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Sveriges Akademiska Idrottsförbund
– samordnare av svensk studentidrott
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) finns till både för glada motionärer och inbitna elitidrottare. Vi inom SAIF arrangerar tävlingar, utbildningar och konferenser. Vi fördelar pengar och framförallt är vi en samordnande kraft som stöd för våra medlemsföreningar. Genom våra aktiviteter vill vi
bidra till att fler inom studentidrotten kan följa vad som händer runt om i landet, och ute i världen och
därigenom få uppslag och idéer för utveckling av den egna föreningen.
Vi har ca 70 000 medlemmar från olika universitet och högskolor. Årsboken är till för att inspirera till engagemang och öka kunskapen om vad svensk studentidrott är. Boken är tänkt att ge en bild av hur vi jobbar –
vad vi gjort under året – och framförallt hur många härliga, unga människor, som på ett eller annat sätt varit
involverade i våra aktiviteter. Som deltagare, ledare, förtroendevalda och anställda.
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Krönikor 2010-2011

Historiska framgångar för SAIF

Johanna S:t Clair Renard
SAIF:s ordförande

Under det gångna året har vi inom SAIF firat
många segrar. Både sportsligt och idrottspolitiskt.
Riksidrottsmötet 2011 i Uppsala blev till exempel
historiskt när SAIF:s motion om en nationell
plan för elitidrott och postgymnasial utbildning
gick igenom. Frågan om att kunna kombinera
elitidrott och utbildning har SAIF drivit i olika
omgångar genom åren, ofta med ett ganska svalt
mottagande.

Positivt för studenter

Denna gång var dock tiden mogen och RFstämman utsåg det till ett prioriterat område
inom svensk idrott under åren 2012-2013.
Vår förhoppning är att detta kommer att bli
något väldigt positivt för studenter som elitsatsar
på sin idrott. Med vårt nätverk och vår kunskap
om universitetsvärlden hoppas vi bidra till
utvecklingen av en nationell modell.

Evenemang i Uppsala och Umeå 2013
Internationella evenemang är något SAIF vill
ha mer av till Sverige. Under våren har Sverige
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blivit tilldelade vårt första Europeiska studentmästerskap – grenen blir badminton och genomförandet sker i Uppsala 2013. Dessutom kommer
ett Rectors’ Forum, en vetenskaplig konferens för
rektorer, att arrangeras i Umeå 2013. Samma år
fyller även SAIF 100 år, något vi planerar att fira
ordentligt, med fokus på framtidens studentidrott.

Fem medaljer och gott samarbete

Student-VM i orientering har under verksamhetsåret genomförts i Borlänge. Deltagare från
31 länder fick njuta av den speciella terrängen i
Dalarna. Ett utmärkt samarbete med kommunen
och en stark organisatör i Stora Tuna IK gjorde
att vi fick gott betyg både av deltagare och
internationella röster. Att Sverige dessutom
bärgade fem medaljer, varav två guld, gör ju
inte saken sämre.

Från soffpotatisar till aktiva studenter

När det gäller breddidrott pågår projektet Aktiva
studenter runt om i landet och första året har
varit mycket positivt på alla sätt. Vår medfinansiär i form av Allmänna Arvsfonden, kommer
fortsätta sitt stöd även under år två. Målet är att
inaktiva aktiveras och har roligt på samma gång.
I Linköping sökte man till exempel ”soffpotatisar” till projektet. Det blir spännande att se vad
deltagarna kommer att kalla sig när projektet är
över. Förhoppningsvis aktiva studenter!

Offensivt arbete

Förbundsutveckling är ett nytt verksamhetsområde inom SAIF. Målet med vårt offensiva
arbete är att vi ska utvecklas för att bli mer
attraktiva, både för studenter och för omvärlden.
Inom området förbundsutveckling driver vi
frågor som extern finansiering, samarbeten med
andra organisationer, effektivisering av våra
arbetsmetoder med mera.

Calle tog en trippel i Erzurum

Vinteruniversiaden 2011 arrangerades i januari
i Erzurum, Turkiet. Trots bristande snötillgång
och tuffa väderförhållanden lyckades alpinskidåkaren Calle Lindh med bravaden att som
första svensk någonsin ta tre medaljer under
samma Universiad. Grattis Calle!

Här gäller det att föreningarna registrerar alla
sina medlemmar och utbildningstillfällen i
IdrottOnline och att LOK-stödet redovisas ännu
tydligare. Här behöver vi verkligen hjälp från er
föreningar! Nyttan för er blir att pengarna går
tillbaka till föreningarna via Idrottslyftet.
Jag vill tacka alla som engagerar sig inom
studentidrotten, vilket ger idrottsliga framgångar,
färre soffpotatisar och smartare studenter!
Med önskan om ett härligt idrottsår!

Team Sweden i Erzurum bestod av 77 personer
som tävlade i alpint, curling, längdåkning,
konståkning, skidskytte samt teamåkning.

Hjälp oss att räkna utbildningstimmar!

Det har varit ett mycket händelserikt år för
förbundet, både ute i världen och på det
nationella planet. Gör vi ett nedslag inom
idrottspolitiken har det varit ett intensivt år.
Vid Riksidrottsmötet 2009 såg det dystert ut
för SAIF, framförallt när det gällde det framtida ekonomiska bidraget från RF. Nu efter två
års kraftsamling, med bland annat en heltidsarvoderad ordförande, ser det klart bättre ut på
den fronten. I det framtida ekonomiska bidraget
kommer all utbildning att räknas, vilket är nytt.

RF, NNU, EUSA, FISU –
snurrigt med alla förkortningar?
På sidan 78 finns en förklaring av de
vanligaste förkortningarna inom
studentidrotten.
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Man lär så länge man lever

Erik Björkman
SAIF:s styrelse

Döm om min förvåning när jag på försommaren
2010 blev uppringd av SAIF:s kansli och fick
frågan: ”Kan du vara delegationsledare för ett
gäng sportskyttar som ska tävla i Student-VM i
skytte. Tävlingarna är i Polen.”
Som vanligt svarade jag glatt ja och tyckte det
skulle bli en spännande upplevelse. När samtalet
avslutats satte jag mig och funderade lite på vad
jag egentligen tackat ja till. Två stora anledningar
till detta var att jag aldrig tidigare satt min fot i
Polen, samt att jag aldrig någonsin bevittnat en
skyttetävling. Min slutsats efter en lång stunds
funderande blev att det är precis det här jag gillar
med att vara med i SAIF:s organisation. Man
ställs hela tiden inför nya utmaningar som hittills,
uteslutande, har mynnat ut i roliga, spännande
och lärorika upplevelser. Det skulle visa sig att så
var fallet även denna gång!

Restips via Facebook

Tävlingarna gick av stapeln 13-20 september
2010 i Wroclaw, Polen. Det var vad jag visste när
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jag satte mig och skulle boka flygbiljetter, vilket
skulle bli det första äventyret på den här resan.
Efter att ha finkammat samtliga flygbiljetts-sidor
på internet satt jag med två alternativ. Det första
alternativet innebar en ditresa på fyra timmar och
en hemresa på åtta timmar, men kostade en halv
förmögenhet. Det andra alternativet innebar en
rimlig kostnad. Restiden skulle istället bli sju
timmar dit och 19 timmar hem...
Jag vände mig till internet ytterligare en gång
och bad om förslag på det allsmäktiga Facebook.
Detta gav resultat och en halv dag senare var
resan bokad. Det blev ett billigt och snabbt alternativ från Oslo till Wroclaw. Jag är fortfarande
imponerad av den kombinationen: snabbt-billigtNorge, när hörde ni den senast? Bokat och klart,
nu var det bara att invänta avresa!

800 000 invånare och arga poliser

I brist på Google-tid innan resan hade jag översiktsläst sportskytteförbundets hemsida men inte
så mycket mer. Jag landade på Wroclaws flygplats
i tron om att det var en liten stad på landsbygden
i Polen. Väl där möttes jag upp av två trevliga
polacker som hälsade mig välkommen och
berättade att jag inte alls hamnat mitt ute på
landsbygden, utan i en stad med ca 800 000
invånare och att de skulle skjutsa mig till
boendet. Problemet var att när vi kom till deras
bil stod där åtta arga poliser som höll på att sätta

dit ett lås på ena hjulet på grund av en misstänkt
felparkering. Efter lite skällande och ett par
telefonsamtal var vi dock på väg till boendet.

Taggade med höga mål

Boendet visade sig vara polska studentbostäder,
dock inte den nya fräscha varianten. Eftersom
jag anlände en dag innan de tävlande hade jag
lite tid att utforska staden, som visade sig vara en
riktig pärla. Fin gammal arkitektur och trevliga
människor är mina minnen av Wroclaw.
Dagen efter mötte jag upp fyra taggade skyttar
med högt uppsatta mål och ett glatt humör trots
naggande hunger. Dagen efter drog tävlingarna
igång. Det var mycket intensivt tävlande i många
olika grenar. Svenskarna ställde upp i pistol,
luftgevär och gevär på olika längder. Det var hela
tiden minst en svensk på någon av skjutbanorna.
Resultaten varierade med några toppar och några
besvikelser. Det slutade i alla fall med två finalplatser varav den ena genererade ett brons. Stort
grattis till Sam Andersson!

På skjutvallen var luften mättad av deltagarnas koncentration och fokus.

Personligen åkte jag hem från Polen mycket nöjd.
Precis som jag hade väntat mig blev veckan full
av spännande upplevelser och utmaningar.
Framförallt, utan att varken kalla mig Polenexpert eller skyttekunnig lärde jag mig väldigt
mycket om både Polen och skytte.

Sam Andersson blev bästa svensk med sitt brons i liggande skytte
från 50 meter.
7

På med hooden, dags för HoD-möte!

Klas Bringert
SAIF:s styrelse

ordning resa på HoD-möten både till Turkiet i
oktober 2010 och till Kina i april 2011. Till skillnad mot min vän Robin Hood handlade dock
inte resorna så mycket om att befria fångar eller
att ta hand om kungens pengar.

Inom den internationella studentidrotten handlar
mycket om kommunikation. Både mellan
arrangörer och deltagare, mellan förbunden,
föreningarna och omvärlden, men även INOM
det internationella studentidrottsförbundet (FISU)
är kommunikation ett väldigt viktigt område.
Eller vad sägs om ett tvåspråkigt University
Sports Magazine, simultantolkning på tre olika
språk i samband med konferenser och möten,
samt valmanifest på kinesiska, ryska, spanska,
franska och engelska – med SAIF som
avsändare!? För att underlätta kommunikationen
arrangeras inför varje Universiad ett HoD-möte
– det vill säga Head of Delegation’s meeting –
eller delegationsledarmöte, som det heter på
ren svenska.

Turkiet och Kina
Under det gångna verksamhetsåret hade jag
förmånen att för SAIF:s räkning ta på mig min
blå luvtröja – även kallad hooden – och i tur och
8

Klas drömmer om en
ny idrottskarriär på
flygplatsen i Erzurum.

Tolkarnas tolkningar

Syftet med mötena är att ge arrangörer och deltagande länder möjlighet att tillsammans förbereda
sig på bästa sätt inför de kommande tävlingarna
genom studiebesök i Universiadbyn, på arenorna
samt genom föreläsningar och frågestunder.
Tack vare dessa aktiviteter fick vi en känsla för
hur arrangörerna låg till cirka ett halvår före de
båda Universiaderna.

Till stor del handlade HoD-mötena också om att
knyta kontakter med andra länders delegationsledare, på egen hand utforska och dokumentera
arenorna med mera. Och så, såklart att försöka
förstå tolkarnas tolkningar av vad organisationskommitténs ledande män – och en och annan
kvinna – hade att säga på sina respektive modersmål. Flytande engelska pratar i princip bara
ungdomar och enstaka beslutsfattare på lägre
nivå, åtminstone i Förenade Arabemiraten,
Estland, Spanien, Turkiet och Kina = de länder
som jag besökt i samband med olika uppdrag
inom studentidrotten de senaste åren.

på gång ställde oss var: Hur sjutton ska de lyckas
ro detta i land? Smala grusvägar uppe bland
bergen, snökanonsystem som aldrig provkörts,
curlingstenar som precis anlänt från Skottland
och ett turkiskt studentidrottslandslag i hockey
som knappt kunde åka skridskor… Kort och
gott – en lång uppförsbacke för ett land som i
allt väsentligt förknippas med sol, bad, kebab
och söt konfekt.
Att arrangera världens – näst efter Vinter-OS –
största multiidrottsevenemang på snö och is är
inte gjort i en handvändning, men på något sätt
fick de ändå ihop det. Trots snöbrist och många
deltagare i sjukstugan, reste den svenska delegationen hem med både medaljer och många
nyttiga erfarenheter i bagaget. Mer om detta
kan ni läsa i min styrelsekollega Erik Björkmans
artikel på annan plats i denna årsbok.

Kajakförbundet? Skidor heter alltså ”kayak” på turkiska.

Lång uppförsbacke

På plats i den nordturkiska universitetstaden
Erzurum var det totalt snöfritt i början av
oktober. Merparten av arenorna och hela
Universiadbyn var fortfarande byggarbetsplatser.
”80 percent finished” var en fras som vi hörde
upprepas många gånger. Arrangörerna var i
allmänhet ganska dåligt pålästa kring de olika
vinteridrotterna och frågan som vi nordbor gång

I samband med HoD-mötet konstaterade både arrangörerna och
vi delegationsledare gång på gång att det mesta i byggnadsväg var
cirka 80 procent klart.
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Som regerande Universiadmästare låg Sverige på
första plats i lottningen till
Curlingtävlingen.

Kapprustning

När jag i mitten av april for till sydöstra Kina
”över en helg”, onsdag-söndag, möttes jag
däremot av en till tårna rustad organisation
med höga ambitioner och stark tilltro till
Universiadens förmåga att förbättra vardagen
för både studenter och övriga invånare i 30miljonersstaden Shenzhen, mellan Hong Kong
och Guwangchou/Kanton.
Men tro inte att 24 idrotter och 13 000 deltagare
kommer vara något långlivat Universiad-rekord. I
Kazan 2013 satsar man ännu högre: Fler idrotter, fler deltagare, pampigare ceremonier etcetera.
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Universiadbyn i Kazan är dessutom i det närmaste färdigbyggd, eftersom de självsäkra makthavarna i den ryska provinsen Tatarstan – ej att
förväxlas med Tattar-stan – räknade iskallt med
att få arrangera Universiaden redan 2011…

1 på 100 kan fatta beslut

Hur som helst, på planet hem från Shenzhen
i april 2011 konstaterade jag – som tidigare
delegationsledare vid Vinteruniversiaden i
Harbin 2009 – att kineserna har gjort det igen.
De har satt ambitionsnivån skyhögt, investerat
enorma summor pengar och kommer säkert att
lyckas alldeles utmärkt med det mesta. Men som
längdåkarna i Bagheera Ski Team lätt sarkastiskt

När Turkiets herrhockeylag
lottades som fjärde lag i grupp
C blev både tjänstemän och
maskotar förvirrade. Ska
inte värdnationen alltid spela
i grupp A? Oavsett om laget
har någon hockeytradition
eller ens sportmössa till medaljchans? Efter 30 minuters
polsk riksdag beslutade
FISU att lottningen skulle
göras om, med Turkiet i
grupp A…

konstaterade i Harbin – bland volontärerna går
det 1 på 10 som kan svara på en fråga, men bara
1 på 100 kan själva fatta ett beslut…
Mer om Sommaruniversiaden 2011 kommer i
nästa årsbok, eftersom SAIF:s verksamhetsår
följer universitetens läsår och avslutas 30 juni.
Universiaden i Shenzhen ägde rum 12-22
augusti 2011.
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Från Bosön i Stockholm – till Shenzhen i Kina!

Anna Segerström
delegationsledare

Under de senaste tio månaderna har jag för
första gången besökt Bosön och dess professionella idrottsanläggningar, liksom Erzurum i ett
snöklätt Turkiet. Jag har fått uppleva glädjefyllda
medaljceremonier, rafflande uppgörelser på både
is och snö, varit euforisk i en randig Sverigemössa och träffat både svenska och utländska
vänner för livet. Här börjar min berättelse om
rollen som delegationsledare för Sveriges
Akademiska Idrottsförbund och början på
mitt livs största äventyr...

