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Ett bygge
Verksamhetsåret 2017 skulle man kort kunna sammanfatta med orden: ”ett bygge för
framtiden”. Nu är ramen och konstruktionen satt, återstår att befästa och stärka den för
framtiden samt ge möjlighet till utbyggnad och progression.
Mycket har hänt och det har arbetats hårt under hela året, inledningsvis kvarstod några
betungande delar från föregående år. Ett av dem var dopingfrågan och hantering därvid, ett
SM med ny placering och planering samt avsaknad av sponsorer stod inför dörren.
Ett återkommande problem har varit kassörsrollen som från föregående till nytillsatta ej
kunnat fylla den kostymen, detta på grund av avsaknad av verktyg och struktur där vi nu
och inför framtiden känner oss trygga.
Vi har under året arbetat med att förbättra grundförutsättningarna för våra föreningar
och tävlande. Licenssystemet har förenklats och från att det tagit tid och kraft samt ibland
veckor för behandlande av ett ärende är vi nu nere på någon dag, oftast snabbare. Regler för
våra olika discipliner har översatts till svenska och finns tillgängliga på våran nya hemsida.
En hemsida som efter en helrenovering fått ett mycket positivt mottagande. Hela denna
lösning kommer spara pengar om ca: 50kkr per år med start 2018.
Förberedelse för implementering av den nya grenen Wellness Fitness vilken IFBB introducerade under 2017 har skett. Detta genom att flera varit ute och sett tävlingar med fokus
på grenen. Under domarkonferensen med IFBB´s huvuddomare Pavel Filleborn lades tyngdpunkten även på denna grenen. Under 2018 kommer Wellness Fitness finnas på flertalet av
våra sanktionerade tävlingar inklusive SM.
Styrelsen har haft en strategi att öka och komma närmare vårt moderförbund IFBB samt
andra internationella förbund. Vi har kraftigt stärkt dialogen med IFBB och har idag en
mycket bra och snabb konstruktiv dialog. Sverige och vårt förbund har per idag ett högt
anseende och uppmärksammas allt mer internationellt av vårt moderförbund och
president Rafael Santonja. Vi upplever att vi lyckats med detta och ämnar att fortsätta då
detta gynnar förbundet och sporten i sin helhet. Flera delegater har representerat Sverige
och förbundet under året på olika tävlingar, kongresser och andra evenemang vilket bidragit
till en större kunskapsbas och erfarenhet inom förbundet.
Som nämnts tidigare har en domarkonferens genomförts och nya domare rekryterats. Vi
har även haft domarrepresentanter på samtliga VM och Europamästerskapet. Kontakt med
Norska förbundet och visst samarbete har skett vilket där vi ser potential i att utöka.
Antidopingkommittén har haft en mycket hög arbetsbelastning, främst genom att det under
tidigare och föregående år ej skötts på ett förväntat och riktigt sätt då rena felaktigheter
uppdagats.
Men efter hårt arbete har detta nu klarats ut och ordning återställd efter vad som förväntas av oss, IDTM och IFBB. Vår erfarenhet är att man är påläst, har rätt kontakter och följer
regelverket då detta kan ge stora och rättsliga konsekvenser för de inblandade. De misstag
som skett är rättade och vi ligger nu i fas med detta.
SM – Vi vände på steken! SM såg inte ut att ha de bästa förutsättningarna, ny arena, få
utställare året innan samt en hel del missnöje i leden. Dock med facit i hand så gick det rätt
bra, rent ut sagt riktigt bra. Vi hade flest deltagare någonsin, mest publik och ett stort antal
utställare. Att se så många tävlande var otroligt roligt samt att så många höll yppersta klass
bådar gott inför framtiden och vid vårt deltagande på kommande EM och VM tävlingar.
Till detta lägger vi också en gästposör av världsklass Shawn Rhoden vilket var ett mycket
uppskattat inslag. Kostnaderna för SM blev något mindre än budgeterat även om vi tagit
höjd för att få till en utomordentligt bra helg för Bodybuilding och Fitness idrotten.

