
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2018 

Förening: Swedish Obstacle Course Race Association (SOCRA) 
 
Fakta om året som gått 
 
Antal enskilda medlemmar vid årsskiftet: 52 

○ Kvinnor: 18 
○ Män: 34 

Antalet medlemsföreningar vid årsskiftet: 9 
 
Styrelsens sammansättning 2018 
 
Ordförande: Malin Spång 
Sekreterare: Elin Johansson (avgick november 2018)  
Kassör: Johanna Dermer 
Ledamöter: Adam Egerblom (tf sekreterare efter Elin)  

Toni Larsson 
Emma Andersson (avgick maj 2018)  

 Oscar Olsson (avgick februari 2019)  
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 
 
Styrelsens berättelse 
 
Förbundsbildning 
Styrelsen har haft en kontinuerlig dialog med Svenska Friidrottsförbundet gällande OCR som en 
del av friidrottsförbundet. Förbundet har efterfrågat information om sporten både i Sverige och 
internationellt för att ha underlag för kommande beslut. Vi inväntar nu deras årsmöte i mars 
2019 där beslut kommer tas gällande om SOCRA blir invalda som en del av Svenska 
Friidrottsförbundet. 
  
Kläder 
Under året togs en tävlingsväst fram med SOCRA’s logotyp och Sweden som text för att 
synliggöra de svenska atleterna bättre på VM och EM. Styrelsen anser att arbetet med en 
nationell tävlingsväst blev bra och hoppas på att fler väljer att springa i västen på kommande års 
evenemang. Synpunkter på design och färger har dock kommit in från atleter och arbete pågår 
med att hitta en ny design på västen för 2019. 
 

 



 

Samarbete arrangörer 
SOCRA har under året haft flera dialoger med olika nationella arrangörer av OCR-lopp. Styrelsen 
ser ett behov av ökad dialog och ökat samarbete mellan arrangörerna och har ett möte inbokat 
med arrangörer i början av 2019 för att diskutera framtiden inom OCR och se hur vi bättre kan 
nå ut till att få fler att testa på sporten.  
 
EM kvallopp 
SOCRA har en dialog med EM-arrangörerna gällande vilka lopp i Sverige som ska vara kvalande 
till EM. Under året har SOCRA stöttat en ny arrangör att bli kvallopp, de kommer att testköra 
under 2019 efter att ha lagt till vissa tekniskt svåra hinder. Utvärdering kommer att ske hösten 
2019 när vi sett hur loppen utformats. 
 
Internationellt samarbete 
Två styrelseledamöter reste till Sardinien under våren för att delta i ett internationellt möte om 
OCR. Styrelseledamöterna bekostade resan privat. 
 
Europeiska förbundet (EOSF) har haft vissa problem under året med en styrelse som inte 
fungerat av olika skäl och därför har samarbetet med EOSF försvårats. Förbundet har haft extra 
medlemsmöten för att kunna välja in en ny styrelse. Malin Spång blev då invald som vice 
ordföranden i EOSF styrelse. 
 
Förändringar i styrelsen under året 
Tre styrelseledamöter har avslutat sitt uppdrag innan förtroendetiden gått ut, detta pga privata 
skäl. Styrelsen valde att inte välja in tillfälliga ersättare för dessa. Adam Egerblom tog över rollen 
som sekreterare efter Elin Johansson.  
 
SOCRA Awards 
Uppmärksammande av OCR i Sverige genom SOCRA Awards skedde digitalt och presentation av 
vinnarna 2018 gjordes i början av 2019. Vinnarna fick sina priser hemskickade då ingen fysisk 
prisceremoni hölls. Vinnare i respektive kategori var: 

● Årets nationella arrangör: Toughest 
● Årets lokala arrangör: Tough Race Sweden  
● Årets OCR-lopp för barn: Tough Race Sweden  
● Årets träningsställe för OCR: Dalsjö hinderbana 
● Årets medalj: Tough Race Sweden 
● Årets OCR-inspiratör: Robert Huldén aka Jason  

 
Ekonomi 2018 
 
SOCRA har inte anslutit till någon riksorganisation eller internationell organisation under 2018 
och därför har föreningen inte betalat några medlemsavgifter under året. 
 
Föreningen fick ett plusresultat på 6 781 kr. 
 

 



 

 

2019-20-21 

 

Ordförande Malin Spång tf Sekreterare Adam Egerblom 

 

Kassör Johanna Dermer Ledamot Toni Larsson 

 

 