Ett trevligt samtal från SAIF

Allt började med ett telefonsamtal hemma i
köket i Falun. Det var en fin höstdag i början av
september och likt så många andra dagar var det
studier som stod på schemat. Dagen blev dock
inte som alla andra dagar. Efter ett trevligt samtal
från SAIF:s ordförande Johanna S:t Clair Renard
stod det klart att jag tillsammans med fem andra
personer hade blivit uttagen som delegationsledare för SAIF i deras satsning att bli världsledande inom truppledning vid Universiaderna.
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Med en alpin bakgrund och ett gediget idrottsintresse var detta en dröm som slog in, tänk att
få jobba med idrott och det man brinner för.
Vilken lycka!

Tvådagarsutbildning på Bosön

Några dagar senare var tågbiljetterna bokade
och den 20 oktober 2010 bar det av till Bosön
för att för första gången träffa de andra delegationsledarna och SAIF:s organisation. Under den
två dagar långa utbildningen (den första av två
utbildningstillfällen) hade vi ett späckat schema
med möten, utbildning, praktiska genomgångar
men också god tid till att bekanta oss med varandra. Som gemensam aktivitet hade vi ”mångkamp” där vi bland annat provade på friidrott i
olika former. En lyckad och annorlunda tillställning som bjöd på många skratt!

”Mer guld till Sverige”

Den andra dagen på Bosön bestod av en upptaktsträff tillsammans med SAIF där bland annat
sportchefer, förbundskaptener samt ordförande
från olika specialidrottsförbund var inbjudna.
Tanken med dagen var att ge alla en möjlighet
att diskutera och dela med sig av sina tankar och
idéer kring hur man på bästa sätt ska uppfylla
målet, att bli världsledande inom truppledning
vid Universiaderna, samt leva upp till visionen
”mer guld till Sverige”. Här presenterades också
fakta om Vinteruniversiaden 2011 i

Erzurum, Turkiet samt Sommaruniversiaden
2011 i Shenzhen, Kina. På plats fanns också
FISU:s generalsekreterare Eric Saintrond,
generalsekreteraren för Riksidrottsförbundet
Eric Strand samt Peter Reinebo, sportchef för
Sveriges Olympiska kommitté. Sammanfattningsvis blev det två givande dagar med spännande
möten och nya erfarenheter.

Mot Vinter- och Sommaruniversiader

Väl hemma i Dalarna började man sakta smälta all
information och jag såg redan fram emot vinterns
stora händelse inom internationell studentidrott –
Universiaden i Erzurum, Turkiet. Före jul stod det
klart att jag tillsammans med Erik, Sara, Johanna,
Johanna O och Karin från SAIF skulle finnas på
plats för att serva, fixa och lösa problem åt den
svenska truppen på närmare 70 personer. För
första gången som nybakad delegationsledare
skulle våra färdigheter sättas på prov – det var nu
det blev skarpt läge! Universiaden drog igång med
en mäktig öppningsceremoni, tävlingarna flöt på
och alla kom tillslut också hem efter nästan två
intensiva och väldigt lärorika veckor.

Delegationsledarna tillsammans med representanter från
SAIF:s organisation.

Från Erzurum till Shenzhen

Den 26 april i våras var det dags för den andra
delen i delegationsledarutbildningen samt uppföljning av denna. Även den här gången bar det
av till Stockholm. Syftet med träffen var att fånga
upp de kunskaper och erfarenheter vi fått med oss
från Vinteruniversiaden i Turkiet samt att blicka
framåt inför Sommaruniversiaden i Kina. På
programmet fanns också en workshop om hur vi
kan utvecklas som delegationsledare, information
om Sommaruniversiaden i Shenzhen, Kina, samt
en rapport från Stefan Bergh, vice ordförande
i FISU, gällande det idrottspolitiska läget inom
FISU och det kommande ordförandevalet den
9-10 augusti 2011 på plats i Kina.
Vad händer då härnäst? I skrivande stund packar
jag nu väskan för att bege mig till Shenzhen och
Kina, för att tillsammans med de andra delegationsledarna och representanter från SAIF finnas
på plats under 2011 års Sommaruniversiad.

Underbara minnen

Genom den här möjligheten som givits genom
delegationsledarutbildningen och SAIF har jag
fått träffa många härliga människor som brinner
för detta lika mycket som jag, fått en inblick i hur
den nationella och internationella idrottspolitiken
fungerar och många underbara minnen som jag
kommer att bära med mig för alltid.
Nu är det fullt fokus inställt på Kina, där många
nya erfarenheter och spännande möten väntar.
Shenzhen… här kommer vi!
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Sjuklingar och medaljer i Erzurum

Erik Björkman
SAIF:s styrelse

Universiaden – för 99 procent av alla svenskar,
ett uttryck som inte betyder någonting alls. Men
den lilla, lilla grupp som någon gång upplevt en
Universiad glömmer det aldrig. För dem betyder
det uttrycket så otroligt mycket.
Men vad är då den här Universiaden som jag
pratar om? Jo, det är som studenternas egna
olympiska spel. Tävlingarna håller ofta världsklass. Ett exempel på det är att Stefan Holm,
med OS-guld i ryggen, inte ens lyckades ta medalj då han var med. Även om tävlingarna håller
mycket hög klass är det som gör Universiaden
unikt, gentemot OS, den gemenskap och avspända stämning som finns mellan deltagarna.
Under en Universiad träffas studenter från hela
världen för att tävla, och det är inte bara efter tävling och match det byts pins, flaggor, tröjor, eller
vad man nu har. Det fortsätter även i matsalen och
på övriga platser i byn. Man kan få se de mest
fascinerande konstellationer av nationaliteter
skratta tillsammans runt om i en Universiadby.
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Det arrangeras Universiader vartannat år, och då
både vinter- och sommarspel. I år gick Vinteruniversiaden i Erzurum, Turkiet och Sommaruniversiaden i Shenzhen, Kina.

Turkiet på vintern?

Det var mer än en kompis som höjde på ögonbrynen när jag berättade att jag skulle till Turkiet
för en VINTER-universiad. Jag fick frågan
varför jag inte åkte dit och badade istället. På den
finns bara ett svar: En Universiad är så mycket
roligare. I många andra länder, framförallt i
Östeuropa och Asien är Universiaden ett mycket
mer välkänt begrepp. Men det går framåt även på
hemmaplan. Som exempel ska nämnas att Eurosport direktsände en del tävlingar från Erzurum.
Kombinationen mellan att viss media börjar få
upp ögonen för studentidrott och att vi som
någon gång varit med mer än gärna berättar
om våra upplevelser, gör att vi sakta men
säkert jobbar oss mot 98 procent. Därifrån
hoppas jag att vi inom den svenska studentidrotten kan fortsätta tills det att Universiaden
är ett lika välkänt begrepp i Sverige som i
Östeuropa och Asien.

Arenor i toppskick

– Universiaden i Erzurum då? Den svenska truppen i Erzurum bestod av 77 personer varav 49
var tävlande. På förhand lät det som att Vinteruniversiaden 2011 skulle bli en riktigt bra Univer-

Team Sweden i Erzurum, Turkiet under Vinteruniversiaden 2011.

siad. Arrangörerna stod för alla inrikesresor,
det byggdes en helt ny Universiadby för cirka
4 000 personer och alla arenor var nybyggda eller
nyrenoverade.

stil med ”önskar jag pluggade längre så jag kunde
vara med även nästa gång”, vilket inte är ovanligt. Det är den stämningen och gemenskapen
som gör Universiaden helt unik.

Verkligheten visade sig se lite annorlunda ut…
Resorna strulade, byn var inte riktigt färdigbyggd
när folk anlände men arenorna var i toppskick.
Trots det haglade kommentarer från de tävlande i

Smilband och slitet hår

– Hur var det då med sjuklingarna och medaljerna? Jo, för oss delegationsledare bjöd Universiaden i Erzurum på en ständig kamp mellan att dra
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på smilbanden och slita sitt hår. Vi åkte ner med
ganska stora förhoppningar på bra resultat. Bland
annat var världsmästarna i teamåkning med och
Sverige var försvarande guldmedaljörer i curling. Tyvärr uteblev de ”väntade” framgångarna.
Teamåkningslaget kunde inte ens delta i sin final
efter att en rejäl förkylnings- och feberepidemi
brutit ut i det svenska lägret. Denna epidemi
däckade även många av våra längdskidåkare
och skidskyttar. Istället klev andra fram. Linnea
Mellgren fixade en finfin 4:e plats i konståkning,
efter att hon haft högst poäng av alla på sitt fria
program. Alpinisterna plockade flera medaljer.
Där glänste Calle Lindh mest med sina två silver
och ett brons. Douglas Hedin ökade på alpinisternas medaljskörd med ett brons.

Calle Lindh under prisutdelningen.

Ett minne för livet

Trots dessa kontraster mellan att ta medalj och
inte kunna deltaga på grund av sjukdom vet jag
att alla som var i Erzurum reste hem med ett
minne för livet och gärna berättar om detta för
sina vänner. I och med det kommer vi ett litet
steg närmre den stora spridning av kunskap om
Universiaden som vi på SAIF vill åt.
Har du dessutom läst hela den här texten så har
vi en till som har hört begreppet och förhoppningsvis skaffat sig en positiv uppfattning om
Universiaden.

Konståkning var en av de elva idrotterna vid Vinteruniversiaden i
Erzurum 2011.
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MilSpåret firade 5 år med deltagarrekord

Erika Jansson

informationsansvarig, SSIF

det sedvanliga milloppet och ett nytt femkilometerslopp. Vi har utökat loppet till två distanser
för att arrangemanget ska passa än fler. En mil
kan kännas väl långt och outförbart för vissa
medan fem kilometer är lite mer överkomligt för
gemene man.

Den 18:e maj 2011 var det dags för 5-årsjubileum av MilSpåret med Student-SM i löpning,
10 kilometer. Vi firade med att arrangera två lopp
under samma kväll och att på nytt slå deltagarrekord! Årets rekordsiffra hamnade på hela 1 698
anmälda löpare, vilket är 30 procent fler än 2010.
MilSpåret arrangeras årligen runt Djurgårdsbrunnsviken av oss på Stockholms Studenters
Idrottsförening (SSIF) tillsammans med Spårvägens Friidrottsklubb. Start och mål är placerat
vid Sjöhistoriska Museet. I år hade loppet en
ny bansträckning på grund av renovering av
Djurgårdsbrunnsbron, men det var inget som
avskräckte deltagarna. Anmälningarna strömmade in och vi kunde redan i ett tidigt skede se
att vi var på väg mot ett nytt rekord. Löpning är
mer populärt än någonsin, vilket vi tydligt har
sett i vårt arrangemang.

Två lopp på en kväll

En annan sak som skilde sig från tidigare år var
att vi arrangerade två lopp kvällen den 18:e maj,

MilSpåret runt Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm.

Student-SM i löpning, 10 kilometer, avgörs i MilSpåret. I år var också studenterna fler än tidigare.
Hela femton olika studentidrottsföreningar fanns
representerade i startfältet, cirka 50 tjejer och
drygt 50 killar i studentklassen kom i mål.
Segrare och därmed svensk studentmästare i
löpning blev i damklassen Sofie Andersson från
SSIF på snabba 39,04 min. I herrklassen var det
Karl Rönnby, även han från SSIF, som kammade
hem segern på 34,24 min.
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Löpning på framfart

MilSpåret har blivit ett etablerat arrangemang
och att intresset för löpning har ökat i landet
genom åren märktes tydligt på resultaten. Över
100 personer sprang milen på under motionselitgränsen 40 minuter, vilket är en härlig utveckling
att se. Löparfest på Djurgården är ett faktum!

2012- 100 år sedan OS i Stockholm

Studentiaden 2011
Röster från Studentiaden
2011, Bosön, Stockholm

Nästa år firas ännu ett jubileum i samband med
MilSpåret. Det är nämligen 100 år sedan OS i
Stockholm 1912 gick av stapeln. Detta kommer
att uppmärksammas runtom i hela Stockholm.
MilSpåret 2012 har fått den stora äran att bli ett
jubileumslopp och en del av Stockholms kommuns 100-årsfirande av OS i Stockholm 1912.
Kanske är det din tur att ta hem SM-titeln då?

Johanna Leo, 19 år och Rasmus Andersson, 22 år

Fritidsledarlinjen, Jämshögs
Folkhögskola

Löparfest Under MilSpåret!
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”Vi är ett kompisgäng som åker upp hit som en
rolig grej! Det bästa och roligaste är att träffa
människor i olika lag, även om vi förlorat alla
matcher!”, säger Johanna och Rasmus fyller i:
”Det roligaste är alltihopa! Allt är kul på sitt
sätt. Roligt att möta andra lag, att träffa
andra. Arrangemanget finns det inget att
klaga på – eller jo förresten: vi vill möta
sämre motståndare!”

Alexander Persson, 25 år, Kristian Nilsson, 25 år, Janne
Piipponen, 24 år, Bora Kaymaz, 26 år, Joakim Drott, 24 år

Idrottslärarlinjen, GIH

”GIH är världens äldsta idrottshögskola”,
berättar killarna lite stolt. De tävlar i Studentiadens fotbollsturnering med en tydlig målsättning: ”Vi ska försvara silvret från förra året”.

Eric Lind, 23 år (till höger)

Utbildad idrottskonsulent, Bosön –
en av de drivande personerna bakom
årets Studentiad på Bosön

”Det bästa hittills har varit bemötandet från alla
deltagare. Leende och förstående studenter. En
eloge till dem! Det sämsta hittills är deltagarantalet. Vi skulle fått plats med 400 till. Det har varit
svårt att hitta den rätta marknadsföringsstrategin.

Sjukvårdare från Motala

”Överlag har det varit väldigt lugnt. Det roligaste har varit att få hjälpa andra människor med
något man kan. Det tråkigaste är att det har varit
lite för lugnt! Men det är ju å andra sidan bra att
folk inte skadar sig!”

Cecilia Ekberg, 28 år

Anna-Karin Edepil, 26 år
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Mitt livs stora resa

Thomas Eek
VSIF

I början på maj 2008 blir jag på VSIF:s årsmöte
vald till ordförande för föreningen. Här börjar
också en av mitt livs stora resor där jag utvecklas
till att bli en väldigt engagerad föreningsmänniska. Tre år senare fick jag också den
stora äran att för SAIF:s räkning åka på Riksidrottsmötet (RIM).
I början på 2011 ringde SAIF:s generalsekreterare Josef Åhman mig och frågade om jag
ville åka på RIM och tillhörande träff för Unga
ledare. Varje specialförbund fick skicka en eller
flera unga engagerade ledare inom sin idrott. Jag
behövde inte många dagars fundering innan jag
ringde och tackade ja.

Slukade och var väl påläst

Efter en tid kom handlingarna inför mötet på
posten vilket var ett rejält paket innehållandes
motioner, verksamhetsberättelser och annat
trevligt. Jag slukade allt med glädje och var väl
påläst inför vad som komma skulle. Helgen
innan RIM slog sjukdomen till och jag missade
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den första dagen, där vi unga ledare skulle samlas
för att diskutera RIM och prata om några utvalda
områden. Däremot var jag glädjande nog i skick
att ansluta till RIM:s öppnande på fredagen.

Fult, men imponerande

Väl på plats blir jag till att börja med imponerad
över lokalen vi skulle tillbringa helgen i –
Uppsala konsert & kongress. En rätt så ful
byggnad utifrån, men som var desto mer imponerande på insidan.
Efter lite strul med att hitta rätt lyckades
SAIF:arna få tag på mig i folkvimlet och vi
kunde sätta oss ner i den stora salen. Helgen
innehöll sen allt jag hade förväntat mig och mer
därtill. Jag är mäkta imponerad över hur skickliga
retoriker och strateger många av människorna
i förbundsstyrelserna är. Dessutom brinner de
flesta oerhört starkt för både sin egen och andra
idrotter.
Jag fick även med mig underhållande minnen
från helgen, exempelvis att ett av mötets ombud
i princip tog sig fram till talarstolen på varje fråga
men utan att egentligen få någonting sagt. Redan
efter första timmen av helgen var 95 procent av
deltagarna hyggligt irriterade över denne mans
beteende. Dock känns det så här i efterhand
mest underhållande.

