
Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2020 

Regeländring vad gäller start för 9 år och uppåt för att anpassa till SFIF:s  
”FRIIDROTTENS TÄVLINGAR FÖR BARN  
Regler och riktlinjer för tävlingsverksamhet för barn” 
 

Enligt 2019 års Förbundsårsmöte blev det nya regler för barn i enlighet med styrelsens förslag ”Tävlingsregler 

för barn”. 

Det har även presenterats under 2019, ett dokument med Regler och riktlinjer för tävlingar för barn, 

http://www.friidrott.se/barn-ungdom/barntavling/intro.aspx 

Detta dokument är vad som kommit fram av utredningen gällande tävlingar för barn enligt vår uppfattning. 

I detta dokument beskrivs löpgrenar för åldrarna 9-11 år och där framgår det att startblock ska användas i sprint 

och häcklöpning (sid 48 och 55 i ”Friidrottens tävlingar för barn”). 

Då denna grundliga utredning och förbundsårsmötets bifall under 2019, anser vi att även regelboken nu behöver 

anpassas. 

 

 

Yrkande 1a: 
Tävlande äldre än 8 år (dock inte veteraner) ska använda startblock vid start på sträckor upp t o m 400m. 

Förslag till ny lydelse  
 

4.4        Start på sträckor upp t o m 400 m 
Anm Nedanstående gäller även för startsträckor av denna längd i stafett. 

4.4.1    Tävlande ska använda startblock (se 2.1) och s k liggande start. 

4.4.1.1  Vid lopp för åldersgruppen 8 år eller yngre är startblock ej obligatoriskt. Vid lopp för veteraner är dock 

startblock och liggande start ej obligatoriskt.  
 Anm Om sådan tävlande deltar i lopp för annan åldersklass gäller den klassens startregler. 

 

 

Yrkande 1b: 
Tävlande äldre än 11 år (dock inte veteraner) ska använda startblock vid start på sträckor upp t o m 400m. 

Dokumentet ”Friidrottens tävlingar för barn” uppdateras till att säga att sprint och häcklöpningar ska göras med 

startblock och s.k. liggande start alternativt enbart s.k. liggande start 

Förslag till ny lydelse  
 

4.4        Start på sträckor upp t o m 400 m 
Anm Nedanstående gäller även för startsträckor av denna längd i stafett. 

4.4.1    Tävlande ska använda startblock (se 2.1) och s k liggande start. 

4.4.1.1  Vid lopp för åldersgruppen 11 år eller yngre är startblock ej obligatoriskt. Vid lopp för veteraner är dock 

startblock och liggande start ej obligatoriskt.  
 Anm Om sådan tävlande deltar i lopp för annan åldersklass gäller den klassens startregler. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

IFK Tumba Friidrottsklubb 

 

Ärla IF 

 

http://www.friidrott.se/barn-ungdom/barntavling/intro.aspx

