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Efter ett möte med de olympiska specialförbunden i början av augusti har Sveriges Olympiska
kommitté, Riksidrottsförbundet samt Sveriges Paralympiska kommittén beslutat att pröva frågan om
Sverige skall söka arrangera vinter OS i Stockholm 2022.
Vi från Svenska Skridskoförbundet stöder arbetet för en svensk ansökan om vinter OS 2022. Vi har
tillsammans med företrädare för Stockholmsskridskon tidigt varit ute i debatten i frågan med bl.a. en
tidningsartikel där vi pläderade för att pröva frågan. Det handlar om att med Stockholm som
arrangörsort ta fram kalkyler och annan ”hard facts” som kan ge underlag för bedömning av det rimliga
i att göra en ansökan. Det är inte säkert att det håller helt ut – detta undersöks nu – men visst är det
glädjande att vi prövar frågan. Hur var det han skrev Heidenstam?
”Det är skönare lyss till en sträng som brast, än att aldrig spänna en båge”
För oss inom svensk idrott men också inom andra samhällsområden är det viktigt att ibland våga ta
steg som i första läget ter sig som utopiska. Det är genom att pröva det delvis okända som utveckling
många gånger blir verklighet. Svenska Skridskoförbundet ser det som angeläget och viktigt att
vinterlandet Sverige tar sig an en prövning av vinter OS 2022. Ett mänskligt och uthålligt OS med
nyttjande av befintligs strukturer utan dessa gigantiska astronomiska investeringar vi sett i andra
sammanhang bör vara en ledstjärna. Visst, det kommer inte att kunna bli utan investeringar men
förhoppningsvis med rimliga proportioner. Vi från Svenska Skridskoförbundet har till SOK lämnat
underlag m.m. till bedömningar av vad som behövs för skridskosporten vid ett OS. Nu väntar vi med
spänning på vad den samlade utredningen kan komma att visa. Redan inom den närmaste framtiden
måste en utredning vara klar om det skall tidsmässigt vara möjligt att hinna med en eventuell
kandidering. I vårt grannland Norge har Oslo efter en folkomröstning beslutat sig för att ansöka. Det är
ju inte mer än ca 20 år sedan man hade ett OS i Lillehammer och nu söker man igen!
Skall vi våga bli lika ”kaxiga” som ungtuppen Jonny Nilsson en gång var inför resan till Japan och VM i
hastighet för 50 år sedan?.... "jag åker till Japan för att knyta upp svansen på norrmännen!"
Det är givetvis respektingivande med våra norska vänner som motkandidater men visst skulle det vara
väldigt kul om våra analyser kommer fram till att det är möjligt och önskvärt med också en svensk
kandidering till vinter OS. Den närmaste tiden är verkligen spännande väntan på vad den pågående
utredningen kan komma att visa.
I helgen som gick hade vi ett strategimöte i styrelsen. Låter kanske inte så spännande men det
handlade om nulägesanalyser av vårt läge inom våra sporter – hastighet, inline, långfärd, Roller derby
och Short Track. Antalet föreningar med verksamhet är nu störst inom Roller derby och långfärd. Har
vi kommit ner i botten vad gäller föreningstal för de andra sporterna och kan vi hoppas på ökningar
inom hastighet, short track och inlines?
Vi behöver vända på trender vad gäller antalet utövare, ledare och medlemmar inom våra idrotter inte
minst av skälet att resurser till oss är väldigt mycket avhängigt kvantitativa mått. Fler medlemmar, fler
aktiviteter mer pengar så enkelt men ändå komplicerat är det. Omvänt gäller givetvis att färre
medlemmar, färre aktiviteter leder till mindre resurser.
En alldeles överhängande fråga är också något så oglamoröst som rapporteringssystemet
” IdrottOnline”. I framtiden blir det bara de uppgifter om medlemmar och aktiviteter registrerade där
som ger bidrag till våra verksamheter. Inte vad vi anser eller bedömer var omfattning på detta utan just
bara det som står registrerat i IdrottOnline – och det skall vara registrerat med angivande av
fullständigt personnummer. Här har vi ett jättebekymmer inte minst av det skälet att många föreningar
inte har denna typ av registrering i sina verksamheter. Det handlar om oerhört stora volymer aktiviteter
som med det kommande systemet inte blir bidragsberättigat. På årsbasis handlar det om många 100
000 tals kronor som kommer att reduceras i bidrag till vårt förbund. Hur vi skall hantera alla våra frågor
inom ramen för en sådan ekonomi är helt obesvarat idag. Men det viktiga nu är att försöka
åstadkomma en så omfattande registrering som möjligt av vad vi faktiskt gör och att få in detta i ”

IdrottOnline” Att hitta former för detta är nog den mest prioriterade frågan vi överhuvudtaget har just nu
blev en av strategidiskussionernas viktigaste slutsatser. I denna fråga kommer vi att återkomma
många gånger den närmaste tiden.
Med vänlig hälsning
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