Njöt mig igenom helgen

Trots små irritationsmoment njöt jag mig igenom
hela helgen med allt dess innehåll. Det var oerhört lärorikt att få lyssna på de olika förbunden
och bli insatt i de flesta frågor som rör svensk
idrott. Detta samtidigt som jag fick träffa många
intressanta människor och ha väldigt trevligt
under en helg med god mat och även en underbar bankett, vilket gjorde det hela till en minnesvärd upplevelse.

Första riktiga jobbet

Det jag främst tog med mig från helgen var en
känsla av glädje och stolthet av att få vara en del av
svensk idrott. Människorna som engagerar sig både
på riks-, distrikts- och föreningsnivå är skickliga
och gör en enorm insats i samhället. Det är mötet
med dessa människor som ger mig inspiration och
drivkraft att fortsätta engagera mig i föreningsliv
och svensk idrott.

Mingel under Riksidrottsmöttet 2011.

Jag är väldigt nöjd över att ha gått från föreningsengagemang i en liten förening som VSIF till att
få delta på RIM och nu få engagera mig i SAIF:s
föreningsutvecklingskommitté.
Någon vecka efter RIM fick jag även mitt första
”riktiga” jobb efter min studietid: som föreningskonsulent i Köpings kommun…

Intressanta diskussioner i SAIF:s monter.
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Från Soffpotatis till Aktiv student
på 20 individer som fått skicka in ett personligt
brev till projektet Aktiva student, som i folkmun
kom att kallas för Soffpotatis.

Tobias Carlsson
aktiv student

Den första oktober 2010 träffades en grupp
otränade studenter i Campushallen vid
Linköpings universitet. De var alla del av ett
projekt kallat Aktiva studenter, som skulle hjälpa
dem att komma igång med träning samt motivera och inspirera dem till mer hälsosamma
levnadsvanor. Under sex månader skulle gruppen få chansen att arbeta med sin träning och
hälsa genom olika träningsformer, föreläsningar,
workshops, tester och personligt stöd. Målet var
en sundare livsstil.
Som så många gånger förr skulle jag starta ett
nytt nyttigt liv! Sist jag försökte var jag uppriktig
när jag sade att det troligtvis skulle bli mitt sista
och mest seriösa försök att tappa några kilon.
Det höll dock inte så länge, men den här gången
skulle jag lyckas!
Vad var det som skiljde sig den här gången, vad
var annorlunda nu? Jo den här gången var jag
inte ensam, den här gången var det mer än bara,
till synes, mållös träning. Vi var en tapper grupp
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Livsstilssamtal och hälsotest

Träningen inleddes med ett personligt livssamtal
och ett test. Under samtalet diskuterade vi hur mitt
hälso- eller ohälsosamma liv såg ut för tillfället,
hur jag ville att det skulle se ut om ett halvår, hur
jag skulle uppnå målen och vad som kunde hindra
mig. I anslutning till samtalet gjorde vi också ett
test, vi tog oss igenom en liten hinderbana där vi
mätte puls, ansträngningsnivå och tid. Mot slutet
av projektet skulle vi ta oss igenom samma hinderbana igen för att kolla vår utveckling.

Underground, gympa och yoga

Projektets bakomliggande tanke var att jag som
individ skulle hitta en träningsstil som passade mig.
Tre dagar i veckan testade vi allt mellan himmel och
jord, så som spinning, styrketräning, underground,
bollsporter, danser, gympa, yoga, core, Les Millspass och mycket mer. Detta varvades med föreläsningar och workshops där vi fick lära oss mer om
hälsa, ohälsa, stress, näringslära och matvanor.

Bortblåsta soffpotatisar

Att testa ett nytt pass kan vara skrämmande. Man
känner sig uttittad och missanpassad när man går
in i en stor sal, fylld med vältränade folk som vet
vad de håller på med. Man blir lätt självkritisk när

Hela gruppen Aktiva studenter tillsammans med
ledarna Anna Tanttinen och Fredrik Gille.

man inte hänger med och man ställer sig frågan,
är det mig eller passet det är fel på? Med vår
underbara grupp soffpotatisar var detta som
bortblåst. Det var oerhört kul att vi gjorde det i
en grupp med människor som hade liknande
fysisk utgångspunkt, prestationsångesten var som
bortblåst och vi kunde satsa på att utvecklas och
lära oss istället. Vi uppmanades också ofta att
stanna kvar efter träningspasset och ställa frågor.

Hur gick det sen?

Sex månader gick och jag utvecklades enormt! Det
var oerhört bekvämt att någon annan planerat in
mina träningspass under ett halvår och jag var lite
osäker över hur den kommande tiden skulle se
ut. Jag kanske inte hade gått ner de kilon som jag
hade hoppats på, men å andra sidan hade träningen
lyckats bli en naturlig del av min vardag, jag åt mindre onyttigheter och konditionen hade förbättrats
nämnvärt. Det som jag mest kommer ta med mig
är det självförtroende jag anammat, jag skulle utan

tvekan våga prova på vad som helst. Prestationsångesten som tidigare bara var borta när jag var
med gruppen har nu lyfts över till mig som person.
Prövar jag på något nytt struntar jag helt och hållet
i vad de andra tycker, det är ju jag som skall träna,
för min skull.

Vännerna skaffade kort

Den lilla rädsla jag tidigare haft kring träning
visade sig vara god då detta ledde till att jag
lyckades övertala några av mina närmaste vänner
att skaffa träningskort. Nu, istället för att moffa
chips framför en dålig actionfilm varenda gång vi
träffas varvar vi med afropowerdance och spinning. Det blev faktiskt en aktiv student av mig!
Jag saknar gruppen, det måste jag säga. Utöver
bekvämligheten att ha likasinnade att träna med,
har man också lärt känna dem, en trevlig grupp
människor. Jag är också oerhört tacksam för det
arbete Fredrik Gille och Anna Tanttinen lade ner
på oss. Tack för er tid och tack för allt ni gjort!
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Studentidrott på liv och död

Johanna S:t Clair Renard
SAIF:s ordförande

En omskakande och fantastisk upplevelse på
samma gång. Det pirrade i magen när jag skulle
stiga på planet. Det var första gången som
det verkligen inte kändes bra att åka iväg från
familjen och tryggheten i Sverige, orsaken var att
resan gick mot Israel, i mars 2011. Oroligheterna
i Egypten, Tunisien och flera andra ställen var
plötsligt mycket nära. Det var till och med så att
jag tecknade en extra försäkring ifall något skulle
hända. Jag som åkt iväg på så många konferenser
och resor runt om i världen, och som aldrig blivit
berörd trots att jag vistats i områden med oroligheter tidigare.

Torsdag – ökenlandskap och den
ensamma soldaten

Målet var Eilat och årsmötet för det Europeiska
Studentidrottsförbundet (EUSA). Första förmiddagen innehöll ett socialt program och vi åkte
och tittade på en kibbutz. Guiden var smågalen
och pratade bara om vatten, att de inte haft
något regn i år och att de behöver vatten, men
att det å andra sidan inte får komma för mycket
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på samma gång. I januari förra året kom det två
centimeter under samma dag vilket drev upp
saltet ur marken och förstörde alla grödor. Allvaret kom snabbt fram, vatten är en fråga på liv
och död i detta ökenlandskap. Vi passerade längs
gränsen till Jordanien och fick veta att man nu
kan åka till Jordanien men att det är som att ”åka
till månen”, enligt guiden själv. Så sent som för
17 år sedan var omöjligt.
1994 skedde hemliga fredsförhandlingar i kibbutzen mellan israeler och jordanier. Guiden
berättade med stolthet i rösten om general
Mansour, ansvarig för underrättelsetjänsten i Jordanien, som varit den som skött förhandlingarna
och att det slutade med fred.
Sen var det den där soldaten, honom som vi träffade under turen högst upp på ett berg utanför
Eilat, precis vid gränsen till Egypten. Han var
posterad på den egyptiska sidan i ett litet plåttorn. Barfota, kanske 18-19 år, med en kopp
kaffe i handen och en cigarett. Guiden pratade
hebreiska med honom och han verkade glad att
se oss. Det var flera mil till någon bebyggelse och
han var utposterad i tre månader, sedan fick han
åka hem och träffa familjen ett tag.

Fredag – komfortzonen rubbas

Öppningstalet genomfördes av Israels studentidrottsförbunds ordförande. Han pratade inte

om de gamla vanliga sakerna som framgång och
utveckling av internationell idrott. Han pratade om
fred och vänskap. Israels initiativ till Friendship
Games är en aktivitet som arrangerats många år
och som handlar om att samla studenter från olika
kulturer för att tävla under en vecka. Syftet är att
lära känna varandra eftersom det är ”svårare att
döda någon som man känner” som han uttryckte
det. Jag hade helt plötsligt flyttats ur min komfortzon med Sveriges långa historia utan krig.
Jag träffade en tjej som hette Dana som bor i London men kommer från Israel och som har genomgått den obligatoriska militärtjänsten för kvinnor
på två år (för män är det tre år). Det var inget hon
gillade men som hon sa, ”vi måste också bidra”.
Vanliga föreläsningar följde och det var nästan
som vilken konferens som helst.
Dagen efter startade själva årsmötet. General
Mansour som jag hört talas om hälsades välkommen och jag kände att den här mannen har gjort
skillnad, återigen kändes stoltheten i rummet.
Efteråt pratades vi vid och han berättade att han
fortfarande arbetar med fredsprocesser. Vi bytte
visitkort och pratades vid som vilka vanliga personer som helst på denna ovanliga tillställning.
Förhandlingarna och mötet rullade på. Den torra
ökenhettan kändes i luften.

Söndag - då hände det!

För dem som ville kunde man göra en utflykt till
Petra i Jordanien, ett av de ”nya” sju underverken

som utsågs av en miljard människor 2007. Jag
tvekade inte utan hakade på till denna stenstad
med fantastiska och osannolika byggkonstruktionen.
Vid gränskontrollen på vägen tillbaka till Israel
hände ”det”. På väggen hängde stora fina fotografier av fredsprocessen 1994. President Bill
Clinton, Premiärminister Isaac Rabin, och så, till
vänster stod han där – general Mansour – ganska
kort och med fast blick iklädd uniform. Mannen
som lett fredsförhandlingarna och som vi just
träffat. Jag tror vi blev lite berörda allihop. Det
blev plötsligt så verkligt. Nu i fredstid tog gränskontrollen cirka en timme och i min stilla tanke
undrade jag hur denna ogenomträngliga kontroll
varit tidigare.
Avslutningsvis blev vi inbjudna gäster välkomnade att delta på invigningen av just Friendship
Games som vi hört talas om. 1500 studenter
från blandade kulturer hade samlats vid en härlig
utomhusarena med stor scen. Det var stå-up show
på hebreiska, dundrade musik och några tal. Alla
skrattade och stämningen var hög. Återigen kom
han då, mannen som jag kommit att beundra på
kort tid, med fast handslag och ett stort leende
– general Mansour. Studenterna jublade när han
presenterades, oavsett vilket land de kom ifrån.
Med sin närvaro visade han på att fred är viktigt
och i sitt tal sa han att studenterna är en del i fredsprocessen och att idrott gör skillnad.
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Utposterad soldat vi gränsen
mellan Egypten och Israel.

Invigning av Friendship Games, där 1500 studenter
tävlar under en vecka och där idrotten används som fredsfrämjare och brobyggare mellan judar, araber med fler.

General Mansour Abu Rashid, tidigare högste
chef för Jordaniens underrättelsetjänst och
Johanna S:t Clair Renard ordförande Sveriges
Akademiska Idrottsförbund.
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NNU Deluxe – träningsminnen för livet
Kom hem i samma storlek

Emilia Lindström
Helsingfors, Finland

Det var varmt och fuktigt i luften när vi, “Team
Finland” steg av flyget i Antalya, Turkiet. Ännu
varmare och fuktigare skulle det bli, vi hade nämligen en superkul och supersvettig träningsvecka
framför oss. Varje år samlas hundratals medlemmar av NNU - Nordic Network for University
sports för att träna tillsammans och utbyta idéer
gällande fitness och gruppträning, och förstås för
att få en massa nya vänner och bekanta! Vartannat år arrangeras mötet i Norden och vartannat år
äger träffen rum i Turkiet, vid Medelhavets kust.
Idén är att vi instruktörer som är med i NNU
deltar i varandras gruppträningspass och föreläsningar och på så sätt vidgar våra vyer inom yrket.
Om man dessutom kombinerar denna sorts tränings- och inspirationsresa med strålande sol, ett
femstjärnigt strandhotell och ett stort gäng glada
kompisar så kan inte resultatet bli annat än bra!
Varje morgon under veckan på Hotel Güral
Premier i Tekirova vaknade jag i en skön säng med
mjuka kuddar. Efter att ha dragit på mig hotellets
badrock öppnade jag dörren till vårt rums egen
lilla solterrass och andades in den solvarma, friska
morgonluften.

Min rumskompis vaknade varje morgon två timmar före mig för att börja dagen med morgonyoga eller ett cykelpass men jag sov gärna ut;
man hade ju hela dagen på sig att träna, vet jag!
Hoppade alltså i shortsen och släntrade behagligt
över hotellets gårdsplan till bufféserveringen
vid stranden för att äta... precis vadsomhelst!
Egentligen borde buffén tillägnas ett eget kapitel,
för maken till buffé har åtminstone inte jag sett
tidigare. Tre gånger om dagen drunknade serveringsborden i färsk frukt av alla de slag, sallader,
uppskuret kött, läckra varmrätter till lunch och
middag, müsli, nötter, yoghurt, färskt bröd och
omelett med valbar fyllning till frukost. Om
kvällen fanns där sushi och kinesisk mat, fiskrätter och pizza. Efterrättsborden kom inte
långt efter. Utsökta kakor, glass, frukter och
chokladsås... för att inte tala om de sju skålarna
med doftande jordgubbar. Jag har säkert aldrig
ätit så mycket jordgubbar med pistageglass och
chokladsås som under den veckan. Lyckligtvis
sportade vi också en hel del, så jag kom hem i
samma storlek som jag åkt iväg.

20 olika pooler

Nåväl, efter en god frukost och en liten genomgång av dagens program var det dags för träning.
Ute på den soliga gräsplanen eller inne i gymmets cykelsal, med dörrarna mot trädgården på
vid gavel, kom dagens första svettpass att bli... ja,
mycket svettigt! Efteråt var det dags för ett dopp
i poolen (det fanns ca 20 olika stora pooler att
välja mellan så det blev aldrig trängsel precis).
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All inclusive

Ännu bättre tyckte jag om att simma i havet, man
bara flöt omkring i en halvtimme eller så, på de
salta vågorna. Sedan var det bufféns tur igen.
Efter lunch hade vi fyra timmar på oss innan
nästa pass började. Under veckan hann jag
besöka den lilla byn några hundra meter bort
och köpa mig en vacker vit klänning, åka vattenrutschbana i hotellets grymt bra vattenpark, sola
vid poolen samt bada turkisk ångbastu i hotellets
spa. Allt detta ingick i all inclusive-paketet –
förutom klänningen förstås!

En barnunge i godislandet

Den andra kvällen åt vi inte i buffén, för researrangörerna hade ordnat ett eget party; “White
night” för oss (min nyinköpta vita klänning kom
väl till pass!). Vi satt i den vackert utsmyckade
vattenparksrestaurangen och njöt. Alla var så
glada, allt var så lätt och skönt och vackert. Jag
kände mig lite som en barnunge som kommit
till godislandet. Jag var nog inte den enda. Mina
vänner från team Finland var pratsamma och
uppspelta. Man hittade liksom nya sidor hos sina
kolleger, därhemma ser man oftast bara “arbetsjaget”. Efter middagen blev det disco. Ja ni kan
tänka er hur kul det kan bli när 170 svenskar,
finnar och norrmän (varav alla älskar att röra på
sig och de allra flesta ÄLSKAR att dansa) invaderar ett turkiskt dansgolv. Jag ger ett tips: jämför
inte med nattklubben därhemma!

