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Lagtävlingar i friidrott – med lag över klubbgränser 
I grunden är friidrott en individuell idrott. En tjusning som drar personer med vissa personlighetsdrag 

till vår idrott.  

Ibland stöter det också bort en del aktiva som vill ha lagmomentet i högre grad än vad som normalt 

finns. Och även om vi är en individuell idrott så finns det många vittnesmål bland våra aktiva om att 

tävla just i lag – ”det är guldkanten på tillvaron i tävlingssäsongen”, säger de. 

Vi vet alla att klubben är basen för vår idrott. Ju flera klubbar desto bredare blir vår idrott runt om i 

landet. En del av dessa klubbar är trots allt så små att de aldrig skulle komma på tanken att tävla i 

regionernas seriesammanhang. Men med gemensamma resurser från flera klubbar skulle flera aktiva 

även i de mindre klubbarna motiveras av vår idrott, om de då och då kunde tävla i lag.  

Likväl som de mindre klubbarna då och då i seriesammanhang har behov av att tävla tillsammans 

med andra klubbar, så kommer de större klubbarna aldrig att vilja samordna sin verksamhet med 

någon annan. Varken liten eller stor. För de större klubbarna kommer det alltid att vara en viktig 

faktor att sätta sitt eget lag på banan. Inte minst för klubbkänsla och sammanhållning med de egna 

aktiva.  

Men om vi tillåter mindre klubbar att tävla tillsammans och låter de stora fortsätta som idag så har 

vår idrott nått sitt syfte på en högre nivå. De stora klubbarnas egen klubbkänsla och de aktiva i de 

mindre klubbarna får chansen att någon gång per år tävla i lag. På så sätt stimulerar vi flera att träna 

och tävla friidrott 

Det finns alltså ingen ”konkurrenssituation” mellan intressena för stora och små klubbar om denna 

förändring införs. 

Vårt förslag är att på ungdomsnivå kan klubbar inom samma distrikt slå ihop sig och tävla i lag-USM. 

På seniornivå är vårt förslag att förändringen gäller regionserierna. Dvs lag-SM och kval till lag-SM är 

samma reglers som nu. 

Förslag till regeländring: 

Att klubbar i regionserierna får möjlighet att tävla gemensamt över klubbgränser och att samma 

bestämmelse gäller lag-USM.  

 

 

Med vänlig hälsning 
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