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Inledning

Ett nytt drillår har passerat, jag önskar jag hade kunnat skriva ett härligt drillår som jag brukar göra 
men tyvärr blev det inte så under 2020.
Pandemi med Covid -19 slog till under början av året och vi, precis som andra idrotter och förbund,
fick ställa in vår verksamhet under resten av året. Jag har aldrig skrivit pandemi och Covid -19 så 
många gånger på samma gång som i denna verksamhetsberättelse.

Jag tänker inte skriva det ordet mer nu utan nu vill och måste vi blicka framåt inför den öppning som 
kommer att komma. Vi kommer att starta vår verksamhet igen, aktiva kommer att komma ut på golvet 
och tävla, aktiva kommer att komma ut på gator och torg och uppträda, föräldrar kommer att kunna 
heja fram sina föreningar och hjälpa till, utbildningar kommer att äga rum mm mm.
Vi måste bara hålla ut och förbereda oss för när vi väl sätter igång kommer vi att göra det med full 

Helsingborg Mars 2021
SVENSKA DRILLFÖRBUNDET

Amelie Nilsson
Ordförande
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Styrelsen: Styrelsen har haft 15 protokollförda möten, inklusive årsmöte och konstituerande 
möte. Samarbetet i styrelsen har varit väldigt gott. Tyvärr kunde av naturliga skäl ingen fysisk 
träff hållas under 2020. Styrelsen har haft nära samarbete med SvGF under detta år av 
pandemi och vi har tillsammans med våra kommittéer försökt att arbeta framåt så gott det går.

TK: TK har under året bestått av följande medlemmar: Tina Bild, Jenny Persson, Carina 

Svensson, Karin Persson och Ann Sörensen
Vi har under året haft 12 st telefonmöten. 

vintermöte i Italien i januari och har tagit del av de 
regeländringar som sker inom WBTF.
Under året som gick startade vi upp Aktivas kommitté, uppdaterade vårt regelverk och 
genomförde ett läger för potentiella starter till EC/VM. 
TK:s plan under våren var att utse ett landslag som skulle få åka på VM i Italien och utse 
starter som skulle få representera Sverige på EC i Spanien. Men då säsongen fick ett abrupt 
slut med tanke på Covid -19 så ställdes hela vår tävlingssäsong in. WBTF beslutade också att 
ställa in alla internationella tävlingar och förflytta dem till 2021. Under hösten var vår 
förhoppning att miniorernas säsong skulle få köra igång men tyvärr så förvärrades situationen 
i landet igen så all form av tävlingsverksamhet fick återigen sättas på paus.
Under 2021 hoppas vi att vår svenska tävlingssäsong kan komma tillbaka till normala former 
någon gång under året. Vi hoppas också att så småningom även kan genomföra 
internationella tävlingar även om det i dagsläget inte är aktuellt under 2021.
När detta sker kommer TK att plocka ut ett landslag till VM samt starter till EC och försöka 
genomföra de läger som behövs för inför dessa tävlingar.

DK: DK har 2020 bestått av Erica Dahlberg, Tina Bild, Jenny Persson, Amelie Nilsson
DK (Domarkommittén) har haft 1st möte, därefter stängdes tävlingssäsongen ner på grund av 
Covid-19.
Inför denna säsong utvärderade vi de frågor som uppkom under föregående säsong och DK 
hade som plan att gå igenom uppdaterade regeländringar.
2020 blev tyvärr obeskrivligt kort och resulterade i 2 mixed och 2st kvaltävlingar. 
Vi såg fram mot en uppstart efter sommaren där vi hade fått in ett stort antal miniortävlingar 
men tyvärr fick vi även här se oss besegrade av Covid-19.
Aktiva domare under denna säsong har varit Erica Dahlberg, Jenny Persson, Carina Svensson, 
Amelie Nilsson och Tina Bild som har dömt minior/junior/senior.
Våra nya domare som ingår i vårt domarteam och som dömt miniorer har varit:
Ann Sörensen, Alice Petersson, Erica Grebner, Louise Borg, Miranda Rampe, Sara Persson och 
Tove Hallenberg.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Vår plan var att ha en uppdateringshelg men även denna uteblev redan på planeringsstadiet på 
grund av Covid-19. Vi hade även som mål att få in shortprogram under de tävlingar där det 
fanns utrymme. 
DK hade under 2019 löpande dialog med TK när det gäller att jobba vidare med utvecklingen 
av inlärning av shortprogram för att utveckla våra utövare i denna gren och hade det som plan 
även under säsong 2020. Detta kommer vi att sträva mot 2021.
Vi i DK ser fram mot ett 2021 där vi hoppas att vi någon gång under året kommer att kunna 
öppna upp en tävlingssäsong med full kraft och i normala former så vi återigen får döma våra 
atleter från hela Sverige.