100 pass och föreläsningar

Nu låter det ju som om vi hade kommit till Turkiet bara föra att äta, dricka och festa (och sjunga
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karaoke!) men det hade vi ju inte alls. Under
veckan fanns det över 100 pass och föreläsningar att välja mellan, så det blev nog en hel del
motion också. Hemma i Finland drar jag mest
hårda pass eller ganska enkla men tuffa gympapass. Under NNU Deluxe njöt jag ändå mest av
alla de härliga dance aerobic- och steptimmarna.
Det var så avkopplande att stänga av hjärnan
för allt annat än koreografin och musiken, jag
hade nästan glömt hur mycket jag älskade att
delta i aerobic innan jag själv blev instruktör.
Nuförtiden hinner man så sällan gå på andras
pass! Jag försökte ändå vara mångsidig och deltog även i funktionell träning, trx, cykel, gympa
och water aerobics. Ja och BodyCombat också.
Det brinner jag för, både som instruktör och
som deltagare. Veckan blev alltså träningsmässigt mycket mångsidig! Till de praktiska övningarna hörde dessutom ofta en teoridel eller en
praktisk workshop, vilket var väldigt givande.
Vi övade bland annat på att bygga upp koreografier, diskuterade musikens betydelse för
träningen och prövade på olika funktionella
rörelsemönster. Det är otroligt hur mycket ny
kunskap och hur många fräscha idéer man kan
snappa upp under en vecka!

Otroligt välplanerat

Alla de här upplevelserna, och det faktum att vi
deltagare fick så mycket ut av resan var nog
projektledarnas, koordinatorernas, programoch spåransvarigas samt reseledarnas förtjänst.
Allt verkade så otroligt välplanerat, och var det
något man undrade över, fanns det alltid en
ansvarsperson i närheten som man kunde rycka

i ärmen. Det uppstod egentligen bara en fråga
som jag fortfarande grubblar på, utan att ha fått
svar; Hur i hela friden kunde dessa människor,
som måste ha jobbat stenhårt innan och under
hela veckan, vara så glada och avslappnade, idka
sällskapsliv till klockan två på natten och ändå
hoppa upp klockan sex för att ta foton från
morgonyogan?! De borde få medalj!

En oförglömlig kväll

Den sista kvällen på NNU Deluxe blev oförglömlig. Vi satt ute vid poolområdet, där en
underbar supé dukats upp under den bara, klara
himlen. Jag satt där, bland goda vänner, lyssnande på soft music och ville inte tänka på att
flyget hem skulle gå om sju timmar. Efter maten
blev det dans till livemusik och vi dansade oss
svettiga må ni tro! Den dansen blev nog det bästa
minnet från den mest lyckade resan i mitt liv.
För frågar man mig, finns det inget bättre än att
röra sig till finfin musik, tillsammans med finfina
människor! Och det var just vad vi gjorde på
NNU Deluxe!

Team swimming sharks...

Vänner delar samma bräda.

Fruktbuffé!
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Olympen träningscenter i Växjö –
en resumé av första året
Marie Aldingsson
VUGI

Ett år har gått sedan studentidrottsföreningen
VUGI stolt slog upp dörrarna och invigde sin nya
träningsanläggning Olympen Träningscenter.
VUGI som tidigare hette Växjö Universitets
Gymnastik och idrottsförening har en längre
historia och skapades 1968 av Bo Williams och
Börje Pihlkvist. Föreningens verksamhet bestod
då av ett flertal bollsektioner av varierat slag utspritt över staden, men sedan huset Olympen byggdes på Campusområdet 1997 har verksamheten
drivits där och lokaler hyrts av Linnéuniversitetet.

Olympen Träningscenter förverkligas

Olympen träningscenter är nu beläget i samma
byggnad som VUGI och erbjuder sina medlemmar ett varierat och unikt träningsutbud i Växjö
innefattande ett nytt gym, gruppträningslokaler
samt bollsporter i befintlig idrottshall. Planerna
att starta ett träningscenter i anslutning till tidigare
verksamhet fanns i flera år. Ombyggnationen och
uppstarten av träningscentret tog fart under våren
2010 då en projektgrupp tillsammans med
styrelsen gjorde detta till verklighet. Ombyggnationen genomfördes sommaren 2010. Jag blev
tillsatt som verksamhetsansvarig 1 Augusti 2010
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och har tillsammans med VUGI:s styrelse följt
och vidareutvecklat verksamheten sedan dess.
Under första året fick föreningen 2110 stycken
medlemmar, en markant ökning jämfört med
tidigare ca 500 stycken. En stor del av arbetet
har varit koncentrerat på uppstarten. Allt från
att skapa datasystem, inpassering, reception och
regler till gruppträningsscheman samt rekrytering
för att forma och driva en fungerande verksamhet.

Det nya, ljusa och luftiga gymmet.

Gruppträning på Olympen träningscenter.

Nya lokaler och aktiviteter

VUGI:s kansli flyttades till ett gemensamt kontor
med träningscentrets personal i anslutning till vår
reception. Receptionen är bemannad av värdar
som arbetar ideellt mot fri träning i gym samt
gruppträning. Detta är en bra möjlighet att träffa
många människor, engagera sig ideellt inom idrott
och hälsa samt bredda sin erfarenhet och kunskap
av försäljning och receptionsarbete. En idrottshall
blev utmärkt som lokal för träningscentret och ett
extra våningsplan inreddes som nu delar lokalen
i två våningar. På våning 1 finns ett 400kvm stort
gym med generös takhöjd och med extra isatta
fönster som gör lokalen ljus och luftig. Ytan är
fördelad på träningsmaskiner, fria vikter, funktionell träning samt stretching. Nedre våningen
inreddes med fyra lokaler. En större gruppträningssal, spinningsal, konditionsmaskiner samt
ett mindre rum för boxningssäckar och förråd.

Växande organisation- växande utbud

Vårt gruppträningsutbud innehåller kondition,
styrka, koordination och smidighet: step, aerobic,
cykel, yoga och box. Vi strävar efter att hålla en
hög kvalité med utbildade instruktörer, där flertalet
har varit ledare i VUGI under tidigare år. Rekrytering av nya instruktörer har skett kontinuerligt
vilket beror på att rörelsen expanderar snabbt,
utbudet måste anpassas till efterfrågan då mängden
deltagare ökat. Dessutom tillsattes en gruppträningsansvarig för att planera utbud och schema samt
rekrytera instruktörer. VUGI har sedan skapandet
av föreningen erbjudit bollsporter av varierat slag,
där innebandy- och Volleybollsektionen tidigare
presterat i student-SM. Bollspelet innebär ledarledda träningar på motionsnivå i volleyboll, basket, innebandy och fotboll. Under hösten 2011 kommer
ett serielag i innebandy åter att startas upp.

Givande samarbeten

Under året har vi skapat ett brett kontaktnät och
ett flertal samarbetspartners inom friskvård och
på plats i våra lokaler finns massör, sjukgymnast, personlig tränare samt dietist. Vi vill ge våra
medlemmar kunskap inom friskvård och träning
och anordnar regelbundet föreläsningar, workshops, medlemskvällar samt massageutbildning
tillsammans med våra samarbetspartners. Vårt
samarbete med Linnéuniversitetet har utvecklats
genom tjänstutbyte av utbildning och föreläsare.
Ett exempel är de motionsaktiviteter för våra
medlemmar i stavgång och sittande gymnastik
som leds av studenter på sjuksköterskeprogrammet, utbildade av våra instruktörer mot att vår
personal blivit utbildade i hjärt- och lungräddning
för en säkrare förening. Dessutom har ett flertal
idrottsföreningar valt Olympen Träningscenter till
sina spelare för fysträning. Detta är samarbeten
vi är glada över då våra verksamheter har samma
grundsyn på att sprida fler möjligheter till motion,
gemenskap och glädje för alla.

Positiva resultat

Året som gått har varit otroligt spännande och
utvecklande för både föreningen och mig personligen. På årsmötet kunde styrelsen presentera ett
positivt ekonomiskt resultat, till stor förtjusning!
Tillsammans har vi med utvärdering och erfarenhet av föregående år i kombination med våra mål
och visioner skapat en verksamhetsplan för nästkommande år. Jag ser med spänning fram emot
att tillsammans med styrelsen få driva och ansvara
för verksamhetens arbete framöver. Stolthet och
glädje rusar i kroppen – Vi gjorde det!
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Världslöpare roddade Student-SM på Bosön
Det lilla extra

Klas Bringert
SAIF:s styrelse

Sommaren 2010 tog den schweiziska landslagstjejen Ines Brodmann två medaljer på Student-VM
i orientering i Borlänge. Brons på medeldistans
och guld i stafetten. Sedan blev hon kvar i Sverige
som student parallellt med sin elitsatsning och en
projektanställning inom IFK Lidingö och Lidingöloppet. När Studentiaden kom till den sportbetonade Lidingön i centrala Stockholm i mitten
av maj 2011, var det till stora delar Ines som såg
till att Student-SM i orientering blev ett proffsigt
och lyckat arrangemang.

Toppklass
– Som orienterare är jag väl medveten om att
det krävs både struktur och speciella kunskaper
för att arrangera rättvisa orienteringstävlingar.
Student-VM i Borlänge var verkligen ett arrangemang i toppklass och även om SM på Bosön
hade betydligt färre deltagare, var det kul att få ge
något tillbaka till den svenska studentidrotten, sa
Ines efter tävlingen.
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Under säsongen 2011 satsar Ines hårt på att ta
medalj på VM i Frankrike, men när Student-VM
går i Alicante, Spanien nästa sommar (2012) står
hon troligen på startlinjen igen.
– Studentidrott är liksom det där lilla extra. Extra
roliga människor, extra spännande tävlingar och
såklart den speciella gemenskapen mellan oss
som tävlar, fortsätter Ines.

25 cm nysnö

Själv sprang jag (med en blygsam placering)
Student-SM i orientering senast tävlingen arrangerades i Umeå 2003. I SAIF:s årsbok från
2003/2004 (finns att ladda hem från studentidrott.se) läser jag att Myggans OS samlade 39
deltagare från 6 svenska studentidrottsföreningar. På tävlingsdagen var det fint och klart väder,
men bara fyra dagar efter tävlingen kom det
första snöfallet med 25 cm nysnö! På Bosön var
det däremot strålande sol och bara lite duggregn.

Den som lever får se!

2011 deltog bara 13 löpare, 8 herrar och 5
damer. Totalt blev det dock 20 starter, eftersom
man tävlade under två dagar, först sprint, sedan
medeldistans. Att årets återuppståndna StudentSM i orientering var en del av Studentiaden vill
jag ändå se som ett första steg på vägen mot att
etablera orientering i OS. Kom ihåg var ni läste
det först! Nästa steg kanske är en sprintorienter-

ing under Universiaden, typ år 2019? Den som
lever får se!

Pallen inom 69 sekunder

Åter till nutiden, verkligheten och till Bosön under två soliga dagar i maj. Istället för kvantitet var
det fokus på kvalitet bland deltagarna. I damklassen skiljde det bara 69 sekunder mellan guldSofia och brons-Frida på sprinten och knappt tre
minuter mellan samma tjejer på medeldistansen.
Silvret gick dessutom till olika tjejer och olika
föreningar i de olika disciplinerna. På herrsidan
sprang guld-Fredrik och guld/silver-Erik i en
egen division. Övriga medaljörer; Thomas (Eek
från VSIF – Årets eldsjäl inom studentidrotten
2009), samt Magnus och Emil, var dock sinsemellan väldigt jämna.

Stor potential

Vilka Student-SM-tävlingar som avgörs från år
till år beror mycket på vilka idrotter som studentidrottsföreningarna runt om i landet fokuserar
på och vill arrangera. Som dagens trendsättare
och morgondagens beslutsfattare är det naturligt
att studenternas engagemang och intressen varierar, men personligen tror jag att den utpräglade
akademikeridrotten orientering har stor potential
att åter etablera sig som en återkommande idrott
på Student-SM programmet. Repris på Bosön
2012 lär det i alla fall bli! Hur det blir med Universiaden och OS återstår att se. Landslagsveteranen Jörgen Mårtensson hade dock ett tydligt
budskap under 1980-talet. ”OL i OS 1988” stod
det på hans t-shirt.

Ines Brodmann vann två medaljer under Student-VM i orientering,
i Borlänge, sommaren 2010.
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UARS Tjejsatsning
Siktar mot SM-titeln

Ida Andersson
UARS

Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS)
genomför under säsongerna 2011-2012 en
tjejsatsning där målet är att rekrytera 25 stycken
nya damroddare till klubben. Bakgrunden till
projektet är dels en målsättning om att klubben
ska växa och bli dubbelt så stor inom fem år, dels
att könsmässigt jämna ut nyrekryteringen, då det
under de senaste åren främst varit killar som sökt
sig till UARS.

Fokus på nya studenter
Tjejsatsningen riktar sig till tjejer i Uppsalaområdet som är intresserade av rodd, både
sådana som tidigare har provat på rodd och de
som är helt nya i sporten. Ett särskilt fokus läggs
på att rekrytera yngre idrottsaktiva tjejer som
nyligen påbörjat sin universitetsutbildning, då en
förhoppning är att unga studenter potentiellt ska
stanna kvar längre som medlemmar i klubben än
de som befinner sig i slutet av sin utbildning.
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UARS firar 20 år som förening 2012 och inför
jubileumsåret pågår en intensiv aktivitet för
att göra 2012 till UARS mest framgångsrika år
någonsin, både på och utanför tävlingsbanan.
På herrsidan finns en pågående satsning att
vinna klubbens första guld i herråtta på Svenska
mästerskapen, vilket av många roddare anses
vara den mest prestigefyllda tävlingsklassen.
UARS damer vill inte vara sämre och har nu
formulerat en målsättning om att matcha
herrarnas ambition och tränar febrilt för att
vinna damernas åtta 2012.

Ny båt i damstorlek

En viktig del i dessa förberedelser är att köpa
in en ny tävlingsbåt som är särskilt anpassad
till tjejer, då den åtta som UARS damer hittills
rott med är för roddare i 95-kilosklassen och
med skostorlek 46. En tävlingsbåt av detta slag
kostar mycket pengar, i storleksordningen 200
000- 300 000 kr, vilket är mer pengar än vad en
studentförening av UARS storlek normalt sett
har råd med. Till detta behöver damerna också
en uppsättning åror med små handtag så att
damroddarna kan få så bra grepp som möjligt
om årorna och därmed få högre båtfart. Tack
vare stöd från SAIF och Idrottslyftet samt ett par
privata finansiärer kan ett inköp av både båt och
åror bli möjligt inom en snar framtid.

UARS på träningsläger i Schweinfurt 2010.

Projektets uppbyggnad

Själva tjejsatsningen har ett par olika beståndsdelar. Förutom rekryteringsaktiviteter vid
Uppsalas två universitet och på stadens studentgym samt träning varje vecka erbjuder UARS
bland annat intensivkurser i rodd, träningshelger,
sociala sammankomster och träningsläger. Kontinuitet är ett ledord och det är väldigt viktigt att vi
har roligt tillsammans.

Vad har hänt hittills?

En intensivkurs har genomförts under juni månad.
8 tjejer deltog, varav 6 har valt att bli medlemmar i
UARS efter avslutad kurs. Ytterligare ett par tjejer
som tidigare hållit på med rodd i andra klubbar har
hittat till UARS tack vare marknadsföringen av tjejsatsningen. Vi har genomfört en träningshelg och
befinner oss i skrivande stund på träningsläger där
vi tränar två gånger om dagen under en veckas tid.
Utöver detta har UARS etablerat kontakt med ett

par olika internationellt erkända båttillverkare för
att förhandla om priser på båtar och åror. En helt
nybyggd båt mäktar inte projektets budget med, så
det gäller att hitta den bästa möjliga begagnade båt
som finns tillgänglig på marknaden.

Vad händer framöver?

