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IDROTTSARKIVEN 

 

 

Riksarkivet har ett stort antal idrottsarkiv som tillsammans ger en ovärderlig inblick i den svenska 
idrottshistorien. Idrottsarkiven består till stor del av Sveriges Riksidrottsförbunds samt specialidrotts-

förbundens arkiv, det vill säga idrottsgrenar som är anslutna till moderorganisationen Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF). Exempel på specialidrottsförbund är Svenska Fotbollförbundet och Svenska 
Handbollförbundet. I Riksarkivet finns även idrottsutredningar, bland andra Idrotts- och friluftsut-
redningen 1955, 1965 års idrottsutredning, Idrottshögskoleutredningen 1989-1990 och Proffsboxnings- 
och kampidrottsutredningen 2001-2003. En annan viktig ingång till idrottsarkiven är de idrottsledares 

arkiv som kan sökas på namn. De är ibland förtecknade ihop med något föreningsarkiv, ibland separat. 
Arkivmaterial finns bland annat efter idrottsledarna Viktor Balck och J. Sigfrid Edström. I Riksarkivet 
finns också flera idrottsarkiv från utbildningsområdet. Här finns bland annat Gymnastiska Central-
institutets (GCI) arkiv (nuvarande Idrottshögskolan) och deras samling av enskilda arkiv. Idrottsarkiven 
består dock inte bara av specialförbund utan också av arkiv med idrottsanknytning, såsom  Frilufts-
främjandets arkiv, Svenska Frisk-sportförbundets arkiv och Svenska uristföreningen. Här finns även 
Sveriges Centralförening för idrottens främjande och arkivet för Stockholms-olympiaden 1912. 
Idrottsarkiven förvaras i huvudsak i Arninge, ett fåtal förvaras i Marieberg.  
 
Hur är arkiven uppbyggda? 
Idrottsarkiven är uppbyggda efter samma mönster, efter det så kallade Allmänna arkivschemat, där 
serierna följer en struktur från serie A, Protokoll till serie Ö Övriga handlingar. Övergripande material 
och underlag till protokoll kan finnas i F-serierna, som betecknar ”Ämnes-ordnade handlingar”, till 
exempel handlingar ordnade efter projekt, tävlingar, kommittéer, kurser och utbildningar. Vissa 
specialidrottsförbund är underordnade i kommittéer, som har egna F-serier. Exempel på kommittéer i 
arkiven är Domarkommittén, Utbildnings-kommittén, Stadgekommittén och VM-kommittén. 
För att söka i arkiven är det lättast att söka i den nationella arkivdata-basen, NAD. Detta kan göras i 
forskarservice, via webben; www.nad.ra.se eller via Riksarkivets hemsida; www.riksarkivet.se  
(gå in under ”Sök i arkiven” och välj länken NAD, gå vidare till ”Arkiv” eller ”Ny sökning”).  
Det lättaste är att söka direkt på det arkiv man är intresserad av, till exempel Svenska 
Ishockeyförbundet. Då får man fram placering, aktuella år och vilka volymer som finns. 
 
Exempel på uppgifter man kan hitta idrottsarkiv: 
 

• För att söka tävlingsresultat kan det vara lättast att först gå igenom den egna tidningen som 
många av specialförbund ger ut. I den finns oftast resultat, namn och information om var och när 
en tävling ägde rum. 

• För att ta reda på när en förening bildades är det lättast att söka i Riksidrottsförbundets arkiv och 
dess olika register över föreningar. Gäller det en förening från början av 1900-talet kan 
Riksidrottsförbundets tidiga verksamhetsberättelser vara till hjälp då de innehåller information 
om nybildade och invalda föreningar. I verksamhetsberättelsen kan man ofta hitta information 
om vilka föreningar som har blivit invalda och vilka som avgått under året. Här kan viss 
information om namnbyte finnas.  

• För att söka information om när ett namnbyte ägde rum kan man också använda sig av 
Riksidrottsförbundets arkiv del 2. Där finns en serie om namnändring och sammanslagning när 
det gäller föreningar för åren 1971-2003. 

• Fotografier saknas ofta i specialidrottsförbundens arkiv. I stället  
kan man hitta foton i den egna tidningen eller i Riksidrottsför-bundets arkiv, se serie K, 
Fotografier. Riksidrottsförbundets arkiv har ett stort antal fotografier sorterade efter namn eller 
idrott. Här kan kända idrottsmän från den egna klubben hittas.  



 
 
Dessa specialidrottsförbunds arkiv finns i Riksarkivet: 
 
Svenska Badmintonförbundet, Svenska Base- och Softbollförbundet, Svenska Basketbollförbundet, 
Svenska Bilsportförbundet, Svenska Bordtennisförbundet, Svenska Bouleförbundet, Svenska Boxnings-
förbundet, Svenska Brottningsförbundet, Svenska Budoförbundet, Svenska Bågskytteförbundet, 
Svenska Castingförbundet, Svenska Curlingförbundet, Svenska Cykelförbundet, Svenska Danssport- 
förbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Fäktförbundet, Svenska 
Golfförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Gång- och vandrarförbundet, Svenska 
Handbollförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska 
Judoförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Svenska Korpora-
tionsidrottsförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Racerbåtförbundet, Svenska 
Roddförbundet, Svenska Rugbyförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska 
Skolidrottsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Sportdykarförbundet, Svenska Sportskytte-
förbundet, Svenska Squashförbundet, Svenska Varpaförbundet, Svenska Vattenskidförbundet, Sveriges 
Dövas Idrottsförbund. 
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