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Processen med att justera och utveckla upp organisationen 

till en enad Dövidrott tillsammans med våra föreningar 

behöver gå framåt. Det är väldigt viktigt att alla hjälps åt 

och vara öppensinnade till positiva förändringar. 

Det kommer resultatera att dessa positiva attitydföränd-

ringar bidrar till att vi får nya ledare och nivåerna höjs.

Dövidrotten kommer stå inför utmaningar ett tag till, 

men vår resa mot att bli en starkare och än mer välmående 

organisation har bara börjat. 

Första året som ordförande, kan jag säga att vi har 

ännu så mycket kvar att lära, uträtta och utveckla och jag 

är övertygad om att den lust och den intresse som finns i 

organisationernas alla delar kommer att bära oss långt.

Nu ser jag fram emot ännu ett spännande år där vi lär av 

och skapar med varandra till en enad Dövidrott!

 

   SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021                                                                                                 2

Den 16 maj har jag haft privilegium att bli vald som 

förbundsordförande, som andra kvinnlig ordförande för 

Svenska Dövidrottsförbundet. 

Ganska snabbt ställdes jag tillsammans med ny valda/

omvalda förbundsstyrelse, kansliet och hela organisationen 

inför ett antal utmaningar som vi så här långt gjort allt som 

stått i vår makt att hantera. 

Det har tagit på krafterna och även om vi ännu inte är 

igenom alla delar, är jag ändå glad och stolt för att vi tagit tag 

i det vi sett måste göras och det har varit ett driv och viljan 

hos alla som gör mig ännu mer motiverad.

Vi behöver fortsätta att hitta bra och framkomliga sätt 

att bli ett rikare förbund som fokuserar på kompeten-

sinsatser, odlar nya ledare, utbildar våra ledare för både 

bredd och spets utifrån förbundets behov och önskemål 

samt specificera vår diverse verksamhet såväl barn-som 

ungdomsidrott, breddidrott, elitidrott, och med mera inom 

förbundet.

Om vi verkar i olika och vara utspridda, i stället för att 

verka tillsammans som en enad Dövidrott så kommer 

utvecklingen ännu ta sin tid. Vi har fortfarande kvar att göra 

för att bli en enad Dövidrott.

Jag känner att det finns en hoppfull och spännande känsla 

som bådar gott. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN HAR ORDET

Bästa idrottshälsningar, 
Förbundsordförande

 Alexandra Polivanchuk
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Svenska Dövidrottsförbundet 
Dövidrott har utövats i Sverige sedan i början 1890-talet. Svenska 
Dövidrottsförbundet (SDI) bildades 1913 och är världens näst 
äldsta dövidrottsförbund och fick status som medlemsförbund 
hos Sveriges Riksidrottsförbund (RF) år 1995.

Dövidrottens regler är samma som för hörande, men vissa 
moment kan anpassas med till exempel visuella signaler. Dövidrot-
ten bedrivs i Sverige i flertalet olika idrotter. För att delta i svenska 
och internationella mästerskapstävlingar krävs minst 55 decibels 
hörselnedsättning för deltagande enligt ICSD:s (Internationella 
dövidrottsförbundets) bestämmelser.

Svensk Dövidrott erbjuder barn, ungdomar och vuxna idrott i en 
teckenspråkig omgivning. Vårt stora engagemang, vår vilja och 
ambition syns inom bredd- och elitidrotten. Vi arbetar med utbild-
ning, tävling och representation både nationellt och internationellt.

Förbundskansliet
Besöksadress: Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm
Fakturaadress: Box 11016, 100 61 Stockholm 
E-post: info@dovidrott.se  
Hemsida: www.dovidrott.se 

Tidningen Dövsport
Dövsport är Svenska Dövidrottsförbundets medlemstidning och 
officiella organ. Dövsport har distribuerats 4 gånger och som inne-
höll såväl artiklar om dövidrottare som information om kommande 
tävlingar eller rapport/resultat från genomförda tävlingar. 

Samarbetsförbund 
RFSU Stockholm, projekt Äkta Man?
Riksteater Crea, projekt Äkta Man?
Sveriges Dövas Ungdomsförbund – Projekt Äkta Man
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Unga Hörselskadade (UH) 
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS) 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 

Svenska Representanter i internationella organisationer 
International Committee of Sports for the Deaf, ICSD 
Jonny Gustavsson, assisterande TD i handboll

European Deaf Sports Organization, EDSO
Jonny Gustavsson, TD i handboll

Deaf International Basketball Federation Europé, DIBF 
Novica Matic, ledamot, fram till 19 oktober.

ICSD:s Youth Commission
Anna Polivanchuk, ledamot 

Deaf International Basketball Federation, DIBF 
Kjell Gunnå, hedersledamot och DIBF Hall of Fame 

International Committee of Sports for the Deaf 
Alexandra Polivanchuk, ledamot 

Medlemmar:  4053
Distrikt: 2 (Västra och Östra)
Antal föreningar: 32

Hedersordförande
Lennart Edwall, Uppsala

Hedersledamöter
Leif Sträng, Göteborg
Siw Andreasson, Örebro 
Tore Mesch, Sundsvall
Thyra Lindström, Härnösand 
Carl Rasmussen, Örebro 

Revisorer, auktoriserade
Johan E, Sonora

Revisorer, förtroendevalda
David Farkas, Stockholm, t.o.m. 16 maj 
Jacob Masso, Stockholm, fr.o.m. 16 maj 
Lennart Engman, Härnösand, suppleant

Valberedning
Gull-Britt Lindahl, sammankallande, t.o.m. 16 maj 
Anette Örlegård, ledamot, t.o.m. 16 maj 
Katarina Linné, sammankallande, fr.o.m. 16 maj 
Gull-Britt Lindahl, ledamot, fr.o.m. 16 maj 
Tomas Andersson, ledamot 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN HAR ORDET FÖRBUNDET
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Förbundsledningen 
t.o.m. 16 maj 
Carl Rasmussen, ordförande
Alexandra Polivanchuk, vice ordförande
Mattias Hellöre, kassör
Katarina Linné, suppleant

fr.o.m. 16 maj
Alexandra Polivanchuk, ordförande
Urban Mesch, vice ordförande 
Tahir Mohammed, kassör 
Julia Gezelius, suppleant 

Förbundsordförande
Carl Rasmussen, Örebro, t.o.m. 16 maj
Alexandra Polivanchuk, Stockholm, fr.o.m. 16 maj 

Vice förbundsordförande 
Alexandra Polivanchuk, Stockholm, t.o.m. 16 maj
Urban Mesch, Stockholm, fr.o.m. 16 maj 

