögskolan i Uppsala, LIU, 14/6 2007
• Studenternas Idrottssällskap i Trollhättan, SIST,
14/6 2007
• Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, HGIF,
14/6 2007
Utträde
• Birka Folkhögskola, BIF, 25/11 2006

Kommunikation
Allmänt
SAIF:s kommunikationsinsatser har skett löpande via
hemsida, nyhetsbrev, trycksaker, pressmeddelanden
och framförallt i direktkontakt med våra föreningar.
Nyhetsbrevet På Gång har skickats ut tio gånger, nyhetsbrevet Internationell Studentidrott har skickats ut
fyra gånger, SAIF:s årsbok har producerats, liksom ett
nummer av Swedish University Sports. Utöver dessa
ordinarie aktiviteter följer exempel på nya insatser och
vidareutvecklingar nedan.

kontakter med anledning av Stefan Berghs kandidatur
till FISU:s styrelse.
I samband med valkampanjen till FISU har dessutom
ett antal trycksaker tagits fram: jul- och nyårskort, vykort, presentationskort på tre språk och klistermärken.
Dessutom har en ny internationell pin tagits fram,
liksom en kravspeciﬁkation för kommande uppsättningar proﬁlkläder.

Särskilda insatser
Under året har Studentiadens hemsida (studentiaden.
se) fått ny layout och nya funktioner. Arbetet har letts
av den Karlstadsbaserade reklambyrån Spenat, med
Studentiadarrangören KSIF som remissinstans.
För att marknadsföra Studentiaden och svensk studentidrott togs även en bilaga fram till tidningen
Studentliv, som distribuerades till 100 000 studenter
över hela landet. Bilagan, som bestod av 16 sidor, producerades av en redaktion bestående av studenter från
Eskilstuna, med Klas Bringert som redaktör.
Som en följd av diskussionerna på förbundsmötet har
pappersutgåvan av På Gång avvecklats. Numera skickas
nyhetsbrevet bara elektroniskt. För att möjliggöra
uppföljningen av det elektroniska utskicket skickas På
Gång via MailDirect. Där ser vi lättare om utskicket
nått fram och i vilken utsträckning mottagarna läser
de bifogade länkarna. Denna nyhetsbrevsfunktion har
vi även använt vid introduceringen av ytterligare ett
nyhetsbrev, som skickats till alla våra internationella

Vykort och pins för proﬁlering av SAIF i
internationella sammanhang.
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Utbildning
Toppakademin
Samarbetet med Korpen kring utbildningskonceptet
Toppakademin har intensiﬁerats och fördjupats under
året. En projektplan har tagits fram, liksom logotyp
och graﬁsk proﬁl. Toppakademins styrgrupp, konceptgrupp respektive arbetsgrupp har sammanträtt 16
augusti, 22 september, 28 september, 26 oktober, 29
november, 6 december, 16 januari, 5 februari, 1 mars,
16 april, 3 maj, 8 maj och 15 maj.
Utbildningar
Toppakademin har utbildat gruppträningsinstruktörer
inom aerobics, box, cykling, gympa och vattengympa.
De ﬂesta utbildningstillfällen har varit uppdragsutbildningar, där föreningarnas behov får styra och de
själva står för stor del av administrationen. Sommarutbildningarna har dock varit centralt arrangerade.
Totalt har 17 utbildningar genomförts med totalt 242
deltagare. Av dessa var 84 från studentidrotten. SAIF
erbjöd även en temadag för utbildarna inom Toppakademin och för anställda inom studentidrotten den 16
februari på temat motiverande samtal.
Material
Arbetet med att ta fram nytt utbildningsmaterial, som
ska ersätta storsäljaren Gympapasset, har pågått under
året. Materialet har skrivits och använts i kopierad
form, men ska nu formges och tryckas.
Nätverk
Information om våra egna och medlemsföreningarnas
utbildningar har kontinuerligt lagts ut på SAIF:s hemsida. En sändlista till föreningarnas gruppträningsan34

svariga har upprättats. Till dessa skickas kontinuerlig
information om Toppakademins utbildningar samt om
våra föreningars inspirationsdagar och utbildningar.
Studentidrottsgalan
För att vitalisera inspirationskonferenserna har planerna på en ny företeelse inletts – Studentidrottsgalan.
Förutom sedvanliga tillfällen för erfarenhetsutbyten
och seminarier inom olika ämnen planeras en gala
där bland annat årets studentidrottsförening koras.
Studentidrottsgalan äger rum i Sockholm den 24-25
november 2007, men förberedelserna har pågått under
hela våren.

Inbjudan
till historiens första
Studentidrottsgala.

Föreningsutveckling
Föreningsbesök
Syftet med föreningsbesöken är att utveckla relationen
mellan medlemsföreningarna och förbundet. SAIF:s
representant fångar upp föreningarnas önskemål och
behov samt informerar om förbundets verksamhet.
Under året har följande föreningssamtal genomförts:
ELSA, Eskilstuna
VUGI, Växjö
GSIF, Göteborg
DSC, Göteborg
COL, Göteborg
FIKS, Kalmar
HAIK, Stockholm
KNIF, Uppsala

5/10 2006
4/3 2007 (telefonmöte)
5/3 2007
5/3 2007
5/3 2007
7/3 2007 (telefonmöte)
4/4 2007
23/4 2007

Faddersystem
Efter beslutet på förbundsmötet i höstas att SAIF ska
ha strukturerade samtal med minst 20 föreningar varje
år har föreningarna delats upp mellan styrelsen och
kansliet där varje person har fått tre till fem föreningar
var som man är fadder för. Som fadder har man kontakt med föreningarna minst en gång per termin och
besöker dem en gång vartannat år.
SAIF-stafetten
Under året har ”SAIF-stafetten” förberetts. Syftet med
SAIF-stafetten är att föreningarna ska få större kännedom om SAIF och vad de kan få ut av sitt medlemskap samt att uppmuntra till bättre överlämning
till nya styrelsen. I stafettpinnen ﬁnns ett USB-minne
med matnyttig information om SAIF. Sen utses en
ambassadör i varje förening som ansvarar för att sprida

informationen vidare inom sin förening och lämna
stafettpinnen vidare till nästa ambassadör när man
slutar i föreningen.
Handslaget
Under Handslagets fjärde och avslutande år har SAIF
fördelat 1 143 000 kr till medlemsföreningar för utvecklingsarbete inom studentidrotten. De ﬂesta projekten
har syftat till att locka ﬂer till studentidrotten, men
satsningar har även gjorts på tjejers idrottande, för att
hålla avgifterna nere och för att förbättra samarbetet
med gymnasieskolor. Under verksamhetsåret har 14
föreningar beviljats bidrag för 31 satsningar som sammanlagt involverat över 3 500 studentidrottare. Dessutom har 7 studentidrottsföreningar fått 433 126 kr
från distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna,
fördelat på 16 olika projekt som främjar skolsamarbeten och ledarförsörjning.

