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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LIDINGÖLOPPET 2020 
 
“Lidingöloppsåret” 2020 påverkades, precis som resten av samhället, mycket starkt av den pågående 
Corona-pandemin. Genom pandemin och förbudet mot att genomföra större motionslopp tvingades vi ställa 
in många av våra arrangemang. Vi lyckades dock med att genomföra några av våra lopp under andra 
former, och även med att lansera några nya koncept anpassade efter rådande läge. Ett normalt år samlar 
våra lopp runt 60 000 deltagare. Under 2020 deltog ca 8 000 personer i våra lopp. Detta har självfallet haft 
en mycket negativ påverkan på Lidingöloppets och därmed ägar- och funktionärsklubbarnas ekonomi.  
Genom en snabb anpassning av organisationen och våra kostnader lyckades vi dock begränsa våra kostnader 
kraftigt. Genom våra sponsorers och samarbetspartners mycket starka stöd samt ekonomiska bidrag från 
staten har vi lyckats täcka upp för delar av de i det närmaste uteblivna deltagarintäkterna. Året slutar, föga 
förvånande, med förlust, men en förlust som hade kunnat vara mångfaldigt värre. 
  
Först ut under ett normalt år är Lidingöloppet MTB. 2020 skulle vi också ha återlanserat Vårmilen, som en 
start på löparsäsongen. Redan i mitten av mars anade vi att Corona skulle göra det omöjligt att genomföra 
dessa lopp i maj. Anmälda deltagare till Vårmilen fick möjligheten att flytta sina startplatser till höstens 
Lidingöloppshelg. Lidingö MTB-lopp planerades att genomföras som ett kvällslopp under Lidingöloppshelgen 
i september. Även denna plan fick dock senare skrinläggas på grund av pandemiläget. 
 
Skolstafetten i Järva, som skulle ha genomförts i maj, ställdes in eftersom det inte var lämpligt att samla 
skolklasser under pågående pandemi.  Även Lidingöloppet On Tour Powered by Klövern fick först skjutas 
upp, och sedan ställas in, när regeringen beslutade att ändra gränsen för deltagande i evenemang från 500 
till 50 personer.  
 
Blodomloppet Stockholm, som skulle ha genomförts under två dagar i juni, flyttades först till augusti och 
transformerades senare till digitala lopp. Blodomloppet Stockholms digitala upplägg samlade till slut ca 1 500 
deltagare.  
 
För att fortsätta att främja löpintresset lanserades i maj en virtuell löpserie i Stockholm, Virtuella 
Terrängserien Stockholm (VTSS). Varje vecka lanserades en ny bana, som deltagarna fick springa utan 
kostnad och med egen tidtagning och tidsrapportering. Upplägget gav oss blodad tand och en liknande serie, 
Virtuella Terrängserien Sverige (VTS), lanserades därefter på ett antal orter i Sverige. Dessa virtuella 
upplägg fick mycket fint mottagande bland löparna, gav oss väldigt mycket massmedial uppmärksamhet i 
hela Sverige, och en del lärdomar kring att arrangera virtuella lopp.  
 
Efter att ha utarbetat ett antal olika upplägg för TCS Lidingöloppshelgen, bland annat med start i grupper var 
trettionde minut, stod det under sommaren klart att ordningslagens maxgräns på 50 deltagare i ett 
evenemang också skulle kvarstå under hösten. Den slutgiltiga lösning för TCS Lidingöloppet och Rosa Bandet-
loppet som till slut genomfördes var tre parallella upplägg: elitlopp på plats, virtuella lopp på Lidingö samt 
virtuella lopp runt om i landet. 
 
Den 26 september genomfördes sex inbjudningslopp för Sverige-eliten på Lidingö, där max 50 deltagare 
samtidigt sprang TCS Lidingöloppet i klasserna P17/P19 10 km, F17/F19 10 km, Män/Män 22 15 km, 
Kvinnor/Kvinnor 22 15 km samt Män respektive Kvinnor 30 km. Loppen, TCS Lidingöloppet @Elit, samlade 
mycket starka startfält och ett antal nya banrekord slogs. Mediatäckningen var också mycket god, t o m 
starkare än under ett vanligt Lidingöloppsår.  
 
Segrare TCS Lidingöloppet @Elit 2020: 
 
M30 km Linus Hultegård, Sävedalens AIK 
K30 km Hanna Kumlin, Örgryte IS 
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M15 km Samuel Russon, IS Göta (banrekord) 
K15 km Charlotte Fougberg, Ullevi (banrekord) 
M22 15km Oliver Löfqvist, Spårvägen FK 
K22 15 km Linnea Sennström, Hässelby SK 
P19 10 km Jonathan Edman, IFK Umeå 
F19 10 km Hanna Lundberg, OK Renen 
P17 10 km Viktor Frisk, Huddinge AIS 
F17 10 km Alice Magnell-Millán, Eskilstuna IF 
 
Kackes Minnespris till bästa Lidingölöpare i ungdomsklasserna tilldelades Ebba Gansland, IFK Lidingö SOK, 
och Julius Mördrup, IFK Lidingö Friidrottsklubb. 
 
Övriga löpare erbjöds att springa sitt lopp under en månads tid antingen i Lidingös fina löparspår, TCS 
Lidingöloppet @Lidingö och Rosa Bandetloppet @Lidingö, eller på valfri bana i världen, TCS Lidingöloppet 
@Hemma och Rosa Bandetloppet @Hemma. Dessa alternativa upplägg blev uppskattade och samlade 
totalt drygt 6 000 löpare. Glädjande kunde vi konstatera att deltagarbetyget för detta upplägg låg på samma 
höga nivå som under ett normalt år. Vi lyckades också attrahera många löpare som aldrig tidigare hade 
sprungit ett Lidingölopp eller ett Rosa Bandet-lopp. Totalt samlade våra löpare dessutom in 200 000 kr som 
gick oavkortat till Cancerfonden och kampen mot cancer.  
 
