
 

                                                            
 

 

Motion angående förändringar i tävlingsprogrammet för lång häcklöpning 

 

Bakgrund:   

För två år sedan skrev Hässelby SK en motion till SFIF´s årsmöte där vi sökte än ändring i 19 årsklassen från 300m häck till 400m 

häck. Vi skrev den efter propå från GUA Bengt Erik Blomkvist efter diskussioner med Magnus Wickert. Svaret blev att frågan 

skulle ingå i en större inventering av hela grenprogrammet, en utvärdering av de korrigeringar som genomfördes 2001.  

 

När den remissgruppen gav sitt svar på 2013 årsmöte ansåg en oenig remissgrupp att man skulle behålla 300m häck och årsmötet 

röstade på den linjen. Tyvärr är det sällan samma människor som bevistar årsmötet som jobbar direkt med våra aktiva. 

 

På ”golvet” finns ett starkt missnöje över utfallet. Motionen backas upp med en namnlista på tränare som stödjer förändringarna 

enligt nedan. Namnlistan består av över 50 namn som gett sitt stöd via e-mail, namnunderskrift eller muntligen. Det är dags att 

årsmötet lyssnar på de som jobbar på golvet med Svensk Friidrott över hela landet. 

 

Ett citat från www.friidrott.se 3 dec 2013, då gällande slägga men andemeningen är tydlig:   

”Eftersom 3 kg släggan – som tidigare varit ett rent nationellt redskap – nu fått en officiell IAAF standard, blir denna självklart 

också Svensk standard i fortsättningen”. 

Så vitt vi kan bedöma är även 400m häck IAAF standard i 19 årsklassen och torde således självklart också vara Svensk standard. 

 

Magnus Wickert har under den gångna säsongen via e-mail kontakter fått respons på ett förslag från en bred tränarkår med stort 

kunnande i friidrott. Förslaget går ut på två ändringar i det nuvarande tävlingsprogrammet i lång häcklöpning. Namnlistan stödjer 

bägge förändringsförslagen. 

 

A PF 19 år Springer idag 300m häck med 7 häckar på fulla avstånd 35m. Samma höjd som i seniorklass. 

 

 Förslag Springa 400m häck med 10 häckar, 35m avstånd, dvs seniorbetingelser.  

 

 Motivering Vi ligger kraftigt efter och har tappat mark ytterligare sedan vi 2001 då 19 årsklass infördes . I  

  och med det löps den kortare distansen ett år längre än vad som gjordes förr, då vi hade stora  

  framgångar i grenen.  

  Antalet tävlingstillfällen är få och det finns tillfällen då några få 19 åringar löper 300m och några 

  få seniorer löper 400m. Om de löper samma sträcka kan de löpa tillsammans och då stimulera 

  varandra att utvecklas. Vi ska ge våra häcklöpare samma förutsättningar som övriga nationer. 

 

B PF 13 år  Springer idag 200m häck med 5 häckar på fulla avstånd dvs 35m mellan häckarna. 0,76 höjd. 

 

 Förslag 200m häck med 10 häckar, 18,28 avstånd och om möjligt 0,68 höjd.  

 

 Motivering Svensk träningslära förespråkar teknisk inlärning före snabbhetsuthållighet i unga år. Genom att 

  öka antal häckar premieras den tekniska inlärningen.   

  Det är viktigt att vi genom tävlingsutformningen signalerar vad som är viktigt för optimal  

  utveckling. 

  Många nya och erfarna tränare ansvarar för träningsupplägget för 13 åringar, träning styrs av 

  hur tävlingen ser ut.  

  From 2013 gäller 0,68 höjd på kort häck för F13 om möjligt. Samma bör gälla för 200m häck.  

  Avsaknad av banmarkeringar kan åtgärdas i den normala takt av ommålning som sker. Vid täv- 

  ling kan man mäta upp rätta avstånd med måttband.  

Bilagor: 

 

1. Namnlista på människor som stödjer förändringsförslaget, sorterad i bokstavsordning på föreningstillhörighet. 

2. Seniorstatistik över grenen 400m häck över tid, sammanställd av Hans Wiktorsson. 

 

    Magnus Wickert  -  På uppdrag av Hässelby SK 
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