KUB: Under 2020 har Kurs- och Utbildningskommittén (KUB) haft 11 st onlinemöten, samt 3 
gemensamma onlinemöten med TK. Under året planerades det för en Kick off vilken faktiskt 
kunde genomföras i enlighet med alla, då rådande, restriktioner i Lundbyhallarna i Borås 
helgen 17-18 oktober. Över 100 drillare från 11 olika föreningar deltog. Drillarna inspirerades 
och instruerades i trix, contacts, rolls och i koreografier på olika träningspass fördelade över 
helgen. Nytt för i år var att 8 svenska aktiva seniorer var instruktörer, istället för 
internationella som tidigare år. KUB är väldigt nöjda med både upplägg och genomförande av 
kickoffen, och glada över den positiva respons som evenemanget fick! Instruktörsutbildning 
BAS kunde tyvärr inte genomföras under 2020. Istället har KUB gått igenom kursmaterial 
med målet att förbättra och bredda innehållet i kommande utbildningar - ett arbete som 
fortsätter 2021. 
Under kommande år 2021 planerar KUB att arrangera en Kick off och minst en 
instruktörsutbildning BAS. KUB planerar att hålla sig uppdaterade för mer information kring 
den nya internationella instruktörsutbildningen från WBTF. Vi planerar även att under 2021 
se över hur kurs- och utbildningsverksamheten inom drillförbundet kan utvecklas och 
breddas.

MK: MK har jobbat mycket med att kontakta våra marschföreningar ute i landet även under 
2020 och berätta för dem om SDF. Många goda kontakter har skapats vilket också har lett till 
nya föreningar i vårt förbund. 
MK hade som ambition att den 30 maj 2020 arrangera vårt första SM i marschdrill i 
Billesholm. Tyvärr blev detta inställt pga. av rådande pandemi Covid -19.
Under 2021 har vi också ett nytt SM i marschdrill inplanerat 29 maj, dock osäkert i dagsläget 
om detta blir genomförbart pga. rådande dagsläge med Covid -19

TÄK: Tävlingskommittén har under 2020 haft 3 st fysiska möten och 4 telefonmöten, samt att 
vi har löpande dialog via Messenger med frågor som dyker upp t ex via mail. 
År 2020 blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. De fyra första tävlingarna på året 
genomfördes där vi var behjälpliga vid frågor och vi agerade som mentor till de föreningar 
som önskade. Tyvärr så blev resten av årets planerade tävlinger för miniorer, juniorer och 
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seniorer inställda på grund av Covid-19. Vi har under året fortsatt vara behjälpliga vid frågor 
som kommer från föreningar till vår mail. 
Under året jobbade vi vidare med att utveckla och jobbade fram riktlinjer kring 
vandringspriser. Vi har fortsatt uppdatera checklistan inför tävlingar. Vi har jobbat vidare 
gällande GDPR samt upplysa om Pensum försäkringar till föreningar och aktiva som ju är av 
avgörande om aktiva ska kunna tävla. 
Vi har omfördelat jobbet i kommittén och nu ser vi fram emot 2021 där vi hoppas att 
tävlingarna så småningom kommer igång igen. 

AK: TK gav Sara Persson, Helsingborg, i uppdrag att sätta ihop en kommitté för de aktiva 
(Aktivas kommitté) och vara sammankallande för denna. AK har under året haft 2 möten. 
Då tävlingssäsongen inte blev som vi hade tänkt oss kunde sammankallande inte kalla till ett 
fysiskt möte utan fick kalla till onlinemöten. Till dessa blev alla föreningar inom förbundet 
kallade både föreningar som håller på med tävingsdrill och dem som håller på med 
marschdrill. Varje förening fick bidra med 2 aktiva. Vi hade vårt första möte i maj och sedan 
ett till i september. Planen med kommittén är att skapa en naturlig länk mellan de aktiva och 
förbundet vilket vi så smått börjat med under året. 
Till nästa år så ska vi sätta ihop en arbetsgrupp inom kommittén med aktiva i olika åldrar, från 
olika föreningar samt olika delar i landet. Vi hoppas även kunna ha en fysisk träff under 2021. 

Verksamhet 2020

SDF, Svenska Drillförbundet, har under verksamhetsåret 2020 bedrivit drillverksamhet och 
samordnat denna sport och dess föreningar i Sverige. Under året har vi haft 22 till förbundet 
anslutna föreningar. Merparten av våra medlemmar har dessutom varit medlemmar i Svenska 
Gymnastikförbundet.

Vi har under året haft fortsatt fokus på att bygga upp vår kommunikation inom hela förbundet. 
Vi fortsätter med att jobba med organiserad kommunikation via sociala medier hemsida,
Facebook och Instagram, där vill vi hålla våra föreningar uppdaterade om vad som är på gång 
och vad

Vi har fortsatt vårt så viktiga samarbete med SvGF, Svenska Gynmastikförbundet. De har 
som vanligt varit mycket behjälpliga vid frågor som vi har och är en väldigt bra föregångsbild 
att studera och ta efter hur de utformar sitt stora förbund.

Vi har även detta året jobbat aktivt tillsammans med våra kommittéer och tillsatt ännu en 
kommitté genom Aktivas kommitté. Våra kommittéer besitter väldigt mycket kunskap 
tillsammans inom vår sport och dess utveckling. Denna kunskap är det väldigt viktigt att vi tar 
tillvara på för att kunna dela med oss till våra föreningar och dess aktiva runt om i landet.

