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Under Victoriadagarna
gör vi hela Sverige till Öland
Under Victoriadagarna samlas det in
medel till Kronprinsessan Victorias
fond och vanligtvis förvandlas Öland
till en mötesplats som inspirerar till
fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. Aktiviteter för barn och familj
blandas med föreläsningar, utställningar och nätverksträffar.
I år kommer firandet av Kronprinsessan Victoria inte kunna göras gemensamt på samma fysiska plats, men det
är också vår enda begränsning. Tillsammans visar vi att vi bryr oss om
varandra genom att inte mötas. Vi får
därför hitta nya vägar att bevara våra
relationer och traditioner. Var en del
av gemenskapen över hela vårt avlånga land, inte bara på vår avlånga ö.
Ta del av Victoriakonserten och hyllningarna framför tv:n den 14 juli, och
framför allt, gör oss sällskap i Victorialoppet 10-15 juli. Spring, vandra eller cykla där det passar dig bäst och bidra till Kronprinsessan Victorias
fond.

Öland

Foto: Pressbild

Tillsammans rör vi på oss för en god
sak och för att fortsätta en tradition
eller skapa en ny. Tillsammans gör vi
hela Sverige till Öland för ett par dagar.
Välkommen, var du än är.
Stephan Rimér
vd Victoriadagarna

Stort tack till våra samarbetspartner:
ÖLAND

Var en del av gemenskapen
Hur genomför du Victorialoppet 2020?
Tagga dina bilder och filmer med #victorialoppet på sociala medier.
Hur firar du Kronprinsessan Victorias födelsedag den 14 juli?
Tagga dina bilder och filmer med #victoriadagarna på sociala medier. Bästa firandet vinner en signerad tröja av Victoriapristagaren Armand Duplantis.
@victoriadagarna

Under Victoriadagarna
gör vi hela Sverige
Under Victoriadagarna
gör vitill Öland.
Anmäl dig till Victorialoppet.

hela Sverige till Öland.
Anmäl dig till Victorialoppet.

Gör oss sällskap i det virtuella Victorialoppet 10–15 juli. Spring, vandra eller
cykla där det passar dig bäst och bidra till Kronprinsessan Victorias fond.
Anmäl
digvirtuella
på victorialoppet.se
Gör oss sällskap
i det
Victorialoppet 10–15 juli.

Spring, vandra eller cykla där det passar dig bäst och
bidra till Kronprinsessan Victorias fond.
Anmäl dig på victorialoppet.se

facebook.com/victoriadagen

Slottsporten Victoriakonsertens
nya spelplats
I år genomförs Victoriakonserten som en renodlad tv-produktion inne på Borgholms Slott, men evenemangets nya spelplats och framtid är utanför slottsmurarna.
En av årets stora nyheter var att Victoriakonserten, efter över 40 år på Borgholms Idrottsplats, har fått en ny spelplats vid namn Slottsporten utanför
Borgholms Slotts nordöstra torn. Med
utsikt från Alvarskanten, över Borgholms hamn och Kalmarsund, skapar
den unika spelplatsen upplevelser för
såväl konsertbesökare som tv-tittare.
Slottsporten ger dessutom möjlighet
för fler personer att delta i folkfesten,
och fyller kraven för ett evenemang i
tiden med historiska anor och kunglig
glans.
Tanken var att inviga den nya spel-

platsen i år, men detta kommer nu ske
i samband med Victoriakonserten
2021. Årets evenemang, som arrangeras utan betalande publik och blir en
renodlad tv-produktion, kommer istället att genomföras i en av salarna på
Borgholms Slott. Istället för att vara
på plats kan ni uppleva årets konsert
med tv-programmet ”Grattis kronprinsessan” som sänds efter ”Allsång
på Skansen” den 14 juli klockan 21:00
på SVT1 och SVT Play.
Victoriadagarna ser fram emot att
kunna välkomna publik och samarbetspartners till Slottsporten 2021.

Intervjuer och texter: Pierre Eklund • Produktion: Gota Media AB
Upplaga: 50.000 ex. • Ansvarig utgivare: Stephan Rimér
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Så firas Victoriadagarna 2020
Många tillställningar har fått ställa in den här sommaren, men Victoriadagarna genomförs om än i modifierad form. Vanligtvis förvandlas Öland till en mötesplats som inspirerar till fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, ett tema som fortsätter även i år.
Victoriadagarna, som är en av Sveriges
mest traditionsfyllda och välkända evenemang, har under hösten, vintern och
början av våren lagt mycket tid och resurser på att utveckla evenemanget.
– Vi har skapat förutsättningar för Victoriadagarna att fortsätta vara av stort nationellt intresse och samtidigt vara en
stark och uppskattad mötesplats lokalt.
Bland annat har vi lanserat en ny spelplats för Victoriakonserten vid Borgholms Slott och skapat nya spännande
möjligheter för samarbetspartners, förklarar Stephan Rimér, vd för Victoriadagarna.

hålla framträdanden av framstående artister, utdelning av Victoriapriset och insamling till Kronprinsessan Victorias
fond, men till skillnad från tidigare år
sker årets firande på Borgholms slott och
utan betalande publik.
– Vi vet att det är väldigt många som uppskattar och tycker att firandet av Victoria
är viktigt, och därför känns det bra att
kunna genomföra en tv-sänd konsert
trots dessa svåra tider. Det är såklart tråkigt att inte kunna ta emot vår fantastiska
publik som betyder mycket för oss och
kronprinsessan, men förhoppningsvis
ses vi nästa år igen.

