
 

 

 

 

Motion nr 13 
 
 
Avsändare:  Johan Lundell, medlem i Upsala IF 
 
Styrelsens yttrande över 
Märkessystem och knappar 
 
 

Motionärerens förslag: 
Att årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en liten upplaga planscher och 
klistermärken som kan testas av intresserade klubbar – om försöket faller väl ut – ett 
förslag till märkessystem i större skala. 
 
Att årsmötet beslutar att förbundet ska uppmuntra arrangörer av tävlingar för barn och 
ungdomar att vid prisutdelningar uppmärksamma barns och ungdomars personliga 
utveckling. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att förbundsårsmötet anser den första att-satsen besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens utlåtande. 
att förbundsårsmötet beslutar att avslå den andra att-satsen. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Motionären har i ett flertal motioner påpekat friidrottens problem att få barn och ungdomar 
dels att börja med friidrott i en förening och också få dem att stanna inom idrotten. 
Motionären föreslår att med hjälp av olika märken och med låga trösklar mellan märkena 
kunna hjälpa föreningarna med att fokusera på varje enskilt barns och ungdoms personliga 
utveckling, ge möjlighet till märkestagning som ett komplement till tävling inte bara för de 
som redan är friidrottare utan även aktiva barn i andra idrotter. 
 
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har sedan 80-talet Ungdomsmärken, som föreningar kan 
rekvirera, men vetskapen om och användning av dessa är relativt låg.  Märken finns för 
åldrarna 11, 12-13, 14-15 och 16-17 år. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avseende den första att-satsen att SFIF gör en förnyad kampanj 
till föreningarna om att använda dessa märken och därefter utreda behovet och också 
huruvida nuvarande märkessystem kan förbättras. 
 
Att sedan enligt den andra att-satsen komplettera medaljer i tävlingar för barn 7-12 år med 
att vid prisutdelningar uppmärksamma barns personliga utveckling har ett bra syfte. 
Praktiskt är det dock svårt att genomföra eftersom tävlingar för barn oftast har 
förhållandevis många deltagare i varje gren med svårigheter att då ha kunskap om allas 
tidigare resultat. Det är dock viktigt att vi alla funderar över hur våra barn- och 
ungdomstävlingar utformas och vad vi premierar/stimulerar.  Som idébank och 



 

 

 

 

diskussionsunderlag i detta arbete kan "Handbok för barn- och ungdomstävlingar" användas.  