En extra roddskola kommer att genomföras i
början av hösten 2011 för 8 tjejer. UARS vill att
så många tjejer som möjligt lär sig ro under 2011
för att dels skapa ett så stort underlag till rekryteringen till SM-åttan 2012, dels för att så många
som möjligt ska delta i vinterträningen. Den 14
augusti 2011 gör ett par av tjejerna från satsningen
tävlingsdebut på Farstaregattan i Stockholm och
under hösten 2011 kommer flertalet av tjejerna
som deltar i projektet ges möjlighet att tävla i
Stockholm, Malmö och Leksand. Allt för att göra
så många som möjligt redo för den intensiva men
roliga säsong som väntar 2012!
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Vägval i Borlänge
Oväntat bra

Ted Hammerin

Kommunikationsgruppen, SAIF
Jag har, som en gammal vän brukade säga, lärt
mig att acceptera ödet. Handlingarnas otvivelaktiga makt över de passerade skeenden som
vi ibland blickar tillbaka på. Liksom SAIF gör
jag själv något slags bokslut för verksamhetsåret
2010/2011. Speciellt minns jag en vecka i juli
2010. Student VM i Orientering blev min allra
första kontakt med SAIF. Ett faktum som jag
så här i efterhand är mycket lycklig över. Sverige
gjorde en fantastisk insats, arrangemanget var
imponerande, ståtligt och korrekt på alla sätt.
”Hemmasuccé och medaljregn i Borlänge”. Så
skrev Klas Bringert då och just så minns nog de
flesta just den där veckan i juli. För mig blev det
hela en början på något.
Jag heter Ted Hammerin och det här är en reflektion från både insidan och utsidan. För mig blev
mästerskapet ett välkomnande in i familjerna
SAIF och idrotten orientering. För mig handlade
det om en nyfunnen fascination för en främmande
idrott och början på en ännu outgrundlig framtid
inom SAIF.
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Juni 2010. Vid den här tidpunkten var jag fortfarande studerande på Medie och kommunikationsprogrammet vid Högskolan Dalarna i Falun.
Idrott medier och PR hette den specialsydda och
unika inriktning som några år tidigare fångat mitt
intresse. Efter att ha avslutat en hyfsad karriär som
bandyspelare hittade jag här ett sätt att kombinera
mitt idrottsliga intresse med ett annat, nämligen
det att skriva. Nåväl. När jag fick förfrågan att
arbeta som medieansvarig under Borlänges stundande studentvärldsmästerskap i orientering
tänkte jag genast och framförallt på två saker.
För det första, vad visste jag egentligen om orientering? Svaret blev: ingenting. Och Borlänge, vad
visste jag INTE om trötta gamla Borlänge?
Hur som helst, i ovisshet och utan nämnvärda
förväntningar antog jag alltså utmaningen med
växande nyfikenhet. Så här i efterhand minns jag
fortfarande tillbaka på vad som skedde under
Student-VM-veckan med stor värme, glädje och
ja, tacksamhet. Det oväntade är inte sällan upphov
till de allra ärligaste av känsloyttringar!
Tillsammans med gamla kamrater från Högskolan
Dalarna, nya från SAIF samt alla de inspirerande
orienteringsälskarna på plats i Borlänge, upplevde jag under fem intensiva dagar en kavalkad
av intressanta möten, en för mig helt ny idrott,
framgångsrika tävlingar och inte minst en atmos-

fär som formligen exploderade under den avslutande festen på Maximteatern.
Studentorienterings-VM i Borlänge har lämnat
kvar minnen och satt sina spår, på flera sätt. Hemma i garderoben ligger den svenska landslagsdräkten som en påminnelse. Den jag fått behålla som
minne efter ett par förvirrade gästspel ute i Borlänges orienteringsterräng. I mobiltelefonen ligger
ett meddelande som förkunnar att Milan Augustin,
den hårdnackade FISU-generalen varit mer än
nöjd med vårt hårda arbete och den publicitet som
våra insatser bidrog till. Men framförallt alla de
personliga, mer eller mindre bisarra, minnen som
jag då och då plockar fram och skrattar gott åt.

Samhällsnyttiga idrottare

Jag tror inte på tillfälligheter. Jag tror på att vägval
och mer eller mindre medvetna handlingar leder
oss framåt mot positiva saker i livet. Av mina
nyvunna erfarenheter kring fenomenet orientering tror jag att livet till mångt och mycket påminner om just orientering, och vice versa. Att allt i
slutändan handlar om att göra bra vägval i livet.
Låter det kanske som klyscha? Definitivt, men låt
mig förklara varför orientering är den kanske mest
allmännyttiga idrotten av alla!
Akademikeridrotten orientering har till skillnad
från många andra idrotter en stor användbarhet
ute i samhället. Viktiga förmågor som orienterare
eftersträvar är bland annat; att fatta snabba beslut
under stor press, att rationalisera bort onödig
information (på kartan), att hålla fokus under

Sveriges förbundskapten under Student-VM, Björn Ljunggren,
jag själv och SAIF:s delegationsledare Klas Bringert.

långa perioder under stor ansträngning, att alltid
ha framförhållning och kanske allra viktigast; att
behålla lugnet när något gått fel och snabbt förstå
var det gått fel.
Samtliga enligt mig, högt uppskattade kompetenser i samhället i stort, en många gånger snårig
terräng fullt av val. Orientering och livet alltså, inte
så olika alls. Vägen är målet, livet är resan och så
vidare. Ja, varför inte?

Till sist

Den här årsboken är späckad av skildringar från
fantastiska människor på fantastiska platser och
storslagna evenemang. Jag tror att den säger en hel
del om Sveriges Akademiska Idrottsförbund som
organisation. Absolut. Kina och Turkiet i all ära.
Vad som eventuellt säger än mer är mina upplevelser från Borlänge och Studentorienterings-VM.
Det är inte platserna, utan människorna, alltid!
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Praktik på SAIF – vilken lyckträff

Alexander Gomez

Bosöns Idrottsfolkhögskola

gare ett par anställda för att fixa. Dock är det inte
bara staben som är proffsig, utan även arbetsordningen, strukturen och ett proaktivt personalarbete som jag under mina år som yrkesverksam
önskade att jag hade fått ta del av.

Fullspäckad Studentiad
Som student på Bosön Idrottsfolkhögskola gör
man praktik ute i arbetslivet, inom idrottsrörelsen
eller i dess närhet. Då jag själv under flera år har
varit aktiv inom Korpen och den breddverksamhet som där bedrivs var jag nyfiken på att se hur
ett annat förbund jobbar. Något rådvill letade jag
på internet efter ett förbund eller förening som
skulle passa mina ambitioner för en praktikplats
och hittade av en slump SAIF:s hemsida. Jag
ringde direkt!

Imponerande organisation
Jag tänker redan här säga att jag är riktigt nöjd
med min praktikplats! Det är faktiskt så att jag
är något osäker på hur jag ska beskriva hur jag
hade det, hur bra det var och hur kul jag hade det
under de sex och en halv vecka jag var där!
Det bestående intrycket är och förblir hur proffsig och driven stab som SAIF har på sitt kontor,
de fyra som jobbade där gjorde ett jobb som jag
misstänker att andra förbund hade behövt ytterli38

Då den förre praktikanten från Bosön klämde till
med ett VM-guld under sin praktik har jag suttit
och begrundat vad för unik upplevelse från praktiken jag kan bidra med. Svaret landar ganska
snabbt på mitt deltagande på Studentiaden där
jag hade förmånen att kunna följa arrangemanget
från hela tre perspektiv!
Hur kom detta sig då? Jo, nämligen att jag dels
var deltagare i både fotbollen och basketen, men
det var också föreningen jag tillhör som anordnade Studentiaden och som praktikant hos SAIF
fick jag också ett beställarperspektiv. Allt detta
under tre väldigt hektiska dagar där funktionärsjobb varvades med en väldig massa matcher
och möten mellan olika arbetsgrupper i föreningen. Detta skapade en nyfikenhet och en hunger
att gå ett steg längre. Det är därför jag nu sitter
med i den nya projekt-grupp som ska plocka
fram nästa års Studentiad på Bosön!

Verksamhetsberättelse 2010-2011
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Förbundet
FAKTA
Antal medlemmar (30 juni 2011)
• 63 föreningar
• 71 952 medlemmar
Könsfördelning bland medlemmarna
• 53 % kvinnor
• 47 % män
Ordförande
• 26 % kvinnor
• 74 % män
Invalda föreningar under 2010-2011
• Pars Football Club, Örebro
• Uppsala Juristernas Idrottsförening, Uppsala
Föreningar som utträtt under 2010-2011
• Chalmers Blue McRangers, Göteborg
• Handelshögskolan vid Göteborgs universitets IF,
Göteborg

Specialdistriktsförbund

Föreningarna i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är indelade i sju specialdistriktsförbund:
Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund (MSAIF)
Norrlands Akademiska Idrottsförbund (NAF)
Skånes Akademiska Idrottsförbund (SkAIF)
Stockholms Akademiska Idrottsförbund (StAIF)
Upplands Akademiska Idrottsförbund (UAIF)
Västsveriges Akademiska Idrottsförbund (VAIF)
Östra Sveriges Akademiska Idrottsförbund (ÖAIF)
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Förbundsmöte 2010

Den 23-24 oktober arrangerades SAIF:s förbundsmöte
i Västerås i samarbete med Västerås Studenters IF.
17 medlemsföreningar var representerade på mötet.
Helgen bjöd, förutom årsmötet, på erfarenhetsutbyten,
föreläsningar, fysisk aktivitet och en galamiddag.
Till ny förbundsstyrelse för perioden 2010-2012 valdes:
• Johanna S:t Clair Renard, ordförande (omval)
• Erwin Apitzsch (omval)
• Klas Bringert (omval)
• Elisabet Nylander (omval)
• Erik Björkman (nyval)
• Lovisa Svensson (nyval)
• Per Erik Eriksson (nyval)
• Sture Espwall (nyval)
• Susanna Larsson (nyval)
Årets utmärkelser:
Årets förening: Västerås Studenters IF (10 000 kr)
Årets eldsjäl: Soo Hwan Jung, HKIF (5 000 kr)
Årets hemsida: www.iksu.se, IKSU (5 000 kr)
Årets bild: Robert Ekblom, IKSU (5 000 kr)
SAIF:s internationella pris: Jessica Samuelsson,
friidrott (5 000 kr)

Styrelsemöten, verksamhetsår 2010-2011
11-12 september 2010
24 oktober 2010
3-4 december 2010
11 februari 2011
8-9 april 2011		
16 maj 2011		

Uppsala
Västerås
Uppsala
Stockholm
Umeå
Telefonmöte

Kommunikation
Allmänt

SAIF:s kommunikationsinsatser har skett
löpande via diverse kommunikationskanaler.
Förutom direktkontakt via mejl, telefon och
fysiska möten, har vi kommunicerat via våra
tre nyhetsbrev – På Gång (10 utskick), Swedish
University Sports (5 utskick) samt Internationell Studentidrott (3 utskick). Vi har även
fått ett flertal nyhetsnotiser publicerade i RF:s
nyhetsbrev Idrottsinfo.
På vår hemsida studentidrott.se har vi löpande
publicerat information. Nytt för detta verksamhetsår är att SAIF:s foton nu publiceras på
fotosidan Flickr, istället för på hemsidan. Anledningen är att Flickr är betydligt smidigare och
mer tidseffektivt att arbeta med.
Under hösten 2010 togs en ”systersida” till
studentidrott.se fram: studentiaden.se. Tanken är
att alla kommande arrangörer av Studentiaden
ska använda sig av denna sida. Vidare har vi publicerat nyheter och information på vår Facebooksida och länkat från denna till vår egen hemsida.
Övrigt kommunikationsarbete har främst utgjorts
av framställning av trycksaker såsom foldrar, brev,
inbjudningskort samt en SAIF-kalender. I kalendern profilerades elva studentidrottare samt FISU:s
vice ordförande Stefan Bergh. Syftet med kalendern
var att åskådliggöra den stora bredden som finns
inom SAIF:s internationella verksamhet.

Kommunikationsgruppen, som under verksamhetsåret bestått av en anställd och en
styrelsemedlem, har även påbörjat ett arbete
med att utöka gruppen. Målet är att vara fem
medlemmar, alla med en unik roll inom
kommunikationsarbetet.

Speciella händelser

Detta verksamhetsår har kommunikationsinsatserna ökat i samband med några speciella
händelser. Bland dem kan nämnas Vinteruniversiaden, Riksidrottsmötet samt förberedelser inför
FISU-valet (i Shenzhen, Kina, augusti 2011).
Vinteruniversiaden i Erzurum, Turkiet, resulterade i ett flertal pressmeddelanden och en ny
kollektion av kläder till såväl deltagare som delegationsledare. De randiga mössorna i blått och
gult gjorde stor succé.
Till vår monter under Riksidrottsmötet i Uppsala
skapades specialframtagna skyltar i runt format.
På skyltarna presenterades fem kända studentidrottsprofiler. Till skyltarna hörde en frågesport
där man hade chans att vinna en ”innovativ
profilprodukt” i form av korthållaren Thumb.
Denna korthållare kom även att utgöra en av
kommunikationsinsatserna inför FISU-valet.
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Utbildning och föreningsutveckling
Toppakademin

Korpen har under året haft huvudansvaret för
verksamheten. SAIF har representerats vid
möten med styrgruppen samt vid möten för
verksamhetsgruppen. Efterfrågan på utbildningar från Toppakademin har haft en nedåtgående trend, och den 30 juni 2011 upphörde
Toppakademin att vara utbildningsanordnare.
Totalt har 25 personer deltagit vid Toppakademins utbildningar under året, varav samtliga
deltagare representerat studentidrottsföreningar.

Styrelseutbildning för
medlemsföreningarna

Den 5-6 februari 2011 genomfördes den årliga
styrelseutbildningen för representanter från våra
medlemsföreningars styrelser. 23 personer från
tio föreningar deltog. Utbildningen arrangerades
i samarbete med SISU Uppland. Utvärderingarna
visade att deltagarna var mycket nöjda.

Motiverande samtal

Inom ramen för projektet Aktiva studenter
arrangerades en utbildning i metoden
Motiverande samtal för alla lokala projektledare,
den 29-30 november 2010 på Bosön. Elva personer från fem föreningar deltog i utbildningen.
Utbildningen genomfördes i samarbete med
SISU Idrottsutbildarna.
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Offensivare SISU

Från hösten 2010 till den 31 december 2012 är
SAIF ett av tio specialidrottsförbund som ingår
i SISU:s satsning Offensivare SISU. Samarbetet
innebär tillgång till processledare från SISU,
gemensamt genomförande av utbildningar,
ekonomisk subvention samt SAIF:s bidrag i
form av tid och engagemang.
De övergripande målen med satsningen är:
• Skapa relationer mellan SAIF-anslutna föreningar och SISU Idrottsutbildarna lokalt.
• Skapa relationer mellan föreningar och SAIF.
• Minst 20 SAIF-anslutna föreningar ska delta
i satsningen.
• Informera om LOK-stöd, Idrottslyftet och
utbildningsstöd från SISU.
• På förbundsnivå hitta nya former för samarbete
med SISU.
De aktiviteter som genomförs inom ramen för
föreningsutveckling är regionala inspirationsträffar med våra föreningar, en träff för våra
stora föreningar samt ett flertal utbildningar.
Dessa beskrivs i detalj nedan.

Regionalträffar med våra föreningar/
Sverigeturné

Syftet med de regionala inspirationsträffarna
är att SAIF ska besöka fyra till sex föreningar
där det finns potential till utveckling vad gäller

utbildningsverksamhet, medlemsantal och verksamhet. Under våren 2011 genomfördes tre träffar. Dessa var med Stockholms distrikt (medverkande föreningar var GIH IF, SSIF, Bosö IF och
HAIK), Smålands distrikt (medverkande föreningar var JSIF, VUGI och FIKS) samt Dalarnas distrikt (medverkande förening var HIFF).
De regionala träffarna har varit mycket uppskattade och föreningarna är positiva till en uppföljning och fortsättning under nästa år.

Träff för stora IF

Den 28 april träffades de studentidrottsföreningar som har anställd personal för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Ämnen som
togs upp var: ”I gränslandet mellan ideell och
kommersiell verksamhet”, medlemskapets betydelse samt extern finansiering. Medverkande
föreningar var: STIL, IKSU, SSIF, KTH-hallen,
LSIF, ÖUIF och VUGI.