I mitten av mars fick planerna ändras efter rådande omständigheter och sedan
dess har Victoriadagarnas fokus legat på
åtgärder och anpassningar för att kunna
genomföras på ett tryggt och säkert sätt
för alla inblandade. Huvudnumret är precis som tidigare den tv-sända Victoriakonserten den 14 juli, då Kronprinsessan
Victoria hyllas på sin födelsedag.
– Konserten kommer som vanligt inne-

Arbetet med Victoriadagarna 2020 har
föranlett många nya tankar och idéer som
på både kort och lång sikt utvecklar evenemanget. Victorialoppet kommer exempelvis genomföras under flera dagar och
det kommer vara möjligt att springa,
vandra eller cykla var som helst i Sverige.
– Vanligtvis är Victorialoppet en folkfest i
Borgholm som avslutar Victoriadagarna
den 15 juli, men i år har vi fått tänka om.

Victoriadagarna kommer även att genomföra en förenklad upplaga av den traditionsenliga Victoriagolfen den 13 juli. Däremot så utgår den populära aktiviteten
Move For Fun på Ekerum Resort Öland.
Vid Move For Fun, som förra året gästades
av Prins Daniel, har tusentals barn, ungdomar och vuxna fått möjlighet att titta
på idrott, prova på idrott och vara en del
av en välkomnande idrottsmiljö fylld av
rörelseglädje.
– Move For Fun har blivit en stor folkfest
och vi ser fram emot att det återkommer
nästa år. Slutligen vill jag passa på att utrycka min tacksamhet för det stöd som vi
har känt från regionen och till alla de samarbetspartners som trots svåra tider visat
vilja att bidra till Victoriadagarnas fortsatta utveckling, säger Stephan Rimér.
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IFK Borgholm har gjort ett fantastiskt
jobb med att anpassa och utveckla årets
lopp för att undvika större folksamlingar
och samtidigt göra det tillgängligt för fler
att delta, säger Stephan Rimér.
– Vi tror att det är många som vill vara
med och springa, vandra eller cykla, och
bidra till Kronprinsessan Victorias fond,
och med det här nya upplägget ges alla
som vill möjlighet att delta.

Victorialoppet

juli

Foto: Marie Alvhagen

14
Victoriagolfen

juli

Victoriakonserten

Bli en del av den 40:e upplagan av Victorialoppet, hela Sverige cykel- och löparfest.
Anmäl dig redan idag på victorialoppet.se.

Traditionella Victoriagolfen innehåller en
ny golfutmaning i år.

I år kan du se hela konserten ledd av Yvette
Hermundstad på SVT 1 klockan 21:00 eller
på SVT Play.

Foto: IFK Borgholm/Victorialoppet

Foto: Ekerum Resort Öland

Foto: Stina Stjernkvist/SVT
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Anmäl dig redan idag!

Var en del av den 40:e upplagan av
Victorialoppet - hela Sveriges cykel- och löparfest - och anmäl dig
redan idag på victorialoppet.se.
Tagga dina bilder och filmer med
#victorialoppet på sociala medier.

Anmälan1
2x178_Barometern_DP.indd

till Victorialoppet är gratis
för barn under 16 år och kostar 300
kronor för vuxna, varav en del av
överskottet tillfaller Kronprinsessan
Victorias fond som arbetar för en aktiv fritid för barn och ungdomar i Sverige med funktionsnedsättning.
Vid anmälan välj löpning/vandring
eller cykel, samt distans:
Löpning/vandring:
2 km, 4 km eller 9 km
Cykel: 20 km, 40 km eller 90 km
Alla deltagare får en funktionsscarf
hemskickad efter genomfört lopp.
För mer information om Victorialoppet, se victorialoppet.se
Genomför loppet var som helst och
när som helst mellan 10-15 juli till
förmån för Kronprinsessans Victorias Fond.

K R O N P R I N S E S S A N

VICTORIAS FOND
20 ÅR

Tips på platser för genomförande
av Victorialoppet
Under Victorialoppet 2020 genomför
deltagarna loppen på egen hand och
det finns ingen arrangör som ansvarar för säkerheten. Här kommer tips
på platser på Öland där du kan genomföra Victorialoppet 10-15 juli.
Borgholm: De vanliga tävlingssträckorna 9,0, 4,0 och 2,0 kilometer
är snitslade. 2,0 och 4,0 kilometer har
starten i anslutning till Borgholms IP,
och 9-kilometern har start vid Ölands
Gymnasium på Köpmangatan.
Färjestaden: I Färjestaden finns ett
elbelyst spår på 927 meter intill Grövleplan på Industriområdet. Här finns
också ett längre spår som mäter 900
meter (markerat med blå pinnar)
utan belysning. Hela sträckan är 1827
meter.

Foto: IFK Borgholm/Victorialoppet

Cykla, vandra eller spring till förmån för
Kronprinssesan Victorias Fond
2020-06-15 12:19

