
 

 

 

 

Motion nr 6 
 
 

Avsändare: Rinkeby Run 
 
Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motionärens förslag angående organisering av 
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) i ”arena” respektive ”kondition”. 
 

Motionärens förslag:  
 

att SFIF organiseras i två delar: Arena och kondition 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att Förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Löpning, OCR och motion är i dagsläget en viktig integrerad del i Svenska Friidrottsförbundets 
organisation. FS anser inte att en omorganisering av SFIF enligt motionärens förslag är den mest 
verkningsfulla lösningen för att stärka motionslöpningen utifrån ett deltagarperspektiv. FS delar 
motionärens åsikt att SFIF aktivt måste verka för att utveckla motionslöpningen och anser att 
motionslöpningen är en viktig del av Svensk Friidrott. Utöver folkhälsoperspektivet är motionslopp 
och arrangemang inom löpning dessutom av stor vikt för många föreningars utveckling och ekonomi.  
 
FS vill framhålla vikten av den potential och vilja som finns inom friidrottsrörelsen, således även 
motionärens initiativ, i egenskap av att utveckla motionslöpningen som tränings- och tävlingsform.. I 
arbetet med implementeringen av friidrottens Strategi 2025 avser FS att inkludera representanter 
från föreningar och distrikt för att stärka löpningens position inom friidrotten, såväl lokalt som 
nationellt.  
 
Strategin är SFIF:s plan för en attraktiv och växande friidrott och ett sätt att också möta 
konkurrensen om motionärernas uppmärksamhet från andra aktörer. FS anser att den nya strategin 
kommer att bli en viktig del i att stärka löpningens position och i att våga bredda och förnya 
verksamheten för att stimulera föreningarna till utveckling.    
 
Svenska Friidrottsförbundet ska verka för att stärka löpningen exempelvis genom utveckling av 
utbildning, koncept och samverkan med distrikt och föreningar. FS anser att Svensk Friidrott 
framåtriktat tillsammans måste arbeta för attraktiva tävlingsprogram för fler målgrupper som kan 
bidra till att fler tävlar mer, med ett bredare rekryteringsunderlag och nya intäktsmöjligheter som 
följd. Arbetet ska resultera i att friidrottsföreningarna ges en tydligare roll i det lokala ”löp- och 
hälsosamhället” och blir det naturliga valet för de som vill lära sig mer om löpträning, söker stimulans 
och sammanhållning. 
 


