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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA FINLANDS IDROTTSFÖRBUND 2020 
 
Svenska Finlands Idrottsförbunds 109:e verksamhetsår avvek både idrottsmässigt och i övrigt från det 
normala då smittspridningen av viruset ”Covid 19” utvecklades till pandemi. Först drabbades Kina i slutet 
av året 2019 och småningom spreds smittan till Europa, först Italien och småningom även till övriga 
Europa. Onsdagen den 11 mars utlyste världshälsoorganisationen (WHO) pandemi.  
För SFI:s del började året dock helt normalt och Sjutusan träningsläger för friidrottarna hölls i sedvanlig 
ordning i Kuortane 9-12:e januari. Den 25:e januari kunde förbundsstyrelsen konstitueras med samtliga 
delegater närvarande på mötet som hölls i samband med den finlandssvenska idrottsgalan på 
Finlandiahuset i Helsingfors. Cyklisterna hann även hålla ett lyckat utlandsläger i det natursköna 
Deniaområdet vid den spanska kusten. Men sen – i mars blev det stopp på det mesta. Pandemin lamslog 
en stor del av världens normala liv och allt stannade upp.  
 
Det gällde för idrottsorganisationerna att anpassa sig till ett liv mestadels på distans. Begrepp som Zoom, 
Teams, Google Meets och Youtube blev verktyg för virtuella möten, träningstillfällen och seminarier, 
föreläsningar m.m.  För ledare och tränare gällde det att hitta på alternativa lösningar när det inte gick att 
träffas fysiskt i större grupper. Det begränsade antalet idrottstävlingar som arrangerades under året hölls 
utan närvarande publik. Publiken fick nöja sig med att ta del av streamade evenemang eller följa med på 
avstånd. På sommaren lättade läget tillfälligt och friidrottarna kunde genomföra flera tävlingar, dock de 
flesta med begränsad publik. Förbundsmästerskapen i friidrott som skulle ha gått av stapeln i Närpes i juli 
sköts dock fram med ett år och kraftidrottens bägge mästerskap, både vårens och höstens, inhiberades 
helt och hållet. Inom cyklingen kunde SFIM hållas i Iso Syöte i tempo och på landsväg, men endast för 
damer och herrar elit. I september lyckades Borgå Simmare med konststycket att hålla 
förbundsmästerskapen i normal ordning dock utan publik och med stränga restriktioner. 
 
Förbundet valde att lägga tyngdpunkt på arbetet med jämställdhet och likabehandling och tillsatte en 
arbetsgrupp som under året jobbade fram förbundets riktlinjer. Till SFI:s trakasseriombud valdes Anki 
Brandtberg och arbetsgruppen bestående av Stefan Mutanen, Inger Nabb, Kira Kytölä, Björn Almark och 
Tarja Krum från projektet ”På Samma Linje” premierades med ett hedersomnämnande på projektets 
slutseminarium i november. 
 
Digitaliseringen av ekonomin slutfördes under året och både budgetering och bokföring sköts nu med 
verktyget Netvisor och de som håller i trådarna är förbundets ekonomihanterare Barbara Åkerberg och 
skattmästare Anders Wikholm. 
 
Särskilt på utbildningssidan har samarbetet över grengränserna intensifierats och ett förbättrat  
samarbete med centralorganisationen prioriteras även framledes. Förbundet följer centralorganisationens 
direktiv och reglementen samt de principer och riktlinjer för idrottsverksamheten som slagits fast. Detta 
omfattar bl.a. antidopingprogrammet, planen för likabehandling och jämställdhet ävensom följande av 
det etiska programmet Finlands Svenska Idrott utarbetat.   
 
Trots utmaningarna under det exceptionella året 2020 har ekonomin stabiliserats och hållits inom 
budgeterade ramar.  
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Cykling 
 
Träning  
 
Cyklingens 7-tusanläger för sjutusangruppen hölls nu för fjärde året i rad under sportlovsveckorna vid 
den spanska östkusten i Denia-området. Som lägerledare anlitades i år, som sig bör, cykelrådets 
fältkoordinator Thomas Lindberg. I lägret deltog följande SFI-cyklister: TWL: Otto Mielikäinen, Otto 
Kolehmainen, Julius Taskinen, Jimi Aalto, Jesper Lindberg och Axel Källberg. Akilles: Jaakko Sillankorva, 
Joni Kanerva, Roope Vainio och Leevi Kervinen. GIF: Vlad Makogon och IK-32: Ida Sten. 
 
