
 
 

 
 

Motion nr 8 
 
Avsändare  
Utby IK Friidrott 
 
Styrelsens yttrande över  
Motion om att genomföra Mångkamps-SM för seniorer i samband med Friidrotts-SM 
 
 
Motionärernas förslag 
Att införa mångkamp för seniorer i nuvarande SM utomhus samt återinföra standarpoäng för 
mångkamp för seniorer. 
  
 
Förbundsstyrelsen föreslår 
att förbundsårsmötet avslår motionen 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande  
Till förbundsårsmötet 2017 lade styrelsen fram ett samlat förslag på vilka SM-tävlingar och 
grenprogram som ska genomföras för seniorer, nya kalenderprinciper för de olika SM-tävlingarna, 
vilka SM-tävlingar som är aktuella för SM-veckan, synen på geografisk spridning och vilka SM-
poängräkningar som ska finnas. Bakgrunden var att det fanns ett behov av en översyn av helheten 
kring friidrottens SM-tävlingar. Det är trångt i kalendern och det tillkommer hela tiden förslag på nya 
mästerskap, samtidigt som få strykningar förs fram. Internationellt tillkommer fler och fler 
mästerskap och Tävlings- och arrangemangskommittén bedömde att det var dags för ett 
helhetsgrepp. Vid styrelsemötet den 13 november 2015 beslutade styrelsen att en utredning kring 
våra SM-tävlingar för seniorer skulle genomföras för att vara färdigt till förbundsårsmötet 2017. 
 
Tävlings- och arrangemangskommittén genomförde en grundlig utredning baserad på ett brett 
deltagande från rörelsen. Under 2016 genomfördes en pilotstudie och tre workshops. Vid sidan av att 
SM-programmet lyftes även frågor som värdet av att de bästa och många friidrottare deltar och 
presterar bra på SM, höga publiksiffror, geografisk rotation, goda ekonomiska resultat för 
arrangörerna samt stort medialt intresse. Slutsatsen var att för att tillgodose alla aspekter så måste 
det finnas en tydlighet och en förutsägbarhet när det gäller friidrottens SM-program.  
 
Under hösten 2016 presenterades ett remissförslag på friidrott.se, för insamling av allmänna 
synpunkter, och förslaget diskuterades även på ordförandekonferensen och Elitklubbarnas 
höstkonferens samma år. Totalt svarade 159 personer/föreningar/distrikt på remissen.  
Vid förbundsårsmötet 2017 gick SM-utredningens förslag igenom i sin helhet, med några smärre 
justeringar avseende standaren och den samlade SM-poängräkningen. De nya bestämmelserna har 
gällt först från och med den 1 januari 2018 varför det inte är motiverat med ytterligare förändringar 
av SM-programmet för seniorer för närvarande.   