Idrottslyftet

Idrottslyftet är regeringens satsning för att locka nya
ungdomar till idrotten, samt att få dem att stanna
kvar längre upp i åldrarna. Den 1 juli 2010 till den
30 juni 2011 var perioden för Idrottslyftets fjärde år
och SAIF fördelade 1 151 000 kronor. 28 föreningar, vilket är 44 % av våra medlemsföreningar, har
beviljats bidrag till 58 satsningar. De flesta projekt
har handlat om rekrytering av nya medlemmar,
ledarutveckling och stöd till ny verksamhet.
Centrala aktiviteter som fått stöd från Idrottslyftet
är förbundsmötet i oktober 2010 samt en styrelseutbildning i februari 2011.

Idrottslyftet –
regeringens satsning på
barn- och ungdomsidrott

Årsrapporter i IdrottOnline

Under året gick SAIF över till att använda sig av
IdrottOnline som kanal för inskickande av årsrapporter från föreningarna. Trots många tekniska
problem med det nya systemet kunde slutligen
majoriteten av våra föreningar skicka in sina
årsrapporter via IdrottOnline.

Uppsalaprojektet

Under året har SAIF på uppdrag av Upplands
Akademiska Idrottsförbund (UAIF) genomfört
en kartläggning av studentidrotten i Uppsala.
Det övergripande syftet med projektet är att öka
antalet idrottande studenter i Uppsala. UAIF har
19 anslutna studentidrottsföreningar, av dessa
har 17 intervjuats. Ytterligare åtta intervjuer med
externa SAIF-anslutna studentidrottsföreningar
har genomförts, för att kunna jämföra studentidrotten på de olika studieorterna. En webbenkät
har skickats ut till 500 studenter i Uppsala i syfte
att utforska vilka åsikter dessa har om studentidrotten och dess framtid. Kartläggningen avslutas i september 2011, därefter ska en strategisk
plan för framtiden presenteras.
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Förbundsutveckling
Bakgrund

I verksamhetsplanen för 2010-2012 infördes förbundsutveckling som ett nytt område. Förbundsutvecklande insatser har givetvis genomförts
även tidigare. Syftet med att lyfta ut det som ett
separat och prioriterat område var att tydliggöra
dessa insatser, göra dem mer medvetet och leva
upp till ambitionen att vara ett offensivt förbund
inom den svenska idrottsrörelsen.

Anpassning till nya förutsättningar

En viktig insats under året för att utveckla
förbundet och stärka dess ställning har varit det
idrottspolitiska arbete som genomförts inför
Riksidrottsmötet, som genomfördes i Uppsala
i maj 2011.
SAIF har även aktivt verkat för att medlemsföreningarnas användning av IdrottOnline
Administration ska öka, dels för att det är ett
användbart verktyg för våra föreningar, dels för
att det kommer att vara RF:s kanal för insamling
av framtida bidragsgrundande statistik.
SAIF har även gjort en inventering av befintliga
studentidrottsföreningar som inte är anslutna till
SAIF samt en kartläggning av studieorter som
idag saknar en studentidrottsförening. Tanken är
att i nästa steg försöka värva de föreningar som
finns samt verka för att föreningar bildas där det
idag saknas sådana.
44

Utveckla och stärka SAIF:s organisation

En plan har lagts för att medvetet jobba med
kompetensutveckling av förtroendevalda, både
för att bibehålla och stärka deras engagemang.
För att få fler och nya möjligheter till denna
kompetensutveckling har SAIF blivit medlemmar
i Ideell Arena. Kompetensutvecklingen kopplas
också, tack vare ett samarbete med valberedningen, till ett rekryteringsarbete till både arbetsgrupper och kommittéer.
För att öka service och effektivitet har förbundet
även investerat i tekniska lösningar inom telefoni,
bokföring och webbenkäter/anmälningssystem.

Värdegrundsarbete

Under året har Studentidrottsgalan 2011
planerats, där temat blir mångfald och värdegrundsfrågor.

Hälsa
Aktiva studenter

Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden har
SAIF, tillsammans med Linköpings Studenters IF, KTH-hallen IF, Studentidrotten i Luleå,
Stockholms Studenters IF och Västerås Studenters IF, under året genomfört Aktiva studenter.
Aktiva studenter är ett projekt som syftar till
att få fysiskt inaktiva studenter att leva ett mer
aktivt liv. Genom att erbjuda träning, föreläsningar och samtal kring livsstil och hälsa har totalt
95 studenter deltagit i projektet. Projektledarna
har träffats vid två tillfällen, dels i samband med
utbildningen i Motiverande samtal den 29-30
november, dels den 16 maj då uppföljning av
motiverande samtal och utvärdering av år 1 stod
på programmet.
Den 14 juni fick vi det positiva beskedet från
Allmänna Arvsfonden att vi beviljas ytterligare
500 000 kronor för att genomföra ett andra år
med Aktiva studenter.

Alkoholpolicy

För att följa upp arbetet med SAIF:s alkoholpolicy hade vi en roll-up med information om
alkoholpolicyn i samband med Studentiaden.
Vid detta tillfälle tillfrågades deltagarna om de
uppmärksammat vår policy samt vad de ansåg
om den. 63 % hade uppmärksammat budskapet
och uppfattningarna om detta var blandade - allt
från att det blir bättre tävlingar utan alkohol, till
att det är upp till var och en om man vill dricka
alkohol i samband med studentidrottsevenemang.

Nätverket Idrott hela livet

Riksidrottsförbundets nätverk ”Idrott hela livet”
har träffats den 21 oktober samt den 5 maj.
Nätverkets syfte är att skapa erfarenhetsutbyte
mellan specialidrottsförbunden (SF) och ge
kompetensutveckling inom området motion och
hälsa. Vid träffen i oktober fick SAIF möjlighet
att presentera sitt arbete med motionsidrott och
hälsa. Vid båda träffarna har SAIF representerats
av Erwin Apitzsch och Cecilia Olsson.

Breddidrottsforum

Erwin och Cecilia representerade förbundet på
Breddidrottsforum i Stockholm den 3-4 februari
2011, i syfte att ta del av den senaste forskningen
inom breddidrott och hälsa.
Allmänna Arvsfonden
möjliggjorde projektet
Aktiva studenter.
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Tävling
Tävlingskommittén

Tävlingskommittén bereder och handlägger
tävlingsfrågor på nationell nivå i förbundet, samt
driver utvecklingsarbetet inom förbundets tävlingsverksamhet. De representerar även SAIF
vid Student-SM och Studentiaden.
Under året har tävlingskommittén bestått av
Maria Bergh-Lasses, Erik Björkman, Ninva
Gawrieh och Cecilia Olsson. Samtliga medlemmar har erfarenhet av tävlingsarrangemang och
deras erfarenhet är värdefull i stödet till aktuella
och kommande arrangörer. Tävlingskommittén
har sammanträtt 24-25 september, 16 december,
15 mars samt 20 juni.

Student-SM

Under 2010/2011 har sex Student-SM genomförts. 39 föreningar har deltagit i minst ett
Student-SM. Föreningstävlingen har genomförts, med stöd från tidningen Studentliv, som är
huvudsponsor för Student-SM. Kriterierna har
förenklats och förändrats så att fler föreningar
ska ha chans att vara med och konkurrera.
Segrare i föreningstävlingen blir den förening
som deltar i flest Student-SM under det aktuella
verksamhetsåret. Gymnastik- och Idrottshögskolans IF vann föreningstävlingen 2010/2011,
och därmed prissumman 10 000 kr, genom att
som enda förening delta i samtliga Student-SM.
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Student-SM genomförs med
stöd från tidningen Studentliv.

Studentiaden

Studentiaden 2011 genomfördes 13-15 maj 2011
av Bosö IF. Totalt deltog 516 studenter från 22
olika föreningar. Tävlingarna genomfördes på
Bosöns Idrottsfolkhögskola på Lidingö med
förstklassiga planer och hallar. På programmet stod Student-SM i fem grenar – brännboll,
fotboll, innebandy, orientering och streetbasket.
Brännbollen fick strykas då antalet anmälda var
för lågt men i övriga idrotter kunde svenska
studentmästare koras.

Studentiaden 2011 genomfördes
av Bosö IF, Stockholm.

Studentiaden-priset

Studentiaden-priset delades ut till Jämshögs
Folkhögskolas IF med motiveringen:
”För att ha startat en studentidrottsförening
med målet att kunna delta i Studentiaden, följt
upp det med en lång rekognoseringsresa och
sedan genomfört tävlingen med en exceptionell
”fair play”-anda tilldelas priset JÄFIF, Jämshögs
Folkhögskolas Idrottsförening.”

JÄFIF under en av Studentiadens fotbollsmatcher.

Student-SM 2010/2011
Datum
Idrott		
Arrangör
Ort		
Antal IF
										

Antal lag
/deltagare

4-5/12 2010 Five-a-side
GSIF		
Göteborg
25		
57 lag		
13-15/5 2011 Orientering
Bosö IF
Lidingö		
6		
20 deltagare
												
												
												
13-15/5 2011 Fotboll		
Bosö IF
Lidingö		
11		
20 lag		
		
(7-manna)
13-15/5 2011 Innebandy
Bosö IF
Lidingö		
18		
21 lag		
13-15/5 2011 Streetbasket Bosö IF
Lidingö		
5
5 lag		
18/5 2011
Löpning
SSIF		
Stockholm
15		
106 deltagare

SAIFrepresentant
Johanna Olsson
Maria Bergh Lasses,
Erik Björkman
Ninva Gawrieh
Cecilia Olsson
Se ovan
Se ovan
Se ovan
Maria Bergh Lasses
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Extern finansiering
Sponsorer och samarbetspartners

Även i år har tidningen Studentliv varit huvudsponsor för Student-SM, vilket gett SAIF
annonsutrymme i tidningen och ett ekonomiskt
bidrag. Avtalet med Craft förlängdes, vilket ger
förbundet fortsatta rabatter på profilkläder.
Inför Sommaruniversiaden 2011 tecknades
även ett avtal med det kinesiska företaget ”361
grader”, vilket försåg den svenska truppen med
kläder. SAIF har även tecknat ett avtal med
Svenska Resebolaget i syfte att minska förbundets kostnader för resor.

361 grader försåg den svenska
truppen med kläder under
Sommaruniversiaden 2011.

Beviljade bidrag

Under året har SAIF sökt och beviljats bidrag:
• Gustav V:s Minnesfond (40 000 kr)
• Allmänna Arvsfonden (500 000 kr)
• RF:s internationella stimulansbidrag (100 000 kr)
• RF:s kompetenscentrum för internationella
evenemang.
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Stiftelser och fonder

En inventering av stiftelser och fonder som
studentidrotten kan söka medel från är genomförd. Information om och beskrivningar av relevanta stiftelser och fonder presenteras i form av
en lista som ska finnas tillgänglig för medlemsföreningar på SAIF:s hemsida. Vid träffen för
föreningar med anställd personal informerades om
vilka möjligheter som finns att söka EU-medel.

Arrangemang

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

Idrottspolitik
Riksidrottsförbundets utredning om
framtida SF-stöd

Frågan om en ny fördelningsmodell av Riksidrottsförbundets (RF:s) pengar tog stort utrymme
på Riksidrottsmötet i Uppsala 2011 och röstades
slutligen igenom. Utfallet är betydligt gynnsammare än det förslag som förelåg 2009. SAIF har
representerats i referensgruppen för det nya SFstödet genom Johanna S:t Clair Renard.

RF:s samlade elitsatsning

På Riksidrottsmötet gavs en redovisning av arbetet med den samlade elitsatsningen 2009-2011.
Beslutet blev att uppdra till Riksidrottsstyrelsen
(RS) att fortsätta utveckla en samlad elitsatsning.

RF:s utredning om översyn för
anslutningsformer till RF

Utredningen innebär att SAIF får två röster
istället för en på RF-stämman.

Höjd åldersgräns för Idrottslyftet

I juni 2011 fick vi besked från RF att det under
Idrottslyftets femte år (1 juli 2011-31 december 2012) i begränsad omfattning kommer vara
möjligt att bevilja medel till satsningar som
vänder sig till åldergruppen 20-25 år. För studentidrottens del är det en avgörande förändring
eftersom målgruppen studenter till stor del är
äldre än 20 år.

Samarbete med universitet och högskolor

SAIF:s arbete med att etablera samarbete med två
till tre universitet/högskolor för att arbeta med
internationella evenemang har genomförts. Två utvalda städer, Uppsala och Umeå, är platser där man
gemensamt tittar på långsiktiga samarbeten. Under
verksamhetsåret har två evenemang varit i fokus –
Rectors´ Forum i Umeå 2013 och Sveriges första
europeiska studentmästerskap någonsin, badminton 2013. Båda evenemangen tilldelades SAIF.

Riksidrottsmötet

Vid Riksidrottsmötet i Uppsala den 27-29 maj representerades förbundet av Johanna S:t Clair Renard
på RF-stämman och av Erwin Apitzsch på SISUstämman. Dessutom deltog styrelseledamoten Sture
Espwall och Josef Åhman som reserver. Som representanter för unga ledare deltog för SAIF:s räkning
Johanna Olsson och Thomas Eek. SAIF:s motion
angående framtagandet av en nationell plan för elitidrott och postgymnasial utbildning fick starkt stöd
av stämman. Inom området elitidrott och utbildning
ska RF till år 2015 ha utvecklat och etablerat ett system för att kombinera utbildning på universitetsnivå
med en elitidrottssatsning. SAIF är som motionär en
del av processen.

Övrig representation

Förbundet har representerats vid RF:s ordförandekonferens, Riksidrottsforum samt vid en
träff för samtliga SF, anordnad av RF.
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Internationellt
Internationella kommittén

Vidare har Stefan Bergh fungerat som ordförande i FISU:s utvecklingskommitté. Inför
valen 2011 har SAIF beviljats medel från RF:s
internationella stimulansbidrag med syftet att få
Stefan vald som ordförande. En kampanjgrupp
har bildats, som genomfört åtta möten. Däremellan har operativa insatser gjorts i form av
intensivt kontaktarbete och framtagande av ett
gediget kampanjmaterial. Valen ägde rum 9-10
augusti 2011.

Internationell representation

EUSA – europeiska
studentidrottsförbundet

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),
Klas Bringert (styrelsens representant), Karin
Nybrolin (f.d. Sundström) och Josef Åhman
(SAIF:s generalsekreterare). Internationella kommittén har sammanträtt 30 augusti, 4 oktober, 15
november, 12 januari, 23 mars och 20 juni.
Svensk studentidrott är representerat i olika
internationella organ. Under året har Stefan
Bergh fortsatt sitt uppdrag som vice ordförande
i det internationella studentidrottsförbundet
FISU:s styrelse (2007-2011). Följande personer
är tekniska delegater för FISU: Roger Johansson
(badminton), Lars G. Karlsson (ishockey), Ola
Kåberg (orientering) och Ulf Öhrman (basket).
Under året har även Ulf Öhrman utsetts till
teknisk delegat i basket för EUSA.

FISU – internationella studentidrottsförbundet

Stefan Bergh har deltagit i FISU:s exekutivkommittés möten:
11-14 november 2010
Bryssel
23-25 januari 2011
Erzurum, Turkiet
26-29 maj 2011
Lausanne
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SAIF representerades vid EUSA:s General
Assembly 3-6 mars 2011 i Eilat, Israel av
Johanna S:t Clair Renard, Josef Åhman och
Stefan Bergh.

Student-VM

Student-VM i orientering arrangerades i Borlänge 19-23 juli 2010. Lokal arrangör var Stora
Tuna OK. Arrangemanget fick mycket goda
vitsord av såväl FISU:s representant som deltagare och lockade 309 deltagare från 31 länder.
Sportsligt blev det också en framgång för Sverige, som vann två guld, två silver och ett brons.
Under verksamhetsåret deltog även fyra studentidrottare i Student-VM i sportskytte, som
avgjordes 14-19 september i Wroclaw, Polen.
Bäst lyckades Sam Andersson, som vann en
bronsmedalj i 50 meter liggande skytte.