SAIF-stafetten - en satsning för bättre kunskapsöverföring inom
studentidrotten.
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Hälsa
Breddidrottsrådet
Förbundets representant i Riksidrottsförbundets
Breddidrottsråd (BIR) har varit Erwin Apitzsch, som
representerade SAIF vid samtliga arbetsmöten under
året. BIR har arrangerat Breddidrottsforum och utlyst
medel för studentuppsatser för utvecklingsprojekt inom
breddidrott. Erwin Apitzsch har varit sakkunnig vid
fördelning av medel till studentuppsatser och SF/DFprojekt inom breddidrottsområdet.
Nätverk för Bredd- och Motionsidrott
Nätverk för Bredd- och Motionsidrott (NBM), som
är samverkansorganet mellan SAIF, Skolidrottsförbundet, Korpen och Gymnastikförbundet, har haft två
möten under året: den 24 oktober och 17 april. SAIF
representerades av Erwin Apitzsch och Ulf Öhrman.
Kom-igång-projekt
Med hjälp av projektmedel beviljade av RF:s Breddidrottsråd har SAIF initierat kom-igång-projekt på fyra
orter: Stockholm, Linköping, Karlstad och Eskilstuna.
Totalt deltog 62 studenter i verksamheten. Den stora
vinsten är att det har etablerats samarbeten mellan
studentidrottsförening, studenthälsa och studentkår
på orten.
Startskottet för projekten gick den 31 oktober vid ett
möte i Stockholm och avslutades med redovisning den
8 juni, också det i Stockholm. Den 26 april medverkade Cecilia Olsson vid en träﬀ som RF arrangerade
på Bosön för att rapportera hur projekten gick. Ännu
återstår att se om de metoder som prövades ger eﬀekt
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på längre sikt. Intervjuer med deltagarna har gjorts av
studenter vid Lunds universitet och uppföljning i form
av enkät till deltagarna kommer att göras under hösten
2007.
Projektansökningar
SAIF har ansökt om projektmedel hos RF ur Handslagets speciella insatser för att tillsammans med Sveriges
Förenade Studentkårer (SFS) genomföra projektet
”Sätt studenterna i rörelse”, men ﬁck avslag i december
2006. Under våren har en omarbetad version, med
projektnamnet ”Aktiva studenter”, lämnats in till Allmänna arvsfonden.
Antidoping
Ulf Öhrman har deltagit i de informations- och utbildningsaktiviteter som RF:s antidopinggrupp har
arrangerat. Relevant information från dessa träﬀar har
vidarebefordrats skriftligen till medlemsföreningarna.
Övriga konferenser
Den 17 oktober deltog Erwin Apitzsch i konferensen
”Fysisk aktivitet åt alla”, som arrangerades i Malmö
inom ramen för Handslaget. Den 19 november deltog
Cecilia Olsson på Nationella Alkoholstämman i
Stockholm, vilket utmynnade i att SAIF tog fram en
ny alkoholpolicy. SAIF har även skickat representanter
från IKSU:s, StiL:s och ÖUIF:s friluftssektioner på
en tankesmedja kring friluftsliv i Stockholm den 15-16
mars.

Tävling
Student-SM
Under 2006-2007 har nio Student-SM genomförts:
Datum
17-18/2 2007
6/5 2007
17-19/5 2007
17-19/5 2007
17-19/5 2007
17-19/5 2007
18-19/5 2007
17/5 2007
23/5 2007

Idrott
Five-a-side
Fäktning
Innebandy
Fotboll (7-manna)
Beachvolleyboll
Streetbasket
Badminton
Bordtennis
Löpning

Arrangör
GSIF
UAFS
KSIF
KSIF
KSIF
KSIF
KSIF
KSIF
SSIF

Ort
Göteborg
Uppsala
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Stockholm

Antal IF
15
4
12
10
7
3
6
4
12

Antal lag/deltagare
26 lag
10 deltagare
18 lag
24 lag
17 lag
4 lag
11 lag
4 lag
47 deltagare

SAIF- representant
Maria Bergh-Lasses
Ingen på plats
Maria Bergh-Lasses/Klas Bringert
Maria Bergh-Lasses/Klas Bringert
Maria Bergh-Lasses/Klas Bringert
Maria Bergh-Lasses/Klas Bringert
Maria Bergh-Lasses/Klas Bringert
Maria Bergh-Lasses/Klas Bringert
Maria Bergh-Lasses

33 föreningar har deltagit i något av de nio Student-SM
som arrangerats under året. Föreningstävlingen, som
baseras på antal deltagare och resultat i Studentiaden,
vanns av Karlstad Studenters Idrottsförening.

kaptenen i friidrott Ulf Karlsson, Studentiadgala och
ett antal kringaktiviteter. KSIF stod som arrangör och
Studentiaden lockade totalt 650 deltagare från 22 föreningar.

Studentiaden
Studentiaden genomfördes i Karlstad den 17-19 maj
2007. Förutom Student-SM i sex grenar (innebandy,
fotboll, beachvolleyboll, badminton, streetbasket
och bordtennis) stod även gruppträningskonvent
och danskonvent på programmet. Gruppträningskonventet arrangerades den 17 maj i samarbete med
The Academy och innehöll föreläsningar, workshops
och träningsklasser inom grupp- och styrketräning.
Danskonventet arrangerades den 18 maj i samarbete
med Dans i Värmland och innehöll klasser för allt
från nybörjare till avancerade dansare inom street,
modern dans, jazz, crumping och locking. Dessutom
arrangerades invigningsceremoni med förre förbunds-

Övrigt
Under året har SAIF även tagit fram en kravproﬁl för
Student-SM-arrangörer och lagt upp en långsiktig tävlingskalender.
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Idrottspolitik

Sponsring

Debattartikel
SAIF har tillsammans med Korpen skrivit en debattartikel som pläderar för ökat stöd till vuxenmotion.
På senare år har stora medel skjutits till för barn- och
ungdomsidrotten, medan stödet till dem över 20 år
har minskat.

