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MOTION TILL SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS 
ÅRSMÖTE ÅR 2009:  
FINNKAMPEN 2013 OCH 2015 TILL STOCKHOLMS STADION! 
 
I landets största morgontidning, Dagens Nyheter, har Stockholms Stads kultur- och idrottsborgarråd 
Madeleine Sjöstedt under hösten uttalat sig om att det mest naturliga är att Djurgårdens IF:s fotboll 
finns kvar på Stockholm Stadion. Staden har vidare gett ett ledande arkitektkontor i uppdrag att titta 
på möjliga förändringar av den klassiska friidrottsarenan. En förändring som skulle innebära att 
löparbanorna tas bort samt att arenan grävs ned för att ge utrymme åt ytterligare åskådareplatser för 
ändamålet fotboll. Vi är djupt oroade för att det ledande världsarv som byggdes för den olympiska 
huvudidrotten ska försvinna i dess nuvarande form. Fotbollen har mycket skickliga lobbyister och 
arbetar ständigt med påverkan av politiker och andra beslutsfattare. 
 
Internationella Friidrottsförbundet bildades i Stockholm i samband med solskensolympiaden 1912. 
Det finns ingen arena i världen där det har slagits fler världsrekord än på Stockholms Stadion. 
Världsfriidrotten har en del av sin skäl på Stadion. 
 
Den 18 november hade företrädare för Svenska Friidrottsförbundet, Stockholms Friidrottsförbund, 
DN Galan och Stockholm Marathon-organisationen möjlighet att träffa Stockholms 
idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt. Vi detta möte återkom Sjöstedt flera gånger till varför 
Stockholm inte fått chansen att vara med och lämna bud på Finnkampen samt frågade om det finns 
några planer på att föra tillbaka Finnkampen till Stockholm. Finnkampen är ett högt prioriterat 
evenemang för Stockholms Stad. En slutsats som kan dras är att Finnkampen till Stockholm starkt 
kan bidra till att Stadion får vara kvar som friidrottsarena. För att rädda friidrottens själ i Sverige 
vill vi härmed att Svenska Friidrottsförbundet placerar denna klassiska landskamp i huvudstaden år 
2013 och 2015. 
  
Finnkampen har haft vikande publiksiffror när tävlingarna avgjorts på Ullevi de senaste åren. 
Halvfulla/Halvtomma läktare missgynnar den riktiga landskampskänslan. Det finns goda 
förutsättningar för en tätare stämning på Stadion. Det lär med största sannolikt komma fler finnar 
och titta på evenemanget om det går i Stockholm.  
 
Se nästa sida. 
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Formell att-sats 
 
Spårvägens Friidrottsklubb hemställer att Finnkampen år 2013 och 2015 genomförs på Stockholms 
Stadion. Vidare att SFIF ställer erforderlig resurs till förfogande för att utöva lobbyism för Stadions 
överlevande som friidrottsarena. Minst ett SM-arenaarrangemang i friidrott ska avgöras varje år på 
Sveriges nationalarena. 
 
Stockholm den 27 december år 2008 
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Ordförande 
    
Spårvägen FK, Stockholm, Sweden 
+46 703 462 441 
jan.kowalski@sparvagenfriidrott.se  
 
 
  
  
 

mailto:jan.kowalski@sparvagenfriidrott.se

	MOTION TILL SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE ÅR 2009: 
	FINNKAMPEN 2013 OCH 2015 TILL STOCKHOLMS STADION!