Ledamöter
Katarina Linné, Solna, t.o.m. 16 maj
Urban Mesch, Stockholm, t.o.m. 16 maj 
Mattias Hellöre, Insjön, t.o.m. 16 maj
Ann-Charlotte Lindblom, Göteborg
Per Markström, Härnösand
Tahir Mohammed, Stockholm, fr.o.m. 16 maj 
Julia Gezelius, Leksand, fr.o.m. 16 maj 
Anna Pålsson, Stockholm, fr.o.m. 16 maj 

FÖRBUNDET

Julia Gezelius Alexandra Polivanchuk Anna Pålsson

Tahir Mohammed Per Markström Urban Mesch Ann-Charlotte Lindblom
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PERSONAL

Dövidrott Västra, distriktsstyrelse  
Jonny Gustavsson, ordförande
Fredrik Örlegård, vice ordförande
Anna Söberg
Zanna Melin
Lena Lundh

Dövidrott Östra, distriktsstyrelse  
Maja Westerlund, ordförande 
Ulrica Broberg
Johan Lundin
Anders Johansson
Therese Rollvén

Idrottsforumet & Förbundsstämman 
Idrottsforumet och förbundsstämman genomfördes digitalt den 
15–16 maj 2021. 

Förbundskansliet
Kenneth Lundh, generalsekreterare 
Sofia Lindevall, utvecklingskoordinator 
Frej Fredman, sportkoordinator 
Patrik Nordell, projektmedarbetare, ”Projekt Äkta Man?”

Annette Rundgren, Distriktkonsulent Västra
e-post: annette.rundgren@dovidrott.se 

Henrik Rangfeldt, Distriktkonsulent Östra 
e-post: henrik.rangfeldt@dovidrott.se

Kenneth Lundh Frej FredmanSofia Lindevall Patrik Nordell
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Henrik RangfeldtAnnette Rundgren
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Förbundsledningen 
Alexandra Polivanchuk, ordförande
Urban Mesch, vice ordförande 
Tahir Mohammed, kassör 
Julia Gezelius, suppleant 
Förbundsledningen har haft 14 möten under året, samtliga 
protokollförda

Barn- och ungdomsidrottsutskottet
Per Markström, ordförande, t.o.m. 24 maj 
Julia Gezelius, fr.o.m. 24 maj 
Pär Wiklund, ledamot 
Kajsa Eliasson, ledamot 
Frej Fredman, handläggare

Utskottet har haft 5 möten under året, samtliga protokollförda.

Idrottsutskottet
Alexandra Polivanchuk, ordförande, t.o.m. 24 maj
Per Markström, ordförande, fr.o.m. 24 maj 
Nico Seyffart, ledamot
Johanna Lamhauge Karmgård, ledamot 
Frej Fredman, handläggare
Utskottet har haft 5 möten under året, samtliga protokollförda.

Mediautskottet
Ann-Charlotte Lindblom, Ordförande 
Andy Runnqvist pop, ledamot
Michelle Malchow, ledamot
Sofia Lindevall, handläggare
Utskottet har haft 4 möten under året, samtliga protokollförda

Sveriges Deaflympiska kommittén
Urban Mesch, ordförande 
Carl Rasmussen, adjusterande 
Nanette Slättman, ledamot 
Adam Racki, ledamot 
Frej Fredman, handläggare
Lisbeth Wikström, ledamot fr.o.m. 10 december 2021
Utskottet har haft 6 möten under året, samtliga protokollförda.

Utvecklingsutskottet
Katarina Linné, ordförande, t.o.m. 24 maj 
Anna Pålsson, ordförande, fr.o.m. 24 maj 
Katarina Linné, ledamot, fr.o.m. 24 maj 
Joakim Waern, ledamot, t.o.m. 5 augusti 
Maria Norberg, ledamot
Alexander Ferm, ledamot, fr.o.m. 20 september
Joel Modig, ledamot, fr.o.m. 1 november 
Sofia Lindevall, handläggare 
Utskottet har haft 5 möten under året, samtliga protokollförda.

Övriga kommittéer och nämnder inom förbundet
Disciplinnämnden
Ludvig Ahlström, Ordförande, Stockholm
Mona Riis, Ledamot, Örebro, fr.o.m. 10 december 2021 
Johanna Treffenberg, Ledamot, Göteborg, fr.o.m. 10 december 2021
Sven-Emil Karmgård, Ledamot, Stockholm, fr.o.m. 10 december 2021
Jonas Berglund, Ledamot, Åkersberga, fr.o.m. 10 december 2021

Organisationskommitté för Golf EM, 2021
Tommy Berggren, ordförande
Kattis Linne, representant från förbundets styrelse
Johanna Mesch
Anders Hilding
Stefan Wahlgren
Kenneth Lundh, handläggare

Organisationskommitté för EM-kval och Vänskapsturnering 
Futsal 2021
Per Markström, ordförande 
Anna Polivanchuk, huvudansvarig damfutsal
Daniel Littorin, huvudansvarig herrfutsal  
Ann-Charlotte Lindblom, medieansvarig 
Nanette Slättman, IK Surd representant 
Frej Fredman, handläggare

FÖRBUNDETS VERKSAMHET, UTSKOTT

SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021                                                                                                6



 nr 2  2020  Dövsport     9

Dövidrott Ungdom 
Wilma Björck, t.o.m. 10 juni
Agatha Boye-Niemelä, t.o.m. 10 juni
Elza Zarina, t.o.m. 10 juni
Emil Lindgren, fr.o.m. 5 oktober 
Paulina Boksz, fr.o.m. 5 oktober 
Arkan Matlub, fr.o.m. 5 oktober 
Izabella Vasileuski, fr.o.m. 5 oktober 
Kaleab Lemmouh
Kajsa Eliasson, mentor

Riksidrottsgymnasiet i Örebro (RIG)
Samordnare och tränare: Leif Järnkvist
Örebro kommunrepresentant: Lars Westman
Elever under vårterminen 2021: 2
Elever under höstterminen 2021: 2

Förbundets olika representationer  
15 februari: Utbildningsträff RF-SISU 
1 mars: Möte med representanter från Riksidrottsgymnasiet 
2 mars: Dialogträff med SLSO  
28 april: Utbildningsträff RF-SISU 
8 april: möte med Riksidrottsstyrelsens representant Lena Arvidsson
13 april: Dialogträff med Riksidrottsförbundet och dess medlemsförbund
28 april: Skolsamverkansträff med distrikt
3 maj: Social Media Marknadsföring med RF-SISU Västra Götaland 
20 maj: Social Media Marknadsföring med RF-SISU Stockholm
27 maj: Nätverksträff press, RF-SISU
28–30 maj: Riksidrottsmöte, Riksidrottsförbundet 
3 juni: Nätverksträff Trygg Idrott med Riksidrottsförbundet 
4–6 juni: Sveriges Dövas Riksförbund Kongress
9 juni: Introduktionsutbildning för nya förbundsstyrelseledamöter, 
Riksidrottsförbundet 
10 juli: EDSO Kongress, digitalt 
September: Möte med RF och deras Idrottskontakt Lotta Kellander
28 oktober, ordförandeträff i Dövidrott Västras distrikt
Oktober Dövdistriktmöte
29–31 oktober: NBSDF möte, Danmark 
9 november: Workshop & samverkan om Webbplattformen med 
Riksidrottsförbundet  
16 november: Möte med RF och deras Idrottskontakt Lotta Kellander