Student-SM
Även i år har tidningen Studentliv varit huvudsponsor
för Student-SM, vilket gett SAIF annonsutrymme i
tidningen och ett ekonomiskt bidrag. Under året har
även ett samarbete inletts med Studentis Group som
ansvarar för www.student.se, landets största studentcommunity på nätet, med 100 000 unika besökare i
månaden. Studentis Group erbjuder exponeringsutrymme och hjälper till att hitta sponsorer. I gengäld
kan de erbjuda sina medlemmar ett mervärde i form
av Student-SM-tävlingarna.

Valkampanjer
SAIF har nominerat Stefan Bergh till förste vice ordförande i FISU, en kandidatur som fått stöd via RF:s
internationella stimulansbidrag. En målmedveten
kampanj fastlades i början av året och har sedan dess
eﬀektuerats och intensiﬁerats. En kampanjgrupp bestående av åtta personer har framhållit Stefan Berghs
insatser i arbetet med att modernisera FISU samt de
värderingar som svensk studentidrott står för. Detta
har gjorts gentemot ett antal strategiska personer både
genom fysiska möten och telefon-, e-post och brevkontakt. Valen äger rum i augusti 2007.
SAIF nominerade även Stefan Bergh till ordförandeposten i SISU Idrottsutbildarna, en nominering som
stöddes av ytterligare ett tiotal SF. På grund av jobbyte
tvingades dock Stefan dra tillbaka den kandidaturen.
Motioner
SAIF lämnade in två motioner till RF-stämman 2007.
SAIF var ensam motionär i frågan om ombudsfördelning på RF-stämman och motionerade tillsammans
med Korpen i frågan om statligt och kommunalt stöd
till föreningsdriven breddidrott för vuxna. Motionen
om fördelning av SF-röster tillstyrktes och motionen
om ökat stöd till vuxenidrotten avslogs.
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Klädleverantör
Craft är SAIF:s oﬃciella klädleverantör, vilket innebär
att vi får köpa deras produkter till kraftigt rabatterade
priser. Under året har även samtal förts med Röhnisch
och Casall angående proﬁlkläder till Toppakademin.
Planering
Samtal har förts med sponsorkonsulten Sport &
Brands angående hjälp med att hitta huvudsponsor
till SAIF och våra evenemang. Jörgen Bengtsson har
även påbörjat arbetet med att forma ett gemensamt
sponsorsamarbete med våra medlemsföreningar med
egna anläggningar.

Internationellt
Internationella kommittén
Internationella kommittén förbereder internationella
ärenden inför styrelsen och har under året bestått av
Stefan Bergh (vice ordförande i FISU), Johanna S:t
Clair Renard (SAIF:s ordförande), Karin Sundström
(styrelsens representant) samt Ulf Öhrman (SAIF:s
generalsekreterare). Dessutom har Josef Åhman varit
adjungerad i egenskap av projektledare för SAIF:s internationella kraftsamling. Internationella kommittén
har sammanträtt 23 augusti, 30 oktober, 12 december,
20 januari, 8 februari, 20 februari, 16 april och 13 juni.
Internationell representation
Svensk studentidrott är representerat i olika internationella organ. I det internationella studentidrottsförbundet FISU:s styrelse är Stefan Bergh vice ordförande.
Som tekniska delegater för FISU:s olika StudentVM-grenar återﬁnns Roger Johansson (badminton),
Magnus Nilsson (innebandy) och Ola Kåberg (orientering) för innevarande fyraårsperiod (t.o.m. 2007).
FISU – internationella studentidrottsförbundet
Stefan Bergh har deltagit i FISU:s exekutivkommittés
möten:
14-16/9 2006
Turin, Italien
14-16/1 2007
Turin, Italien
13-14/5 2007
Bryssel, Belgien
Stefan har även deltagit i de möten som FISU:s ”Steering Committee” haft i anslutning till styrelsemötena samt den 3-5 november 2006 i Bryssel, Belgien.
Han har också ingått som sammankallande i FISU:s
grupp ”Co-operation and planning group Challenge

21”. Den gruppen har genomfört en kvaliﬁcerad nulägesanalys av FISU och utarbetat en strategisk plan
med långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för att
nå dem. Planen, som även innehåller en beskrivning
av kontinentförbundens roll i den fortsatta utvecklingen av den internationella studentidrotten, antogs
av exekutivkommittén på majmötet och kommer att
presenteras för generalförsamlingen i augusti.
EUSA – europeiska studentidrottsförbundet
Den 1-3 december 2006 höll EUSA sitt förbundsmöte
i Valencia, Spanien. SAIF representerades av Karin
Sundström, Johanna S:t Clair Renard och Stefan
Bergh. Mötet, som lockade 33 länder, beslutade bland
annat om en stadgeändring som innebär att mandatperioderna för styrelseposterna förlängs från två till
fyra år.
EUSA kallade även till ett informationsmöte i samband
med Vinteruniversiaden i Turin, där Ulf Öhrman och
Stefan Bergh representerade Sverige. På detta möte
lanserades en tanke om att samordna det europeiska
röstandet inför FISU-valen hösten 2007, vilket SAIF
motsatte sig.
Student-VM
Under verksamhetsåret 2006-2007 deltog Sverige
i sju Student-VM: rodd (2 personer), orientering (9
personer), squash (1 person), kanotslalom (2 personer),
matchracing (4 personer), bridge (4 personer) och
innebandy (23 personer). Bäst gick det i innebandyn,
där Sverige vann guldet.
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Under verksamhetsåret har SAIF:s ansökan beviljats
om att i samarbete med Stora Tuna OK arrangera
Student-VM i orientering i Borlänge 2010.
Vinteruniversiad i Turin
Vinteruniversiaden i Turin, Italien, 7-17 januari blev
en stor framgång för svensk studentidrott. Den 76
personer starka delegationen (nytt svenskt rekord)
vann guld i konståkningens teamåkning och brons i
herrarnas curling och slalom. Sverige deltog i följande
idrotter: alpint, curling, konståkning, längdskidor,
skidskytte, skridsko, snowboard och teamåkning,
Ulf Öhrman deltog även i det förberedande mötet för
delegationsledare i Turin den 11-13 september inför
Vinteruniversiaden.
Övriga internationella tävlingar
SAIF har också skickat deltagare till de europeiska universitetsmästerskapen i futsal i Serbien och orienterare
och friidrottare till SELL Games i Kaunas, Litauen.
Dessutom medverkade ELSA:s ordförande David Lihv
inom ramen för ett EU-ﬁnansierat samarbetsprojekt
som volontär vid EUC i Eindhoven, Holland den 2-9
juli, då de europeiska universitetsmästerskapen i fotboll, volleyboll, tennis och vattenpolo avgjordes.
Baltic Sea Co-operation
Projektet Baltic Sea Co-operation är resultatet av
den förstudie som genomfördes på SAIF:s initiativ
med stöd av RF:s internationella stimulansbidrag
under maj-oktober 2006. Förstudien, som omfattade
Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen, syftade
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till att undersöka östersjöländernas intresse av ökat
samarbete. Det övergripande syftet var att utveckla
studentidrotten i deltagande länder och intresset visade sig vara mycket stort. Metoden som föreslogs var
att planera och arrangera fristående lokala projekt som
riktar sig till deltagare från olika länder. SAIF åtog sig
att agera motor och spindel i nätverket.
Under verksamhetsåret har tre fysiska träﬀar genomförts
i projektgruppen med representanter från deltagande
länder: 6-8 oktober i Uppsala, 1-3 december i samband
med EUSA:s GA i Valencia, Spanien, samt 16-20 maj i
samband med SELL Games i Kaunas, Litauen.
Internationell kraftsamling
Under 2006 påbörjade SAIF en internationell kraftsamling, med syftet att öka det svenska deltagandet
i Universiaderna och verka för en fortsatt god svensk
representation i våra internationella organ. Projektgruppen bestod av Anders Rönmark, Stefan Bergh och
Josef Åhman, men har även inkluderat internationella
kommittén och ytterligare resurspersoner under resans
gång. Projektgruppen har sammanträtt den 17 augusti,
23 augusti, 27 september, 12 december, 28 mars, 16
april, 17 maj och 13 juni.
Bearbetningen av SF för ökat Universiaddeltagande
har gått mycket bra. Under året har ett stort antal
fysiska möten genomförts med SF-företrädare, vilket
bland annat resulterat i åtta avtal, där de förbinder sig
att delta i Universiaderna 2007 och 2009 och SAIF
utlovar visst ekonomiskt stöd. Vid Vinteruniversiaden

