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32 SCS-idrottare på högsta nivå! 
Vid en genomräkning av SCS-idrottarnas idrottsliga nivå har vi kommit fram till förbluffande 

resultat: Hela 32 idrottare har under året tävlat på en nivå som motsvarar lägst sjätteplats i World 

Cup, Europacup, VM, EM, paralympics, OS eller motsvarande. Nog trodde vi att vi skulle få många 

duktiga idrottare men, det här är alldeles fantastiskt. Oj, vad de är duktiga! Nu måste 

vi ta ytterligare steg som gör att vi motsvarar deras förtroende. Svensk idrott har långt kvar 

innan stödet ligger på en nivå som motsvarar deras prestationer. Här måste alla bidra! Det är ju 

därför vi kommit till. Mer samarbete SF-RF- Klubbar och ni som arbetar motsvarande SCS önskas! 

 

En framgångsrik höst för SCS idrottare 
JUDO 

Alexander Lundqvist och Joakim Dvärby tog 

var sitt SM-guld och blev 5:a i Swedish 

Open. Martin Pacek (th) tog ett silver i 

World Cup. Fantastiska killar! Stort grattis! 
 

GYMNASTIK 

Vid EM, Århus Danmark tog Sverige hela tre silver i truppgymnastik. 

Fyra SCS-idrottare ingick i lagen: Jacob Melin, Sofia André, Fredrik 

Westman och Hampus Söderström. Oj, vad ni är duktiga! Vilken succé! 

Detta är bästa svenska insatsen någonsin i trupp. 

   

     Karin Lisell 

     Årets svenska mästare i fotboll är Tyresö FF. Lagkaptenen är vår SCS-idrottare 

     Karin. Hon har fått mycket beröm för sin roll i framgångarna, både som försvar 

och      för stämningen i laget. Jättegrattis! 

 

Tio SCS-idrottare fick RF-stipendiet 

Jonas Leandersson och Gustav Bergman – orientering, Uno Sanli – taekwondo, Juliana 

Söderström – boxning, Sara Widgren – budo, Johanna Bergdahl – fäktning, Toni Simonen – 

gymnastik, Maja Reichard – simning, Joakim Dvärby – judo och Julia Stensils – kanot. 

Grattis allihop! Ni är värda detta fina stöd! 

 



 

 

 

 

Mer som hänt under hösten i SCS 
Idrottsuniversitetet  

Tre kurser med totalt 37 deltagare har genomförts inom följande 

ämnen: Nutrition med Johanna Andersson och Caroline Wilbois 

som ansvariga. Idrottspsykologi med Klaus Lindqvist samt kursen 

Idrottsmedicin mot eliten med Björn Hedenström och Michael 

Matton. Samtliga kurser genomförs i SCS lokaler i Farsta. 

Antagningsförfarande av nya 

Hur många nya idrottare kan vi ta emot? Frågan är väsentlig eftersom vår ekonomi styr över 

totala antalet. Antalet sökande stiger stadigt.  Förra omgången sökte 14 inför vt 2012. Nu söker 

23. Eftersom det handlar om väldigt duktiga idrottare är det många. SCS styrelse gav antal: 

8 nya idrottare har tackat ja och börjar i januari. Ytterligare 5 står på reservlista. 

Årsmötet 2012 

I år avhölls detta på Stockholms universitet. Liksom att antalet 

sökande stiger markant, ökar antal organisationer och därmed 

intresset för vårt stöd. I hade hela 35 representanter för idrottens 

20 SF, 7 kommuner, 4 lärosäten och Stockholms idrottsförbund 

infunnit sig. Mötet präglades av stort engagemang och positiv anda. 

Elitidrott och studier i Europa 

Året E AS- konferens avhölls i Riga. SCS representerades av Willy Berggren, Tomas Andersson, 

Anita Kihlman och Michael Matton. Huvudtemat var Dual Careers (dubbla karriärer). Under 

ledning av EU-delegaten Bart Oijeen konstaterades att vi alla måste arbeta intensivt på att öka 

förståelsen och stödet. Idrottaren har ju två parellella arbeten: – elitidrott och högre Studier. 

SCS framåt 

Närmast ska vi försöka få in fler kommuner, lärosäten etc. I skrivande stund är två nya SF på 

väg mot medlemskap i SCS. Närmast ska vi arbeta intensivt med våra idrottares vardag, möta 

samtliga SF, besöka våra lärosäten, träffa Stockholms idrottsförbunds styrelse, finna fler finan- 

siärer, utöka antalet medarbetare mm. Sen, ska vi självklart arrangera sociala aktiviteter för 

idrottarna. Mer om det i ett senare nyhetsbrev. 

 

Läs mer! 

www.sportcampussweden.se 

 

 