I 39 år har löparentusiaster från hela landet samlats på Öland för att delta i folkfesten
Victorialoppet, men i år - för första gången någonsin – är det DU själv som bestämmer
var loppet ska gå. 2020 är det möjligt att springa, vandra eller cykla Victorialoppets
olika distanser var som helst i Sverige. Välkomna till hela Sveriges cykel- och löparfest
till förmån för Kronprinsessan Victorias Fond.
Victorialoppet, som är en viktig del av
Victoriadagarna, är vanligtvis en folkfest
som fyller Borgholms gator med glada
löparentusiaster och åskådare från hela
landet. I år har Victorialoppets arrangörer IFK Borgholm tillsammans med
Victoriadagarna utvecklat evenemanget
för att undvika större folksamlingar och
samtidigt göra loppet tillgängligt för alla
som vill delta. Istället för att komma till
Borgholm den 15 juli kan deltagarna
springa, vandra eller cykla Victorialoppets olika distanser på valfri plats mellan
10 och 15 juli.
– Valet stod mellan att skjuta fram loppet
till hösten eller ta fram ett nytt koncept,
och eftersom vi inte vet om läget är bättre i höst valde vi denna unika lösning.
Det känns fantastiskt spännande att
kunna erbjuda något nytt. Victorialoppet har alltid varit en folkfest, och nu blir
vi hela Sveriges cykel-, vandring- och löparfest, berättar Susanne Bredesjö Budge, ordförande i IFK Borgholm.
– En del av anmälningsavgiften tillfaller
Kronprinsessan Victorias fond, som arbetar för en aktiv fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, och
nu kan du alltså, oavsett var du befinner
dig, vara en del av loppet och stötta fondens fina arbete.
Alla som vill delta i Victorialoppet 2020
ska anmäla sig på victorialoppet.se där
man i samband med registrering laddar
ner RaceONE-applikationen på sin
smartphone. Deltagarna startar sitt lopp
med hjälp av RaceONE-appen som också
talar om när vald distans är uppnådd. Är
du tvungen att avbryta ditt lopp eller av
någon anledning vill göra om det finns

det möjlighet att ta bort resultatet och
börja om på nytt.
– Eftersom loppen genomförs i olika miljöer, en del har många uppförsbackar
medan andra inte har någon backe alls,
kommer vi inte räkna resultaten i år. Du
tävlar helt mot dig själv eller varför inte
mot familj och vänner som kan springa
samma sträcka.
– Du kan också utmana dig själv och genomföra Victorialoppets Klassiker, det
vill säga alla sex distanser på de sex dagar som det är möjligt att genomföra distanserna.
För alla som vill springa de vanliga tävlingssträckorna i Borgholm kommer IFK
Borgholm som vanligt snitsla sträckorna, men det kommer inte finnas några
funktionärer eller trafikvakter på plats.
Ytterligare en nyhet för i år är att Victorialoppet har tre distanser för cykel, vilket
aldrig har funnits tidigare.
– Det känns kul att kunna introducera en
ny sport i år, och cykel är ett bra sätt att
röra på sig. Nu genomför varje cyklist sitt
lopp i egen regi, men det vore intressant
om det finns en cykelförening som är intresserad av att erbjuda cykellopp i framtiden. Cykling ligger också helt i linje
med Victoriadagarnas önskan att inspirera till en hälsosam och aktiv livsstil.
För IFK Borgholm, som är en breddidrottsförening med främst fokus på
barn- och ungdomsfotboll, är Victorialoppet och arbetet kring Victoriakonserten en viktig inkomstkälla, inte minst i
denna tid. Intäkterna från evenemangen
täcker kostnader för till exempel utrustning och cupavgifter för pojk- och flick-

lag, och kostnader för underhåll av
idrottsplatsen.
– Ekonomin är en viktig aspekt, men
Victorialoppet betyder även mycket för
våra medlemmar i form av stolthet och
tradition. Alla vi som arbetar ideellt år
efter år har väldigt kul tillsammans och
skapar något som alla i föreningen är
stolta över.
Eftersom Victorialoppet startade för exakt 40 år sedan var tanken att årets evenemang skulle bli ett stort jubileum,
men firandet har nu skjutits fram till
2021 då Victorialoppets vanliga tävlingslopp är tänkt att vara tillbaka om läget
tillåter.
– Då blir det extra buller och bång. Victorialoppets popularitet bland löpare över
hela Sverige ligger i traditionen och folkfesten, där invånarna i Borgholm går
man ur huse och hejar på längs vägen.
Om allt går som det är tänkt i år ser jag
däremot inga hinder till att vi ska kunna
fortsätta med årets koncept även nästa
år och få med hela Sverige i Victorialoppet, säger Susanne Bredesjö Budge.

Susanne Bredesjö Budge, ordförande i IFK
Borgholm. Foto: Privat

Mörbylånga: I Mörbylånga finns ett
elbelyst motionsspår, 976 meter, beläget öster om Sockerbruksområdet.

Varför vill du genomföra Victorialoppet 2020?

Ölands nya cykelrutter: Öland har
ett stort utbud av cykelrutter med
vacker omgivning. Information om
rutter finns på cyklapaoland.se

Andreas Göransson och Sofia Ekehult, Enköping
– Det är första gången som vi är med i
Victorialoppet, det
låter som en kul grej
att vara med i ett virtuellt lopp som man
kan genomföra var
som helst. Vi ska deltaga i cykelloppet på
90 kilometer och försöker få ihop ett gäng
kompisar så vi kan
genomföra det ihop.
Man skulle kunna bygga upp det som ett race, men det
känns som att vi kommer cykla tillsammans den här gången. Vi kommer cykla på landsväg runt Enköping där vi har
olika rundor beroende på väder och vind.

Hans Gerremo, Borgholm
– Frågan är varför jag
inte skulle vara med.
Jag har varit med ända
från start, detta blir
40:e
gången
jag
springer Victorialoppet och det finns inte
på kartan att jag ska
missa detta. Vi är bara
sju löpare som har
sprungit alla lopp och
jag tror att de andra
hänger i även i år. Jag
kommer springa 9 kilometer, och i stort sett samma runda
som tidigare år. I vanliga fall är Victorialoppet en stor happening på ön, men det blir spännande och kul att springa ett
virtuellt lopp i år.
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Nytt spelmoment
i Victoriagolfen

Ny spelplats lyft för
tv-tittarna

I år genomförs den traditionsenliga Victoriagolfen
med ett nytt spännande spelmoment.