FÖRBUNDETS VERKSAMHET, UTSKOTT REPRESENTATIONER

Från vänster; Arkan Matlub, Kaleab Lemmouh, 
Emil Lindgren & Izabella Vasileuski. 
(saknas på bilden; Paulina Boksz)
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12 november: RF-SISU Utbildningssymposium 
17 november: Öppet hus på Dukis i Stockholm, Dövidrott Ungdom
25 november: Webinar med Nationella kvinnojour och stöd på teckenspråk 
28–29 november: ICSD Kongress, Lausanne, Schweiz
14 december: Distrikt möte, digitalt 

Utöver dessa representationer nämnd ovanför, så har Förbundets 
styrelse och personal haft dialogmöten med dövidrottsdistrikt, 
föreningar och organisationer inom den interna verksamheten. 
Förbundsstyrelsen har då bland annat representerat vid tillfäl-
len, som vid Deaflympic camp, landslagsverksamhet i form av 
träningsläger och planeringstillfällen, mästerskapstävlingar, besök 
hos föreningar och andra organisationer.
Förbundet har också varit medverkande vid flertalet dialogmöten 
kring den externa verksamheten, som bl. a. den ekonomiska 
processen för den nuvarande stödmodellen utav RF till samtliga 
SF. Även har förbundet verkat med i projektform att tillsammans 
med RF och Parasporten att se över de rådande definitioner som 
finns för idrottare med funktionsnedsättningar. Corona-träffar och 
uppföljningar kring dess händelseförlopp har varit återkommande 
utifrån förändringar har skett gällande de restriktioner som har 
satts av vår regering och folkhälsomyndigheten. Även två möten 
med ansvarig inom RF:s elitidrottsavdelning har genomförts för att 
förmedla vår syn på de gällande besluten för denna stödform och 
dess påverkan på vår landslagsverksamhet.
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Alpint/skidor Huvudansvarig:Vakant

Badminton   Huvudansvarig: Sofia Nordin, fr.o.m. 26 maj 

Bangolf    Huvudansvarig: Stefan Johansson

Basket  Huvudansvarig: Peter Niemelä

  Förbundskapten: Novica Matic

Beachvolleyboll   Huvudansvarig:  Beatrice Brunnbauer

  Förbundskapten: Johan Haglund

Bordtennis Huvudansvarig: Rickard Hedlund 

Boule  Huvudansvarig: Stig Kjellberg 

  t.o.m. september 2021

Bowling  Huvudansvarig: Lars-Erik Carlsson

  Förbundskapten, damer: Jessica Magnhammar

  Förbundskapten, herrar: Ulf Sandblom

Budo  Huvudansvarig: Amina Ouahid

Cykel  Huvudansvarig: Torsten Hammarström

Discgolf  Huvudansvarig: Martin Johansson

LANDSLAG
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Landslag/huvudansvariga 

Fotboll  Huvudansvarig, herrar: Vakant 

  Henrik Rangfeldt tom 21 januari 2021

  Lagledare, herrar: Mirza kavazovic

  Förbundskapten, herrar: Conny Bååth

  Förbundskapten U21: Vakant

Friidrott  Huvudansvarig: Kristian Obbarius 

  Förbundskapten: Anish Gupta

Futsal  Huvudansvarig, damer: Anna Polivanchuk  

  Huvudansvarig, herrar: Daniel Littorin

  Förbundskapten, damer: Tobias Granberg 

  & Benjamin Namini 

  Förbundskapten, herrar: Ali Attar

Golf  Huvudansvarig: Tommy Berggren

  Förbundskapten: Patrick Forss

Innebandy Huvudansvarig: Joel Modig 

 

Orientering Huvudansvarig: Henrik Eklund 

Simning  Huvudansvarig: Martin Törnblom

Skidor  Huvudansvarig: Vakant
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VERKSAMHET

Lägerverksamhet
Sommarläger Summer Sports Camp 2021 genomfördes i Lillsved mellan 
28 juli-1 augusti. Årets Summer Sports Camp hade som syfte att förbereda 
ungdomarna inför Youth Games som genomförs antingen 2023 eller 2024. 
Totalt deltog 20 ungdomar mellan 13–18 år på lägret. 

Simläger i Sjöbo 
Den 11–14 augusti genomfördes ett träningsläger i simning i Sjöbo. Lägret 
var ett samarbete mellan Svenska Dövidrottsförbundet och sportklubben 
Lundia. Totalt deltog 9 ungdomar mellan 11–15 år på lägret. Syftet med 
lägret var att ungdomarna skulle få inspiration och utveckla sin simning 
tillsammans med andra döva simmare. Lika viktigt var det att få ha några 
roliga dagar tillsammans

Ungdomsspelen hösten 2021
Till den allra första Ungdomsspel så valde man 
Simning och Innebandy och för tävlingarna hade 
IK Hephata bokat anläggningarna GIH Badet som 

ligger bredvid klassiska arenan Stockholm Stadion där Sommar Deaflympics 
(Då Världsspelen) arrangerades år 1939 och Liljeholmshallen där IK Hephata 
hade ansvar för driften under åren 2014–2019. Till helgen anmäldes det 
totalt 85 stycken deltagarna från föreningarna IK Hephata, IK Surd, IF Nerike, 
SK Lundia och IK Virtus. En bra start med tanke på att intresset för idrott 
gått ner hos barn och ungdomar i allmänhet som en effekt av pandemin.  Vi 
började med simtävlingarna på lördagen och avslutade med innebandy på 
söndagen. 

Dövidrott Ungdom/Nattcupen 
Natten mellan 27 och 28 november kunde Nattcupen äntligen genomföras 
till detta år efter att ha ställts in förra året på grund av pandemin, man 
kunde se att ungdomarna verkligen längtat efter Nattcupen. Som brukligt 
genomfördes nattcupen i Mellringehallen och till detta år lockades 13 lag, 
vilket innebar att det totalt tillsammans med publiken samlades cirka 250 
nattpigga ungdomar! 

Barn och ungdomsidrott 
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Projekt Äkta man
Arvsfondsprojektet Äkta man ägs av RFSU Stockholm och är 
ett samarbetsprojekt med Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Riksteatern Crea 
som producerar scenkonst på svenskt teckenspråk. Under våren 
fortsatte digitala träffar och utbildningar, och det togs fram två 
olika passupplägg anpassade för skolor respektive idrottsklubbar. 
Passen tar upp ämnen som maskulinitetsnormer och ideal, våld, 
åskådarperspektivet samt relationer och samtycke. En pilotträff av 
detta upplägg genomfördes också i Härnösand. 

