
Motion till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2020 

 

Spårvägens FK yrkar på att Svenska Friidrottsförbundets Tävlings- och arrangemangskommitté, 

TAK, får i uppdrag att se över möjligheterna att ge Svensk stafett SM-status på seniornivå.  

 

Bakgrund: 

Frågan om att driva ett förändringsarbete gällande utformningen av Stafett-SM väcktes av 

Spårvägens egna aktiva med Moa Hjelmer som taleskvinna. Moa skrev följande: 

Idag är Stafett-SM en förhållandevis liten tävling som görs upp mellan storklubbarna (sett till antal 

lag som deltar). Det beror på att det är mycket svårt för mindre klubbar att få ihop ett stafett-lag. 

Exempelvis är det endast ett fåtal föreningar som har fyra sprinters av samma kön som tävlar på 

samma distans.  

Förslaget att införa svensk stafett för seniorer skulle innebära att fler klubbar skulle kunna delta i 

stafett SM, då det är mer troligt att en klubb kan få ihop fyra personer som springer olika sträckor. 

Förutom att grenen i sig är rolig ur publiksynpunkt, så finns det ett än viktigare syfte. Syftet att 

försöka öka bredden ute i friidrotts-Sverige. 

Om nivån är för hög för en individ att delta i stora SM, är det kanske troligare att det finns en 

möjlighet att ingå i ett lag på stafett SM.  Att få delta på SM-tävlingar är för många en morot att 

fortsätta idrotta länge och inte sluta i förtid.       

Vi kan konstatera att påståendet att Stafett-SM numera är en förhållandevis liten tävling sett till 

antalet deltagare stämmer. Inte minst om man ser på arrangemanget ur ett historiskt perspektiv.        

I vissa grenar är det i nuläget endast en handfull deltagande lag. Vår slutsats är därför att något bör 

göras för att bredda underlaget.                                                                                                                                                          

Förutom att ge Svensk stafett SM-status skulle ett förslag kunna vara att på sikt ersätta (någon av) de 

långa stafetterna 4 x 800 meter, 4 x 1500 meter (3 x 1500 meter) med en ”Distance Medley 

Relay”(DMR). Det vill säga en stafett med distanserna 1200-400-800-1600 meter, löpta i nämnd 

ordning. En sådan förändring skulle förmodligen medföra att fler klubbar skulle ha möjlighet att 

delta.  

Vidare skulle ett borttagande av de ofta ”tunna” åldersklasserna K22 och M22 kunna innebära ett 

ökat deltagande i seniorstafetterna.  

Listan på möjliga förändringsåtgärder kan förstås göras lång. Dock är det Tävlings- och 

arrangemangskommittén som äger dessa frågor och det är också där som helhetsperspektivet finns. 

När (om) TAK nu utreder förslaget om att ge Svensk stafett SM-status också på seniornivå, utgår vi 

följaktligen från att kommittén i sitt framåtsyftande analysarbete präglas av öppenhet för 

förändringar – både gällande åldersklassindelning och stafettgrenar. 

Målsättningen bör förstås vara att göra Stafett-SM till ett mer attraktivt arrangemang som engagerar 

hela friidrotts-Sverige och som ger fler föreningar förutsättningar att delta. Allt för svensk friidrotts 

bästa!  

 

Spårvägens FK 



Genom  

Lasse Hagström, styrelseledamot 

Kent Claesson, sportchef 

Moa Hjelmer, aktiv 

                                                                                                                                 