7-tusan ”Kick Off” dvs sjutusangruppens höstläger, blev på grund av restriktionerna gällande pandemin 
helt inhiberat för cyklisternas del och något alternativ fanns tyvärr inte att ta till. 
I planerna fanns även ett velodromläger i Falun men det sköts upp till följande år av samma orsak. 
 
Utbildning 
 
Rådets arbetsgrupp jobbade intensivt under året med sammanställning av utbildningsmaterial för 
barnledarutbildningen. 
 
 
Tävling  
 
Förbundsmästerskapstävlingar kördes i år enbart i klasserna damer och herrar elit och tävlingarna 
genomfördes 22-23.8.2020 i IsoSyöte i samband med FM-tävlingarna. I mästerskapen ingick 
tävlingsstarter på landsväg och tempo. 
På FM-nivå tog SFI-cyklisterna 7 medaljer varav 4 guld, 1 silver och 2 brons. 
I nationella årskursmästerskaps-tävlingar svarade SFI-cyklisterna för sammanlagt 10 medaljer varav 3 
guld, 4 silver och 3 brons i ålderskategorierna 10-16 år.  

I vår strävan att ge unga löften möjlighet att tävla utomlands var avsikten att anmäla våra duktigaste 
ungdomar till U6-loppet i Tidaholm i juli men då epidemiläget var så allvarligt beslöt tävlingsledningen 
att inhibera sommarens tävlingar. 
U6 Cycle Tour är en cykeltävling för ungdom, junior och elit som funnits sedan 1977. Tävlingen körs i 
trakterna kring Tidaholm i Sverige under juli månad. 
 
 
Administration 
Cykelrådet hade sju möten under året, varav det första på förbundskansliet med några deltagare på 
distans, det andra mötet hölls som epostmöte och de fem följande, samtliga på distans med 
GoogelMeet. 
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Friidrott  
 
 
Träning  
 
SFI hann ordna årets första Sjutusan -läger i Kuortane 9-12.1.2020. De övriga Sjutusan lägren inklusive 
vårens  utlandsläger i Portugal måste inhiberas. I stället hölls det träningsträffar enligt nedan: 
• 22.-25.10 Spjut i Kuortane ( Mikaela Ingberg +  prehab Jenna Jaakkola) 13 deltagare  
• 30-31.10 Mångkamp i Åbo ( Mika Vakkuri) 4 deltagare  
• 30.-31.10 Längd/Tresteg/Spjut i Åbo ( Johan Meriluoto, Susann Sundqvist) 7 deltagare 
• 31.10-1.11 Sprint Söder träff i Sportkvarnen ( Lasse Fagerholm, Stefan Tallqvist) 22 deltagare 
• 7.11 Uthållighet i Bölebacken ( Tom Andtbacka)  13 deltagare 
• 16.11-19.11 Skolläger vid Norrvalla 17 deltagare 
• 28.-29.11 Sprint Norra träff ( Mats-Johan Hagman, Stefan Lithén)  30 deltagare 
• 29.11 Kula/Diskus Sportkvarnen ( Conny Karlsson och Tomas Söderlund) INHIBERAS  15 st anmälda  
• 28.-29.11 Korthäck i Kuortane ( Antti Haapakoski) 6 deltagare 
• 12.12  Uthållighet i Botniahallen ( Tom Andtbacka )  uppskattningsvis 15 deltagare  
• 18.-20.12 Släggläger Kuortane ( David Söderberg) 17 deltagare 

Skollägerverksamheten startade på hösten och David Söderberg fungerar som friidrottens dragare. 

Lägren hålls tillsammans med Folkhälsan och arrangeras i Solvalla och Norrvalla. 