Under hösten genomfördes den första samtalsledarutbildningen 
med tio deltagare. Ungefär hälften har hunnit ha egna pass i skolor, 
samt på Frontrunners som är ett internationellt ledarskapspro-
gram för unga döva i Danmark. 

En stor del av arbetet under året har också handlat om Knockout, 
föreställningen som vi har producerat i samarbete med Riksteatern 
Crea. Knockout har premiär i januari 2022 och ska då på turné runt 
om i Sverige med Riksteatern Crea. 

Projektet har bidragit med tre artiklar till Svenska Dövidrottsför-
bundets medlemstidning Dövsport och har berört maskulinitetsi-
deal och normer inom dövidrotten. 

VERKSAMHET

Projektets medarbetare har även synts i media vid andra tillfällen 
- bland annat i Stockholms dövas ungdomsråds medlemstidning 
Handdukis, Dövas tidning samt programmet "Nya perspektiv" på 
SVT som hade temat jämställd idrott. 

Totalt har projektet mött 78 unga och 70 vuxna (yrkesverksamma 
eller andra vuxna i ungas närhet). Projektet är treårigt och det 
andra projektåret startade 1 augusti 2021.

 COVID-19 

Även detta år som i fjol har våra 

verksamheter påverkas mycket 

stort för förbundets och dess 

medlemsorganisationer och infor-

mation har getts ut av kansliet 

fortlöpande under hela året, med vad som har gällt för vissa perioder. 

Det har genomförts aktiviteter fortlöpande och att vissa lättnader 

gjordes till sommaren kunde leddas till att bl.a. att Dövidrottspelen 

kunde genomföras i Göteborg samt att förbundet kunde delta i ett 

fåtal mästerskap under denna period.
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VERKSAMHET

Förbundsstämman, 16 maj 
2021 års förbundsstämma genomfördes digitalt, med 
styrelse och kansli som befanns sig på Idrottens hus i 
Stockholm. 
Det var 25 berättigade ombud från 14 föreningar och 2 
distrikt närvarande på denna stämma. Valberedningen 
föreslog Romel Belcher som mötesordförande och Petra 
Eklund som mötets sekreterare. 
Stämman biföll dess förslag och därefter gick Per 
Markström igenom verksamhetsberättelsen som efter 
viss korrigering godkändes. Förvaltningsberättelsen 
anfördes av förbundets kassör, Mattias Hellöre och 
således revisorernas berättelse. Stämman biföll dessa 
berättelser efter att beslut av att signering av reviso-
rerna skall tillkomma i stämmohandlingarna.
Urban Mesch föredra förbundets proposition om förslag 
på ändringar av stadgetext, utarbetat av Kenneth Lundh och Urban 
Mesch. 
Stämman biföll dessa ändringsförslag efter att ha beslutat om att 
uppdra till förbundet att utreda audiogramreglementet. 
Ann-Charlotte Lindblom redovisar förbundets proposition om den 
rådande grafiska profilen och stämman biföll tillägg av logotyp 
Idrottstecken och inlaga av Ungdomsspelen. 
Motioner lämnades in av DSK Dalir gällande ombudsantal och 
audiogramöversyn, vilket ledde till ett uppdrag till förbundssty-
relsen att se över dess regelverk av audiogram. 
Motion av Örebros Dövas pensionärsförening avsåg att begära 
dispens för deltagande i mästerskap. 
Stämman biföll förbundsstyrelsens svar på motionen att den ej 
skall bifallas, dock kommer det att ingå i den beslutande punkten 
om översyn av audiogram skall göras av förbundsstyrelsen. 

Alexandra Polivanchuk blev 
vald som förbundets andra 
kvinnliga ordförande

Carl Rasmussen tackar för 
sina 22 åren hos förbundet

Kattis Linne föredrar verksamhetsplan för 2022–2023 och Mattias 
Hellöre budgetplanen för 2022, som ej bifölls av stämman utan 
att en extra stämma skall genomföras under hösten för att enskild 
behandla dessa frågor efter att Riksidrottsstyrelsen har tagit beslut 
på fördelning av stödformerna i oktober månad. 
Val av ordförande utfölls sig att valberedningens förslag Alexandra 
Polivanchuk blev ordförande och klubban lämnades över av sittande 
ordförande Carl Rasmussen. 
Nyvalda ledamöter blev Tahir Mohammed, Julia Gezelius och Anna 
Pålsson som ersatte Mattias Hellöre, Kattis Linne, och Alexandra 
Polivanchuk som ledamöter inom förbundsstyrelsen. 
Samt omval av Urban Mesch beslöts att bifallas av stämman. 
Gällande ledamöter till disciplinnämnden uppdrog stämman att 
sittande ordförande Ludvig Ahlström fick i uppdrag att vid näst-
kommande extra stämma föreslå ledamöter till nämnden.

Förbundsstyrelsens konstituerande möte 24 maj
Detta möte genomfördes digitalt och samtliga ledamöter var 
deltagande vid detta tillfälle.
Vid detta möte beslöts förbundsstyrelsen att Urban Mesch fick 
rollen som vice ordförande. 

Tahir Mohammed rollen som kassör och att ingå i förbundsled-
ningen tillsammans med sittande ordförande samt Julia Gezelius 
som suppleant. Fördelning av uppdrag till ledamöterna att sitta i 
utskotten genomfördes samtidigt.
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Extra förbundsstämma, 10 december
Denna extra förbundsstämma genomfördes digitalt precis som i samma form som den ordinarie förbundsstämman i maj månad. Beslut från 
förbundsstämman löd att följande punkter skulle tas upp i den extra förbundsstämman var behandling av budget och verksamhetsplan 2022/2023 
och val av ledamöter till disciplinnämnden. Riksidrottsförbundets kontaktperson Lotta Kellander informerar om den pågående arbetet kring flertalet 
beslut i Riksidrottsmötet, maj 2022, som infattar punkter om definitionsbegrepp, Paraidrottstödet, beslut om stödformer och skiljenämnd kring 
protest av Svenska Fotbollsförbundet.Därefter valdes Alexandra Polivanchuk som mötets ordförande och Kenneth Lundh som mötets sekreterare. 
Vid uppropet befinner sig 19 röstberättigade ombud från 11 föreningar och 2 distrikt på plats. Huvudpunkterna var att behandla budgetförslag för 
2022–2023 samtidigt som verksamhetsplanerna för samma tidsperiod. Beslut kunde tas enbart för 2022 gällande budgetplan och verksamhetsplan 
för att beslut från Riksidrottsstyrelsen har ej inkommit för 2023, då Svenska Fotbollsförbundet begäran om skiljenämnd för att granska Riksidrotts-
mötets beslut om 10% tak bär laglig kraft i detta ärende. Så budget och verksamhetsplan för 2023 tas i samband med representantskapsmötet 2022. 
Därefter valdes in utifrån Ludvig Ahlströms förslag på ledamöter till disciplinnämnden Mona Riis, Johanna Treffenberg och Sven-Emil Karmgård 
in i nämnde och att stämman även biföll DSK Dalirs förslag Jonas Berglund till att ingå i nämnden som ledamot. 