Ny spelplats för Victoriakonserten skapar nya möjligheter för tv-programmet
”Grattis kronprinsessan”, som är ett av
Sveriges Televisions mest sedda tv-program.

Den 13 juli varje år genomförs Victoriagolfen, en
relationsbyggande aktivitet som samlar många av
dem som varje år bidrar till att möjliggöra Victoriadagarna. Golftävlingen på Ekerum Resort Öland
dagen före Kronprinsessan Victorias födelsedag
är en uppskattad och prestigefull tradition bland
deltagarna.
– Förutom att det är en prestigefull tävling som
många vill vinna är det en fantastisk mötesplats
för företag och personer som är engagerade i
Öland- och Kalmarregionen, säger Stephan Rimér, ansvarig för Victoriadagarna.
Han berättar att Victoriadagarna ska fortsätta
med traditionen om än i lite modifierad form. Den
avslutande banketten utgår i år och antalet deltagande lag minskar.
– Nytt för i år är att vi även ger lagen en extra möjlighet att putsa till resultatet efter genomförd runda. Vi kallar det ”Andra chansen”. Varje lag utser
en lagmedlem som får möjlighet att bättra på lagets resultat i en golfutmaning.
– Annars är det som vanligt spelformen Texas
Scamble som gäller.

Foto: Ekerum Resort Öland

14
juli

Texas Scramble kan spelas på olika sätt, men i
Victoriagolfen är det fyra spelare i varje lag. Eftersom det är en lagtävling är det inte nödvändigtvis
den bästa golfspelaren som vinner utan det bästa
laget. Upplägget med Texas Scramble möjliggör
ett högt risktagande och taktik då det endast är lagets bästa boll som hela tiden räknas.

Varje år den 14 juli tittar drygt 1,5 miljoner svenskar på tv-programmet
”Grattis kronprinsessan” som visar det
bästa från Victoriakonserten. Eftersom
den 14 juli infaller på en tisdag i år finns
goda förutsättningar för att nå ännu
högre tittarsiffror i år. Anders G Carlsson, programmets projektledare på
Sveriges Television, förklarar.
– I tv-branschen pratar vi mycket om
lead in, att det som visas innan ett program har betydelse för antalet tittare,
och i år sänds ”Allsång på Skansen”
som också är populärt innan vårt program. Sen är ”Grattis kronprinsessan”
med sin trygghet, tradition och underhållning kanske extra viktigt just i år.
”Grattis kronprinsessan” produceras i
ett samarbete mellan SVT som tv-bolag, Leroy Media som produktionsbolag och arrangör av Victoriadagarna
och Sveriges Kungahus. Anders G
Carlsson, som även arbetar med Leroy
Media vid produktioner av Idrottsgalan
och Guldbaggegalan, påbörjade sitt arbete med ”Grattis kronprinsessan”
2020 för nästan ett år sedan.
– Några dagar efter att förra årets pro-

Anders G Carlsson.

gram hade sänts började vi lägga pusslet. Sen har det hänt saker längs vägen
som vi har fått anpassa oss efter, som
att det nu inte blir en publik på tusentals personer. Men det är inget som
tv-tittarna kommer märka av.
– Det ska bli spännande att arbeta med
den nya spelplatsen vid Borgholms
Slott. Slottet är oerhört vackert, en nationell skatt, och det skapas ett fantastiskt djup i ruinen. Jag hoppas att det är
bra väder så vi kan få med fina bilder på
solnedgången. Den nya spelplatsen är
ett lyft för både publik på plats och
tv-tittarna hemma.

The Mamas

Victoriakonserten den 14 juli firas som vanligt med uppträdanden från Sveriges artistelit.
Under årets konsert uppträder bland annat The Mamas, vinnare av Melodifestivalen
2020.
Som vinnare av Melodifestivalen 2020
skulle The Mamas ha deltagit i Eurovision Song Contest i Rotterdam med vinnarlåten ”Move” och turnerat runt över
hela Sverige med sin nya singel ”Let It
Be”. Covid-19 kom i vägen för turné och
internationellt genombrott, men istället
för att sörja blickar gruppen nu framåt.
– Melodifestivalen och Eurovision Song
Contest är livsförändrande på ett sätt,
men är inte på liv och död som pandemin. Vi har klarat oss bra i jämförelse
med andra i vårt samhälle, och ska se till
att vara redo när världen öppnar upp
igen, säger Dinah Yonas Manna.
När Dinah i mitten av februari 2019 fick
frågan om att sjunga bakom John Lundvik i Melodifestivalen hade hon aldrig
träffat sina kollegor Ashley Haynes och
Loulou Lamotte tidigare. Trion klickade
direkt.
– När vi kom hem från Eurovision-finalen
i Tel Aviv var det flera i branschen som
hade noterat hur bra våra röster passade
ihop och hur kul vi hade tillsammans. Så
det föll sig naturligt att bilda en grupp
och fortsätta sprida budskapet om kärlek
och inkludering.
– Det finns problem med exkludering och
hat även i Sverige, men att artister från
den lilla minoritetsgruppen afrosvenskar
kan vinna Melodifestivalen två år i rad sä-