Och…. Som vanligt kan man väl nu säga så presterar Sverige mycket bra på internationella
mästerskap. Sammantaget tog vi 42 medaljer, varav 25 på Nordiska Mästerskapen. Några
vilka bör nämnas speciellt är Marina Chaumon som tog 2 guld på EM och en tredjeplats på
VM i BodyFitness. Sam Mikaelsson tog Silver i Classic Bodybuilding +180 vilket är den högsta
placering genom tiderna för denna gren på ett VM. Waldemar Gustavsson Ek, Sveriges första
seniorvärldsmästare i Men´s Physique. Em guldert hade redan Waldemar med sig från Santa
Susanna i maj detta år. Kunskap och fingertoppskänsla hos tävlingskommittén känns
betryggande.
Inför detta år har förbundet SKKF lagt förslag på nya stadgar och reglemente om bestraffning, förslagen har utarbetats med extern hjälp och inom styrelsen. Syftet är att förenkla
och flytta förbundet in i nutid och framtid. Reglemente om bestraffning har ej uppdaterats
sedan 1998. Även förslag på namnändring vilket ligger mer i tiden. Vi hoppas med detta
arbete skapa förutsättningar för våra sporter i och in i framtiden.
Styrelsen 2017

Domarkommitténs Verksamhetsrapport mars 2017-feb 2018

Ingått i kommittén under året
Maria Eriksson (valt att sluta under perioden)
Rachid Misk
Nick Tesmo
Kenneth Willström
3 protokollförda möten har genomförts. Utöver det så har ett antal arbetsmöten både fysiskt
som per telefon skett. Samtliga beslut har skett i förening.
Utbildning
Huvuddomarkonferens 1 dagar anordnades under våren. Deltagare på utbildningen var
etablerade huvuddomare och personer vilka kommittén ser som eventuella blivande
huvuddomare.
Domarkonferens 2 dagar med 1 dag föreläsning av Pawel Filleborn, anordnades under
hösten.
Utbildning av nya domare
12 st påbörjade domarutbildning
4 st aspiranter har slutfört och därmed fått domarlicens under året.
Rekrytering
7 domare har valt att stå över uppdraget som domare. Om någon av dessa ämnar att
återvända är idag okänt, och känns som orealistiskt.
Rekrytering av Huvuddomare, fokus har varit på, att i första hand välja de vilka kommittén
tror har förmågan att ta uppdrag som huvuddomare. Utbildning har skett genom att
aspiranterna har valts till uppdrag som assisterande huvuddomare. Syftet har varit att
känna trygghet i att hantera uppdrag som huvuddomare. Antal möjliga huvuddomare har
gått från ca 7 till 11 st.
Ca 52 st personer är uppsatta på listan av intresserade av att utbildas
till SKKF domare.
Rekrytering av sekretariat resurser, 4 personer har visat intresse av att utbildas till
SKKF:s sekreterarutbildning
Uttagning/testprocess har färdigställt.
Frågeformulär för uttagning och etik har tagits fram och används nu i rekryteringen.
Aktiviteter utförda under perioden
Uttagningar av domare och sekretariat till de tävlingar vilka sanktionerats av föreningen.
Uttagning av domare till internationella domaruppdrag.
Sprida kunskap om IFBBs regelverk via telefon, email och muntligen.
Besvarande av frågor rörande regler från tävlanden och SKKF representanter.
Program för automatisk uppdatering av längd och anteckningar via anmälningslista från
arrangör, har utvecklats.
Program för beräkning av körschema har utarbetats.
Med hjälp av de i Sverige som har mest kompetens rörande nyckeltal mm.
Bevakning av regeländringar.
Kontakt med Norska förbundet med syfte att utöka samarbetet har skett.

