
 
Förbundsstyrelsens förslag:  
 
Förändringar av lag-SM med lag-SM-kval 
 

Förslag: 
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 
att i kast och horisontella hopp återgå till sex omgångar 
att ändra kvinnornas hinderdistans till 2 000 meter hinder 
att ändra fasta tidsprogrammet eftersom antalet hopp/kast förlänger tävlingen 
att ta bort stipulationsgränserna 
att införa en anmälningsavgift på 1 000 kr/lag för lag-SM-kval-lag och 2 000 kr/lag för redan 
kvalificerade lag till lag-SM 
att förslaget gäller från och med säsongen 2015, d v s omedelbart 

 
Bakgrund 
2006 ändrades antalet omgångar i kast och horisontella hopp vid lag-SM efter ett 
förbundsårsmötesbeslut. Sedan dess har tävlingsformen sett likadan ut och Svenska 
Friidrottsförbundet tog därför möjligheten att under 2014 genomföra en enkätundersökning bland 
de föreningar som deltagit 2013 och 2014 där ett antal frågeställningar tagits upp. I flera fall var 
föreningarnas tankar i stort sett samstämmiga, så därför har förbundsstyrelsen lyssnat på våra dessa 
och föreslår  ett antal regeländringar. 
 
Antalet omgångar 
För att minska den totala tidsåtgången för tävlingen ner till fyra timmar beslutade förbundsårsmötet 
2006 att minska antalet omgångar i längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut till fyra omgångar. 
Det möjliggjorde en mer attraktiv tävling för publiken men i praktiken har tävlingen sedan den senast 
avgjordes i Karlstad i stort sett inte haft någon utomstående publik. Däremot är tävlingen just i dessa 
grenar ett utmärkt tillfälle för kval till internationella mästerskap och då berövas de aktiva två 
möjligheter till bra resultat. Till skillnad från grenar som medeldistans, där det lätt blir taktiklopp, är 
lag-SM en bra möjlighet att göra bra resultat i teknikgrenarna. Därför föreslås, trots den utökade 
totala längden på tävlingen, att genomföra sex omgångar i kast och horisontella hopp. 
 
Kvinnligt hinder 
Idag springer kvinnorna 1 500 meter hinder. Flera föreningar i undersökningen tyckte att man ska 
byta till 3 000 meter hinder. Förbundsstyrelsen föreslår dock 2000 meter hinder för att även 
ickespecialister ska våga hoppa in i grenen. 2 000 meter hinder är betydligt mer likt den 
internationella distansen än 1 500 meter hinder. 
 
Nytt tidsprogram 
Det nya tidsprogrammet skulle se ut så här: 

 Löpning Hopp Kast 

00:00   M/K Slägga 

00:05  M Stav  

00:15  K Tresteg  

00:25  M Höjd  

00:30 K 400m häck   

00:45 M 400m häck   

01:00 M 100m   



01:10 K 100m   

01:25 K 2000m hinder M Längd  

01:45 M 3000m hinder  M/K Diskus 

02:00 M 200m   

02:10 K 200m   

02:25 K 800m   

02:30  K Stav  

02:35 M 800m   

02:40  K Längd  

02:45 K 5000m   

03:00  K Höjd  

03:10 M 5000m   

03:30   M/K Spjut 

03:35 K 100m häck   

03:40   M/K Kula 

03:50 M 110m häck M Tresteg  

04:10 K 400m   

04:20 M 400m   

04:30 K 1500m   

04:40 M 1500m   

04:50 K 4x100m   

05:00 M 4x100m   

 
Borttagande av stipulationsgränser 
I matchsammanhang finns det oftast inga gränser för poäng utan godkänt resultat räcker för poäng. 
Detta innebär att man teoretiskt sätt kan ta poäng med ett resultat i lag-EM som inte räcker för 
poäng på lag-SM. Förbundsstyrelsen tror att alla lag försöker ställa upp med bästa möjliga lag och att 
det egentligen varken gör från eller till om man klarar en resultatgräns eller ej, vi föreslår att ta bort 
den. 
 
Införa anmälningsavgift 
Förbundsstyrelsen vill införa en anmälningsavgift för deltagande lag-SM-kvallag på 1 000 kr/lag och 
för redan kvalificerade lag-SM-lag 2 000 kr/lag. Avgiften ska gå till arrangerande förening som ett 
arrangemangsbidrag. 
 
Tillämpning 
De nya reglerna föreslås gälla från och med 2015.  
 
 