Invigningsceremoni vid Vinteruniversiaden i Turin.

Presentation av Stefan Bergh inför FISU-valet.

i Turin slogs nytt deltagarrekord för den svenska
truppen (76 deltagare, varav 54 aktiva).
När det gäller den svenska representationen i internationella organ har projektgruppen planerat och inlett
en valkampanj för att få Stefan Bergh omvald som
vice ordförande i FISU. Under året har kontaktarbetet
inletts och ett antal trycksaker tagits fram. Dessutom
har ett särskilt internationellt nyhetsbrev lanserats för
att lyfta fram Stefans förtjänster inom FISU och de
värderingar som svensk studentidrott representerar.
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Förtroendevalda och anställda
Styrelsen
Johanna S:t Clair Renard, ordförande, Rimbo
Erwin Apitzsch, Lund
Jörgen Bengtsson, Linköping
Maria Bergh-Lasses, Stockholm
Klas Bringert, Eskilstuna
Ninva Gawrieh, Luleå
Anna Kronborg, Uppsala
Anders Rönmark, Sundsvall
Karin Sundström, Linköping

Internationella kommittén
Stefan Bergh, Uppsala
Johanna S:t Clair Renard, Rimbo
Karin Sundström, Linköping
Ulf Öhrman, Uppsala
Valberedning
Walter Rönmark, Sundsvall
Kjell Englund, Luleå
Jessica Bergström, Umeå
Revisorer och revisorssuppleanter
Björn Fredriksson, Enköping
Johan Grahn, Uppsala
Ola Spinnars, Sigtuna

Bo Suneson, Stockholm (suppleant)
Magnus Eklund, Uppsala (suppleant)

Övre raden från vänster: Klas Bringert, Jörgen Bengtsson.
Mellersta raden från vänster: Ulf Öhrman, Maria Bergh-Lasses,
Karin Sundström, Anna Kronborg, Johanna S:t Clair Renard.
Nedre raden: Erwin Apitzsch, Anders Rönmark. Infälld: Ninva
Gawrieh.
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Anställda
Ulf Öhrman, generalsekreterare
Cecilia Olsson, verksamhetskonsulent
Anna Ekström, kanslisekreterare
Josef Åhman, informatör/projektledare
Anna Kronborg, vikarierande kanslisekreterare
januari-juni 2007

Resultat
Student-SM i ﬁve-a-side,
17-18 februari 2007, Göteborg
Arrangörsförening: Göteborgs Studenters Idrottsförening
Damer
1. KSIF
2. GSIF
3. HAIK

Herrar
1. IHIF
2. HIFS
3. ÖUIF

Mixed
1. NAFFI
2. MIFS
3. GSIF

Student-SM i värjfäktning, 6 maj 2007, Uppsala
Arrangörsförening: Upsala Akademiska Fäktsällskap
Mixed
1. Erik Reinert, GSIF
2. Anna Kats, SSIF
3. Björn Hägglund, LSIF
3. Carl Lindgren, LSIF

Student-SM i bordtennis, 17 maj 2007, Karlstad
Arrangörsförening: Karlstad Studenters Idrottsförening
Herrar, öppen*
1. Mikael Haster, KSIF
2. Tomas Andersson, KSIF
3. Måns Franklin, VNIF

Student-SM i fotboll, 17-19 maj 2007, Karlstad
Arrangörsförening: Karlstad Studenters Idrottsförening
Damer, öppen*
1. Naprapathögskolan, SSIF
2. KSIF, KSIF
3. GIH Stockholm, IHIF
Herrar, öppen
1. Naprapathögskolan, SSIF
2. Moderaternas FF, KSIF
3. AC Rosanero, NAFFI
Herrar, motion
1. Naprapathögskolan, SSIF
2. El Capitano, KSIF
3. SIST, SIST

Student-SM i innebandy, 17-19 maj 2007, Karlstad
Arrangörsförening: Karlstad Studenters Idrottsförening
Damer, öppen
1. Örebro Skott och blandat, ÖUIF
2. GIH Stockholm, IHIF
3. KSIF Queens, KSIF
Herrar, öppen
1. Masar i Exil och annat löst folk, NNIF
2. Tolv killar och en afrikan, KSIF
3. JSIF, JSIF

*Ej SSM-status
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Herrar, motion
1. Team of Fire, LUGI
2. Gösta Juniors Karlstad, KSIF
3. SIST, SIST

Student-SM i beachvolleyboll,
17-19 maj 2007, Karlstad
Arrangörsförening: Karlstad Studenters Idrottsförening

