
Motion nummer 6: SM 10 km, byte av dag och plats 

Avsändare: IF Hagen FIK 

Styrelsens yttrande över: SM 10 km, byte av dag och plats 

 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsårsmötet anser motionen besvarad.  

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Tävlings- och arrangemangskommittén har under 2019 tagit initiativ till att utreda förutsättningar för 

SM 10Km (SM-Milen) genomförande utifrån sportsliga- och kommersiella krav samt utlysa tävlingen 

2021 under andra kvartalet 2020, för ett eller flera år. Det finns möjlighet för alla medlemsföreningar 

att söka arrangemanget och enskilt eller tillsammans med sin kommun som värd. 

 

Bakgrund 

Vid årsmötet 2013 beslutades att fr.o.m. tävlingssäsongen 2014 införa ett Svenskt Mästerskap på 10 

KM landsvägslöpning (SM-milen). Till skillnad från SM i Hel- och Halvmaraton, som arrangeras i redan 

existerande tävlingar, beslutade SFIF att skapa ett nytt evenemang och tävling där förbundet skall ta 

en aktiv roll i tävlingens genomförande och i arrangemanget som helhet. Skälet till detta var 

huvudsakligen 

 

att  förutom ett Svenskt Mästerskap för eliten också ha ambitionen att skapa en trevlig 

löparfest för den bredare skaran av löpare och motionärer. 

att  positionera löpning i form av motions- och långlopp som en del av Svensk Friidrott  

att skapa ett nytt evenemang och koncept som ska bidra till att nya marknadsrättigheter 

kan erbjudas till nya och befintliga samarbetspartners  

att  generera nya intäkter till förbundet. 

 

I SM utredningen beslutades: 

- att  SM Halvmaraton permanentas de fem närmaste (2018-2022) åren till Göteborgsvarvet  

- att SM i Maraton permanentas de fem närmaste (2018-2022) åren till Stockholm Marathon 

- att SM 10 km kan ligga ihop med SM-veckan eller annars läggas utefter det årets 

förutsättningar.  

 

Resultatet av de senaste årens arrangemang av SM-milen har bidragit med god marknadsföring, nya 

marknadsrättigheter samt ett ekonomiskt överskott som genererats till SFIF.  

 

 

 

 

Motionärenens Förslag: Att SM 10km arrangeras på en ny ort i Sverige varje år och att 

loppet arrangeras en lördag, söndag eller annan helgdag. 

 