Antidopingkommitténs Verksamhetsrapport mars 2017-feb 2018

Ingått i kommittén sedan årsmöte mars 2017
Kenneth Johansson sammankallande (avgick september 2017),
Helena Hjorth och Rachid Misk
Vår/sommar
Inte så mycket nytt arbete för antidopingkommittén då det var mycket som ”släpade efter”
från testverksamheten 2016 och som behövdes slutföras innan nytt arbete påbörjades.
Bland annat flera överklagningar som inte blev klara.
Det togs kontakt med Dopingjouren för att etablera en kontakt med dem och för att få ha
en direktlänk på vår nya hemsida så våra medlemmar kan vända sig dit med frågor och
funderingar de har angående dopingens risker. Även annat material gällande antidoping
till nya hemsidan jobbades fram. En film om antidoping köptes in för att eventuellt kunna
användas och läggas upp på nya hemsidan i antidopingsyfte. Dessvärre var den inget att ha.
Det bestämdes även hur kommande testverksamhet ska utföras inför hösten och det togs in
offert på det.
Höst
Kenneth Johansson avgår. Helena tar då över sammankallande rollen.
Ihop med Rachid så jobbar vi hårt med att sätta oss in i vad som gäller vid testverksamhet,
bestraffningsärenden och vad eventuella positiva analyser medför samt i det efterarbete
kring detta.
Helena tar också kontakt med Riksidrottsförbundet och ansöker om att få gå deras
antidopingutbildning och trots att SKKF inte är medlem hos RF får vi komma med på den.
Rachid och Helena är även på studiebesök på dopningslaboratoriet på Huddinge sjukhus
och får en genomgång där av hur det fungerar med testerna osv.
Vi har även etablerat bra kontakter med både RF samt dopinglabbet. Rachid deltog även i ett
antidopingseminarie i Helsingfors som hölls av professor Mauricio De Arruda Campos som
sitter i IFBB:s verkställande råd.
Vi beställde tio stycken tester utav IDTM, som de då skulle utföra med sin personal på två
tävlingar, till att börja med. Dessvärre kunde de inte ställa upp en av dagarna så endast åtta
tester blir utförda.
På grund av mycket hög arbetsbelastning för oss på senhösten så ber vi styrelsen om att vi
inte ska ha fler tester resten av året utan vi koncentrerar oss på kommande år och jobbar
oss igenom allt annat arbete kring bestraffningsärenden, bland annat att ta nytt beslut på
flertalet som inte var avstängda enligt SKKF:s gällande reglemente om bestraffning och
således var felaktigt avstängda.

Marknadskommitténs Verksamhetsrapport mars 2017-feb 2018

Ingått i kommittén under året
Susanne Johansson
Tobba Mark
Magnus Branzen
Jonni Durlind
Att komma till dukat bord
Var inte vad som hände oss. Allt släpade efter från förgående år, ett fåtal kontrakt var
skrivna, inga arbeten påbörjade med hur vi skulle fortgå med arbetet kring montrar SM,
eller andra aktiviteter. Kontentan av allt detta är att vi ännu inte vid årets slut är i fas.
Att ta tjuren vid hornen
För att komma på banan så krävdes mycket arbete och ett helhetstänk. Därför tog vi även
på oss att ta ansvar för SM, ansvar för att ny hemsida skulle finnas på plats innan året var
över och ansvar för att kommunikationen som lämnar SKKF skall vara så rätt den kan bli.
Att inte gå över ån efter vatten
Vi tog ett tidigt beslut att inte ändra på sådant som hade fungerat förr och endast komma
med några mindre nyheter och förfiningar. Det gäller främst kontrakt med sponsorer, hur vi
skall attrahera dem och vilka vi skulle vända oss till.
Vad gällde SM så var taktiken liknande behåll det som fungerar och krydda med lite nytt.
SKKF var ju redan hänvisade till ny arena, många var skeptiska så även vi. Men vi gick in
med positivitet, och i slutändan blev det lyckat.
Det som kommuniceras ut har fått längre ledtider vilket gör att de som har ett budskap
oftast hinner tänka två gånger och det skall i möjligaste mån göras på ett sätt där bildspråk,
text hänger ihop på ett proffisioellt sätt som stärker SKKF:s varumärke.
Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre.
Nedan beskrivning av vilka snören som höll och kanske några där vi måste prova ett annat.
Men efter ett turbulent år och tillsammans med övriga kommittér, styrelsen, sponsorer och
framför allt alla atleter det här har vi lyckats med.
Sponsorkontrak med en huvudsponsor och tre samarbetspartner
Monterplatserna på SM slutsålda
Flest tävlande på ett SM någonsin
Flest besökare på ett SM än någonsin
En gästposör av klass på SM
Välkommstpaket till deltagare på SM
Ny hemsida uppe
Webshop finns
Minskat administrationen med licenser från veckor till några dagar
Minskat kostnaderna för hemsidan med ca: 50 000/år
Ökat aktivitet/följare på Facebook med ca: 100%
På alvar öka vår medverkan på Instagram, exemplet #superSM2017
Skrivit kontrakt med Better Bodies om landslagskläder för 2018 och 2019