Student-SM i streetbasket,
17-19 maj 2007, Karlstad
Arrangörsförening: Karlstad Studenters Idrottsförening
Mixed, motion*
1. Naprapathögskolan, SSIF
2. Juicy Oranges, KSIF
3. HKIF, HKIF

Damer, öppen*
1. Sandtöﬄera, KSIF
2. Naprapathögskolan, SSIF

Student-SM i badminton,
18-19 maj 2007, Karlstad
Arrangörsförening: Karlstad Studenters Idrottsförening

Herrar, öppen
1. Karlsson/Lindberg, VNIF
2. Corporate Sweethearts, HAIK
3. Naprapathögskolan, SSIF

Mixed, motion, singel*
1. Magnus Eriksson, NNIF
2. Gustav Wilhelmsson, SSIF
3. Gustav Sundén, VNIF

Mixed, motion
1. Svampbob fyrkant, KSIF
2. Sola i Karlstad United, KSIF
3. Pink Ladies, KSIF

Mixed, motion, lag*
1. Mikael haster/Tomas Andersson, KSIF
2. Joakim Kasterbring/Gustav Wilhelmsson, SSIF
Mixed, öppen, singel*
1. Måns Franklin, VNIF
2. Jonas Strandberg, NNIF
3. Mats Fagerkull, NNIF
Mixed, öppen, lag*
1. Staﬀan Andersson/Jonas Strandberg, NNIF
2. Måns Franklin/Gustav Sundén, VNIF
3. Mats Fagerkull/ Magnus Eriksson, NNIF

*Ej SSM-status
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Student-SM i löpning, 23 maj 2007, Stockholm
Arrangörsförening: Stockholms Studenters
Idrottsförening
10 km, damer
1. Johanna Bjermkvist, LV
2. Ida Björklund, IHIF
3. Helén Johansson, PHIS
10 km, herrar
1. Björn Englund, MIF
2. Philip von Rosen, SSIF
3. Fredrik Sohlberg, IHIF

SELL GAMES, 16-20 maj 2007, Kaunas, Litauen
Orientering, sprint, damer
1. Jurate Rukaite
2. Annika Rihma
3. Kristina Rybakovaite
7. Lena Gillgren

LTU
EST
LTU
SWE

Orientering, sprint, herrar
1. Simonas Krepsta
2. Vytautas Beliunas
3. Jurgen Einpaul
8. William Lind

LTU
LTU
EST
SWE

Orientering, medeldistans, herrar
1. Jonas Vytautas Gvildys LTU
2. Simonas Krepsta
LTU
3. William Lind
SWE
Friidrott, 1500 m, herrar
1. Vygantas Juskevicius
2. Tomas Matijousius
3. Marekas Strelkovskis
9. Henrik Nyström

LTU
LTU
LTU
SWE

Friidrott, kula, herrar
1. Urtans Maris
2. Paulius Luozys
3. Aleksas Abromavicius
13. Sebastian Carlsson
- Mats Olsson
- Johan Pihlgren

LAT
LTU
LTU
SWE
SWE
SWE

Friidrott, diskus, herrar
1. Oskar Silcenok
2. Aleksas Abromavicius
3. Andrius Sipalis
10. Mats Olsson
11. Ibro Ribic
13. Johan Pihlgren
17. Sebastian Carlsson

LAT
LTU
LTU
SWE
SWE
SWE
SWE

Orientering, medeldistans, damer
1. Kristina Rybakovaite
LTU
2. Annika Rihma
EST
3. Gabija Razaityte
LTU
23. Lena Gillgren
SWE
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Europeiska universitetsmästerskap i futsal,
18-23 juli 2006, Novi Sad, Serbien
Herrar
1. University of Ljubljana, SLO
2. University of Zagreb, CRO
3. State Financial Academy Dniepropetrovsk, UKR
7. Lund University, SWE

Student-VM i rodd,
11-13 augusti 2006, Trakai, Litauen
Singelsculler, 2000 m, herrar
1. Nathan Cohen
2. Daniel-Vladimir Frateanu
3. Mindaugas Griskonis
5. Peter Berg

NZL
FRA
LTU
SWE

Student-VM i orientering,
15-19 augusti 2006, Kosice, Slovakien
Långdistans, damer
1. Dana Brozkova
2. Helen Bridle
3. Larisa Stanchenko
28. Lena Gillgren

CZE
GBR
RUS
SWE

Långdistans, herrar
1. Michal Smola
2. Matthias Merz
3. Oystein Kvaal Osterbo

CZE
SUI
NOR
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28. Erik Rost
29. Henrik Löfås
DISQ William Lind
DISQ Mattias Karlsson

SWE
SWE
SWE
SWE

Medeldistans, herrar
1. Simonas Krepsta
2. Philippe Adamski
3. Stig Alvestad
13. Marcus Millegård
21. Henrik Löfås
22. Mattias Karlsson
61. William Lind

LTU
FRA
NOR
SWE
SWE
SWE
SWE

Medeldistans, damer
1. Line Hagman
2. Larisa Stanchenko
3. Maria Rantala
48. Lena Gillgren

NOR
RUS
FIN
SWE

Sprint, damer
1. Dana Brozkova
2. Seline Stalder
3. Michela Guizzardi
14. Lena Gillgren

CZE
SUI
ITA
SWE

Sprint, herrar
1. Oystein Kvaal Osterbo
2. Simonas Krepsta
3. Fabian Hertner
14. Erik Rost
16. Marcus Millegård
23. William Lind

NOR
LTU
SUI
SWE
SWE
SWE

Stafett, herrar
1. Schweiz
2. Slovakien
3. Norge
7. Sverige (Mattias Karlsson, Marcus Millegård, Erik
Rost och Henrik Löfås)

Student-VM i matchracing, 19-24 september
2006, Palma de Mallorca, Spanien
1.
2.
3.
10.

Australien
Spanien
Frankrike
Sverige (Oscar Claeson – skipper, Magnus Baltscheﬀ sky, Erik Geijer och Carl Armfelt)

Student-VM i squash,
28 augusti – 2 september 2006, Szeged, Ungern
Squash, herrar
1. Christopher Ryder
2. Márk Krajcsák
3. Joel Hinds
Victor Gupta
omgången)

Student-VM i bridge,
21-26 oktober 2006, Tianjin, Kina
GBR
POL
GBR
SWE (utslagen i första

Student-VM i kanotslalom,
7-10 september 2006, Krakow, Polen
K1, damer
1. Jana Dukatova
2. Marie Rihoskova
3. Gabriela Stacherova
19. Soﬁa Johansson

SVK
CZE
SVK
SWE

1.
2.
3.
4.

