
 

 

 

 

Motion nr 10 
 
 

Avsändare:  Föreningen Löparnas Vänner 
 
Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motionärens förslag angående ”Översyn av regelverket 
gällande tävlingstillstånd” 
 

Motionärens förslag:  
 
att förbundet ser över regelverket för aktiva som inte är svenska medborgare att få 
tävlingstillstånd för svensk förening. 
 
att regelverket bör förenklas. 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att Förbundsårsmötet beslutar att anse motionen besvarad 
 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Motionären önskar se en förenkling av regelverket kring utländska friidrottares tävlande i Sverige. Ett 
lovvärt initiativ som har stort stöd inom vår rörelse. FS upplever inte att det tydligt framgår i 
motionen varför och hur specifika ändringar skall göras. 
 
Vid Förbundsårsmötet 2019 i Karlstad behandlades en motion från Malmö AI som i mångt och 
mycket tog upp samma frågor. FS skrev ett eget förslag som i stort anslöt till MAI:s motion. 
Förbundsårsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag vilket således är gällande sedan 2019. 
 
Det är FS åsikt att nuvarande system fungerar så väl som kan begäras. I praktiken styrs olika tillstånd 
av Migrationsverket och dess huvudregler som Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) måste anpassa sig 
till. Följande gäller för utländska friidrottare i Sverige. 
 
Turister / gäster: Lyder under allmänna regler beträffande pass, visum m m. Tävlar för 
hemmanationen. Brukar uppehålla sig i landet 1-6 månader. 
 
Yrkesmigranter / studenter: Kan tävla i ”vanliga” tävlingar med folkbokföring, men kan inte åberopa 
friidrotten som skäl för uppehållstillstånd. 
 
Flyktingar / asylsökande: Kan bedriva friidrott, både träning och tävling, vid vanliga arrangemang. 
LMA-kortet har kort giltighet och måste förnyas flera gånger per år. 
 
Behöriga vid SM-tävlingar är personer som är folkbokförda i Sverige sedan minst ett år. Svenskt 
medborgarskap är här inte nödvändigt. För landskamper och internationella mästerskap krävs 
däremot svenskt medborgarskap. FS anser inte att dagens system för att få tävla i Sverige är särskilt 
krångligt. Jämfört med en rad andra idrotter ser FS snarare det som enkelt, utan saker som licens 
eller liknande. SFIF registrerar endast aktiva som önskar delta i SM-tävlingar. FS har, sedan senaste 
revidering 2019, inte heller funnit någon direkt anledning till att föreslå förändringar och anser därför 
att motionen är besvarad. 


