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Svenska	  Friidrottsförbundets	  årsmöte	  –	  SM	  i	  parkstafett	  för	  ungdom	  17	  år	  och	  yngre	  

	  

Bakgrund	  

Friidrotten	  tappar	  många	  ungdomar,	  med	  början	  redan	  i	  13-‐14-‐års	  åldern.	  	  

Förbundets	  attitydmätning	  av	  17-‐19	  åringar	  för	  3-‐4	  år	  sedan	  visade	  bl	  a	  	  

-‐ att	  c:a	  70%	  av	  alla	  17-‐19-‐åringar	  motionerar	  och	  tränar	  regelbundet	  
-‐ att	  friidrotten	  har	  en	  väldigt	  hög	  image	  som	  en	  bra	  idrott	  att	  träna	  
-‐ att	  löpningen	  är	  den	  största	  idrotten	  av	  alla	  (mer	  än	  50%	  säger	  sig	  träna	  löpning	  regelbundet	  

inom	  ramen	  för	  träning	  i	  annan	  idrott	  eller	  utanför	  allt	  föreningsliv)	  

men	  att	  –	  trots	  det	  –	  bara	  1%	  av	  alla	  utövar	  friidrott	  i	  en	  förening.	  

Vi	  vet	  att	  den	  sociala	  miljön,	  lagandan	  och	  klubbkänslan	  är	  avgörande	  faktorer	  för	  att	  fortsätta	  
friidrotta.	  	  

	  

En	  ny	  stafett	  ett	  naturligt	  sätt	  att	  försöka	  nå	  fokusmålet	  med	  50%	  fler	  juniorer	  

Årsmötet	  2010	  beslöt	  att	  ett	  av	  svensk	  friidrotts	  fokusmål	  till	  2013	  är	  att	  öka	  antalet	  18-‐19-‐
årsjuniorer	  som	  tävlar	  på	  arena	  med	  minst	  50%.	  

Planeringsprocessens	  arbete	  med	  frågan	  visar	  att	  de	  planer	  som	  föreningar,	  distrikt	  och	  Förbund	  
hittills	  gjort	  knappast	  kommer	  att	  räcka	  för	  att	  nå	  målet.	  Få	  –	  eller	  inga	  –	  riktigt	  nya	  grepp	  planeras,	  
vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  nå	  en	  50%-‐ig	  förbättring.	  

Lag-‐	  och	  klubbkänsla	  är	  avgörande	  för	  att	  få	  aktiva	  att	  hålla	  på.	  Stafetter	  inte	  minst.	  	  

Då	  SM	  i	  Parkstafett	  för	  seniorer	  var	  aktuellt	  ansåg	  24	  av	  25	  tillfrågade	  klubbar	  att	  en	  sådan	  stafett	  
vore	  ett	  positivt	  grepp	  om	  vi	  vill	  stärka	  lag-‐	  och	  klubbkänsla.	  Däremot	  litade	  man	  inte	  på	  varandra	  att	  
man	  i	  verkligheten	  skulle	  ställa	  upp.	  

Ett	  SM	  i	  Parkstafett	  för	  ungdomar	  som	  är	  17	  år	  eller	  yngre	  är	  ett	  naturligt	  nytt	  grepp	  för	  att	  behålla	  
fler.	  	  En	  stafett	  med	  15	  individer	  i	  laget,	  minst	  7	  av	  varje	  kön	  och	  på	  sträckor	  från	  200	  till	  1200	  m.	  	  

	  Med	  en	  större	  medvetenhet	  om	  tonårsfrågan	  och	  dess	  vikt	  för	  att	  utveckla	  och	  berika	  våra	  
föreningar	  samt	  en	  kraftfull	  Förbundsroll	  tror	  vi	  att	  det	  kan	  vara	  ett	  avgörande	  sätt	  att	  nå	  vårt	  mål	  att	  
få	  fler	  ungdomar	  och	  juniorer	  kvar	  i	  friidrotten.	  	  

	  

Exakt	  hur	  och	  när	  ska	  stafetten	  genomföras?	  

Vi	  kan	  säkert	  diskutera	  länge	  HUR	  en	  sådan	  stafett	  ska	  genomföras.	  	  

Utgångspunkten	  för	  tanken	  är	  att	  skapa	  motivation	  för	  fler	  än	  de	  som	  normalt	  är	  med	  på	  stafett-‐SM	  
eller	  U-‐SM.	  Vilken	  tävling	  under	  säsongen	  är	  det	  då	  som	  ska	  prioriteras	  lägre	  –	  svårt	  att	  säga,	  men	  
kanske	  en	  av	  de	  individuella?	  	  

Måste	  det	  vara	  ett	  SM	  –	  ja	  varför	  inte	  om	  vi	  vill	  visa	  att	  det	  är	  viktigt	  och	  få	  det	  prioriterat?	  	  

Behövs	  det	  resebidrag	  –	  ja	  varför	  inte	  prioritera	  i	  idrottslyftsmedlen	  om	  det	  verkligen	  handlar	  om	  att	  
få	  fler	  att	  hålla	  på,	  och	  när	  vi	  fått	  resurser	  till	  det?	  	  

Måste	  det	  vara	  så	  många	  som	  15	  sträckor	  –	  ja	  varför	  inte	  om	  det	  handlar	  om	  bägge	  könen	  och	  aktiva	  
från	  många	  årskullar	  samt	  att	  vi	  vill	  behålla	  fler.	  	  	  	  



Årsmötet	  borde	  inte	  vara	  platsen	  att	  diskutera	  alla	  detaljer	  för	  hur	  stafetten	  bäst	  ser	  ut	  i	  sina	  
detaljer,	  men	  däremot	  att	  besluta	  att	  pröva	  något	  nytt	  som	  leder	  till	  att	  fler	  fortsätter	  friidrotta.	  

	  

Förslag:	  

Årsmötet	  beslutar	  att	  ge	  Förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  fr.o.m.	  2012	  arrangera	  ett	  SM	  i	  Parkstafett	  
för	  mixade	  15-‐manna/kvinnolag,	  i	  åldersgruppen	  17	  år	  och	  yngre,	  med	  minst	  7	  från	  varje	  kön	  och	  på	  
sträckor	  från	  200	  till	  1200	  m.	  	  	  

Årsmötet	  uppdrar	  till	  Förbundsstyrelsen	  att	  utforma	  detaljer	  i	  dialog	  med	  föreningarna,	  se	  till	  att	  
tävlingen	  genomförs	  och	  att	  nödvändiga	  resurser	  prioriteras	  bland	  från	  de	  idrottslyftspotter	  som	  
Förbundet	  disponerar	  för	  att	  arrangemanget	  kan	  marknadsföras	  och	  genomföras	  med	  många	  
deltagande	  föreningar.	  	  	  
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