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Förslag: 

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att grenen traillöpning får SM-status från och med år 2021 

att SM i traillöpning genomförs på två distanser, där den ena tillhör kategori S (se nedan) och den 

andra är en ultradistans 

att SM i traillöpning också innehåller VSM-klasser 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

Traillöpning är en gren som är på stark framväxt i Sverige. Årligen arrangeras mellan 250 och 350 

traillopp i Sverige och i dagsläget finns tusentals svenska traillöpare. Merparten av dessa löpare är 

motionärer, och det finns ett 70-tal utövare som elitsatsar på sin traillöpning. 

Till dags dato är endast en mindre andel av Sveriges traillöpare medlemmar i en friidrottsförening. FS 

tror att införande av SM i traillöpning skulle kunna bidra till en stark medlemstillväxt för Svensk 

Friidrott, både genom att fler föreningar ansöker om medlemskap i förbundet och genom att fler 

löpare blir medlem i friidrottsföreningar. 

Traillöpningen har vuxit fram utanför den traditionellt organiserade idrotten, men har på senare år 

närmat sig friidrotten och sedan 2015 har Svensk Friidrott varit representerade med landslag vid EM- 

och VM-tävlingar i Ultra trail (d.v.s. traillopp på löpsträckor som är längre än marathondistans). 

Sedan 2018 har Svensk Friidrott bjudit in till Riksmästerskap (RM) i Ultra trail: Det första loppet i 

Sundsvall 2018, sedan i Genarp 2019 och inom kort (april 2020) genomförs det tredje 

Riksmästerskapet i Jonsered. 

Under 2019 har World Athletics, ITRA* och IAU** samarbetat om att ta fram formerna för ett VM i 

traillöpning (inom ramen för Trail and Mountain Running Championships) som enligt planerna ska 

arrangeras vartannat år från och med 2021, och innehålla lopp på två olika distanser: 

 Category S (löpsträcka 35–45 km, km-effort-index 45–74) 

 Category L (löpsträcka 75–85 km, km-effort-index 115–154) 

Parallellt har European Athletics satt ett ramverk för EM i traillöpning (som en del av Off-Road 

Running Championships), som ska arrangeras vartannat år från och med 2022: 

 Category M (löpsträcka 45–60 km, km-effort-index 75–114) 



 

I våra skandinaviska grannländer genomförs redan mästerskap i traillöpning. I Norge är 

mästerskapssträckan ca 50 km, medan Danmark har nationella mästerskap i både kort trail (ca 12 

km) och lång trail (ca 50 km). 

Med ovanstående resonemang som stöd anser FS att det finns goda skäl att införa officiella svenska 

mästerskap i traillöpning. 

 

* ITRA = International Trail Running Association 

** IAU = International Association of Ultrarunners 