Vinteruniversiad

Vinteruniversiaden 2011 arrangerades i Erzurum,
Turkiet 27 januari till 6 februari. Totalt deltog 55
nationer (nytt rekord) och Sveriges trupp bestod
av 74 personer varav 49 aktiva i följande idrotter: alpint, curling, längdskidåkning, konståkning,
skidskytte och teamåkning.
De svenska deltagarna svarade för flera goda
placeringar och vann totalt fyra medaljer. Alla
medaljer kom i alpint, där Calle Lindh ensam
vann tre stycken, vilket ingen svensk tidigare
lyckats med.

Under året har SAIF, i samarbete med Fyrishov
AB och Fyrisfjädern, ansökt om att få arrangera
EUC i badminton 2013. Ansökan har beviljats
och mästerskapet kommer att äga rum i Uppsala.

Rectors’ Forum

SAIF har tillsammans med Umeå universitet
tilldelats FISU:s Rectors’ Forum 2013. Evenemanget kommer att äga rum i juni 2013 och har
det övergripande temat ”Community growth
through university sports”.

Utbildning av delegationsledare

Som förberedelse för Vinteruniversiaden arrangerades ett seminarium på Bosön i oktober med
drygt 30 deltagare, där såväl Eric Saintrond från
FISU, Erik Strand från RF och Peter Reinebo
från Sveriges Olympiska Kommitté medverkade
som talare. Detta ingick också i en utbildningssatsning, där sju personer har deltagit, i syfte att
skapa framtida delegationsledare. Tre av dessa
medverkade även i delegationsledningen vid
Vinteruniversiaden. Det andra utbildningstillfället
ägde rum i april och det tredje (och sista) i samband med Sommaruniversiaden i Shenzhen.

Europeiskt universitetsmästerskap

Bobo Delemark och Christian Johansson, som
representerade Stockholms Handelshögskola,
vann bronsmedaljerna när de europeiska universitetsmästerskapen i tennis avgjordes i Coimbra,
Portugal 25-31 juli.
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Förtroendevalda och anställda
Styrelsen

Tävlingskommittén

• Johanna S:t Clair Renard, ordförande, Rimbo
• Elisabet Nylander, Malmö
• Erik Björkman, Karlstad
• Erwin Apitzsch, Lund
• Klas Bringert, Stockholm
• Lovisa Svensson, Umeå
• Per Erik Eriksson, Stockholm
• Sture Espwall, Östersund
• Susanna Larsson, Mosjöen, Norge

• Maria Bergh-Lasses, Stockholm
• Erik Björkman, Karlstad
• Ninva Gawrieh, Boden
• Cecilia Olsson, Uppsala

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

Revisorer och revisorssuppleanter
• Björn Fredriksson, Enköping
• Johan Grahn, Uppsala
• Bo Suneson, Stockholm (suppleant)
• Magnus Eklund, Uppsala (suppleant)

Anställda

Styrelsen och Cecilia Olsson från SAIF:s kansli på Dalarö.

Internationella kommittén
• Stefan Bergh, Stockholm
• Johanna S:t Clair Renard, Rimbo
• Karin Nybrolin, Linköping
• Josef Åhman, Uppsala
52

• Josef Åhman, generalsekreterare
• Anna Ekström, kansliassistent (tjänstledig
fr.o.m 1 september 2010)
• Johanna Olsson, kansliassistent (fr.o.m 16
augusti 2010)
• Cecilia Olsson, verksamhetsansvarig
• Niclas Ström, kommunikationsansvarig (t.o.m
31 januari 2011)
• Josefine Liljeborg, kommunikationsansvarig
(fr.o.m. 10 januari 2011)

Resultat
Student-SM i five-a-side (fotboll),
4-5 december 2010, Göteborg

Student-SM i fotboll (sjumanna), 13-15
maj 2011, Bosön

Arrangörsförening: Göteborgs Studenters IF

Arrangörsförening: Bosö IF

Damer
1. KAUIF (Karlstad)
2. GIH IF (Stockholm)
3. Hallands Nation, LUGI (Lund)

Herrar
1. PFC Tigers, ÖUIF (Örebro)
2. Bosö IF, BoIF (Stockholm)
3. NPH 1, SSIF (Stockholm)

Herrar
1. PFC, ÖUIF (Örebro)
2. Ålands lås, ÖUIF (Örebro)
3. Kreute bitte, ÖUIF (Örebro)

Mixed
1. GIH, GIH IF (Stockholm)
2. HKIF, HKIF (Kristianstad)
3. Smålands Nation, SNIF (Uppsala)

Motion, herrar
1. GSIF (Göteborg)
2. KAUIF (Karlstad)
3. KIDS 1 (Karlskrona)

Student-SM i innebandy, 13-15 maj
2011, Bosön

Mixed
1. Hallands Nation, LUGI (Lund)
2. GSIF (Göteborg)
3. GIH Örebro, ÖUIF (Örebro)

Arrangörsförening: Bosö IF
Herrar
1. Kau IBF, KAUIF (Karlstad)
2. TIF Tigers, TeIF (Lund)
3. Uppsalaekonomernas IF, Upekon IF
(Uppsala)
Mixed
1. StiL Innebandy, StiL (Luleå)
2. Lillsved, LIF (Stockholm)
3. SIST – Ladies & Gentleman, SIST
(Trollhättan)
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Student-SM i orientering, 13-15 maj
2011, Bosön

Student-SM i streetbasket, 13-15 maj
2011, Bosön

Arrangörsförening: Bosö IF

Arrangörsförening: Bosö IF

Sprint, damer
1. Sofia Adolfsson, Bosö IF (Stockholm)
2. Hanna H. Nordbrøden, KTH-Hallens IF
(Stockholm)
3. Frida Bakkman, KTH-Hallens IF
(Stockholm)

Herrar/Mixed
1. GIH Heat, GIH IF (Stockholm)
2. Latin Kings, KTH-Hallens IF (Stockholm)
3. PAIF, PAIF (Uppsala)

Sprint, herrar
1. Erik Ivarsson Sandberg, KTH-Hallens IF
(Stockholm)
2. Magnus Fransson, Bosö IF (Stockholm)
3. Emil Tallhage, SSIF (Stockholm)
Medeldistans, damer
1. Sofia Adolfsson, Bosö IF (Stockholm)
2. Fredrika Vångell, GIH IF (Stockholm)
3. Frida Bakkman, KTH-Hallens IF
(Stockholm)
Medeldistans, herrar
1. Fredrik Johansson, GIH IF (Stockholm)
2. Erik Ivarsson Sandberg, KTH-Hallens IF
(Stockholm)
3. Thomas Eek, VSIF (Västerås)
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Student-SM i löpning (10 km),
18 maj 2011, Stockholm
Arrangörsförening: Stockholms Studenters IF
Damer
1. Sofia Adolfsson, SSIF
2. Sandra Lundberg, KTH-hallen IF
3. Sofie Barkstedt, VUGI
Herrar
1. Karl Rönnby, SSIF
2. Magnus Olander, SSIF
3. Rasmus Lund, GNIF

Föreningstävlingen

1. GIH IF (Stockholm)
2. Bosö IF (Lidingö)
3. SSIF (Stockholm)

Student-EM i tennis, 25-31 juli 2010,
Coimbra, Portugal
Herrar
1. Kozminski University Warsow, POL
2. University of Zagreb, CRO
3. Handelshögskolan i Stockholm, SWE
(Bobo Delemark och Christian Johansson)

Student-VM i orientering, 19-23 juli
2010, Borlänge, Sverige
Sprint, damer
1. Amelie Chataing, FRA
2. Caroline Cejka, SUI
3. Michaela Guizzardi, ITA
13. Lilian Forsgren, SWE
66. Josefin Engström, SWE
69. Martina Karlsson, SWE
Sprint, herrar
1. Jerker Lysell, SWE
2. Scott Fraser, UK
3. Severin Howald, SUI
8. Patrik Karlsson, SWE
17. Johan Aronsson, SWE
Medeldistans, damer
1. Radka Brozkova, CZE
2. Sofia Haajanen, FIN
3. Ines Brodmann, SUI
8. Sara Eskilsson, SWE
9. Josefin Engström, SWE
15. Kristin Löfgren, SWE
67. Lilian Forsgren, SWE

Medeldistans, herrar
1. Mattias Merz, SUI
2. Patrik Karlsson, SWE
3. Graham Gristwood, UK
4. Johan Runesson, SWE
6. Erik Rost, SWE
23. Jerker Lysell, SWE
Långdistans, damer
1. Sara Lüscher, SUI
2. Saila Kinni, FIN
3. Silje Ekroll Jahren, NOR
8. Kristin Löfgren, SWE
14. Sara Eskilsson, SWE
28. Martina Karlsson, SWE
57. Jennie Runesson, SWE
Långdistans, herrar
1. Mattias Merz, SUI
2. Erik Rost, SWE
3. Johan Runesson, SWE
5. Johan Aronsson, SWE
29. Emil Andersson, SWE
Stafett, damer
1. Schweiz
2. Finland
3. Tjeckien
10. Sverige (Josefin Engström, Kristin Löfgren
och Sara Eskilsson)
Stafett, herrar
1. Sverige (Patrik Karlsson, Erik Rost och
Johan Aronsson)
2. Tjeckien
3. Frankrike
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Student-VM i skytte, 14-19 september
2010, Wroclaw, Polen
Gevär, 50 meter liggande, damer
1. P. Frilander, FIN
2. D. Peskova, SVK
3. M. Vondrášková, CZE
20. Marie Jannesson, SWE
Gevär, 50 meter liggande, herrar
1. E. Germond, FRA
2. P. Hári, HUN
3. Sam Andersson, SWE
Gevär, 50 meter 3 positioner, damer
1. Q. Wang, CHN
2. A. Kleinmanns, GER
3. A. Sýkorová, CZE
8. Marie Jannesson, SWE
Gevär, 50 meter 3 positioner, herrar
1. J. Monnier, FRA
2. E. Germond, FRA
3. S. Rabalski, POL
10. Sam Andersson, SWE
Luftgevär, 10 meter, damer
1. M. Talebi, IRI
2. M. Jambozorg, IRI
3. M-L. Gigon, FRA
33. Karin Blom, SWE
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Pistol, 50 meter, herrar
1. M. Lee Dae, KOR
2. E. Barkhordari, IRI
3. M. Krzyszton, POL
9. Alexander Pettersson, SWE
Luftpistol, 10 meter, herrar
1. M. Lee Dae, KOR
2. C. Reitz, GER
3. P. Světlík, CZE
30. Alexander Pettersson, SWE

Vinteruniversiaden, 27 januari 6 februari, Erzurum, Turkiet
Alpint, Slalom, damer
1. S. Grant, USA
2. A. Klus, POL
3. J: Gantnerova, SVK
11. Sara Hjertman, SWE
12. Carolina Nordh, SWE
Alpint, Slalom, herrar
1. S. Stiegler, USA
2. F. Mlinsek, SLO
3. C. Lindh, SWE
4. Nils Högbom, SWE
6. Douglas Hedin, SWE
9. Carl-Filip Öster, SWE

Alpint, Storslalom, damer
1. J. Vanwagner, USA
2. L. Mazzotti, ITA
3. K. Chrapek, POL
5. Carolina Nordh, SWE
14. Ida Hinders, SWE
26. Sara Hjertman, SWE

Alpint, Superkombination, herrar
1. B. Graf, AUT
2. C. Lindh, SWE
3. A. Zika, CZE
13. Nils Högbom, SWE
15. Carl-Filip Öster, SWE
29. Jonas Nyberg, SWE

Alpint, Storslalom, herrar
1. B. Graf, AUT
2. A. Zika, CZE
3. D. Hedin, SWE
5. Niklas Rainer, SWE
10. Carl-Filip Öster, SWE

Curling, herrar
1. Korea
2. Schweiz
3. Tjeckien
Sverige utslaget i gruppspelet

Alpint, Super G, damer
1. K. Hartman, USA
2. K. Chrapek, POL
3. C. Carratu, ITA
13. Veronica Smedh, SWE
39. Carolina Nordh, SWE

Konståkning, damer
1. C. Didier, FRA
2. S. Lafuente Martinez, SPA
3. S. Kokubun, JPN
4. Linnea Mellgren, SWE

Alpint, Super G, herrar
1. A. Zika, CZE
2. C. Lindh, SWE
3. B. Graf, AUT
4. Douglas Hedin, SWE
27. Nils Högbom, SWE
34. Carl-Filip Öster, SWE
Alpint, Superkombination, damer
1. A. Aguilaniu, FRA
2. E. Ghent, USA
3. C. Vion, FRA
6. Veronica Smedh, SWE

Konståkning, herrar
1. N. Oda, JPN
2. S. Voronov, RUS
3. D.Muramaki, FRA
20. Anton Truvé, SWE
Längdskidor, 5 km klassisk, damer
1. A. Iksanova, RUS
2. K. Grygorenko, UKR
3. V. De Martin Topranin, ITA
15. Linn Sömskar, SWE
17. Therese Svensson, SWE
19. Lina Korsgren, SWE
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Längdskidor, 10 km klassisk, herrar
1. V. Skobelev, RUS
2. A-S. Lenting, JPN
3. G. Matviyenko, UKR
28. Markus Ottosson, SWE

Skidskytte, 7,5 km, damer
1. V. Semerenko, UKR
2. E. Sedova, RUS
3. E. Yordanova, BUL
34. Malin Jonsson, SWE

Längdskidor, sprint, damer
1. A. Prochazkova, SVK
2. E. Nyvltova, CZE
3. A. Kashina, RUS
8. Lina Korsgren, SWE
14. Therese Svensson, SWE

Skidskytte, 10 km, herrar
1. A. Pryma, UKR
2. S. Semenov, UKR
3. E. Garanichev, RUS
34. Mikael Persson, SWE

Längdskidor, sprint, herrar
1. R. Gaziev, RUS
2. B. Gros. FRA
3. D. Volotka, KAZ
8. Markus Ottosson, SWE
9. Johan Edin, SWE
Längdskidor, 10 km jaktstart, damer
1. A. Prochazkova, SVK
2. A. Iksanova, RUS
3. K. Grygorenko, UKR
8. Hanna Seppas, SWE
14. Lina korsgren, SWE
17 Therese Svensson, SWE
Längdskidor, 15 km jaktstart, herrar
1. V. Skobolev, RUS
2. I. Nigmatullin, RUS
3. A. Ossipov, KAZ
27. Markus Ottosson, SWE
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Skidskytte, 12,5 km masstart, damer
1. M. Sadilova, RUS
2. A. Kunaeva, RUS
3. S. Hildebrand, GER
17. Kim Adolfsson, SWE
19. Malin Jonsson, SWE
Skidskytte, 15 km masstart, herrar
1. A. Pryma, UKR
2. K. Anev, BUL
3. A. Trusov, RUS
26. Mikael Persson, SWE
Skidskytte, 12,5 km jaktstart, herrar
1. S. Semenov, UKR
2. A. Pryma, UKR
3. E. Garanichev, RUS
29. Mikael Persson, SWE

Skidskytte, 15 km, damer
1. D. Virolaynen RUS
2. F. Hildebrand, GER
3. D. Yurkevich, BLR
17. Kim Adolfsson, SWE
23. Malin Jonsson, SWE
Skidskytte, 20 km, herrar
1. A. Trusov, RUS
2. K. Anev, BUL
3. M. Kazar, SVK
21. Mikael Persson, SWE
27. Erik Forsgren, SWE
Teamåkning, damer
1. Finland
2. Finland
3. Ryssland
Sverige drog sig ur tävlingen på grund av sjukdom,
låg då på 3:e plats.
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Statistik – projekt och utbildningar
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Medlemsföreningar
BeIF		
BoIF		
COL		
DSC		
ELSA IF
FIKS		
GIH IF
GNIF		
GSIF		
HAIK		
HIFF		
HIFS		
HKIF		
HSIF		
IBK UT
IFA		
IFT		
IKSU		
JSIF		
JÄFIF		
KAUIF
KC		
KIDS		
KIFEN
KNIF		
KTH-h IF
LIF		
LSIF		
LUGI		
LV		
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Bergskolans Idrottsförening					
Bosö Idrottsförening						
Chalmers Orienteringslöpare					
Droopy Sport Club						
Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF			
Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter			
Gymnastik och Idrottshögskolans Idrottsförening		
Gotlands Nations Idrottsförening				
Göteborgs Studenters Idrottsförening				
Handelshögskolans Idrottsklubb				
Högskolans Idrottsförening i Falun				
Högskolans Idrottsförening i Skövde				
Högskolan Kristianstads Idrottsförening			
Halmstad Studentidrottsförening				
Innebandyklubben Uppsala Teknologer			
IF Academ							
Idrottsföreningen Trikiaden					
Idrottsklubben Studenterna Umeå				
Jönköpings Studenters Idrottsförening				
Jämshögs Folkhögskolas Idrottsförening			
Karlstads Universitets Idrottsförening				
Kampsportcentret						
Karlskrona Idrottssektion					
Katrinebergs Idrottsförening					
Kalmar Nations Idrottsförening				
KTH-hallen Idrottsförening					
Lillsveds Idrottsförening					
Linköpings Studenters Idrottsförening				
Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening		
LiTHe Vilse							