 
Utbildning 
 

Materialet för barnledarutbilningen och föreningstränarutbildningen har utvecklats under året och SISU-
projektets material har bearbetats i avsikt att komma fram till en ”utbildningsstege”.  Det insamlade 
materialet har sammanställts av grengruppstränare och Daniela Eklund. Petra Stenman har organiserat 
arbetet. 

Arbetet med att sammanställa utbildningsmaterial för utbildande av föreningstränare, nivå 2a (11-14 
åringar) har inletts tillsammans med Daniela Eklund 
 
Friidrottsnurran, där eleverna får testa på flera olika friidrottsgrenar under en lektion,  lanserades 
tillsammans med Skolidrottsförbundet (SFSI) 2019 men har på grund av pandemin fått lov att hålla paus 
under år 2020. 
 
Vårt Mentala träningsteam “Mentis” har hållit digitala utbildningar för idrottare och tränare istället för  
den normala verksamheten som  annars skulle ske på 7-tusanlägren.  
 
 
Tävling 
 
Förbundsmästerskap i friidrott (SFIM) var inplanerat att hållas i Närpes i juli men i samråd med 
arrangörsföreningen IF Kraft beslöts att skjuta fram tävlingarna till nästa sommar. 
 
22-23.2.2020  Vid hall-FM för H/D22+19+17år i Helsingfors placerade sig SFI-friidrottarna enligt 
   följande: (9 guld, 5 silver, 10 brons) 
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15-16.2.2020  Vid hall-FM i friidrott i Tammerfors  placerade sig SFI-friidrottarna enligt följande: (7 guld, 
   1 silver, 6 brons)   
21.8-23.8.2020 Vid FM22 och FM19 i Kemi placerade sig SFI-friidrottarna enligt följande: (4 guld, 9 
   silver, 7 brons) 
13-16.8.2020  Vid Kaleva Spelen i Åbo placerade sig SFI-friidrottarna enligt följande:  
   (6 guld, 5 silver, 4 brons) 
7-9.8.2020  Vid FM för H/D17+16 år i Pedersöre placerade sig SFI-friidrottarna enligt följande: (8 
   guld, 9 silver, 10 brons) 
7-9.8.2020  Vid FM för P/F15+14 år i Nådendal placerade sig SFI-friidrottarna enligt följande: ( 6 
   guld, 8 silver, 5 brons , 4 lagguld, 3 lagsilver , 2 lagbrons)   
 
SFI:s servicetält har varit med på de flesta FM-mästerskap där vi kunnat erbjuda Fysio tjänster och 
Mental träning.  
Sverigelandskampen ordnades trots allt och 5 - 6:e september deltog ett stort antal SFI-idrottare i den 
anrika tävlingen, denna gång  i Tammerfors. (Renoveringen av Olympiastadion i Helsingfors inte klar) 
På grund av pandemin tävlades det  endast i dam- och herrklasserna medan juniorernas tävlingar 
inhiberades.  
 
Administration  
 
Friidrottsrådet (FR) sammankom till protokollfört möte sex gånger under året och Utbildnings- och  
träningsutskottet (UTU) möttes två gånger. 
 
 
Kraftidrott 
 
Träning 
Då förbundets kraftidrottare huvudsakligen tränar hemmavid har inte pandemin påverkat rutinerna så 
mycket som i andra idrottsgrenar.  
 
Utbildning 
Ingen utbildning ordnades under året. Utbildningsmaterialet  för utbildning av tävlingsdomare finns att 
tillgå på svenska. 
  
Tävling 
Under perioden februari-mars ordnades tre FM tävlingar, i dessa mästerskap fick SFIs kraftidrottare  totalt 
6 st. FM-medaljer.   
I Ylöjärvi 8-9.2.2020 i FM i styrkelyft med utrustning vann Pauliina Lindblad/ÅKK guld i klassen 57 kg. 
Damer. I FM i klassisk bänkpress i Salo 21-23.2.2020 vann Anders Nygård/NyKK guld i klassen 66 kg./H18 
och Ove Lehto/ÅKK vann klass +120 kg/H. I Salo tog även Ville Vikman brons i klassen 105 kg./H. I FM i 
klassisk styrkelyft 13-15.3.2020 i Uleåborg vann Robert Gleisner/NyKK silver i klass +120 kg./H. 