Riksidrottsförbundets stämma 28–30 maj 
RIM 28–30 maj genomfördes i Arlanda med enbart närvarande av RF styrelse och dess 
kansli. Dövidrottens representanter som bestod av Alexandra Polivanchuk, Urban Mesch 
och Kenneth Lundh befanns sig på Idrottens hus med flertalet andra förbund. 
Förbundet hade lämnat in två motioner som avsåg att tillföra Deaflympiska spelen samma 
status som Olympiaden och Paralympics har i dagens läge. Begreppet Paraidrott var det 
andra motionsförslaget, där revidering av definitioner var en måste eftersom otydlighet 
rådde inom riksidrottsförbundet, parasporten och dövidrotten, och beslut i Riksidrotts-
mötet blev att uppdra till riksidrottsstyrelsen att se över definitionerna, stödformen paraidrott och 
att komplettera styrdokument för tillgänglighet inom paraplyorganisationen. Förbundet passade även på att förtydliga att 
riktlinjer för elitidrottsstöd är av orättvisande former och bör ses över av ansvarig enhet inom Riksidrottsförbundet.

EDSO Kongress, 10 juli 
EDSO:s framskjutna kongress, som tidigare var utsedd att genomföras i Köpenhamn år 2020, senarelagdes 
att hållas digitalt i juli 2021 på grund av pandemin. Alexandra Polivanchuk och Urban Mesch deltog på 
kongressen som delegater tillsammans med 72 anmälda delegater varav 63 var män och 9 kvinnor från 35 
nationer från hela Europa. Under kongressen togs det upp bland annat årsredovisningar för år 2018–2019 
och mästerskapskalender mellan 2021–2028. För att vi ska fortsätta kunna bidra till en utveckling av EDSO:s 
dövidrottspolitiska arbete, så behövs det en tydligare bevakning från vår sida där vi lagt in detta arbete i en del 
av det internationella stödet som sökt hos Riksidrottsförbundet. Nästa EDSO kongress blir i Bryssel, Belgien 
år 2022 i samband med att Belgiska dövidrottsförbundet ska fira 100-årsjubileum under oktobermånad.

ICSD Kongress, 28-29 november
Den extra ICSD-kongressen i Lausanne den 28–29 november 2021 blev en debatt om finansiering, utveckling 
och om ett rationellare framtida arbete inom ICSD, International Committee of Sports for the Deaf. Röst-
längden konstaterades genom upprop på plats och via Zoom. En del fick deltaga via Zoom för de hade inte 
fått kontakt på grund av kommunikationsproblem eller att det var stängt för flyg från en del länder som till 
exempel Nya Zeeland och Australien. Kongressen fastställde röstlängden till 54 delegater från 40 länder. 
Alexandra och Urban deltog som representanter från Sverige. Det blev också en historiskt ögonblick där Alex-
andra blev invald i ICSD styrelsen och därmed blev den fjärde svenske och första kvinnliga ledamoten i ICSD!”
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Kick-off 20–22 augusti
Förbundsstyrelsen och Kanslipersonalen har haft Kick-off tillsammans helgen den 20–22 augusti i Tällberg, 
Leksand. Kick-offen bestod av workshop i fokus på Sociala medier, teambuilding aktivitet i form av femkamp 
och höstens första styrelsemöte!

Utvecklingsutskottet – Arvsfondsansökan ”Ungdomsidrottskonsulent”
Utvecklingsutskottet har under detta år bland annat haft ett stort fokus på projektansökan till Arvsfonden 
där förbundet har planer om att etablera en Ungdomsidrottskonsulent i Örebro. Maria Norberg från Utvecklingsutskottet och handläggaren 
Sofia Lindevall har träffat ett flertal representanter; gamla och nya idrottare, lärare och tränare till ett seminarium samt dialogmöten 
tillsammans med riksgymnasiet för att samla in underlag till ansökan. Ansökan skickas in under 2022. 

Utveckling
Fördjupning i Normkritik och Inkludering, oktober 2020 - maj 2021
Utbildningen är en fortsättning och fördjupning av ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott” 
där samtliga på förbundet deltog på åtta kurstillfällen med ett tema för respektive tillfälle. Kursen 
genomfördes digitalt och satte fokus på teori och praktik samt var speciellt anpassad för idrottsrörel-
sen. Syftet med utbildningen är att ge mer kunskap, ökad förståelse och för att lättare se trösklar och 
strukturella hinder i våra verksamheter. Följande åtta teman lyftes fram i kursen: Normkritik, Språk 
och diskriminering, Intersektionalitet, Rasism och vithetsnorm, Genus och sexualitet, Funktionalitet, 
Klass och resurser och Implementering. Kursen avslutades maj 2021. Följande ledamöter och personal deltog på utbildningen: Alexandra 
Polivanchuk, Carl Rasmussen, Katarina Linné, Ann-Charlotte Lindblom, Urban Mesch, Per Markström, Mattias Hellöre, Sofia Lindevall, Frej 
Fredman och Kenneth Lundh. 

Grundutbildning, ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott”, 6 oktober 2021 
Utbildningen är en grundutbildning med fokus på diskrimineringsgrunder och en ökad kunskap i hur normer som könsnormer, heteronor-
mer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer. Som en del av Strategi 2025:s arbete för en framgångsrik idrott erbjuder de grundut-
bildningen varje år. Alla nya ledamöter och personalen på förbundet ska delta på grundutbildningen som en del av kompetensutveckling 
på förbundet. Anna Pålsson, Julia Gezelius och Tahir Mohammed deltog i grundutbildningen.

Ungledarläger 10–12 september, Ånnaboda Örebro 
Helgen den 10–12 september var det Ungledarläger för åldrarna 16–25 år på 
Ånnaboda, Örebro. 
Syftet med ungledarlägret var att erbjuda ledarskap utbildning på teckenspråk 
och att inspirera våra unga till att ta steget till att bli ledare eller tränare 
inom våra idrottsverksamheter. Helgen bjöd på flera inspirerande föreläsare, 
bland annat Touria Ouahid Boren som föreläste ända från USA, tack vare den 
digitala tekniken. Deltagarna fick även grundläggande kunskaper och verktyg 
inom ledarskap, delta på gruppdiskussioner och övningar samt hade sam-
kväm och teambuilding aktiviteter vid sidan om. Totalt deltog 13 ungdomar från olika städer med i utbildningen. Utvecklingsutskottet har 
ambition om att fortsätta erbjuda liknande utbildningar och kurser för våra unga inom Dövidrotten, med eller utan ledarskap erfarenhet! 
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Landslagsledarträff 24 april 
Landslagsledarträffen genomfördes digitalt lördagen den 24 april där våra huvudansvariga och ledare deltog via Zoom. På träffen infor-
merade vi om förbundets arbete och ekonomiska förändringar inom landslagsverksamheten samt hade en workshop tillsammans med 
Projekt Äkta Man. Gruppdiskussioner fanns även med på schemat där alla fick dela med sig sina erfarenheter och hur de arbetat under 
pandemin samt vika stöd de behövde från förbundet. 