ger en del om svenskarnas hjärta och syn
på människors lika värde.
Med det i åtanke, vilken betydelse kan
era vinster ha för ett mer inkluderande
samhälle?
– Det är framförallt viktigt att barn från
samhällets olika minoritetsgrupper ser
personer med liknande hudfärg eller ursprung på tv och scen och ser att de, oavsett bakgrund, kan nå framgång i sådana
här sammanhang. Vi får hundratals brev
och mail från unga människor över hela
världen som identifierar sig med oss och
vår musik.
– På samma sätt är det även viktigt för
barn som tillhör den så kallade normen
att kontinuerligt se människor med annat utseende på tv och scen.
På vilket sätt kompletterar ni varandra
i gruppen?
– För det första har vi mycket gemensamt, vi är svarta kvinnor i storlek plus
size som gillar att ta hand om andra personer. Sen har vi olika kvalitéer som tillför något till gruppen. Loulou är lugn och
jordnära, och ser till att vi inte dras med i
alla känslor utan fokuserar på uppgiften.
– Ash är scenmorsan som lär sig sång och
danssteg jättesnabbt och därefter hjälper
oss andra. Jag tar hand om alla teknikfrågor och ser även till att de andra har ätit

The Mamas, här med Dinah Yonas Manna bakom Ashley Haynes och Loulou Lamotte.
Foto: Magnus Ragnvid

och sovit som de ska. Röstmässigt är det
en stor styrka att vi alla tre har varit bakgrundssångerskor och vet hur vi ska blanda våra röster.
Hur känns det att få uppträda på Victoriakonserten 2020?
– Det är en stor ära och lite overkligt. The
Mamas har ju bara funnits i lite mer än ett
år. Kungafamiljen verkar gilla oss då detta är tredje gången som vi uppträder för
dem i olika sammanhang. Vi är alla jättetaggade, och eftersom vi vill att kronprinsessan ska vara den första som får veta
vad vi ska sjunga tänker vi inte avslöja något nu.

Den 15 maj släppte ni er nya singel ”Let
It Be”. Hur ser planerna ut för resten av
året?
– Under sommaren blir det ett par
tv-framträdanden och i september släpper vi en EP med sex låtar, bland annat
”Move” och ”Let It Be” som är en sorts
fortsättning på ”Move”. Förhoppningsvis
får vi då börja turnera och i vinter har vi
våra julkonserter om läget tillåter.
– På lång sikt blickar vi även utanför Sverige. Vi känner själva att vår musik funkar
internationellt, och trots att vi inte fick
uppträda i Eurovision Song Contest har
vi redan fans över hela världen.
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Året med Kronprinsessan
Året som har gått sedan Kronprinsessan Victoria fyllde 42 år den 14 juli 2019 har varit ett av de mest händelserika åren
i modern tid. Som biträdande statschef och blivande regent befinner sig kronprinsessan ofta i händelsernas centrum,
men hennes kalender är även fylld av egna personliga engagemang och beskyddarskap.
Året med kronprinsessan lyfter fram ett urval av Kronprinsessan Victorias officiella programpunkter mellan
juli 2019 och juni 2020, men precis som för många andra
människor i Sverige kan kronprinsessans senaste år bäst
summeras i ett före och ett efter covid-19. Det som var
naturligt för ett år sedan – deltagande vid premiering av
Årets Ölänning, invigning av Mörbylånga vattenverk
och publikt firande av födelsedagen på Öland – är i år en
omöjlighet. Sedan 1 april arbetar Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel från sitt hem på Haga Slott där de
har genomfört otaliga videosamtal och digitala möten.

Kronprinsessan Victoria välkomnar Emilia till Kungliga slottet.
Min Stora Dag. Foto: Sara Friberg Kungl. Hovstaterna

En stor del av kronprinsessans kalender består av officiella besök, som numera sker digitalt, och representationsuppdrag som exempelvis statsbesök, riksmötets
öppnande, konseljer, och deltagande i utrikesnämnden.
Utöver det finns det flera programpunkter som rör kronprinsessans engagemang i barn och ungdomars hälsa,
hållbarhet och miljön i världens hav och sjöar, samt biståndsarbete och internationellt fredsfrämjande verksamheter. Kronprinsessan är dessutom beskyddare och
hedersledamot i 32 olika förbund, föreningar och stiftelser.
Augusti
Som ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål inom
Agenda 2030 med fokus på målen som rör vatten och
hälsa fanns kronprinsessan som vanligt på plats vid den
årliga Världsvattenveckan i Stockholm. Kronprinsessan
är beskyddare av Stockholm Junior Water Prize som hon
delade ut till Macinley Butson från Australien som har
tagit fram ett nytt ultraviolett klistermärke som mäter
UV-strålar vid rening av vatten med hjälp av solenergi.
Innan Världsvattenveckan besökte kronprinsessan
bland annat Havs- och Vattenmyndigheten vid Marint
Centrum i Simrishamn och Simris Alg, som tillverkar
naturliga livsmedel från odlade alger.