Ålands Kraftsportklubb (ÅKK) skulle ha ordnat FM i Bänkpress med utrustning i december men dessa 
tävlingar ställdes in.  
Inga förbundsmästerskap ordnades under året. Ej heller några internationella mästerskap. 
SFIM i bänkpress som skulle arrangeras på Åland i april inhiberades. SFIM i styrkelyft var inplanerat att 
hållas i Hangö men även denna tävling inhiberades på grund av pandemin.  

Administration 
Kraftidrottsrådet hade ett möte under året 
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Simning 
 
Träning 
 
6-8:e mars, innan restriktionerna trädde i kraft hölls ett lyckat s.k. ”pre kampläger” på Ålands 
idrottscenter i Godby. De bästa juniorerna i SFI-föreningarna; 10 flickor och 8 pojkar, i 13-16 års ålder 
hade handplockats till lägret. Juniorerna skulle bilda stommen i laget som på hösten möter Stockholms 
Simförbund i den traditionella simkampen på Åland. Motivationen var på topp och träningspassen, både 
i bassängen och under torrträningen utfördes med både intensitet och kvalitet.  
 
Efter många inställda tävlingar och träningar under detta utmanande år erhölls slutligen klartecken från 
de lokala myndigheterna och det s.k. “introduktions” -träningslägret kunde ordnas. Traditionellt hölls 
lägret på Kuortane idrottsinstitut under självständighetshelgen 4-6 december. I lägret deltog 24 juniorer, 
flickor och pojkar, i åldern 12-14 år. Lägeransvariga fältkoordinatorn Jari Kallio hade ett femmanna team 
av tränare som assisterade honom vid träningspassen i simbassängen. Torrträningen som bestod av allt 
från gymstick till volleyboll leddes professionellt av Marianne Korvajärvi. 
 
Utbildning 
I medlet av januari deltog fältkoordinator Jari Kallio i World Aquatic Development Conference (WADC)-
konferensen i Lund. Efter kursen delade Jari med sig av erfarenheterna och den insupna kunskapen till 
den övriga tränarkåren inom SFI. Speciellt givande var "Dave Salo's träningsfilosofi" som presenterades 
under konferensen.   Jari var med redan på den första konferensen 2012.                               
 
Tävling 
Länge var det osäkert om det  överhuvudtaget kan arrangeras tävlingar och trots att epidemiläget 
förbättrades under sommaren så visade det sig att situationen försämrades igen mot slutet av 
sommaren då man gradvis hade öppnat samhället.   
Med de rådande restriktionerna som myndigheterna och Borgå stad hade i kraft i september så kunde 
beslutet, en vecka före tävlingarna tas, att arrangemangen går att genomföra, men med vissa förbehåll. 
Tävlingarna arrangerades således utan publik och inbjudna gäster. Tävlingarna arrangerades i Borgå 
simhall 12-13:e september med Borgå Simmare som lokal arrangör. I tävlingarna deltog 260 simmare 
(145 damer och 115 herrar) som representerade 7 st. SFI-föreningar (BS-PU, Cetus, GSS, HSS, Simmis 
Wanda, VSS och ÅSK) och en annan (Gladius/Kyrkslätt) Den sistnämnda företräddes av en simmare, 
nämligen Finlands Svenska Idrotts generalsekreterare Henrika Backlund som deltog utom tävlingen i 
klassen 800 m fritt, D. Med trettiofem funktionärer löpte alla tävlingsarrangemang mycket väl och 
tidtabellen höll. Resultatnivån på mästerskapen var hög och med vissa förbehåll så kan man konstatera 
att det inte simmats lika fort i Borgå simhall tidigare. 
Noteras kan att årets FM -tävlingar i alla kategorier blev först senarelagda för att till slut ändå helt  
inhiberas.  
 
Simkampen mellan SFI och Stockholms simförbund skulle ha gått av stapeln för 14:e gången men på 
grund av det osäkra läget ännu på sommaren togs beslutet att inhibera tävlingen för i år.  
 