Kina
USA
Polen
Sverige (Per-Ola Cullin, Håkan Johansson, Patrik
Johansson och Per-Erik Malmström)

Student-VM i innebandy,
9-12 november 2006, Bern, Schweiz
Herrar
1. Sverige
2. Finland
3. Schweiz
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Resultat Vinteruniversiad,
17-27 januari 2007, Turin, Italien
Slalom, damer
1. Katarzyna Karasinska
2. Aleksandra Klus
3. Alenka Kuerner
6. Ida Hinders
15. Sara Hjertman
23. Carolina Nordh
33. Malin Eriksson
DNF Joseﬁn Rådman

POL
POL
SLO
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE

Slalom, herrar
1. Filip Trejbal
2. Matic Skube
3. Petter Robertsson
12. Jörgen Ollas
26. Erik Olsson
DNF Magnus Andersson
DNF André Björk
DNF Calle Enocson

CZE
SLO
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE

Storslalom, herrar
1. Aronne Pieruz
2. Filip Trejbal
3. Adam Cole
12. Fredrik Kingstad
14. Jörgen Ollas
17. Magnus Andersson
26. Calle Enocson
27. Christoﬀer Norell
DNF Petter Robertsson

FRA
CZE
USA
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
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Storslalom, damer
1. Camilla Alﬁeri
2. Ana Kobal
3. Sarah Schaelder
21. Ida Hinders
30. Joseﬁn Rådman
DNF Carolina Nordh
DNF Malin Eriksson

ITA
SLO
LIE
SWE
SWE
SWE
SWE

Super-G, herrar
1. Petr Zahrobsky
2. Filip Trejbal
3. Adam Cole
22. Fredrik Kingstad
34. Jörgen Ollas
DNF Christoﬀer Norell

CZE
CZE
USA
SWE
SWE
SWE

Kombination, herrar
1. Filip Trejbal
2. Adam Cole
3. Tague Thorson
9. Jörgen Ollas

CZE
USA
USA
SWE

Snowboard-cross, herrar
1. Leo Trespeuch
2. Andrey Boldikov
3. Lorenzo Semino
39. Eric Åström

FRA
RUS
ITA
SWE

Snowboard storslalom, herrar
1. Rok Marguc
SLO
2. Zan Kosir
SLO
3. Sylvain Dufour
FRA
48. Eric Åström
SWE

Skidskytte jaktstart 12,5 km, herrar
1. Andrei Makoveev
RUS
2. Jaroslav Soukup
CZE
3. Sergey Tarasov
RUS
12. Johan Hagström
SWE
27. Lars Albinsson
SWE

Skidskytte 15 km, damer
1. Oksana Yakovleva
2. Nadezhda Skardino
3. Vita Semerenko
18. Lena Jansson

UKR
BLR
UKR
SWE

Skidskytte jaktstart 10 km, damer
1. Vita Semerenko
UKR
2. Valj Semerenko
UKR
3. Ludmilla Kolinchik
BLR
34. Lena Jansson
SWE

Skidskytte 20 km, herrar
1. Sergei Novikov
2. Serguei Sednev
3. Roman Pryma
6. Johan Hagström
25. Lars Albinsson

BLR
UKR
UKR
SWE
SWE

Skidskytte masstart 12,5 km, damer
1. Nedezhda Skardino
BLR
2. Nadejda Kolesnikova RUS
3. Valj Semerenko
UKR
27. Lena Jansson
SWE

Skidskytte sprint 10 km, herrar
1. Andrei Makoveev
RUS
2. Sergey Tarasov
RUS
3. Serguei Sednev
UKR
26. Johan Hagström
SWE
30. Lars Albinsson
SWE

Skidskytte masstart 15 km, herrar
1. Andrei Makoveev
RUS
2. Oleg Berezhnoy
UKR
3. Serguei Sednev
UKR
18. Johan Hagström
SWE
25. Lars Albinsson
SWE

Skidskytte sprint 7,5 km, damer
1. Darya Domracheva
BLR
2. Valj Semerenko
UKR
3. Vita Semerenko
UKR
41. Lena Jansson
SWE

Längdskidor jaktstart 5 km + 5 km, damer
1. Justyna Kowalczyk
POL
2. Alena Prochazkova
SVK
3. Olga Vasiljonok
BLR
39. My Buskqvist
SWE
49. Emma Eriksson
SWE
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Längdskidor jaktstart 7,5 km + 7,5 km, herrar
1. Alexander Lasutkin
BLR
2. Alexander Kuznetsov RUS
3. Maxim Vylegzhanin RUS
30. Lars Suther
SWE
36. Adam Steen
SWE
37. Gustav Hall
SWE
40. Martin Johansson
SWE
43. Jimmi Johnsson
SWE
Längdskidor masstart fristil 15 km, damer
1. Olga Mikhailova
RUS
2. Vita Jakimchuk
UKR
3. Olga Vasiljonok
BLR
29. My Buskqvist
SWE
45. Emma Eriksson
SWE
Längdskidor masstart fristil 30 km, herrar
1. Maxim Vylegzhanin
RUS
2. Alexander Lasutkin
BLR
3. Nikolay Khokhryakov RUS
15. Martin Johansson
SWE
32. Lars Suther
SWE
36. Jimmi Johnsson
SWE
43. Adam Steen
SWE
48. Gustav Hall
SWE
Curling, damer
1. Kanada
2. Ryssland
3. Japan
4. Sverige (Stina Viktorsson, Maria Wennerström,
Hedvig Kamp och Sigrid Kamp)
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Curling, herrar
1. USA
2. Storbritannien
3. Sverige (Sebastian Kraupp, Daniel Tenn, Fredrik
Lindberg och Viktor Kjäll)
Skridsko 500 m, damer
1. Sang Hwa Lee
2. Xiaomei Sheng
3. Jing Yu
27. Emma Andersson

KOR
CHN
CHN
SWE

Skridsko 1000 m, damer
1. Julia Skokova
2. Nao Kodaira
3. Katarzyna Wojcicka
30. Emma Andersson

RUS
JPN
POL
SWE

Skridsko 1500 m, damer
1. Katarzyna Wojcicka
2. Ju-Youn Lee
3. Moniek Kleinsman
27. Emma Andersson

POL
KOR
NED
SWE

Skridsko 3000 m, damer
1. Anna Natalia Rokita
2. Katarzyna Wojcicka
3. Ju-Youn Lee
22. Emma Andersson

