
 

Motion – Inkludering av Mångkamps-SM för seniorer på ”Friidrotts-SM” 

 

Yrkande  

Friidrottsföreningen Hässelby SK yrkar på att Tävlingskommittén får i uppdrag att, när 

tävlingskalendern tillåter, lägga SM i mångkamp för seniorer tillsammans med  

”Friidrotts-SM” utomhus. Tävlingskommittén bör lämpligen rådfråga berörda experter, 

exempelvis förbundskapten och prestationscentrum mångkamp.  

 

Motivering/Bakgrund 

Historiskt har SM i mångkamp för seniorer varit inkluderat i ett eget Mångkamps-SM, där såväl juniorer 

som ungdomar gör upp om SM-medaljerna i grenen. Denna form har varit häftig, så till vida att de som 

deltar på JSM/USM i mångkamp tävlar nära tillsammans med seniorelit (och ibland t.om. världselit). 

De flesta av de senaste åren har mästerskapet legat en bit in i september, vilket skapat större risk för 

sämre väder gentemot tidigare under sommaren.  

De senaste åren har tendensen för vår mångkampselit varit att de inleder tävlingssäsongen tidigt, för 

att försöka nå bra resultat i bra motstånd, och nu även jaga rankingpoäng. När tävlingen nu; 1) oftast 

ligger efter internationella mästerskap, 2) har sämre vädermässiga förutsättningar, 3) saknar medial 

uppmärksamhet, 4) har få åskådare, så sjunker intresset för våra seniorer att vilja delta. Vinst på SM 

är även en viktig komponent i att samla rankingpoäng, vilket naturligtvis också bör påverka vikten av 

grenens placering i tävlingskalendern.  

Vi tror att ett sätt att öka intresset, kvaliteten och synliggöra grenen är att lägga seniormångkampen 

på Friidrotts-SM. Ett annat sätt skulle vara att ha en ”mini-mångkamp” inkluderat i Finnkampen. 

Vi måste naturligtvis bedöma vad som är bäst för friidrotten i stort. Vår bedömning är dock att det 

finns tidsmässigt utrymme på Friidrotts-SM för mångkamp. I nuläget stäcker sig tävlingarna  

12–18 resp. 12–15, lördag och söndag. Blir tiokampen och sjukampen en del av för-/eftertävlingar med 

en eller två grenar under huvudprogrammet så är det ett stort steg framåt och mer likt de 

internationella mästerskapen. 

Utifrån dessa resonemang yrkar alltså Friidrottsföreningen Hässelby SK på att Tävlingskommittén får i 

uppdrag att, när tävlingskalendern tillåter, lägga SM i mångkamp för seniorer tillsammans med 

”Friidrotts-SM” utomhus. Tävlingskommittén bör lämpligen rådfråga berörda experter, exempelvis 

förbundskapten och prestationscentrum mångkamp. 

 

---------------  

Friidrottsföreningen Hässelby SK 

Styrelsen genom Isak Hampel Klang 