Lidingö Skolstafett genomfördes även i år tillsammans med Lidingö Stad. På grund av pandemin fick Lidingös 
skolor möjligheten att genomföra stafetten på egen valfri plats på Lidingö och varje skola hade sina egna 
evenemang. Lidingöloppet och arrangörsklubbarna hjälpte till med uppvärmning som elitaktiva stod för, 
stafettpinnar och vattenflaskor.   
 
Alla dessa lopp genomfördes med starkt stöd från våra sponsorer och samarbetspartners, där TCS, Stadium 
och Lidingö Stad är värda ett extra tack för sitt enorma stöd och engagemang. 
 
 
Övriga väsentliga händelser 
 
Alla motionslopp, idrottsklubbarna och inte minst barn och ungdomar har haft ett mycket tufft år. 
Lidingöloppet har från första dagen av Covid-19 sett till att följa de regler och rekommendationer som 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter beslutat. Många regler har dock slagit orimligt 
hårt mot idrottsrörelsen, vilket Lidingöloppet också påpekat. Det har inte funnits någon rim och reson 
bakom principen att man enbart kunnat vara 50 personer, i skrivande stund 8 personer, på en 30 km-bana, 
när allmänheten har trängts i köpcentra och på badstränder. Under året har de större motionsloppen i 
Sverige, alla discipliner, samlats i den nybildade branschorganisationen Svenska Motionslopp. Lidingöloppet 
har deltagit aktivt i arbetet, som handlat om politiker- och myndighetskontakter, debattartiklar och inte 
minst framtagandet av ett gemensamt smittskyddsprotokoll, som innehåller principer som vi kommer att 
följa när möjligheten åter ges för att genomföra lopp. Svenska Motionslopps arbete fortsätter med 
oförtröttlig energi.  
 
Inom ramen för En Svensk Klassiker har viktigt samarbete genomförts både vad avser loppens 
genomförande, hållbarhetsfrågor och kommunikation. En förstudie kring hur motionsloppen tillsammans 
med regioner/destinationer och kommuner kan finna nya samverkansmöjligheter efter Corona har 
genomförts. Från Lidingöloppets område har Visit Stockholm och Lidingö Stad medverkat. 
 
Under året tillträdde ny ordförande (Dan Karlsson) samt ny Generalsekreterare (Cecilia Gyldén) i 
Lidingöloppet. Två ledamöter har lämnat Lidingöloppets Ledningsgrupp/Styrelse (Mia Arnhult och Mikkel 
Mördrup). En ny ledamot har tillträtt (Anna Öberg). Ledningsgruppen/Styrelsen har haft ordinarie 
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sammanträden enligt plan, i princip varannan månad. Dessutom har extraordinarie möten genomförts i det 
närmaste varannan vecka från mars till och med november.   
 
Lidingöloppet genomförde också under hösten en mycket givande strategi-workshop, vid vilken 
representanter från ägarklubbarna deltog.  
 
Hela Lidingöloppsorganisationen önskar rikta ett stort tack till arrangörsklubbarna, våra ideella funktionärer 
och övriga föreningar som tillsammans med oss, Lidingö Stad och våra partners på bästa möjliga sätt gjorde 
Lidingöloppsåret 2020 till ett minnesvärt år, trots alla svårigheter och utmaningar. 

Lidingöloppet inför 2021 
 
2021 blir ett fortsatt tufft och utmanande år för såväl löpare, Lidingöloppsorganisationen, våra ägarklubbar 
och för våra partners. Pandemin drabbar fortsatt hela vårt samhälle hårt. Exakt vilka lopp som kommer att 
kunna genomföras och på vilket sätt är osäkert. Prioriteringen är självfallet fortsatt att minska 
smittspridningen i samhället. Samtidigt visar studier från andra länder att smittspridningen vid 
motionsevenemang utomhus är extremt låg eller obefintlig. Genom att vaccinationerna av Sveriges invånare 
nu kommit igång och eftersom sommaren och hösten innebär perioder med betydligt längre smittspridning 
finns en hel del optimism när det gäller möjligheterna att genomföra lopp. 
 
Lidingöloppsorganisationen kommer även 2021 att förbereda sig för den osäkerhet som råder. Vi kommer 
behöva vara beredda på att kunna genomföra såväl fysiska som digitala lopp, och kanske också en mix. Att 
arbeta med flera parallella spår är givetvis både tidsödande och kostnadskrävande, men under rådande 
situation finns inget annat val.  
 
Det blir en fortsatt stor utmaning att hålla kostnader under strikt kontroll, att uppmuntra löpare att anmäla 
sig trots den osäkerhet som råder och att utveckla sätt att genomföra loppen på ett smittsäkert sätt. Detta 
arbete ska dessutom genomföras av en kraftigt reducerad personalgrupp och tillsammans med funktionärer 
som själva mött utmaningar i samband med pandemin. 
 
Genom att ta vara på all den erfarenhet som byggts upp genom åren, genom att vara kreativa och 
snabbfotade och ta vara på såväl de ideella som professionella krafter som verkar inom 
Lidingöloppsorganisationen kommer vi tillsammans se till att komma i mål också detta utmanande år!  
 
Lidingö i februari 2021 
 
 
Cecilia Gyldén 
Generalsekreterare 
	


