
 
 
Motion till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte 2018 
 

 
Efterlevnad av principer för barn och ungdomstävlingar 
 

Bakgrund 
 
2006 beslöt förbundsårsmötet att ”Handbok för barn- och ungdomstävlingar”, ska gälla som 
riktlinjer för tävlingar för barn och ungdomar. Problemet med dessa riktlinjer är att de ofta 
inte tillämpas eller känns till av arrangörer för barn- och ungdomstävlingar. Det kan 
exempelvis gälla att man för barn upp till 13 år tillämpar riktlinjen att alla deltagare i 
teknikgrenarna bör få lika många försök (oavsett om det är tre, fyra eller sex). I dag är det 
många arrangörer som även i unga åldrar enbart låter de bästa efter tre omgångar få fortsätta. 
 

Att tävlingar inte följer riktlinjerna anser vi bland annat resulterat i en olycklig premiering av 
de barn och ungdomar som utvecklats tidigt – vilket i sin tur kan innebära att allt för många 
tappar intresse för friidrott. Det är även rimligt att vi följer riktlinjerna då dessa till stor del är i 
linje med ”Idrotten vill ” och RFs riktlinjer för barn 13 år och under. Det gedigna arbetet vi en 
gång genomfört, processat och beslutat att införa behöver vi också säkerställa att det följs.  
 
För att reglerna i en ökad omfattning följs krävs att arrangörer görs medvetna om dem och 
dess tillämpbarhet. Hittills har en stor tillit att principerna följs lagts till att friidrott.se har en 
bra information om principerna. Detta räcker inte. Förbundet bör säkerställa att man löpande 
håller arrangörer informerade om de beslutade principerna samt att dessa också tillämpas.  
 
I dag är det oklart i vilken utsträckning riktlinjerna följs. Utan kunskap om anammandet av 
riktlinjerna är det också svårt att veta hur man ska kunna öka tillämpbarheten av riktlinjerna. 
Förbundet måste på lämpligt sätt säkerställa att beslut införlivas i Svensk Friidrott.   

 
Vi yrkar  
 
Att förbundskansliet säkerställer att det beslut fattade av förbundsårsmötet 2006 i än större 
utsträckning tillämpas, samt att man regelbundet följer upp dess tillämpning.  
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