Tävlingskommitténs Verksamhetsrapport 2017 mars 2017-feb 2018

Svenska Landslaget 2017.
EM Santa Susanna Spanien 4-7 maj.
Årets första tävling för landslaget innefattar alla grenar och ålderskategorier.
Och är uppdelat i Junior o Veteran EM, Fitness-EM, BB EM.
Resultat för Junior o Veteran EM blev som följer:
Junior Bik F-160cm Jessica Danesh 15:e
Junior Bik F-166cm Sara Kinnvik 2:a
Junior Bik F+166cm Ellen Nielsen oplac
Junior MP+174cm Sofian Touati oplac
Junior BF öppen klass Johanna Svan 2:a
Veteran BF 35-44år Marina Chamoun 1:a och även vinnare av Veteran-Overall BF
Veteran BF +45år Carina Isaksson 2:a plats
Veteran CBB+50år Patrik Kursten 2:a plats
Junior BB+75kg Luqas Fogelberg 5:a
Veteran BB 40-44år +90kg Arne Lundell 7:a
Veteran BB+55år +75kg Carl-Johan Gustafsson 7:a
Sverige blev sjunde bästa nation för veteraner och tolfte plats för juniorer
Resultat BB-EM:
CBB-175cm Joar Fällmar 3:a
CBB-180cm Rickard Hagman 3:a
CBB+180cm Sam Mikaelsson 3:a
CBB+180cm Daniel Westerlund 8:a
Body Fitness +168 cm Therese Berglund 8:a
BB-90kg Christoffer Nober 6:a
MP-170cm Mohamed Aziz 4:a
MP-179cm Waldemar Gustavsson-Ek 1:a
Sverige hamnade på en åttonde plats som nation i BB-EM
Resultat Fitness-EM:
BF-158cm Antonia Pesevski 2:a
BF-163cm Ida Bergfoth 10:a
BF-168cm Jenny Söderström 4:a
BF+168cm Marina Chamoun 1:a
WP-163cm Semiran Dag 6:a
Bik F-164cm Jenny Wallin 6:a
Bik F-172cm Linnea Byström 9:a
Sverige blev fjärde bästa nation på Fitness-EM.
Nordiska Mästerskapen Alingsås 21 oktober
På NM placerade sig Sveriges deltagare på följande placeringar:
WP öppen klass Minna Mahzoon 1:a
WP öppen klass Ulrika Thunberg 2:a
CBB-180cm Yousef Babar Babar 1:a och även overallsegrare
CBB-180cm Calle Bolund 2:a
CBB+180cm Fredrik Ström 1:a

CBB+180cm Dorlir Kollari 2:a
CBB+180cm Arben Dashaj 4:a
BB-80kg Fredrik Spång 2:a
BB-80kg Mats Ljung 3:a
BB-90kg Daniel Alritzon 1:a
BB-90kg Rob Harris 3:a
BB+90kg Jonas Claesson 1:a
BB+90kg Lars Östling 2:a
BF-163cm Miriam Lindberg 2:a
BF+163cm Jackie Masete 2:a
BF+163cm San Phoung Sam 5:a
BF+163cm Jenny Andersson 7:a
MP-174cm Anthony A Pettersson 1:a och även overallsegrare
MP-174cm Aran Hafid 2:a
MP-174cm Farbåd Chacharlang 3:a
MP+178cm Pierre Ericsson 1:a
MP+178cm Henrik Rappe 5:a
Bikini F-163cm Linnea Helene 1:a
Bikini F-163cm Sanna Löfgren 2:a
Bikini F-163cm Nelly Possner 3:a
Bikini F-169cm Louise Gynnerstedt 1:a och även overallsegrare
Bikini F-169cm Jessica Jonsson 3:a
Bikini F+169cm Sara Bentzer 1:a
Bikini F+169cm Marie Månsson 3:a
Sverige överlägset bästa nation på NM!
Herr VM Benidorm Spanien 3-6 november
Höstens första Världsmästerskap (av tre) avhölls för tredje året i rad i Benidorm.
Nytt för 2017 var att MP är flyttat från Fitness VM och ligger nu under BB-VM
(som förutom BB och MP också innefattar CBB och Games CBB).
Sverige ställde upp med tre stycken atleter.
Sam Mikaelsson tog en silvermedalj i CBB+180cm, den hittills högsta placeringen utav en
svensk deltagare i CBB någonsin!
Mohamed Aziz som blev oplacerad i MP-170cm.
Och avslutningsvis Waldemar Gustavsson-Ek som blev Sveriges första seniorvärldsmästare
någonsin i MP!
Sverige hamnade på en 16:e plats i nationstävlingen, utav nästan 70 länder med tävlande
deltagare.
Junior/Veteran VM Bistrita Rumänien 10-13 november
Efter en himla massa strulande med inkvartering så stod till slut sex svenska deltagare redo
för att försvara våra blågula färger lördagen den elfte november (Marina Chamouns klass
blev i sista stund omflyttad från söndag till lördag).
Och de gjorde det bra med följande placeringar:
Junior Bik F-166cm Sara Kinnvik 5:a
Junior BF öppen klass Johanna Svan 2:a
Veteran BF 35-44år Marina Chamoun 5:a
Veteran CBB+50år Johnny Grape 2:a
Veteran CBB+50år Patrik Kursten 7:a
Veteran BB 50-54år+80kg Jan Nordlund 7:a
I Nationstävlingen slutade Sverige på en 13:e plats för juniorerna och en 17:e plats för vete-