Oktober
Det blev en månad där kronprinsessan, utöver olika
statsbesök, återigen satte miljön högt upp på agendan.
Denna gång med fokus på den arktiska miljön genom
närvaro på EU Arctic Forum vid Umeå universitet, invigning av ”Arktis – medan isen smälter” på Nordiska museet och deltagande vid The Arctic Circle Assembly i
Reykjavík. I mitten av oktober deltog kronprinsessan
även vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping, en fond som hon är beskyddare av.
– Genom fonden har jag haft möjlighet att följa de vetenskapliga framstegen inom diabetesforskningen. Det har
varit fascinerande, men också frustrerande. Många barn
blir sjuka av diabetes, men vi vet fortfarande inte varför,
sa kronprinsessan i sitt tal.
November
Försvar och brottslighet stod i fokus i november då kronprinsessan besökte Brottsförebyggande rådet, Amfibieregementet, Fryshusets avhopparverksamhet och underrättelseavdelningen vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning. Kronprinsessparet besökte
även Bosnien och Hercegovina och deltog i Pep Forum
på Karolinska Institutet i Solna. Forumet där 900 personer deltog arrangerades av Generation Pep som startades av kronprinsessparet 2016.
– Vi ville skapa en plattform där olika delar av samhället
kunde mötas. Vi vill stötta dem som redan har tagit på
sig ledartröjan för barns och ungas hälsa, och vi vill inspirera fler till att göra detsamma, berättade kronprinsessan i sitt välkomsttal.
December
December är en månad med traditioner, inte bara julens
högtider utan alla sammankomster i samband med utdelning av Nobelprisets olika kategorier, och det traditionella firandet av Drottning Silvias födelsedag den 23
december som är en allmän flaggdag och officiell salutdag. På självaste julafton besökte kronprinsessparet,
Prins Oscar och Prinsessan Estelle Norrmalms polisstation i Stockholm för att önska god jul och tacka för det
arbete som Polismyndighetens medarbetare utför. Prinsessan Estelle och Prins Oscar bjöd poliserna på pepparkakor inför julaftonens arbetspass, och fick provsitta i
en av polisbussarna.

Foto: Sara Friberg Kungl. Hovstaterna

September
September bestod till stor del av representationsuppdrag i samband med det nya riksdagsårets öppnande,
närvaro vid 25-årsminnet av M/S Estonias förlisning och
statsbesök i Danmark med en större svensk näringslivsdelegation. På programmet fanns bland annat besök i
FN-byen där elva av FN:s fackorgan har sina kontor och
deltagande vid Dansk Industris toppmöte med temat
”Green Transition”. I sitt tal framhöll kronprinsessan
samarbetet och konkurrensen mellan Sverige och Danmark som sporrar till utveckling.
– Som relativt små länder behöver vi växla upp och ta
alla chanser att vässa oss genom samarbete. Tillsammans kan vi inspirera andra länder och erbjuda nordiska
lösningar runt om i världen.

Prinsessan Estelle och Prins Oscar, sommaren 2019.

Kronprinsessfamiljen och Norrmalmspolisen. Foto: Sara Friberg Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessfamiljen och valpen Rio.

Foto: H.K.H.Kronprinsessan

Januari
Det nya årets första arbetsmånad var intensiv där allt
från hälsa och försvar till näringslivsbesök stod i fokus.
Tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf närvarade
Kronprinsessan Victoria som vanligt vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen där 350 deltagare från politiken, myndigheter och näringsliv samlades för att disku-
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tera Sveriges försvar och samhällets krisberedskap.
Kronprinsessan närvarade även vid två minnesstunder,
flygplanskraschen i Iran och 75-årsdagen av koncentrationslägret Auschwitz befrielse, och besökte såväl Socialstyrelsen som RFSL. Syftet med besöket på RFSL var
att få fördjupad information om organisationen och
dess verksamhet för hbtqi-personer.
Februari
Som beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj föll det sig naturligt att kronprinsessan deltog och
höll tal vid jubileumsdagen för Nationella Cancerstrategin på Karolinska Institutet.
– Precis som många andra har jag vänner och närstående
som drabbats av cancer. Alla vittnar om samma sak. När
man är som räddast och mest utlämnad, när man är ensam med sin sjukdom, då är bemötandet allt, berättade
kronprinsessan som delade ut priser till Årets processledare, Årets kontaktsjuksköterska och Årets hedersutmärkelse.
Kronprinsessan närvarade även, i rollen som beskyddare, vid konventet Folk och kultur i Eskilstuna som arrangeras i syfte att lyfta konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Den 23 februari firades Prinsessan Estelles 8-årsdag på Haga Slott.
Mars
Månaden började som den förra slutade, det vill säga
med kalas då Prins Oscar fyllde fyra år den 2 mars. Spridningen av Covid-19 tog fart i Sverige och när kungen och
drottningen, som genom sin ålder tillhör riskgruppen,
flyttade till Stenhammar Slott fick kronprinsessparet ett
ökat ansvar. Utifrån läget i Sverige fokuserade kronprinsessparet på besök i vården, bland annat besökte de Regionala särskilda sjukvårdsledningen och forskare som
studerar corona-virus. Som beskyddare av Stockholms
Stadsmission begav sig kronprinsessan till Mariatorget
den 30 mars för volontärarbete då flera av stadsmissionens äldre volontärer hade fått stanna hemma på grund
av pandemin. Kronprinsessan hjälpte till med att göra
matlådor till människor i hemlöshet och utsatthet.