AUT
POL
KOR
SWE

Konståkning, damer
1. Akiko Suzuki
2. Valentina Marchei
3. Dan Fang
12. Malin Hållberg-Leuf

JPN
ITA
CHN
SWE

Konståkning, herrar
1. Daisuke Takahashi
2. Nobunari Oda
3. Ming Xu
27. Justus Strid

JPN
JPN
CHN
SWE

Teamåkning, damer (uppvisningsgren)
1. Sverige
2. Finland
3. Ryssland
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BeIF
COL
ELSA
FIKS
GSIF
HAIK
HGIF
HIFF
HKIF
IBK UT
IFHiG
IHIF
IKSU
JSIF
KC
KIFEN
KSIF
KTH IF
LIF
LSIF
LUGI
MIFS
NAFFI
NNIF
PAIF
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1
2
2
1
2

2
2
2
2
2
2

2
18

10
4

1
5

2
5

1

4

7

5

2
2

8

19

2
1
1

3
2
1
4

3

29

15
2
1
2
7

Handslagssatsningar

Studentiaden

Kom-igång-projektet

Toppakademin
– Cykling

Toppakademin
– Box

Toppakademin
– Gympa

Toppakademin
– Aerobics

Toppakademin
– Baskurs anatomi

Motiverande samtal
Nätverksträﬀ,
Anställd personal

Förbundsmöte

Förening

Statistik – projekt och utbildningar

1
1
1

2
2

2

1
2

6
1
3
1

1

Handslagssatsningar

Studentiaden

Kom-igång-projektet

Toppakademin
– Cykling

Toppakademin
– Box

Toppakademin
– Gympa

Toppakademin
– Aerobics

Toppakademin
– Baskurs anatomi

Motiverande samtal
Nätverksträﬀ,
Anställd personal

Förbundsmöte

Förening
SIST
SNIF
SSIF
StiL
UARS
ULIF
Vic IF
VNIF
VSIF
VUGI
ÖSIS
ÖUIF
MSAIF
SkAIF
UAIF
VAIF
ÖAIF
Övriga
Antal IF
Antal SDF
Deltagare
Dam/Herr

2
2
1

3
2

20

10
1

3
1
1

2
1
3
1
3
2
5
2
1
3
2
2
15
12
20
6
5
63
29
d20/h43 d24/h5

1

1

1

11

4

6

3

4

4

3

3

2

40
d32/h8

10
d10

13
d11/h2

9
d5/h4

12
d10/h2

4

4

4

20

14

62
d49/h13

77 lag

3 748
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Medlemsföreningar
BeIF
BOSS
ChIEF
COL
DSC
ELSA
FIKS
GNIF
GSIF
HAIK
HGIF
HIFF
HIFS
HKIF
HSIF
IBK UT
IFA
IFHiG
IF Trikadien
IHIF
IKSU
JSIF
KC
KIDS
KIFEN
KNIF
KOT IF
KSIF
KTH IF
LIF
LIU
LSIF
LUGI
LV
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Bergsskolans Idrottsförening
Borlänge Studentsportsällskap
Chalmers Idrottsförening
Chalmers Orienteringslöpare
Droopy Sport Club
Eskilstuna Lagom Sportiga Akademikers IF
Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter
Gotlands Nations Idrottsförening
Göteborgs Studenters Idrottsförening
Handelshögskolans Idrottsklubb
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Högskolans Idrottsförening i Falun
Högskolans Idrottsförening i Skövde
Högskolan Kristianstads Idrottsförening
Halmstads Studenters Idrottsförening
Innebandyklubben Uppsala Teknologer
IF Academ
Idrottsföreningen Högskolan i Gävle
Idrottsföreningen Trikadien
Idrottshögskolans Idrottsförening
Idrottsklubben Studenterna i Umeå
Jönköpings Studenters Idrottsförening
Kampsportscentret
Karlskrona Idrottssektion
Katrinebergs IF
Kalmar Nations Idrottsförening
Kongliga Orienterings Teknologerna IF
Karlstad Studenters Idrottsförening
Kungliga Tekniska Högskolans Idrottsförening
Lillsveds Idrottsförening
Lärarhögskolan i Uppsala
Linköpings Studenters Idrottsförening
Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening
LiTHe Vilse

Filipstad
Borlänge
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Eskilstuna
Kalmar
Uppsala
Göteborg
Stockholm
Göteborg
Falun
Skövde
Kristianstad
Halmstad
Uppsala
Malmö
Gävle
Uppsala
Stockholm
Umeå
Jönköping
Linköping
Karlskrona
Vessigebro
Uppsala
Stockholm
Karlstad
Stockholm
Värmdö
Uppsala
Linköping
Lund
Linköping

MIF
MIFS
MIFU
MOS
NAFFI
NNIF
PAIF
PHIS
RISK
SIST
SNIF
SSIF
StNIF
STIL
TD
UAFS
UAIF
UARS
UFO
ULS IF
UPIF
USIF
V-Dala IF
VGIF
VNIF
Vic IF
VIF
Vild
VSIF
VUGI
ÖGIF
ÖUIF
ÖSIS

Medicinarnes Idrottsförening
Mitthögskolans Idrottsförening Sundsvall
Medicinska Idrottsföreningen Uppsala
Myggans Orienteringssällskap
Norrköpings Akademiska Förening För Idrottare
Norrlands Nations Idrottsförening
Pharmacevtiska Akademiska Idrottsförening
Polishögskolans Idrotts- och Skytteförening
Rindi Sportklubb
Studenternas Idrottssällskap i Trollhättan
Smålands Nations Idrottsförening
Stockholms Studenters Idrottsförening
Stockholms Nations Idrottsförening
Studentidrotten i Luleå
TianDao Lund Taekwondo
Upsala Akademiska Fäktsällskap
Udda Atleters Idrottsförening
Uppsala Akademiska Roddarsällskap
Uppsala Förenade Orienteringsstudenter
Ultuna Studentkårs Idrottsförening
Uppsala Ekonomernas Idrottsförening
Uppsala Studenters Idrottsförening
Västmanlands-Dala Nations Idrottsförening
Västgöta Nations Idrottsförening
Värmlands Nations Idrottsförening
Victoria Idrottsförening
Veterinärhögskolans Idrottsförening
Linköpings Studenters Friluftsförening
Västerås Studenters Idrottsförening
Växjö Universitets Gymnastik och Idrottsförening
Östgöta Nations Idrottsförening
Örebro Universitets Idrottsförening
Östersunds Studenters Idrottssällskap

