
 

 

 

 

Motion nr 4 

 
Avsändare 
Ångermanlands FIF, Medelpads FIF, Hallands FIF, Stockholms FIF, Norrbottens FIF, 
Jämtland/Härjedalens FIF, Södermanlands FIF, Västerbottens FIF, Västergötlands FIF och 
Smålands FIF 
 
Styrelsens yttrande över  
Handlingsplan för ökat medlemsantal inom friidrotten 
 

Motionärernas förslag 
Att uppdra år förbundet att skyndsamt ta fram en plan för att få arrangörer och löpare som idag inte 
tillhör friidrottsfamiljen att bli medlemmar i densamma (se övriga detaljer i motionen). 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår  
 

att Förbundsårsmötet beslutar att anse motionen besvarad genom förbundsstyrelsens 
utlåtande. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande 
Motionen tar upp ett mycket angeläget område, nämligen hur vi ska få in det stora antalet 
motionslopp och det stora antalet utövare i arrangemang som idag inte är sanktionerade av Svensk 
Friidrott. 
 
Motionen antyder att de åtgärder som vidtas från Friidrottsförbundets sida inte är tillräckliga för att 
utreda och komma med förslag. Så kan det förstås vara, men styrelsen analys är att situationen är 
utmanande då det idag saknas formella hinder för arrangörer och utövare att driva sin 
motionsverksamhet utanför friidrotten. Därför åligger det friidrotten (föreningar, distrikt och 
förbund) att tillsammans erbjuda fördelar för dessa målgrupper som idag står utanför.  
 
De erbjudande som tillhandhålls inom friidrottsfamiljen ute i landet måste därför vara tillräckligt 
attraktiva för såväl motionslöpare som arrangörer. Att hitta och utveckla dessa nycklar till 
attraktionskraft är avgörande för att lyckas och styrelsen anser att det måste vara ett långsiktigt 
arbete då snabba och enkla lösningar saknas. Av det skälet är Svenska Löpare fr o m januari 2017 en 
permanent aktivitet inom Svensk Friidrott.  
 
Svenska löpare drivs sedan 2015 och var från början ett externfinansierat projekt som bl a har som 
mål det som är centralt i motionen. Numera är det en permanent aktiviteten och i denna finns även 
andra viktiga frågeställningar kring motionslöpning t ex hur den vildvuxna floran av lopp som inte 
enbart är löpning ska betraktas inom friidrotten.  
 
Självklart är väl Landsvägslöpning, Terränglöpning och  Ultralöpning friidrott. Men hur är det med 
Bergslöpning, Traillöpning, Löpning av sk äventyrskaraktär, Skyrunning, OCR/Hinderbana, Event, 
Swimrun, Multisport och Snöskolöpning? Vilka av dessa är ens välkomna i friidrottsfamiljen? 

För budgetåret 2017 har vi beslutat att permanenta Svenska Löpare. Vi har även förlängt tiden för 
utredningen ”Svensk Friidrotts förhållningssätt till nya lopp- och löpningsformer” till slutet av 2017. 
 
Att till Ordförandekonferensen 2017 och Ordförandekonferensen 2018 komma med rapport och 
förslag är de mål som finns i projektet är en rimlig målsättning, vilket är i linje med motionens förslag. 



 

 

 

 

 
Det vore förstås olämpligt att nu starta ytterligare en utredning om motionslöpning med samma mål 
som den aktivitet som pågår. Vårt förslag är därför att inkludera denna motions goda idéer i sin 
helhet i den pågående aktiviteten Svenska Löpare. 