Administration 

Simrådet hade fyra möten under året, samtliga på distans. 
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Premieringar 2020 
 
Svenska Finlands Idrottsförbund delade ut nedannämnda förtjänsttecken och utmärkelser 2020: 
 
SFI Ungdomsfondens stipendium 2020 delades inte ut. Stipendienämnden föreslår att istället dela ut två 
stipendier år 2021 
 
SFI Guldplakett nr. 50  Kuortane Idrottsinstitut 70 år 
SFI Guldplakett nr. 51 Taisto Olenius, IF Sibbo Vargarna  
SFI Förtjänstmärke Mikael Paul, konstituerande möte  
SFI Förtjänstmärke Anders Wikholm 50 år 
 
SFI Friidrotten premierade  51 diplomtränare år 2020 
 
In memoriam 

Hedersmedlem Ingmar ”Pelle” Björkman ( 02.12.1932  †  19.04.2020) 
Friidrottare Allan Johan Mauritz Korpi ( 21.07.1935  † 22.02.2020) 
 
 
 
Förbundsstyrelsens och rådens sammansättning, förtroendeuppdrag  
 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 2020  
Ordförande Stefan Mutanen, I vice ordförande Inger Nabb, II vice ordförande Mikael Stjärnfelt, 
Marek Salermo, Mikaela Ingberg, Magnus Häggblom och Lotta Långström och utom styrelsen: 
Sportchef Petra Stenman, förbundssekreterare Björn Almark, Skattmästare Anders Wikholm  
 
SFI - Cykelrådet 2020 
Ordförande Marek Salermo, vice ordförande Juha Aintila, Pia Sundstedt, Pasi Ahlroos, Kjell Carlström, 
Mathias Hannus, Kim Mansner 
Fältkoordinator Thomas Lindberg  
 
SFI - Friidrottsrådet 2020 
Ordförande Mikaela Ingberg, vice ordförande Björn Stenvik, Ron Lindberg, Lucas Mattsson, Inger Nabb, 
Hilding Wikner och Alex Rauhala 
Sportchef Petra Stenman 

SFI - Kraftidrottsrådet 2020 
Ordförande Magnus Häggblom, vice ordförande Johan Kidron, Stefan Westerholm, Robert Salin, Ove 
Lehto, Robert Gleisner och Henrik Winter.  

SFI - Simrådet 2020 
Ordförande Lotta Långström, vice ordförande Susanne Lindberg, Peter Nieminen, Raoul Wagner, Göte 
Winé och Jussi Teijonsalo 
Fältkoordinator Jari Kallio 
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SFI förtroendeuppdrag 2020  

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö -  URA -säätiö 
Stiftelsen för Idrottarnas Yrkesbefrämjande  
styrelsemedlemmar       Kjell Krook och Mikaela Ingberg 
Finlands friidrottsförbunds förbundsfullmäktige:  Ron Lindberg, Gunilla Peräsalo,  
         Hilding Wikner, Kirsi Jansson,  
         Kent Söderlund, Ingmar Sundelin 
Finlands friidrottsförbunds styrelse    Jens Wallin 
        Carl-Olaf Homén, hedersmedlem 
Finlands friidrottsförbunds utskott för  
internationella ärenden      Carl-Olaf Homén, Mikaela Ingberg 
European Athletics      Hedersordförande Carl-Olaf Homén 
International Association of Athletics Federation IAAF  Hedersmedlem Carl-Olaf Homén 
Finlands friidrottsförbunds etiska utskott   Matilda Bogdanoff 
Finlands friidrottsförbunds tävlingsutskott   Ingemar Sundelin 
Finlands friidrottsförbunds tävlingsutskott, gångsport   Helena Åström 
Finlands friidrottsförbund träningsutskottet   Jens Wallin, Petra Stenman 
Finlands friidrottsförbund Medicinska utskottet   Aki Kanervo 
Finlands friidrottsförbund organisationsutskottet  Gunilla Peräsalo 
 
Finlands Cykel r.f.    
Styrelsen       Juha Aintila,  
Domar- och regelutskottet     Björn Palm 

Finska simförbundet 
Styrelsen       Jouni Karvo  

 

Helsingfors den 11 mars 2021 

 
Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. 
Förbundsstyrelsen 


