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Parasportförbundet och Sarah Sjöström var mest framgångsrika i
Idrottssverige
2017 var ett succéår för svensk idrott sett till antalet internationella pallplatser. Mest
framgångsrika idrottsförbund var Parasportförbundet – medan Sarah Sjöström kammade
hem förstaplatsen bland idrottare. Det visar Prispallen som sammanställer samtliga
internationella pallplatser.
När Prispallen sammanställer idrottsåret 2017 kan simmerskan Sarah Sjöström (8 individuella
pallplatser) och Parasportförbundet (46 pallplatser) titulera sig som mest framgångsrika. Under
2017 tog de Riksidrottsanslutna förbunden sammanlagt 412 internationella medaljer, en rejäl
ökning jämfört med 2016 då antalet medaljer var 365 stycken. Varje pallplats belönas med 10 000
kronor av Svenska Spel, pengar som öronmärks till förbundens ungdomsverksamhet som
idrottaren eller laget representerar.
– Ungdomsidrotten är väldigt viktig för Svenska Spel. Det är därför extra kul att 2017 års sportsliga
framgång leder till mer pengar där de verkligen behövs. Genom vår sponsring av ungdoms- och
breddidrotten kan vi skapa förutsättningar så att fler kommer i rörelse samtidigt som vi får en
konkurrenskraftig elit, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef på Svenska Spel.
Parasportförbundets 46 pallplatser gör idrottsförbundet till mest framgångsrikt under 2017. Utöver
ett fantastiskt sportsligt resultat leder bedriften till 460 000 kronor från Svenska Spel. På andra- och
tredjeplats hamnar Budo & kampsportsförbundet och Styrkelyftsförbundet med sina 44 respektive
35 pallplatser.
– Pengarna från Prispallen betyder otroligt mycket! Vi kommer att använda de för att engagera fler
unga personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och utvecklingsstörning i idrotten, säger
Johan Strid, generalsekreterare på Parasportförbundet.
Pengarna delas ut på Idrottsgalan den 15 januari.
Fem i topp förbund:
Parasportförbundet 46 pallplatser
Budo & Kampsportsförbundet 44
Styrkelyftförbundet 35
Frisbeeförbundet 28
Orienteringsförbundet 24
Fem i topp individuella idrottare:
Sarah Sjöström, simning 8 pallplatser
Tove Alexandersson, orientering 7
Niloofar Mosavar Rahami, frisbeesport 7
Pernilla Lindberg, simning (parasport) 5
Herrlandslaget viltmål, skyttesport 4
Om Prispallen:
Prispallen är en samlingsplats för svenska internationella idrottsprestationer. På Prispallen.se
registreras samtliga första-, andra- och tredjeplatser i större internationella mästerskap
(pallplatser)*. Prispallen är ett samarbete mellan Leroy Media, producent av Svenska

Idrottsgalan, och Svenska Spel. För mer information, besök prispallen.se eller ladda ner
Prispallen-appen i Appstore alt på Google Play.
*Kriterier för Prispallen
– Endast idrotter inom förbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.
– Endast seniortävlingar.
– VM, EM, OS, Paralympics, Deaflympics, X-games, World Cup (som ersätter VM), Grand Slam
(tennis), Major (golf).
– Endast pallplatser i totalsammanhanget (ej deltävlingar) i idrotter med EM-/VM-serier.
Kriterierna kan komma att ändras över tid.