heter som på olika sätt har påverkats av covid-19. Från
Haga Slott deltog kronprinsessan i Formas konferens
”Agenda 2030 - Hållbar omställning på vetenskaplig
grund” och delade med sig av sina erfarenheter.
– Precis som många andra i vårt land har jag haft förmånen att växa upp vid havet, och det har nog bidragit till
att bygga ett starkt engagemang för havsfrågor. Därför
har jag känt det som en stor förmån att få vara del av initiativet SeaBOS – Seafood Business for Ocean Stewardship.
– Världens tio största fiske- och sjömatsföretag har krokat arm med forskare på Stockholm Resilience Center
för att skapa en mer hållbar fiskeindustri, till exempel
genom bättre fångstmetoder och minskad användning
av antibiotika i fiskodling.
Juni
Fokus på havsfrågor fortsatte i juni där Kronprinsessan
Victoria närvarade vid FN:s digitala möte Sustainable
Ocean Business and the 2030 Agenda om bland annat
fisk- och skaldjursföretagens arbete för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Hållbarhet har varit ett genomgående tema i juni med medverkan på digitala konferensen ”Building back better”, och webbinariet ”Det svenska årtiondet för havsforskning”. I samband med studentfirandet skrev kronprinsessan dessutom ett öppet
brev till alla Sveriges studenter. Hon avslutade brevet
med raderna; ”Allt det du har lärt dig under din skolgång
har du nu med dig ut i livet och det ligger till grund för
din framtid. Med detta vill jag önska dig all lycka och välgång i den ljusnande framtid – som är din! Victoria”.
Fotnot: Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av
många olika programpunkter, allt från interna möten
och förberedelser till representation i Sverige och utlandet. Vi har endast sammanställt ett litet urval av kronprinsessans programpunkter det senaste året för att ge
en inblick i hennes vardag.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Prins Daniel, H.K.H.
Prinsessan Estelle och H.K.H. Prins Oscar. Foto: Kungl. Hovstaterna

April
Efter besöket på Stockholms Stadsmission har kronprinsessan fått ställa in planerade besök och mottagningar, och arbetat hemifrån från Haga Slott. Mellan 1
april och 1 juni har hon och Prins Daniel genomfört över
30 officiella videosamtal och digitala möten från slottet.
I april hade hon videosamtal med bland annat Skolverket, Svenska Parasportförbundet, Business Sweden, och
statsepidemiolog Anders Tegnell. Kronprinsessan deltog i olika webbseminarium, bland annat ”Coronakrisen: Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle”, och gjorde ett virtuellt besök på medicinteknikföretaget Getinge för att få information om hur företaget har
ställt om delar av sin produktion på grund av covid-19.
Maj
Maj inleddes med den roliga nyheten att kronprinsessans familj har fått en ny familjemedlem i Cavapoo-valpen Rio. Arbetsmässigt fortsatte kronprinsessparet med
videosamtal med företag, organisationer och myndig-

Under våren har Kronprinsessan och Prins Daniel deltagit i otaliga videomöten från sitt hem på Haga Slott.
Foto: Victor Ericsson Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Victorias fond gör skillnad
Radiohjälpens insamling till Kronprinsessan Victorias fond, som bidrar till att barn
med funktionsnedsättning eller kronisk
sjukdom får rätt till en aktiv fritid, är ett viktigt inslag i Victoriadagarna som arbetar för
att främja alla barns rörelse.
Kronprinsessan Victorias fond, som drivs
av public services insamlingsorganisation Radiohjälpen, samlade under 2019
in nästan 8,7 miljoner kronor, och förmedlade ekonomiskt stöd till 149 aktiviteter och 5400 deltagare. Alla organisationer eller föreningar i Sverige som vill
skapa eller genomföra fritidsaktiviteter
för barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom
kan ansöka om stöd ur fonden.
– Fondens arbete har varit extra viktigt i
år eftersom mottagarna, barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom,
ofta tillhör riskgrupperna för covid-19.
Vanligtvis finns tydliga kriterier vad stödet ska gå till, men i år har vi varit mer

flexibla i vår bedömning, säger Kristina
Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.
Istället för att enbart gå till att täcka kostnader för extra ledsagare eller särskild utrustning har stödet i år kunnat riktats
mot aktiviteter som bryter den isolering
som barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har upplevt under
covid-19.
– Bland dem som har fått stöd under våren finns Digifritids, en trygg plattform
på nätet för barn, Svenska Parasportförbundets onlinegymnastik och organisationen Ecpat som bland annat vänder sig
till barn som har utsatts eller riskerar att
utsättas för kränkningar på nätet.
På Radiohjälpens hemsida kan engagerade läsare även starta en egen digital insamlingsbössa, och välja Kronprinsessan
Victorias fond som ändamål.

K R O N P R I N S E S S A N

VICTORIAS FOND
20 ÅR

Kristina Henschen, generalsekreterare för
Radiohjälpen. Foto Kronprinsessan Victorias fond

Det är möjligt att skänka pengar till Kronprinsessan Victorias fond året om, och
sedan 2002 är insamlingsaktiviteterna
koncentrerade till Victoriakonserten som
firar kronprinsessans födelsedag. Skänk
en gåva till Kronprinsessan Victorias fond
genom att SWISHA till nummer 90
19506 och märk gåvan ”VIC”. Det går
även att ringa 099-90100 för att skänka
100 kronor.
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Foto: Bildbyrån

”Mitt enda mål är att vara bäst i världen”

– Armand Duplantis, världsrekordhållare i stavhopp tilldelas Victoriapriset 2020 –