Dialogträffar
Under året har förbundet haft dialogträffar tillsammans med idrottsföreningar och landslagets huvudansvariga. Dialogträffarna innehöll 
bland annat information om förbundets COVID-19 protokoll, hur landslagen kan bedriva landslagsverksamheten under pandemin samt 
tävlingsbestämmelser inför SM och Ungdomsspelen. Dialogträffarna verkar för en mer tätare dialog med våra idrottsföreningar och 
huvudansvariga kring ett specifikt ämne som är aktuellt och är en möjlighet att utbyta information mellan varandra och komma närmare 
landslagsverksamhet för att få en bra bild på vad som händer och vilka stöd som behövs. 

Deaflympic camp #2, 17–18 april 
Mellan 17–18 april genomfördes Deaflympics Camp #2 i en digital form, denna helg hade tidigare bokats för den andra campen innan 
Deaflympics för den svenska truppen men då smittspridningen ökades rejält under våren innebar det nya restriktioner vilket omöjlig-
gjorde en fysisk samling. I stället för att ställa in campen helt valde Sveriges Deaflympiska Kommitté att genomföra en digital samling där 
programmet innehöll flera föreläsningar kring ämnen som önskats av de aktuella aktiva samt information från SDK. 

Deaflympic Camp #3, 6–7 november
Den 6:e november genomfördes Deaflympics Camp 
#3 som den näst sista samling inför 24:e upplagan 
av Summer Deaflympics som genomförs mellan 
1–15 maj 2022 i Caxias do Sul. Samlingen var som 
förstått den tredje samling och en fysisk sådan 
efter att vårens samling tvingats övergå till en 
digital samling. Aktiva och ledare samlades på 
Bosön, hjärtat av elitidrotten. På grund av flera 
omständigheter tvingades samlingen genomföras 
under en dag i stället för planerade två dagar, det 
blev därför en rätt intensiv dag som inleddes med att de aktiva skulle genomföra de 
fysiska testerna. Precis som tidigare leddes de fysiska testerna av SDK fystränare 
Romel Belcher och vi kunde se en rejäl utveckling sen det senaste testtillfället hos 
många av de aktiva. Bland annat genomfördes knäböj, marklyft, brutalbänk, bredhopp 
samt givetvis coopertestet. Efter lunchen var det informationsmöte från Sveriges 
Deaflympiska Kommittén om det nuvarande situationen med Deaflympics och ICD 
samt tidsplanen. Efter informationsmötet var det föreläsning med Beatrice Brunnbauer 
om mentalträning, hur man kan jobba med sin mentala styrka, vilket var uppskattad 
av våra aktiva. 
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Svenska Dövidrottsspelen, 2–5 september 2021, Göteborg 
18 år efter den allra första Svenska 
Dövidrottsspelen, som också genomför-
des i Göteborg, var det dags för den sjätte 
upplagan av Svenska Dövidrottsspelen! 
Arrangörsföreningen blev helt naturligt IK 
Surd som blev den första föreningen att ha 
arrangerat Svenska Dövidrottsspelen två 
gånger, det har dock inte varit helt problem-
fritt att genomföra Dövidrottsspelen under 
detta år. Anledningen var givetvis pandemin 
som vi befann oss i. Då Svenska Dövidrotts-
spelen skulle ha genomförts under Kristi 
Himmelfärdshelgen som var mellan 12–15 maj 
innebar det att förbundet tillsammans 
med arrangörsföreningen Surd snabbt 
tvingades till ett beslut i hur vi skulle göra med Dövidrottsspelen. Det beslutades att det skulle flyttas fram till hösten, den 2–5 september. 
Trots omständigheterna kunde Dövidrottsspelen genomföras och det blev ett lyckat arrangemang! Totalt deltog ca 200 tävlande till årets 
Dövidrottsspelen med följande idrotter; Bangolf, Boule, Bowling, Discgolf, Fotboll, Golf och Padel. Av idrotterna var Boule absolut det 
största med över 50 anmälda deltagare!

Stipendier och utmärkelser
Svenska Dövidrottsgalan 
Svenska Dövidrottsgalan genomfördes i samband med Svenska Dövidrottsspelen i Göteborg den 4 september. På grund av pandemin 
och dess restriktioner var det endast inbjudna gäster som kunde komma till galan, dock livesändes galan så folk där hemma kunde följa 
galan på distans för att se vilka idrottare och föreningar tog hem utmärkelserna för år 2019 och 2020. Kvällens konferencier var Nicklas 
Björkstrand och med på programmet hade vi våra fantastiska artister, tvillingarna Jamila och Amina Ouahid och ståuppkomikern Florian 
Tirnovan från FlowTV som förgyllde kvällen med skratt, magi och ”pepp” i blågula färger! 
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Årets idrottare Gustav Wahlgren
Motivering: 
På sin hemmaplan infriade Gustav Wahlgren det stora favoritskapet som fanns på honom och tog hem dubbla 
EM-guld i Barsebäck GK, bland annat ett individuellt guld i herrklassen. Gustav visade under mästerskapet att 
han är bland världens främsta Dövgolfare. För hans fantastiska insatser under Golf-EM tilldelas Gustav Wahlgren 
utmärkelsen Årets Idrottare.

Årets ledare  Tommy Berggren & Patrick Forss
Motivering: 
Under Golf-EM i Barsebäck har duon arbetat outtröttligt med såväl det sportsliga som själva arrangemanget. 
Det blev en storslam i det sportsliga med 5 medaljer för Sverige, fördelade på 3 EM-medaljer samt 2 medaljer i 
de öppna klasserna. Själva arrangemanget blev även väldigt lyckat vilket duon till stor del låg bakom med deras 
kompetens och vilja. För det tilldelas de utmärkelsen Årets Ledare!  

Årets förening Sportklubben Lundia  
Motivering: 
SK Lundia har arbetat i bred front inom motionsnivå, där föreningen erbjudit flera prova på-aktiviteter som fått 
fler att röra på sig. Föreningen har även satsat på ungdomsidrotten, där man deltagit i bland annat internationella 
simtävlingar för barn- och ungdomar med stora framgångar. För deras engagemang i att få fler att röra på sig och 
idrotta tilldelas Lundia utmärkelsen.

