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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDI

Den långa resan
till medaljerna

a

ftonbladet har den senaste
tiden haft flera artiklar på
temat att SOK ”straffar ut”
kvinnliga aktiva som skaffar barn. Det är inte första
gången och lika fel varje gång. Så här tänker vi.
Det kan vara en lång resa till medaljerna.
Därför är det viktigt att flera idrottare siktar
på långa karriärer. Efter OS i Aten var det
väldigt många olympier som la ner sin satsning redan efter sitt första OS. Alldeles för
tidigt och långt innan den egna potentialen
var uttömd. Det blev en varningsklocka. Vi
insåg att vi måste göra det lättare att satsa
riktigt uthålligt och också kunna förena det
med familj och barn. Konsekvensen blev
att vi tillförde nya möjligheter i vårt stipendiesystem.
En graviditet är förstås inte detsamma
som en skada som kan förstöra en idrottskarriär. Istället kan den bidra till fortsatt
långsiktig utveckling. Men den begränsar
oftast möjligheten till långa träningsläger
eller internationella tävlingsturnéer i det
korta tidsperspektivet.
Ett av SOK:s stöd är kostnadsersättningar för bl a resor och hotell för att du
ska kunna göra extrainsatser för tävling och
träning. Har du inga kostnader kan vi inte
ge någon kostnadsersättning.
Ett annat stöd är våra resurspersoner
som hjälper till med rådgivning. Du har
alltid tillgång till dem och vår medicinska
support när du är med i vårt stödprogram.
Perioder med mindre resande och träning
kan vara ett bra tillfälle till återhämtning,
lärande och läkning av skador.
Det tredje stödet är ett stipendium för
att bidra till dina levnadsomkostnader på
vägen mot en internationell karriär och i
bästa fall ett professionellt idrottsliv. När
du väl är där, tjänar bra med pengar på din
idrott och kanske har ett bolag för att han-

tera dina inkomster, får du inget stipendium.
Aftonbladet har skrivit och berättat om
ett antal kvinnor som påstås ha förlorat
stöd från SOK i samband med graviditet.
Men av de som nämns har två aldrig
haft stipendium för att de tjänade mycket pengar på sin idrott och drev sin idrott i
bolagsform redan när de kom in i vår stödgrupp. Två andra förlorade av samma skäl
sin möjlighet till stipendium för många år
sedan, 2003 respektive 2008.
Vi måste utgå från att de själva och deras
agenter hanterar skattefrågor och sociala
avgifter som för andra företagare. SOK:s
talangstöd kan inte plötsligt kliva in som
socialförsäkring.
En av dem som nämns av Aftonbladet
har aldrig varit inne i vår talanggrupp.
En annan, från en idrott med små ekonomiska förutsättningar, har fortsatt få stipendium även under tiden för graviditet
och barnafödande med sikte på att snabbt
kunna komma tillbaka i full träning.
I SOK:s talangstöd värderas alla idrotter
lika högt. Har du potential att nå världstoppen ska du få möjligheterna att satsa fullt
ut med sikte på olympiska medaljer. Vem
du är har ingen betydelse och dina föräldrar ska inte behöva ha en tjock plånbok eller din idrott bra med sponsorer.
SOK ska skjuta till det som behövs. Det
betyder att SOK behöver ge mer stöd till
aktiva i idrotter som har dåligt med pengar.
Dit hör damidrotten
generellt sett.
Och detta gör SOK
utan en krona i statsbidrag!
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Saknar elitidrotten
moralisk kompass?
Idrotten har byggts upp genom föreningslivet
och varit en fantastiskt stark del av civilsamhället, men de senaste tjugo åren har vi upplevt
en massa problem beroende på att den blivit
mer kommersialiserad, gränsöverskridande och

till de sportsliga resultaten och därför kan
variera kraftigt. Fonden avser att ge klubbarna tillgång till ansvarigt och tålmodigt
kapital.
Initiativet är bra och klubbarna behöver
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drottsorganisationer
FIFA har tappat kon
riktigt stora evenema
sen har varit märkba
onden. Men det har
tydligt som idag. Slutsatse
en: De valda ombuden ha
uppdrag och sina väljare
Det är de internationell
toppar som är spetsen av d
tikedja som har sin upprin
ingarna. De är ansiktena u
handlar med storföretag o
är i detta gränssnitt mellan
vara olika världsåskådning
kan sker. Det är här man b
jer med varandra.
Nivån på insatserna är a
än ”leksaksbil mot en rost
trädare för en nation eller
ha ett evenemang tvekar in
mot otillbörligt inflytande
terna med ett knippe läck
armbandsur, kronometrar
la fall hade kostat 175 000
Märk väl att mottagaren i
armbandsur för 175 000.
ingen människa som gör.
det hur många som helst s
ha ett. Med löften om såd
påverkas utgången av en o
ur som Michel Platini, och
fotbollstoppar, tog emot u
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015 går snab
och jag vill ly
finns inom id
tan som spon
ger oss i vardagen! Sverige
med skid-VM i Falun, nyt
rekord med nio medaljer o
resultat på 47 miljoner sam
idrottshändelser runt om i
drar till samhällsnytta, job
skatteintäkter. Idrotten mi
tion, utanförskap och ökar
nomiska omsättningen. Id