Den 8 februari 2020 är för evigt inskriven i friidrottshistorien. Med sitt första världsrekord i stavhopp skickade Armand Duplantis en stötvåg genom idrottsvärlden och gick
över en kväll från stor idrottare till världsstjärna. Efter denna bedrift får Armand, som är
en av storfavoriterna vid OS i Tokyo 2021, mottaga Victoriapriset av Kronprinsessan
Victoria den 14 juli.
Grattis till Victoriapriset Armand!
– Tack så mycket, det är otroligt hedrande
att få ta emot Victoriapriset med tanke på
alla de stora idrottare som har fått det
innan och att stavhopp inte tillhör de
mest populära sporterna. Nu ser jag fram
emot att få komma till Öland, det är första
gången jag åker dit, och att få träffa
kungafamiljen. Jag har träffat Prins Daniel tidigare, men inte Kronprinsessan
Victoria.
Det har varit ett speciellt år för alla
idrottare, men i synnerhet för dig som
började året med att slå Renaud Lavillenies sex år gamla världsrekord på 6,16
meter. En vecka senare satte du nytt
världsrekord igen på 6,18 meter. När insåg du att du skulle kunna ta världsrekordet?
– Även om allt ibland känns lite overkligt
eftersom det inte var så länge sedan som
jag endast hoppade i mina föräldrars
trädgård har jag från tidig ålder alltid
trott att jag är kapabel till att ta rekordet.
Jag har utvecklats för varje år och efter att
ha tränat väldigt bra inför den här säsongen kände jag i vintras att det var möjligt. I Torun fick jag en känsla i kroppen
redan vid första hoppet att det kunde bli
en speciell dag.
Är du överraskad att du tog världsrekordet så tidigt i din karriär? Du är ju trots
allt bara 20 år gammal.
– Både ja och nej. Samtidigt som jag visste
att jag var kapabel till det så är jag precis

som alla andra överraskad att det gick så
snabbt. Jag försöker aldrig tänka på hur
ung jag är utan på vad jag kan åstadkomma. Jag jämför mig aldrig heller med andra stavhoppare eftersom jag vet att alla
är olika och inte har samma potential.
Mitt enda fokus är att bli den bästa versionen av mig själv. Det är svårt att säga nu
vad som är min maxgräns.
Vad tror du rekordet betyder för svensk
friidrott och framförallt stavhopp?
– Förhoppningsvis leder det till att intresset för sporten ökar, att fler barn och ungdomar börjar hoppa stav, och att fler
svenskar följer vår idrott på tv och på tävlingar. Det verkar så eftersom det är fler
som känner igen mig nu efter världsrekorden.
Din pappa Greg Duplantis tävlade i
stavhopp, var det självklart att du skulle välja samma sport?
– Det föll sig naturligt eftersom min storebror Andreas började med stavhopp och
tränade hemma i trädgården med pappa.
Jag har testat andra idrotter som baseboll
och fotboll, men redan när jag var sju år
gammal visste jag att stavhopp var min
sport.
– Andreas slutade efter att ha nått 5,42,
men min lillasyster Johanna tävlar fortfarande. Hennes glöd inspirerar mig. Familjen är viktig och jag är tacksam över
att min mamma kan följa mig i egenskap
av tränare.

Dina föräldrar anlade en stavhoppsbana i er trädgård hemma i Lafayette, Louisiana. Hur viktigt har det varit för din
utveckling?
– Allt, det har betytt allt för min utveckling. Det gjorde att jag varje dag under
min uppväxt kunde utveckla den teknik
som har gjort mig till den stavhoppare jag
är idag.
När insåg du att det var möjligt att ha
sin stora passion som arbete och att du
kan leva på din idrott?
– Ganska nyligen faktiskt. Jag har aldrig
tänkt på det som ett jobb eller hoppat för
att tjäna pengar utan jag har bara velat bli
så bra som möjligt. Det känns fantastiskt
att kunna bygga en karriär runt stavhopp.
Du är uppväxt i USA och har bott där
fram tills nu, varför valde du att tävla
för Sverige?
– Genom min mamma har jag alltid haft
en stark koppling till Sverige och vi har
spenderat många somrar här med semester och stavhoppstävlingar. Stavhopp är
inte så stort i USA, det är svårt att få bra
tävlingar, och när svenska landslagsledaren Jonas Anshelm ringde till mina föräldrar i princip varje dag och talade om
varför jag borde tävla för Sverige kändes
det helt rätt. Jag har aldrig ångrat mitt beslut.
I ditt första mästerskap för Sverige, junior-VM 2015 i Colombia tog du guld,
men ditt stora genombrott i Sverige
blev EM-guldet i Berlin 2018.
– EM är det största jag har upplevt förutom världsrekorden. Jag är en tävlingsmänniska och är som bäst på den stora
scenen när alla tittar. Ingen förväntade
sig något innan tävlingen, men jag var

redo att hoppa högt. Det var en stor förändring att gå från en ung kille på väg
uppåt till europamästare under en enda
tävling.
Varför har du nu flyttat till Uppsala?
– I Uppsala finns det bra träningsmöjligheter och därmed bra förutsättningar för
att fortsätta utvecklas, det tar inte lång
tid att resa till tävlingar och så trivs jag
rent socialt i staden. Det känns som rätt
plats för mig att vara på.
Nästa år är det OS där du är stor favorit,
hur lägger du upp året nu innan OS?
– Det bästa sättet att utvecklas är att få
tävla mot bra motstånd, och det har varit
ganska tufft att inte få göra det de senaste
månaderna. Sen försöker jag faktiskt leva
i nuet och inte planera allt för långt fram,
men med det sagt så måste jag se till att
vara i mitt livs form vid OS. Jag har höga
förväntningar på mig utifrån, men den
största pressen kommer från mig själv.
Mitt enda mål är att vara bäst i världen
och ta OS-guld.

Juryns motivering:
Armand Duplantis tilldelas Victoriapriset 2020 för att han hoppat högre än
någon annan stavhoppare genom tiderna. Två gånger dessutom. Det första
världsrekordet satte Duplantis när han
i februari hoppade 6,17 meter vid inomhustävlingen i Torun, Polen. I Glasgow
blott en vecka senare var det dags igen. I
första försöket klarade han 6,18 med
marginal och höjde sitt eget världsrekord med en centimeter. Det var de första svenska världsrekorden i friidrott
sedan 2008, då Susanna Kallur slog inomhusvärldsrekordet på 60 meter häck.

