
Motion	  till	  Svenska	  friidrottsförbundets	  årsmöte	  2021	  
	  
	  
Vänd	  hopp-‐	  och	  kastordningen	  vid	  samtliga	  SM-‐tävlingar	  
	  
Vid	  internationella	  mästerskap	  har	  hopp-‐	  och	  kastordningen	  vänts	  sedan	  flera	  årtionden	  
tillbaka.	  Det	  vill	  säga	  att	  den	  som	  leder	  efter	  tre	  omgångar	  hoppar	  eller	  kastar	  sist	  de	  
följande	  omgångarna.	  På	  svenska	  mästerskap	  har	  detta	  förfarande	  dock	  tillämpats	  
sporadiskt	  och	  inkonsekvent.	  Förslaget	  är	  att	  ordningen	  konsekvent	  vänds	  efter	  tre	  
omgångar	  på	  samtliga	  individuella	  SM-‐tävlingar.	  	  
	  
Bakgrund:	  	  
Huvudskälen	  är	  följande:	  1)	  Anpassning	  till	  övriga	  världen	  2)	  Sportsliga	  	  
3)	  Dramaturgiska	  4)	  Skadereducerande	  
	  

1) På	  internationella	  mästerskap	  och	  nationella	  mästerskap	  i	  andra	  länder	  vänds	  
hopp-‐	  och	  kastordningen.	  En	  anpassning	  till	  övriga	  världen	  bör	  ske	  så	  att	  samma	  
förfarande	  tillämpas	  på	  alla	  mästerskap.	  Det	  kan	  vara	  en	  fördel	  att	  aktiva	  och	  
ledare	  har	  erfarenhet	  av	  detta	  på	  nationell	  nivå	  innan	  de	  deltar	  i	  internationella	  
sammanhang	  då	  det	  kan	  medföra	  vissa	  taktiska	  anpassningar	  mm.	  	  

	  
2) På	  ett	  SM	  kan	  en	  aktiv	  vara	  i	  ledning	  från	  sitt	  första	  till	  sitt	  sista	  hopp/kast	  och	  

sedan	  inte	  ens	  ta	  medalj!	  Att	  inte	  vända	  på	  hopp-‐	  och	  kastordningen	  medför	  att	  
det	  är	  lotten	  som	  avgör	  vem	  som	  får	  en	  fördel	  jämfört	  med	  en	  annan	  aktiv.	  Det	  
går	  emot	  tävlingens	  grundidé	  att	  alla	  inte	  i	  största	  möjliga	  mån	  har	  samma	  
förutsättningar	  när	  tävlingen	  inleds.	  Det	  är	  självklart	  en	  fördel	  att	  hoppa	  eller	  
kasta	  sist.	  Denna	  betydelse	  är	  viktigare	  ju	  längre	  in	  i	  tävlingen	  det	  lider.	  Det	  går	  
att	  ta	  större	  risker	  när	  den	  aktive	  inte	  har	  något	  att	  förlora.	  Det	  kan	  ske	  genom	  att	  
exempelvis	  flytta	  fram	  ansatsen	  i	  längd/tresteg	  och	  därmed	  ta	  en	  kalkylerad	  
större	  risk	  till	  ett	  övertramp.	  Denna	  fördel	  ges	  nu	  till	  en	  aktiv	  genom	  slumpen,	  
inte	  tack	  vare	  att	  den	  aktive	  förtjänat	  fördelen	  genom	  att	  av	  egen	  kraft	  presterat	  
bra	  under	  de	  tre	  inledande	  tävlingsomgångarna.	  	  

	  
3) Det	  finns	  flera	  dramaturgiska	  moment	  som	  SM-‐publiken	  kan	  gå	  miste	  om.	  Det	  ger	  

exempelvis	  en	  extra	  dimension	  till	  tävlingsdramatiken	  när	  en	  aktiv	  som	  leder	  kan	  
bli	  av	  med	  sin	  ledning,	  men	  sedan	  har	  möjlighet	  att	  svara	  i	  sitt	  sista	  försök.	  Detta	  
möjliga	  scenario	  är	  bara	  ett	  exempel	  på	  vad	  SM-‐publiken	  kan	  berövas	  på.	  

	  
4) Aktiva	  med	  skadekänningar	  kan	  inte	  bevaka	  sin	  placering.	  En	  aktiv	  kan	  således	  

behöva	  ta	  onödiga	  risker	  i	  ett	  hopp	  eller	  kast	  som	  inte	  hade	  varit	  nödvändigt	  vid	  
omvänd	  hopp-‐	  eller	  kastordning.	  	  
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