Stockholm
Sundsvall
Uppsala
Umeå
Norrköping
Uppsala
Uppsala
Stockholm
Visby
Trollhättan
Uppsala
Stockholm
Uppsala
Luleå
Lund
Uppsala
Uddevalla
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Lund
Uppsala
Linköping
Västerås
Växjö
Uppsala
Örebro
Östersund
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Förbundsfakta
Urval av aktiviteter hos
studentidrottsföreningarna
Aerobics
Mountainbike
Alpint
Multisport
Amerikansk fotboll
Orientering
Badminton
Pace
Basket
Paddling
Beachvolleyboll
Pingis
Bowling
Power hour
Box och kick
Puls
Breakdance
Qi-gong
Brännboll
Ridning
Capoeira
Rinkbandy
Cykling
Rodd
Dans
Rugby
Forsa
Salsa
Fotboll
Segling
Friluftsliv
Simning
Frisbeegolf
Självförsvar
Funk och showdance
Skidor
Golf
Skridsko
Grottkrypning
Skytte
Gym
Spinning
Gympa
Squash
Handboll
Stavgång
Hundträning
Step-up
Innebandy
Styrketräning
Ishockey
Taekwondo
Jonglering
Tennis
Ju-jutsu
Thai chi
Kanot
Touch rugby
Karate
Volleyboll
Klättring
Yoga
Löpning
Överlevnad
Magdans
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Antal föreningar
2000/2001
64 föreningar
2001/2002
67 föreningar
2002/2003
70 föreningar
2003/2004
69 föreningar
2004/2005
65 föreningar
2005/2006
65 föreningar
2006/2007
67 föreningar
Antal medlemmar1
2000/2001
37 458 medlemmar
2001/2002
56 713 medlemmar
2002/2003
68 714 medlemmar
2003/2004
76 888 medlemmar
2004/2005
78 266 medlemmar
2005/2006
79 892 medlemmar
2006/2007
79 147 medlemmar
Könsfördelning
Medlemmar
48  kvinnor
52  män
Ordförande
26  kvinnor
74  män

1 Statistiken grundas på uppgifter i inlämnade
årsrapporter.

Årsredovisning
2006-07-01 - 2007-06-30
Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:
årets förlust
- 56 492
behandlas så att
i ny räkning överföres - 56 492

Resultaträkning

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2006-07-01–
2007-06-30

2005-07-01–
2006-06-30

3 740 274
53 650
3 793 924

3 447 772
57 950
3 505 722

-1 813 595
-2 072 839
-3 886 434

-1 590 401
-1 883 178
-3 473 579

Rörelseresultat

-92 510

32 143

Resultat från ﬁnansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter ﬁnansiella poster

34 228
1 997
-207
-56 492

20 775
225
0
53 143

Årets resultat

-56 492

53 143

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2
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Balansräkning

Not

2007-06-30

2006-06-30

621 674
621 674

587 447
587 447

18 051
23 846
168 605
210 502

52 656
23 260
95 261
171 177

493 716

825 783

704 218

996 960

1 325 892

1 584 407

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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3,4

5

Balansräkning

Not

2007-06-30

2006-06-30

894 125
-56 492
837 633

840 982
53 143
894 125

837 633

894 125

44 185
20 340
38 124
385 610
488 259

57 511
21 733
114 908
496 130
690 282

1 325 892

1 584 407

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

6
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inﬂyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaﬀningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Noter
1 Arvode och kostnadsersättning
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på förbundets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

2006-07-01–2007-06-30
8 000
14 848
22 848

2005-07-01–2006-06-30
8 000
11 848
19 848

2006-07-01-2007-06-30

2005-07-01-2006-06-30

2
2
4

2
2
4

1 373 530
171 993
437 576
89 740
2 072 839

1 281 177
160 334
417 171
24 496
1 883 178

2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Pensionskostnader till övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Övriga personalkostnader
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3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaﬀ ningsvärden
Ingående anskaﬀningsvärde
Utgående ackumulerade anskaﬀ ningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2007-06-30

2006-06-30

148 192
148 192

148 192
148 192

-148 192
-148 192

-148 192
-148 192

0

0

4 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 33

5 Aktier och andelar
Folksam Fonder

Bokfört värde
621 674

Marknadsvärde
626 133

6 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av överskott enligt
beslut av årets förbundsmöte
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat resultatÅrets resultat
840 981
53 143
53 143

-53 143
-56 492

894 124

-56 492
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Uppsala den 27/10 2007

Vår revisionsberättelse beträﬀande denna årsredovisning har avgivits den 2/11 2007

____________________
Björn Fredriksson
Av SAIF utsedd revisor
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____________________
Johan Grahn
Auktoriserad revisor
Av SAIF utsedd revisor

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Sveriges Akademiska Idrottsförbund, org.nr 817600-7147
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Sveriges
Akademiska Idrottsförbund för räkenskapsåret 2006-07-01 – 2007-06-30. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag
för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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 styrelseledamot eller generalsekreteraren på annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen
eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av
förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsen och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 2 november 2007

Johan Grahn
Auktoriserad revisor
Av SAIF utsedd revisor

Björn Fredriksson
Av SAIF utsedd revisor
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Förklaringar

BIR
CBM
CESU
DF
EC
EUSA
FISU
GA
LOK-stöd
MSAIF
NAF
NBM
NNU
RF
SAIF
SDF
SF
SFS
SISU
SKAIF
SSM
StAIF
Student-VM
VAIF
UAIF
Universiad
ÖAIF
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Breddidrottsrådet
Centrum för bredd- och motionsidrott
Utbildningskommittén i internationella studentidrottsförbundet
Distriktsidrottsförbund
Exekutivkommitté (styrelse)
Europeiska studentidrottsförbundet
Internationella studentidrottsförbundet
General Assembly (förbundsmöte)
Lokalt aktivitetsstöd
Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund
Norrlands Akademiska Idrottsförbund
Nätverk för bredd- och motionsidrott
Nordic Network University Sports
(Nordiskt nätverk för studentidrott)
Riksidrottsförbundet
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Specialdistriktsförbund
Specialidrottsförbund
Sveriges Förenade Studentkårer
Svenska idrottsrörelsen studieförbund
Skånes Akademiska Idrottsförbund
Student-SM
Stockholms Akademiska Idrottsförbund
Studentvärldsmästerskap
Västsveriges Akademiska Idrottsförbund
Upplands Akademiska Idrottsförbund
Världsspel för studenter
Östra Sveriges Akademiska Idrottsförbund
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www.studentidrott.se
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 2052
750 02 Uppsala
Tel 018-65 30 70
info@saif.se
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