Tyvärr har vår sport och vårt förbund precis som alla annan idrott och förbund drabbats hårt 
av Covid -19 med inställda tävlingar, kvaltävlingar SM i tävlingsdrill och marschdrill. Vi kan 
bara hoppas att vi någon gång under 2021 kommer att kunna sätta igång vår verksamhet igen.
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Internationellt, WBTF

Sverige har deltagit med representant på både styrelse- och tekniska möten anordnade av 
WBTF och WBTF European Commission under 2020. Vintermöte hann hållas fysiskt i Italien 
innan lock down pga Covis -19 och resten digitalt under året som gått.

Internationellt jobbar WBTF (World Baton Twirling Federation) tillsammans med WFNBTA 
(World Federation of National Baton Twirling Association) fortsatt med att försöka 
sammanföra två stora drillförbund till att kallas IBTF (International Baton Twirling 
Federation). Många frågor, policies, regler, reglemente måste sammanföras vilket är ett 
mycket stort arbete av två så stora världsförbund som länge haft sina egna villkor och 
policies. Mål var från början att den första stora tävling under IBTF:s flagg skulle gå av 
stapeln 2021 i Liverpool. Detta är just nu framskjutet till 2023 pga. rådande pandemi plats är i 
dagsläget oklart.

WBTF jobbar även aktivt med att försöka få ihop tillräckligt med medlemsländer för att 
kunna ansöka om medlemskap i GAISF (Global Association of International Sports 
Federation) f.d Sport Accord. GAISF är en paraplyorganisation för alla (både Olympiska och
icke Olympiska) internationella stora sportförbund samt även organisatör för internationella 
sportevents. Med sin stora kunskap och expertis bidrar de till att hjälpa med anti-doping, 
integritet samt socialt ansvarstagande för att skapa ett välfungerande förbund. Syftet är att så 
småningom försöka få drillsport erkänd som sport av IOC (International Olympic 
Committée).

Tävlingsverksamhet Nationellt:

Under året 2020 kunde vi inom vår nationella verksamhet pga. pandemin enbart arrangera och 
genomföra 4st tävlingar: Bjuvsdrillen i Ängelholm, arrangör Bjuv/Helsingborg 
Drillsportförening - Mixed Twirl i Staffanstorp arrangör Staffanstorps Sportdrills IF -
Forumdrillen i Örkelljunga, arrangör Örkelljunga Drill - samt Kalmardrillen i Kalmar 
arrangör Kalmar gymnastikförening Drill.
Inställda tävlingar blev tyvärr: Västgötadrillen och Östgötadrillen i mars, Smålandsdrillen i 
april, SM i tävlingsdrill samt SM i marschdrill i maj. Vi fick även ställa in Miniortävlingar 
under hösten i Linköping, Staffanstorp, Bjuv och Nybro.

Vi tackar de arrangerande föreningar som kunde utföra tävlingar för väl utformade tävlingar 
2020 och hoppas på att vi snart kan se fram emot en hel tävlingssäsong igen.
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Tävlingsverksamhet Internationellt:

För Sverige liksom för övriga medlemsländer i WBTF blev det tyvärr inga internationella 
tävlingar 2020 pga. rådande Pandemi.

Nu måste vi bara blicka framåt och hålla ut och se fram emot den glädjen inom vår 
drillsport som kommer att bli när vi väl får lov att komma igång igen!

Underskrifter:

Amelie Nilsson (Ordf.) Niklas Strid (Vice Ordf.)

Ulrica Håkansson (Kassör) Thomas Ejdemyr (Ledamot)

Pia Grebner (sekreterare)
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Till föreningsstämman i Svenska Drillförbundet, org. nr 802438-5588

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Drillförbundet för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Drillförbundet för år 2020 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust samt förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med stadgarna.

Helsingborg 2021-03-30

KPMG AB

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor
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ANALYSMODELLEN INFÖR REVISIONSBERÄTTELSENS AVGIVANDE

Svenska Drillförbundet 2020

Eventuella väsentliga oberoende och etikfrågeställningar/problem och deras hantering 

ANALYSMODELLEN – Ansvarig revisors prövning enligt analysmodellen innan avgivande av revisionsberättelse

Samtliga uppdrag som genomförts för klienten har beaktas vid nedanstående bedömning                        

Underlag som visar genomförda uppdrag biläggs (t ex från Kundsök) obs, inte bara egna uppdrag            
Ref

Ansvarig revisors bedömning mot bakgrund av samtliga uppdrag under revisionsuppdragets genomförande

Nya omständigheter som föranleder ny prövning har inte framkommit                                                         

Nya omständigheter har framkommit varvid ny prövning genomförts (ny Analysmodell ifylls)            
Ref

Slutsats

Inget hinder rörande oberoendet har framkommit inför avgivande av revisionsberättelse                          

Hot mot oberoendet har identifierats, kontakta stab Legal Support                                                              
Ref

Ansvarig revisor

Underskrift

Daniel Larsson

Anställningsnummer 7921
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