
Förbundsstyrelsens förslag:  

 

Tillbakadragande av försök med nya tävlingsformer för lag i löpning, kast och hopp. 

 

Förslag: 

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 

att förbundsårsmötet upphäver beslutet kring nya tävlingsformer från årsmötet 2012 . 

 

Bakgrund 

Vid förbundsårsmötet 2012 (§ 11 B) fick förbundsstyrelsen i uppdrag  att under 2012 och 2013 
genomföra tester för därefter kunna införa riksmästerskap i tre nya lagtävlingar – en i vardera i 
löpning, hopp och kast för åldrarna upp till 19 år.  
 
Sedan beslutat har det genomförts en del tester av nya tävlingsformer, om än inte särskilt många. 
Det har varit svårt att finna arrangörer som ”nappat på betet” och det har heller inte framkommit att 
det funnits någon större efterfrågan på lagtävlingar.  
 
Erfarenheter från de tester som har genomförts går att ta del av genom förbundskansliet för dem 
som vill ta initiativ till att pröva liknande lagtävlingar. Förbundsstyrelsen tror att nya tävlingsformer 
får ett bättre fäste när dessa kommer från arrangerande föreningar och sedan tas in av förbundet är 
tvärtom. När det gäller centrala satsningar är erfarenheten att många är positiva i teorin men när det 
hela ska genomföras i praktiken faller det på att vare sig arrangörer eller tävlande är intresserade av 
dessa tävlingsformer. 
 
Lite kort kan nämnas att de försök som har genomförts bland annat innefattat lagtävlingar i 
längdhopp och diskus (Gefle Games 2013) och andra former av mångkamp där man kunnat välja 
grenar i ett utbud där man sedan räknat ihop dessa.  
 
Det ska dock påpekas att det idag redan finns nationella lagtävlingar både i löpning och kast, i löpning 
vid terräng-SM och stafett-SM och i kast genom Castorama. Detta är två utmärkta exempel på 
tävlingsformer som fungerar och som vi kommer att fortsätta med. Vi kommer också kontinuerligt 
utveckla de lagtävlingar vi har idag som lag-USM och Kraftmätningen och närmast kommer en 
översyn över lag-USM att genomföras.  
 
 


