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Motion till förbundsårsmötet 2016 om införande av nationell 
åldersöverskridande klubbtävling i samband med terräng-SM. 
  
Terräng-SM är unikt. Det är det enda tillfället under friidrottsåret då vi har ett nationellt 
mästerskap som omfattar både ungdomar, juniorer, seniorer och veteraner. Tyvärr 
nedprioriteras tävlingen av många föreningar och deltagare antalet är inte vad det borde 
kunna vara.  
 
Det finns flera sätt där terräng-SM och även terränglöpningen skulle kunna öka i 
attraktivitet. Bland annat kan inspiration hämtas från orienteringens 25-manna (som i 2015 
hade 306 klubblag med 25 löpare i varje lag som fick godkänt resultat = 7650 deltagare). 
 

Denna motion vill att SFIF introducerar en ålderöverskridande tävling för att lyfta fram 
betydelsen och skapa incitament för ett gemensamt klubbdeltagande. Dessutom bör 
förbundet se över andra tillvägagångssätt för att öka deltagandet, både när det gäller antalet 
klubbar och antalet starter. Klubbtävlingen i samband med terräng-SM bör kunna utformas 
så att det både stärker klubbarnas gemenskap och terränglöpning. I Kanada har man i 
samband med deras ”cross country regionals” på västkusten tillämpat en 
åldersöverskridande lagtävling med positivt utfall. 
 
Denna motion vill att en klubbtävling införs redan från 2016. Dess slutgiltiga utformning bör 
beslutas av Förbundsstyrelsen. Likväl om lagtävlingen ska ges SM-status i sig. Det primära 
syftet med klubbtävlingen ska vara att öka antalet deltagare i alla ålderskategorier, samt att 
öka föreningar vilja och incitament att delta i terräng-SM. Klubbtävlingen ska vara 
komplement till befintliga lagtävlingar i respektive åldersklass.  
 
Exempel 
Om vi skulle haft en beräkningsmodell (7-5-4-3-2-1 plus en poäng för varje deltagare) vid 
2015 års terräng-SM och räknat varje enskild tävlingsklass så skulle det varit fyra lag inom 
fem poängs marginal som hade tampats om 2015 års klubbvinst, nämligen Björnstorp, Hälle, 
Hässelby och Sävedalen.  
 
Att Björnstorp placerar sig i topp visar också på möjligheten att lyfta fram klubbar som 
normalt sett inte förekommer lika ofta i toppen på resultatlistorna på seniorsidan. 
 
Terräng-SM är en möjlighet, kanske en av de bästa, att än tydligare manifestera Svensk 
Friidrotts vision Din Idrott – för livet. 
 

Yrkande: 
Motionsställaren yrkar att förbundsårsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att införa en 
med start 2016 årligt återkommande klubblagtävling i samband med terräng-SM. 
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