
Motion – Universiaden 

Yrkande 

Friidrottsföreningen Hässelby SK yrkar att Universiaden prioriteras vid planering av det centrala 

tävlingsprogrammet 

 att friidrotts-SM för seniorer inte i kalendern placeras i konflikt med friidrottstävlingarna 

under Universiaden. I praktiken innebär det att Friidrotts-SM inte schemaläggs under de två 

helger som ligger under eller i direkt anslutning till Universiadens tävlingsdagar. Universiaden 

avgörs endast udda år. 

 

Motiv/bakgrund 

Vi har ofta diskuterat vikten av att aktiva kommer ut på mästerskapstävlingar, för att skaffa sig den 

rutin som krävs för att lyckas i sådana sammanhang. Inom friidrotten finns sådana möjligheter från 

ungdomsåldern och framåt, via bl.a. internationella mästerskap för ungdomar och juniorer både 

inom Europa och på global nivå. Många av våra elitaktiva kommer också ut på tävlingar i sådana 

sammanhang. En del, långt ifrån alla, går den raka vägen vidare till motsvarande seniormästerskap i 

nära anslutning till övergången till senioråldern. För andra är vägen slingrigare och möjligheterna till 

ytterligare nyttiga erfarenheter av internationella mästerskap dröjer. Ytterligare andra som kanske 

startade sin friidrottskarriär senare eller utvecklades i annan takt än sina jämnåriga konkurrenter var 

deltagande på internationella ungdoms- och juniormästerskap inte aktuellt, då de ännu inte hade 

nått den idrottsliga nivå som krävdes.  

Universiaden är en alldeles utmärkt möjlighet för våra aktiva att komma ut på en stortävling och just 

få den erfarenhet, som inte erbjuds någon annanstans än just på internationella mästerskap. 

Universiaden kan både vara en perfekt brygga för våra ”utexaminerade” internationella 

juniormästerskapsdeltagare till en internationell seniorkarriär samt en erfarenhetsbank för de aktiva 

vars karriärer skjutit fart först högre upp i junioråldern eller i övergången till seniorfriidrotten.  

Vad lär man sig på internationella mästerskap? Utan att försöka omfatta alla lärdomar kan jag peka 

på två spår, hantera ”tävlingsbyråkrati” och tuffare konkurrens. Vid internationella mästerskap ska 

tävlingsrutinerna följas, något som aktiva ibland kan slarva med och komma undan med på tävlingar 

av mindre dignitet. Ledtider för avprickningar, calling, redskapskontroller och andra 

tävlingsrelaterade regler och rutiner är ofta längre och mindre förlåtande. Missar här kan äventyra 

deltagandet och påverkar definitivt uppladdningen inför tävlingen. Den tuffare konkurrensen gör 

också att försöksomgångar för många verkligen kräver full satsning och prestation på personlig 

toppnivå för att säkra avancemang. För våra bättre aktiva, kan det vara något som man helt saknar 

erfarenhet av. Man har surfat igenom t.ex. SM-tävlingar på alla nivåer, utan att försöksomgångar ens 

har behövt tillgripas eller om de genomförts, utan att de bättre aktiva har behövt anstränga sig 

nämnvärt. På internationella mästerskap måste de flesta regelmässigt prestera på personlig årsbästa- 

eller rekordnivå redan i försöksomgången, för att sedan helst upprepa eller förbättra prestationen 

ytterligare i nästa omgång för att kunna konkurrera.  

Universiaden har också en komponent som skiljer den från våra europeiska och globala 

friidrottsmästerskap och det är det att friidrotten endast är en av c:a 25 sporter som utgör hela 

tävlingen. Universiaden är helt enkelt det närmaste ett OS en aktiv kommer utan att delta på OS. En 

möjlig erfarenhet som ingen idrottare som spänner bågen och har en ambition att nå hela vägen till 



OS borde missa. Jag har på plats bevittnat många EM och VM, men de har varit småtävlingar jämfört 

med den senaste Univerisaden i Taipei, 2017. Tävlingen och arrangemangen hade allt som ingår i ett 

OS. En central del i den aktivas upplevelse under ett OS är olympiabyn. En sådan ”gated community” 

med c:a 13 000 boende, aktiva, ledare och coacher ingick i Taipei. Säkerhetskontroller och en 

gemensam gigantisk matsal med mat av många olika etniska ursprung är naturliga inslag i en sådan 

miljö. Liv och rörelse i det närmaste dygnet runt, då olika sporter har olika tävlings- och träningstider. 

Transporter är också en livsnerv i det dagliga livet i en ”Athletes’ village”, bussar med alla olika 

tränings- och tävlingsanläggningar som destinationer rullar in och ut dygnet runt. 

Sammanfattningsvis en mycket nyttig erfarenhet för elitaktiva med OS-drömmar. Som bonus får våra 

friidrottare också en inblick i andra världsidrottares svårigheter och möjligheter. Både inspirerande 

och lärorikt. 

Nivån på tävlingarna varierar gång från gång och mellan grenarna. I många fall håller tävlingarna en 

hög internationell nivå och passar väldigt väl för ändamålet att utveckla och förbereda aktiva för 

tävlande i friidrottens egna internationella mästerskap. I många länder är Universiaden absolut ett 

huvudmål för alla aktiva. I Sverige har den ofta behandlats styvmoderligt. Den tendens som jag såg 

och som bekräftades från flera håll var att intresset globalt är stigande. Historiskt har Universiaden 

varit en viktig plantskola för kommande stjärnor inom vår idrott. 

Det är av stor vikt att vi inom friidrotten utnyttjar de möjligheter till utveckling för våra aktiva som 

tävlingen innebär. Möjligheter som inte belastar Svensk Friidrott vare sig administrativt eller 

ekonomiskt i någon större omfattning, då Sveriges Akademiska Friidrottsförbund, SAIF, sköter mycket 

av administrationen och de aktiva bidrar med egna medel.  

Två enkla steg krävs för att lyckas. Det ena är ett bifall av denna motion, vilket gör att de aktiva kan 

satsa på Universiaden utan att komma i konflikt med klubbarnas och förbundets målsättningar. 

Förlorarna i krocken mellan Universiaden och SM, 2017, var de aktiva. Det naturliga andra steget är 

att förbundet också marknadsför tävlingen mot de aktiva som den fantastiskt fina 

utvecklingsmöjligheten, idrottsligt, som den faktiskt är. 

Slutligen kan det också vara värt att poängtera vilken otroligt bra kombination idrott och studier är 

för väldigt många. Universiaden är en bonus, endast tillgänglig för dem som balanserar sitt 

elitidrottande med studier på högskolenivå.  
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