
 

 

 

 

Motion nr 1 
 
Avsändare 
KFUM Örebro 
 
Styrelsens yttrande över 
Motion angående ändring av Lag-SM 

 

Motionärens förslag 
Att utöka Lag-SM-finalen till 12 lag, utöka tävlingen till två dagar samt att slå ihop manlig och 
kvinnlig klass till en klass. 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
 
att förbundsårsmötet avslår motionen 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande 
Det finns mycket tänkvärt och intressant att läsa i motionärens skrivelse. Efter att ha 
diskuterat frågan och belyst den från olika synvinklar har FS kommit fram till några slutsatser 
som väger över för att inte gå den väg som motionären föreslagit. 
 

 FS har tillsammans med Tävlingskommittén genomfört en genomgripande utredning 
av SM-tävlingarna på seniornivå. Förslaget kring Lag-SM har inte diskuterats där, trots 
stor möjlighet från alla intressenter att faktiskt delta aktivt i utredningen. 
 

 Att öka antalet lag i Lag-SM skulle på sätt och vis öka intresset med fler möjliga 
klubbar. Samtidigt ökar komplexiteten och svårigheten att som åskådare eller 
intresserad av att faktiskt förstå eller hänga med i lagtävlingen ökar i kvadrat per 
varje lag. Vi har sett problemen med just detta vid Lag-EM och konstaterar att det 
inte främjar tävlingsformen. 
 

 Att slå ihop män och kvinnor har både för- och nackdelar. Precis som motionären 
skulle ett Lag-SM guld kunna kora den bästa totalklubben. Samtidigt inser vi att vi 
redan idag har ett antal föreningar som i dagens upplägg kan delta och konkurrera 
men som knappt får ihop lag i ett gemensamt lag. Fördelen är också att faktiskt två 
föreningar istället för en kan utnämnas till Lag-SM-vinnare och medialt innebär det 
faktiskt att två föreningar kan få uppmärksamheten. 

 

 Ett tvådagarskoncept är vanskligt, det finns egentligen ingen vinnare i just det. Det 
innebär att aktiva med många mål för säsongen blir uppbundna den dubbla tiden. 
Det innebär en tvingad övernattning till och det innebär därmed större kostnader för 
deltagande föreningar.  

 
Det finns alltid två vägar att se på en frågeställning, FS har försökt att se både för- och 
nackdelar men tror helt enkelt att nackdelarna är större. 