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

MIF		
MIFS		
MIFU		
MOS		
NAFFI
NNIF		
PAIF		
PARS FC
PHIS		
SIST		
SNIF		
SSIF		
SSKIF		
StIF		
StNIF		
STIL		
TeIF		
UAFS		
UARS		
UJIF		
ULS IF
Upekon IF
V-Dala IF
VGIF		
Vic IF
VIF		
Vild		
VNIF		
VSIF		
VUGI		
ÖGIF		
ÖSIS		
ÖUIF		

Medicinarnes Idrottsförening					
Mittuniversitetets Idrottsförening i Sundsvall			
Medicinska Idrottsföreningen Uppsala				
Myggans Orienteringssällskap					
Norrköpings Akademiska Förening För Idrott			
Norrlands Nations Idrottsförening				
Pharmacevtiska Akademiska Idrottsförening			
Pars Football Club Örebro					
Polishögskolans Idrotts –och Skytteförening			
Studenternas Idrottssällskap Trollhättan			
Smålands Nations Idrottsförening				
Stockholms Studenters Idrottsförening			
Skara Studentkårs Idrottsförening				
Stampus Idrottsförening					
Stockholms Nations Idrottsförening				
Studentidrotten i Luleå						
Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola
Upsala Akademiska Fäktsällskap				
Uppsala Akademiska Roddsällskap				
UppsalaJuristernas Idrottsförening				
UltunaStudentkårs Idrottsförening				
Uppsalaekonomernas Idrottsförening				
Västmandlands-Dala Nations Idrottsförening			
Västgöta Nations Idrottsförening				
Victoria Idrottsförening					
Veterinärhögskolans Idrottsförening				
Friluftsföreningen vid Linköpings Universitet			
Värmlands Nations Idrottsförening				
Västerås Studenters Idrottsförening				
Växjö Universitets Gymnastik och Idrottsförening		
Östgöta Nations Idrottsförening				
Östersunds Studenters Idrottssällskap				
Örebro Universitets Idrottsförening				

Stockholm
Sundsvall
Uppsala
Umeå
Norrköping
Uppsala
Uppsala
Örebro
Stockholm
Trollhättan
Uppsala
Stockholm
Skara
Helsingborg
Uppsala
Luleå
Lund
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Lund
Uppsala
Linköping
Uppsala
Västerås
Växjö
Uppsala
Östersund
Örebro
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Årsredovisning
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30.
Styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll						
• Förvaltningsberättelse		
• Resultaträkning			
• Balansräkning				
• Tilläggsupplysningar (noter)		
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Förvaltningsberättelse							
							

Verksamhetens art och inriktning							

Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.			
Förbundets ändamål är:							
- att främja idrottsverksamheten bland de studerande vid postgymnasiala utbildningar;			
- att handha och samordna denna verksamhet;							
- att inom och utom landet företräda densamma.
						

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 							

• Förbundet har, i samverkan med medlemsföreningar, under året arrangerat förbundsmöte i Västerås,
Studentiaden på Bosön, Student-SM i Five-a-side i Göteborg, Student-SM i löpning i Stockholm och
Student-VM i orientering i Borlänge.
					
• Förbundet har under året deltagit i Vinteruniversiaden i Erzurum, Turkiet. Den svenska truppen bestod
av 74 personer varav 49 var aktiva idrottare. Fyra medaljer vanns, varav tre av Calle Lindh, alpint. Förbundet har även deltagit i följande Student-VM: orientering i Borlänge, Sverige, och sportskytte i Wroclaw,
Polen. Vid orienteringen bestod den svenska truppen av 14 personer varav 12 var aktiva idrottare. Det blev
fem svenska medaljer i orientering, varav två guld. Vid Student-VM i skytte bestod den svenska truppen
av fem personer varav fyra var aktiva idrottare. Det blev en bronsmedalj som främsta resultat.
						
• En utbildning av delegationsledare har genomförts, med stöd av både Gustav V:s minnesfond och RF:s
internationella stimulansbidrag.
							
• Förbundet har beviljats 500 000 kr från Allmänna arvsfonden för det andra året i det treåriga projektet
Aktiva studenter, som är ett samarbete med fem medlemsföreningar, vars syfte är att få fysiskt inaktiva
studenter aktiva.
						
• Inom ramen för SISU:s satsning Offensivare SISU har SAIF getts möjlighet att kraftsamla inom området föreningsutveckling.
							
• Förbundet har under året, på uppdrag av Upplands Akademiska Idrottsförbund, gjort en kartläggning av
studentidrotten i Uppsala. Målet är att skapa bättre förutsättningar för studentidrotten i Uppsala.		
					
• Under året har förbundets ordförande heltidsarvoderats, för en idrottspolitisk kraftsamling.			
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Viktiga externa faktorer som påverkar förbundet

• Beslutet på Riksidrottsmötet om en ny modell för fördelning av SF-stödet kommer att påverka förbundet från 2012, då det nya systemet träder i kraft.							
• Avskaffandet av kårobligatoriet påverkar en del av förbundets medlemsföreningar.				
			
• Införandet av avgifter för utbytesstudenter kommer att påverka ett antal mindre och mellanstora föreningar, som har en stor andel utbytesstudenter som medlemmar.
• EU-kommissionens inställning till undantag från momsregler och Konkurrensverkets dom som
ifrågasätter idrottens särställning är två stora frågor för hela idrottsrörelsen. 				
		

Medlemmar							

• Antal medlemmar är 71 952.							
• Antal föreningar är 63.							

Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:				
							
			
2011-06-30 2010-06-30

2009-06-30

2008-06-30

2007-06-30

Nettoomsättning,
intäkter inkl bidrag

5 234 789

4 617 050

4 665 439

4 400 095

3 740 274

Offentligrättsliga
bidrag

4 456 204

3 447 750

3 124 250

3 828 750

3 085 000

Årets resultat		

67 747		

-129 171

43 284		

33 691		

-56 492

Eget kapital		

853 184		

785 437		

914 608		

871 324		

837 633

Soliditet		

61%		

45%		

59%		

64%		

63%

Antal anställda

4		

4		

5		

4		

4
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Framtida händelser

						

• Förbundet kommer att arbeta med förbundsutveckling, bland annat genom att öka medlemsnyttan för
våra medlemsföreningar.
							
• De föreningsutvecklande insatserna inom ramen för Offensivare SISU kommer att fortsätta, liksom
projektet Aktiva studenter.							
• Förbundet har beviljats två stora internationella evenemang under jubileumsåret 2013: FISU:s Rectors´
Forum i Umeå och Europeiskt universitetsmästerskap i badminton i Uppsala. 				
			
• De strategiska samarbeten som inletts med partnerstäder kommer att följas upp och förstärkas. 		
					
• Arbetet med att förbättra möjligheten att kombinera elitidrott och studier kommer att intensifieras.		
• Planeringen inför 100-årsjubileet 2013 fortskrider.

67

Resultaträkning			
						
NOT		
2011-06-30		
						
1			
Intäkter						
Nettoomsättning						
618 064			
Offentligrättsliga bidrag			
2		
4 456 204		
Gåvor/stipendier/övriga bidrag			
3		
160 000			
Medlemsavgifter						
29 600			
Övriga förbundsintäkter					
46 908			
Summa intäkter						
5 310 776		
						
Kostnader						
Förbundskostnader						
1 542 895		
Övriga externa kostnader			
4		
1 476 645		
Personalkostnader				
5		
2 200 430		
Avskrivningar av materiella och 				
34 390			
immateriella anläggningstillgångar						
Summa kostnader						
5 254 360		

2010-06-30

665 307
3 447 750
250 250
31 831
273 743
4 668 881

880 215
1 374 144
2 553 892
31 142
4 839 393

					
Verksamhetens resultat					
56 416			
-170 512
		
				
Resultat från finansiella investeringar			
						
Resultat från övriga värdepapper		
6		
25 535			
37 001
Ränteintäkter och liknande poster		
7		
2 611			
4 856
Räntekostnader och liknande poster				
-16 815			
-516
								
11 331			
41 341
						
Resultat efter finansiella poster				
67 747			
-129 171
												
Årets resultat före fördelning					
67 747			
-129 171
68

Balansräkning		
Tillgångar					
						
NOT		
2011-06-30		
2010-06-30
Inventarier					
8		
48 957			
83 347
								
48 957			
83 347
							
Summa anläggningstillgångar				
48 957			
83 347
												
Kortfristiga fordringar							
Kundfordringar							
60 566			
137 805
Övriga fordringar						
37 648			
36 490
Förutbetalda kostnader och			
upplupna intäkter				
9		
126 080			
111 241
								
224 294			
285 536
							
Kortfristiga placeringar							
Övriga kortfristiga placeringar			
10		
695 260			
669 299
								
695 260			
669 299
							
Kassa och bank							
429 803			
693 299
								
429 803			
693 299
							
Summa omsättningstillgångar				
							

1 349 357		

1 648 134

Summa tillgångar						
							
							

1 398 314		

1 731 481
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Eget kapital och skulder					
						
NOT		
2011-06-30		
2010-06-30
Eget kapital					
11				
Balanserat kapital						
785 437			
914 608
Årets resultat							
67 747			
-129 171
								
853 184			
785 437
													
Kortfristiga skulder							
Leverantörsskulder						
74 033			
131 173
Övriga kortfristiga skulder					
143 337			
117 453
Upplupna kostnader och							
förutbetalda intäkter				
12		
327 760			
697 844
								
545 130			
946 470
							
Summa eget kapital och skulder				
1 398 314		
1 731 907
							
							
Ställda säkerheter						
inga			
inga
Ansvarsförbindelser						
inga			
inga
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Tilläggsupplysningar (noter)
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper					
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.									
		
Intäktsredovisning									
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod
periodiseras bidraget över denna period.							
											
Medlemsavgifter 									
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i idrottsförbundet.			
							
Bidrag										
Som bidrag räknas likvida medel som idrottsförbundet erhåller från bidragsgivare som är
ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.					
					
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun och EU och
inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden. Stöd som avser
förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att
tillgången redovisas till nettosanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av
avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas
i not.			
									
		
Aktier och andra värdepapper							
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara
varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet.
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Anläggningstillgångar										
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:							
Datorer				
3 år						
Kontorsinventarier		
5 år						
										
Fordringar 										
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.			
						
										

Not 2 Offentligrättsliga bidrag								

							
2011-06-30		
2010-06-30
Stat, kommun 						
0			
0
Allmänna arvsfonden					
493 411			
0
Riksidrottsförbundet					
3 962 793		
3 447 750
Summa							
4 456 204		
3 447 750		
												

Not 3 Gåvor och övriga bidrag								
						
							
Bidrag 							
Summa							
					

2011-06-30		
160 000			
160 000			

2010-06-30
250 250
250 250 		

Not 4 Upplysning om övriga externa kostnader							
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Förbundskostnader					
Lokalkostnader						
Resekostnader						
Tryckerikostnader					
Övriga externa kostnader				
Summa							
							

2011-06-30		
1 542 895		
211 084			
232 255			
51 138			
982 168			
3 019 540		

2010-06-30
880 215
207 118
426 201
25 915
714 911
2 254 360

Not 5 Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader			
Medeltal anställda

2011-06-30					

2010-06-30		

			

Antal anställda:		

Varav män:		

Antal anställda:		

Varav män:

Anställda i Sverige
i förbundet		

4			

25% 			

4			

50%

		
Löner och andra		
			
ersättningar:		
						

Sociala kostnader		
Löner och andra		
(varav pensions- 		
ersättningar:		
kostnader):					

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader):

Löner och andra		
1 399 630			
736 681			
1 721 617			
802 306
ersättningar och 					
(168 109)						
(217 700)
sociala kostnader		
			
			
Ersättning till 		
Övriga anställda:		
Ersättning till 		
Övriga anställda:
			
generalsekreterare:					
generalsekreterare:
			
Löner och andra		
484 800			
914 830			
487 750			
1 233 867
ersättningar fördelade
mellan generalsekreterare och anställda					
					
			
Ersättning till styrelsen:
Övriga anställda:		
Ersättning till styrelsen:
Övriga anställda:
						
Löner och andra		
445 980			
1 399 630			
337 204			
1 384 413
ersättningar fördelade
mellan styrelsen m.fl.
och anställda					
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Not 6 Resultat från övriga värdepapper 								
			

							
Värdeförändring fonder				
Utdelning andelar					
Summa							

2011-06-30		
-6 646			
32 181			
25 535			

2010-06-30
2 687
34 314
37 001

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande poster 							
							

Ränta							
Summa							

2011-06-30		
2 611			
2 611			

										

2010-06-30
4 856
4 856

										

Not 8 Inventarier och verktyg 								
							

Ingående anskaffningsvärde				
Årets investeringar					
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående avskrivningar enligt plan			
Årets avskrivning					
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde						

2011-06-30		
290 174			
0			
290 174			
-206 827		
-34 390			
-241 217		
48 957			

2010-06-30		
245 233
44 941
290 174
-175 685
-31 142
-206 827
83 347

										

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011-06-30		
Förutbetalda hyror					
44 825			
Övriga poster						
81 255			
Summa							
126 080			
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2010-06-30		
44 656
66 585
111 241

Not 10 Kortfristiga placeringar								
					
					

Ingående bokfört värde		
Förvärv/omplacering			
Nedskrivning				
Utgående bokfört värde			

2011-06-30			
669 725				
32 181				
-6 646				
695 260				

2010-06-30		
635 411
34 314
0
669 725

Not 11 Förändring av eget kapital								
											
					
Balanserat kapital		
Totalt eget kapital		
Ingående balans			
785 437				
785 437			
Årets resultat				
67 747				
67 747			
Utgående balans			
853 184				
853 184			

										

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
		
					
Upplupna löner			
Upplupna semesterlöner		
Upplupna sociala avgifter		
Övriga poster				
Summa					

2011-06-30			
9 250				
116 910				
36 542				
165 058				
327 760				

			

2010-06-30
0
123 685
38 861
535 298
697 844
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Revisionsberättelse
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Benämningar och förkortningar
BIR		
CBM		
DF		
EC		
EUSA		
FISU		
GA		
LOK-stöd
MSAIF
NAF		
NNU		
RF		
SAIF		
SDF		
SF		
SISU		
SkAIF		
StAIF		
SVEBI		
VAIF		
UAIF		
Universiad
ÖAIF		
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Breddidrottsrådet
Centrum för bredd- och motionsidrott
Distriktsidrottsförbund
Exekutivkommitté (styrelse)
Europeiska studentidrottsförbundet
Internationella studentidrottsförbundet
General Assembly (förbundsmöte)
Lokalt aktivitetsstöd
Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund
Norrlands Akademiska Idrottsförbund
Nordic Network University Sports (Nordiskt nätverk för studentidrott)
Riksidrottsförbundet
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Specialdistriktsförbund
Specialidrottsförbund
Svenska idrottsrörelsen studieförbund
Skånes Akademiska Idrottsförbund
Stockholms Akademiska Idrottsförbund
Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning
Västsveriges Akademiska Idrottsförbund
Upplands Akademiska Idrottsförbund
Världsspel för studenter
Östra Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF)
Box 2052
750 02 Uppsala
info@saif.se

studentidrott.se

