
 

 

IO-stipendier Göteborg 
 

En av hörnpelarna i IDROTTS-ORDENS verksamhet är utdelande av Ordens 

Ungdoms- och Ledarstipendier. 

 

Beslutet om Ungdomstipendier togs och delades ut första gången 1964 i 

samband med att Idrotts-Orden kunde fira dess 70-åriga verksamhetsår. 

 

Som beskrivits på annan plats i denna jubileumsskrift så utdelas 

Ungdomstipendier till lovande ungdomar och framstående ledare inom sina 

idrotter.  

 

Den första Ungdomsstipendiaten var simmerskan Ann-Charlotte Lilja 1964. 

Totalt har 158 Ungdomstipendier utdelats under åren 1964 – 2018. 

 

IO´s-Ledarstipendier utdelades första gången 1982 till Marianne Weinås, S02 

och tränare inom simhopp. 

Totalt har under åren 1982 – 2018 utdelats 36 Ledarstipendier till framstående 

ledare inom idrotten.   

 

Många är de Ungdomsstipendiatersom under de gångna åren rönt stora 

framgångar såväl nationellt som internationellt.  

 

Kanske kan följande slutsummering göras 

att den ”senaste Ungdomsstipendiaten” som nått internationella framgångar är 

2016 års stipendiat Andreas Kramer, Sävedalens AIK, som blev silvermedaljör 

på 800 m vid Friidrotts-EM i Berlin 2018 

 

att den ”senaste Medaljören” av Idrotts-Ordens Ungdomsstipendiater som nått 

internationell framgång är 2010 års stipendiat Mathias Karlsson (numera Falk), 

då tävlande för BTK Warta, som blev silvermedaljör vid Bordtennis-VM i 

Budapest 2019. 
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Sammanställning över idrotter 

Här följer sammanställningar över vilka idrotter som premierats i samband med 

utdelande av Idrotts-Ordens Ungdoms- och Ledarstipendier. 

Inom (   ) anges antal gånger som respektive idrott premierats. 

Nedanstående redovisningar är hämtade från de separata sammanställningarna 

över Ungdoms- och Ledarstipendiater som finns redovisade på annan plats. 

Nedanstående redovisning avser utdelade stipendier till och med år 2018. 

 

Ungdomstipendier 

 

Totalt har 35 idrotter premierats med Ungdomstipendier enligt följande: 

Badminton (5), Bandy (1), Basket (2), Biljard (1), Bordtennis (4), Boxning (2), 

Boule (1), Bowling (2), Brottning (5), Bågskytte (5), Cykel (5), Fotboll (8), 

Friidrott(32), Fäktning (5), Golf (1), Gymnastik (7), Gång (1), Handboll (1), 

Handikappidrott (11), Innebandy (1), Judo (2), Kanot (2), Konstsim (1), 

Konståkning (1), Landhockey (1), Orientering (5), Ridsport (2), Rodd (5), 

Segling (11), Simning (19), Skidor (2), Skridsko (3), Speedway (1), Tennis (6), 

Tao Teak Kwendo (1)  

 

 

Ledarstipendier 

 

Totalt har 18 idrotter och doping premierats med Ledastipendier enligt följande: 

Bandy (1), Bangolf (1), Basket (1), Boxning (1), Brottning (2), Cykel (2),  

Doping (1), Fotboll (3), Friidrott (4), Frisbee (1), Fäktning (1), Handboll (5), 

Handikappidrott (5), Innebandy (1), Judo (1), Konstsim (1), Orientering (1), 

Simning (3)  

 