2020
Årets Ungdomsidrottare Simon Sharapo 
Motivering: 
Det kan vara svårt att tro att Simon fortfarande är en junior, då han redan ligger på en nivå som är bland världens 
främsta seniorer inom Dövidrotten. Men faktumet kvarstår, Simon hade ett magiskt år med dubbla juniorvärldsre-
kord i 100 meter respektive 200 meter. Utöver det fick Simon representera det svenska U-23 landslaget för hörande 
i 200 meter. För hans fantastiska idrottsliga insatser tilldelas Simon utmärkelsen!

2019
Årets Ungdomsidrottare; Albin Hedlund 
Motivering: 
Albin kom från ingenstans och satte genast avtryck i Svensk Dövidrott efter ett fantastiskt Junior-EM i Bordten-
nis som genomfördes i Bulgarien. Totalt blev det tre medaljer för Albin och Svensk Dövidrott har återigen en 
representant i den internationella Dövbordtennis efter flera års frånvaro. För hans fantastiska insatser under EM 
tilldelas Albin utmärkelsen Årets Ungdomsidrottare!
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Årets idrottare Otto Kingstedt  
Motivering: 
Otto visade under året återigen att han är en av världens bästa Dövidrottare och att han ligger bland eliten i den 
svenska friidrottsscenen för hörande. Otto kunde, på grund av sin elitnivå, delta i tävlingar trots pandemin och det 
blev ett fantastiskt år med flera stora rekord som satte avtryck såväl globalt som nationellt. För hans fantastiska 
idrottsliga insatser som gör Svensk Dövidrott stolt tilldelas Otto utmärkelsen Årets Idrottare.

Årets ledare Anna Polivanchuk 
Motivering: 
Under pandemin har det varit svårt för de flesta att ställa om från det fysiska till det digitala, men Anna har tillsam-
mans med ledarstaben kommit på kreativa lösningar genom de digitala plattformarna. Föreläsningar, lagaktiviteter, 
teorigenomgångar och med mera har genomförts under året. Utöver detta har Anna arbetat väldigt mycket med 
att få in sponsorer till futsallandslaget, för hennes outtröttliga insatser tilldelas Anna utmärkelsen!   

Årets förening DSK Dalir
Motivering: 
DSK Dalir har trots ett år i pandemin, konstant arbetat för att utveckla och stärka föreningen på flera olika sätt. 
Föreningen har arbetat med att synas mer i Sociala Medier, samtidigt som föreningen även samverkat med flera 
aktörer för att främja nyanländas ingång till Dövidrotten. För deras outtröttliga arbete med att välkomna alla till 
Dövidrotten tilldelas DSK Dalir utmärkelsen.   

Övriga utmärkelser 
Hedersledamot Carl Rasmussen 
Motivering: 
som med ett stort ideellt engagemang i över 30 år gjort stora insatser för förbundet i olika sammanhang, bland 
annat ett 22-årigt styrelseuppdrag, varav 4 år som förbundsordförande. Carls insatser har betytt mycket för Svensk 
Dövidrott och tilldelas därför utmärkelsen Hedersledamot.

Stora Idrottares Märke
Stora Idrottares Märke är ett synligt bevis på att vederbörande en gång i tiden varit en skicklig 
utövare i sin sport. Den är en symbol för den hedersbevisning och uppskattning Svensk 
Dövidrott velat ge sina duktiga idrottare.

Yngve Ingvarsson – Badminton 
Anna Polivanchuk – Simning 
Alexandra Polivanchuk –  Simning 
Pernilla Svärd Kile –  Simning 
Larissa Strante Worseck – Basket
Sofia Lindevall -   Basket 
Theodor Thor –   Friidrott 
Niklas Wanjura –   Badminton
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Svenska Mästare
Futsal, Inställd pga. Covid-19
Arrangör: SK Lundia 

Innebandy, Inställd pga. få anmälda 
Arrangör: IK Surd, Svenska Dövidrottsspelen 

Padel-mixed, 3–5 september, 
Göteborg  
Arrangör: IK Surd, 
Svenska Dövidrottsspelen 
Johanna Lamhauge Karmgård/
Sven-Emil Karmgård, IK Hephata 

Boule, 3–5 september, 
Göteborg  
Arrangör: IK Surd, 
Svenska Dövidrottsspelen 

Par:
Damer: Inger Andersson & 
Karin Nordin, 
Örebro Boulesällskap
Herrar: Lars-Åke Åkesson & 
Rolf Nilsson, 
Örebro Boulesällskap

Trippel:
Herrar: Stig Kjellberg, Thord 
Högberg & Ingemar Lindberg, 
DSK Dalir

Mixed:
Anders Ellene 
& Jeanette Ellene, 
IK Hephata

Fotboll, Inställd pga. få anmälda
Arrangör: IK Surd, Svenska Dövidrottsspelen 

Golf, 3–5 september, Göteborg 
Arrangör: IK Surd,  Svenska Dövidrottsspelen 

Damer A-klass: 
Mia Önell, IF Nerike 

Herrar A-klass: 
Andreas Wahl, IK Hephata 

Seniorer Herrar A-klass: 
Jonnie Hammenfors, IK Surd 
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Discgolf, 3–5 september, Göteborg 
Arrangör: IK Surd, Svenska Dövidrottsspelen 

Herrar: 
Mikael Svensson, IK Surd 

Herrveteraner 
(Pro Masters 40+): 
Göran Tannlund, 
IK Hephata  

Bowling Lag, 3–5 september, Göteborg  
Arrangör: IK Surd, Svenska Dövidrottsspelen 

Tvåmanna Damer: 
Emma Sätterlund 
& Eva Ulfsparre, 
Trollhättans DIK 

Tvåmanna herrar: 
Anton Elofsson & 
Anders Nordell, 
IK Hephata

Fyrmanna herrar: 
Elofsson, 
Nordell, 
Drapsa & Wase,
IK Hephata 

Bowling Individuellt, 3–5 september, Göteborg 
Arrangör: IK Surd, Svenska Dövidrottsspelen

Damer: 
Emma Sätterlund, 
Trollhättans DIK 

Herrar: 
Anton Elofsson, 
IK Hephata

Oldgirls: 
Ann-Charlotte Dahlberg, 
IK Scania

Oldboys: 
Anders Nordell, 
IK Hephata 



22     Dövsport  2020  nr 2
SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021                                                                                              20

Padel Par, Göteborg, 13–14 november 
Arrangör: IK Surd

Herr: 
Peter Bergkrantz 
& Gustaf Lindahl, 
IK Hephata 

Dam: 
Johanna Lamhauge
Karmgård 
& Anna Pålsson, 
IK Hephata 

Orientering, 25–26 september, Medel och Långdistans
Arrangör: DSK Dalir
Herrar H21: Nils Forsberg-Rundström, IK Hephata 
Damer D21: Josefin Häggdahl, IK Hephata 

