
Motion nr 4 

 

Avsändare:  Malmö AI 

 

Styrelsens yttrande över 
Revidering av representationsbestämmelser för icke svenska medborgare. 

 

Motionärens förslag: 

Att i Tävlingsregler för Friidrott införa följande ny lydelse av 1.4.4:  

För tillstånd 1.4.2.2 krävs att tävlande är folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige 

sedan minst 1 år tillbaka och att han/hon ej samma kalenderår eller närmast påföljande 

år deltar i nationell mästerskapstävling i hemlandet eller representerar sitt hemland i 

landskamp eller internationellt mästerskap. 

Att i Tävlingsregler för Friidrott införa följande ny lydelse av 1.4.4.1:  
Om tävlande under kalenderår bryter mot kraven i denna regel – antingen det sker före eller 
efter deltagande i SM/DM/Svenska Friidrottscupen – ogiltigförklaras hans/hennes resultat i 
dessa tävlingar och ev erövrade priser och utmärkelser skall återlämnas. 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

 
Motioner om representationsreglerna har dykt upp ett antal gånger den senaste 
tioårsperioden och framförallt var det Hammarby IF som ville lätta upp det regelverk som då 
sa följande i korthet: 
Före 2012 

 Bosatt och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två år tillbaka.  

 Den tävlande får heller inte delta i hemlandets nationsmästerskap eller nationella 
mästerskap samma kalenderår.  

 Då fanns det också en begränsning för personer med dubbelt medborgarskap som 
valde att tävla i ett annat lands landslag att den då räknades som idrottsligt utländsk. 
D v s ovanstående skulle uppfyllas för att få delta på SM.  

 
2012 och senare 
Regeln ändrades till att säga att för att delta på måsterskap i Sverige ska man; 

 Vara folkbokförd och huvudsakligen vistas i Sverige sedan minst ett år tillbaka. 

 Inte delta i hemlandets nationsmästerskap samma kalenderår.  



 Om du är svensk medborgare får du alltid delta i svenska mästerskap (d v s oavsett 
om du tävlar för annat landslag eller i andra nationsmästerskap). 

 
 
Efter regeländringen har det funnits några tillfällen där den nya regeln inneburit att aktiva 
nu, till skillnad från tidigare, kunnat delta i Svenska Mästerskap.  
 
 
Motionärens exempel Benn Harradine är ett exempel på där aktiv har deltagit i svenska 
mästerskap men också  i annat landslag. Harradine deltog 2015 på SM i Söderhamn för 
Hammarby IF och senare vid VM i Beijing representerade han Australien.   
 
För några år sedan lämnades en protest vid SM i marathon med hänvisning att den aktive 
inte varit i Sverige så mycket det senaste året Tävlingskommittén fick i uppdrag att 
undersöka huruvida det stämde. Uttrycket ”huvudsakligen vistats” tolkades som att man bör 
ha varit i Sverige stor del av året men att det är svårt att ange exakt hur mycket. Dock bör 
det vara minst 50%. Det finns också en stor svårighet i att säkerställa och kontrollera tiden i 
Sverige. 
 
Före regeländringen har det funnits tillfällen där aktiva har blivit av med både medaljer och 
poängplatser efter att ha representerat andra landslag.   
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att det var relativt nyligen ändringen av reglerna gjordes om 
och antalet fall har varit förhållandevis få. Med anledningen av det föreslås 
förbundsårsmötet att avslå motionen.  
 

 