ranerna. Detta var det största VM:et någonsin(deltagarmässigt) för Juniorer/Veteraner och
beslutades att från 2018 dela upp det i två separata VM (ett junior-VM och ett veteran-VM).
Fitness-VM Biarritz Frankrike 1-3 december
Fitness-VM var 2017års sista internationella mästerskap och för Sverige tävlade följande:
BF-158cm Antonia Pesevski 4:a
BF-168cm Jenny Söderström 3:a
BF+168cm Marina Chamoun 3:a
Och Sverige som lag slutade på en tionde plats.
Summering 2017
Även 2017 tävlade många svenskar/svenskor till sig medaljer och fina placeringar på de
internationella tävlingarna. Vilket även gjort att flera av dem blivit professionella och kan
from 2018 tävla som proffs i den nystartade IFBB Elite Pro ligan. Vi hoppas och tror att vi
kan fortsätta få fram lika många duktiga tävlanden under 2018. I och med att vi som land
presterar så pass bra även internationellt så betyder det ju också att det är hög konkurrens
om platserna i landslaget. En stor trupp är redan uttagen till 2018 års första internationella
mästerskap (EM i Spanien i maj) och kan komma att bli större efter Sweden GP (som även
gäller som EM-kval). Under hösten 2018 så fortsätter det med NM och fyra stycken
VM-tävlingar (Fitness i Polen, BB i Spanien, juniorer i Equador och slutligen
veteran-VM i Grekland).
Vi i Tävlingskommitten vill tacka alla som varit med och hjälpt till på alla olika
internationella mästerskap. Så som ledare, delegater, coacher, domare och även arbetande
på vårat eget NM. Och ett jättetack till alla tävlanden!
Mvh Tävlingskommitten SKKF
Reino Strand, Jörgen Nilsson, Eddie Bergkvist

Utbildningskommitténs Verksamhetsrapport mars 2017-feb 2018

Ingått i kommittén under året
Jonni Durlind, Helena Hjorth, Susanne Johansson, Aron Persson,
Torbjörn Mark och Evalinda Aarvaag.
Under våren beslutades det att tidigare utbildningsförslag inte skulle gå från förslag
till beslut.
Styrelsen och utbildningskommittén var överens om att vi måste priorietera vilka
utbildningar som behövs och vad som kan genomföras. Det saknades grunder i kunskap
gällande bla Föreningskunskap och Antidoping har det visat sig och för att säkerställa detta
planerades det utbildning gällande detta, så att Förbundet har en bra grund att utgå ifrån.
Genomförda Utbildningar
Föreningskunskapsutbildning
Inbjudan Styrelse, valberedning och kommittéer
Utbildning genomfördes 170909 via Studiefrämjandet.
Antidoping utbildning
Rachid Misk var på antidoping seminarium i Hesingfors 170920. Helena Hjorth och Rachid
Misk har varit på antidopingutbildning 171017 via Svensk Antidoping och på Dopinglab.
Huddinge sjukhus 171020.
Domarkonferens
Utbildningskommittén tillsammans med styrelsen har gett domarkommittén i uppdrag att
försöka få till domarkonferens med IFBBS domarchef Pavel Filborn för att ge SKKFs domare
ytterligare kunskap samt att få utbildning i hur grenen Wellnes Fitness ska dömas.
Kommande Utbildningar
SKKF Certifierad Tävlingscoach utbildning som ska vara igång under 2018.