Bowling Lag-SM 6–7 november, Stockholm 
Arrangör: IK Hephata

Damer: 
IK Scania 18 p

Herrar: 
DSK Dalir 18 p 
(diff +610) 

Bangolf Utomhus Filt, 3–5 september, Göteborg 
Arrangör: IK Surd,  Svenska Dövidrottsspelen

Tvåmanna damer: 
Agneta Scheidemantel 
& Ann-Catrin Bogert, 
IK Scania/IK Adils 

Tvåmanna herrar: 
Hans Lagerström 
& Mattias Andersson, 
IF Nerike 

Herrveteraner: 
Lorentz Neverland, 
IK Surd 

Damer: 
Karin Hansson, 
IK Surd 

Herrar: 
Mattias Andersson, 
IF Nerike 

SVENSKA MÄSTARE
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INTERNATIONELLA ARRANGEMANG & MÄSTERSKAP

Internationella Arrangemang

Golf EM 2021, INSTÄLLD 
På grund av rådande omständigheter kring pandemin, tog organisationskommittén ett tungt beslut att ställa in mästerskapet. Det utifrån 
dialoger med länder som har anmält intresse att delta med aktiva från deras länder. Dock visade det sig att flertalet av dessa länder inte 
kunde skicka aktiva och ledare pga. egna restriktioner för deras deltagare.

EM-kval & Vänskapsturnering i Futsal, 16–19 december 
2021, Göteborg 
Den 16–19 december var det EM kval för herrar och vänskaps-
turnering för damer i futsal. 
För herrarnas del var deltagande lag Sverige, Tjeckien och 
Azerbajdzjan. Wales var tvungna att lämna återbud på grund 
av Storbritanniens covid -19 restriktioner. 
Herrarna tog deras största seger genom tiderna, med 13–0 
mot azerbajdzjan. Tjeckien var svårare men de kunde gå ur 
matchen som vinnare, 5–3 och blev därmed klara för EM i 
Italien i Montesilvano den 13–22 oktober 2022. 

För damernas del var deltagande lag Sverige, Tyskland och 
Nederländerna.  Finland drog sig ut turneringen på grund 
av sjukdomar. Damerna är alltså direktkvalificerade till EM 
som äger rum på samma tid och plats som herrarna men såg detta 

som en möjlighet att anordna en vänskapsturnering som en del av förberedelser inför EM. 
Här skrev damerna historia där de tog deras första vinst mot Tyskland med 3–2 och sedan 3–1 mot Nederländerna. 
Damerna gick även dem obesegrade ur turneringen. 
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INTERNATIONELLA ARRANGEMANG & MÄSTERSKAP

Internationella tävlingar 

Deaflympics 2021, Brasilien – FRAMFLYTTAD TILL 2022 
Efter att ha följt den rådande situation inom ICSDs styrelse och 
Covid-pandemin påverkan på att kunna delta i dessa spel under 
sommaren 2021, så genomfördes det en extra kongress av ICSD, 
med flera punkter att behandla och en av dessa var att välja 
vilken ort som skulle vara värd för den 24:e Deaflympiska spelen. 
Kandidatstäderna var Caxias Do Sul och Rio, som vid kongressen 
gjorde varsin presentation och beslut av kongressen tog att Caxias Do Sul skulle få uppdraget att arrangera spelen i maj 2022.

Deaflympics-Kval, Fotboll 
Efter att ha förlorat mot Polen under oktobermånaden tvingades det svenska herr-
landslaget att spela en Playoff-match mot Nederländerna för att säkra en plats i 
Deaflympics. 
Dessvärre räckte det inte riktigt till och Sverige fick ge sig med 1–2 inför en storpublik 
i iskall Aspuddens IP. 

Friidrott VM, 23–28 augusti i Lublin, Polen
Sverige skickade en trupp på 10 personer, fördelade på 5 aktiva och 5 ledare. Det fanns stora förhoppningar på den svenska truppen 
efter fina individuella resultat de senaste åren, bland annat flera världsrekord. Främst låg stora förhoppningar på storstjärnorna Theodor 
Thor samt Otto Kingstedt som låg bland de främsta i spjut respektive 5000 samt 10 000 meter. Även den unga stjärnan, sprintern Simon 
Sharapo, låg bland toppen-främst i 200 meter.
Otto Kingstedt tog silver i 10 000 meter och brons i 5000 meter medan Theodor Thor tog guld i spjut. 
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INTERNATIONELLA ARRANGEMANG & MÄSTERSKAP,    REKORDEN

Orientering EM, 4–9 september i Vilnius, Litauen 
Litauiska Dövidrottsförbundet stod för arrangemanget och kunde genomföra ett mycket lyckat 
EM i Vilnius, Litauen med högteknologiska funktioner som gjorde att alla kunde följa mäs-
terskapet på nära håll såväl genom livesändningar såsom GPS-spårning. Sverige skickade en 
trupp på 7 personer fördelade på 5 aktiva och 2 ledare, det blev dessvärre ingen medalj men 
flera positiva saker fanns att hämta från mästerskapet. Svensk Dövorientering ligger en bit 
bort från östeuropéerna individuellt, men att Sverige absolut kan konkurrera om medaljerna 
i stafettgrenarna med rätta förutsättningar. SDI Orientering huvudansvarige Henrik Eklund 
menar att det var ett godkänt mästerskap, även om det fanns utrymme för förbättringar hos 
vissa orienterare vid vissa grenar.

Kortbane-Sim VM, 15–20 november i Gliwice, Polen  
Sverige skickade en trupp på 2 simmare och 2 ledare, simmarna var den Deaflympics aktuella 
Kevin Shiva som trots sin unga ålder, 19 år, redan deltagit i två internationella mästerskap–EM i 
Polen 2018 samt VM i Brasilien 2019. Den andra simmaren var den blott 13-årige stortalangen 
Alice Seyffart som bara veckor innan deltagit i Ungdomsspelen i Stockholm där hon var en klass 
för sig själv. Kevin och Alice tog flera personliga och svenska rekord av båda två, vilket bådar gott 
inför framtiden!

Rekorden 
Svenskt rekord 

Friidrott 
60 meter (Svensk & Nordisk rekord) 
Simon Sharapo: 6.98 
Maraton – Otto Kingstedt: 2:20:45 

Simning 
50m fjäril – Kevin Shiva:  27.20
50m frisim – Kevin Shiva: 25.12
100m fjäril – Kevin Shiva: 1:02:69
100m frisim – Kevin Shiva: 55.26

Världsrekord
Friidrott: 
10 km landsväg: 
Otto Kingstedt: 29:56m
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VI SYNS NÄR VI HÖR IHOP!


