
Motion	  nr	  4	  
	  
	  
	  
Avsändare:	  Hammarby	  IF,	  IFK	  Lidingö,	  Malmö	  AI	  och	  Täby	  IS	  
	  
Motion	  ang.	  SM	  i	  parkstafett	  för	  17	  år	  och	  yngre	  
	  
	  
Motionärens	  förslag:	  
att	  årsmötet	  beslutar	  ge	  Förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  fr.o.m.	  2012	  arrangera	  ett	  SM	  i	  
Parkstafett	  för	  mixade	  15-‐manna/kvinnolag,	  i	  åldersgruppen	  17	  år	  och	  yngre,	  med	  
minst	  7	  från	  varje	  kön	  och	  på	  sträckor	  från	  200	  m	  till	  1200	  m.	  	  
	  
att	  årsmötet	  uppdrar	  till	  Förbundsstyrelsen	  att	  utforma	  detaljer	  i	  dialog	  med	  
föreningarna,	  se	  till	  att	  tävlingen	  genomförs	  och	  att	  nödvändiga	  resurser	  prioriteras	  
bland	  från	  de	  idrottslyftspotter	  som	  Förbundet	  disponerar	  för	  att	  arrangemanget	  kan	  
marknadsföras	  och	  genomföras	  med	  många	  deltagande	  föreningar.	  
	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår:	  
	  
att	  Förbundsårsmötet	  anser	  motionen	  besvarad	  med	  vad	  som	  nedan	  anförs.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  utlåtande:	  	  
Förbundsstyrelsen	  delar	  motionärernas	  bild	  av	  att	  lag-‐	  och	  klubbkänsla	  är	  viktigt	  för	  att	  
behålla	  äldre	  tonåringar	  och	  därigenom	  medverka	  till	  att	  uppnå	  svensk	  friidrotts	  
fokusmål	  om	  att	  öka	  antalet	  18-‐19-‐årsjuniorer	  som	  tävlar	  på	  arena	  med	  minst	  50%.	  
Sannolikt	  krävs	  dock	  en	  rad	  åtgärder	  på	  olika	  nivåer	  för	  att	  uppnå	  detta	  offensiva	  mål,	  
inte	  minst	  med	  anledning	  av	  att	  antalet	  18-‐19-‐åringar	  kan	  förväntas	  minska	  med	  13	  %	  
mellan	  2010	  och	  2013	  på	  grund	  av	  minskade	  årskullar.	  	  	  	  
	  
Ett	  införande	  av	  SM	  i	  parkstafett	  för	  17	  år	  och	  yngre	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  av	  många	  
medel	  för	  att	  öka	  antalet	  18-‐19-‐åringar	  på	  sikt.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  dock	  att	  ett	  
beslut	  om	  införande	  av	  en	  ny	  SM-‐tävling	  måste	  studeras	  närmare	  och	  förankras	  väl	  
bland	  landets	  större	  ungdomsföreningar.	  En	  sådan	  studie	  bör	  bland	  annat	  besvara	  
följande	  frågor:	  Hur	  viktigt	  är	  SM-‐statusen	  för	  att	  locka	  till	  ett	  stort	  deltagande?	  
Vilken/vilka	  åldersgrupp(er)	  är	  mest	  lämpligt?	  Hur	  stora	  lag	  är	  optimalt?	  Hur	  påverkar	  
mixade	  lag	  det	  totala	  deltagarantalet?	  Hur	  många	  föreningar	  skulle	  kunna	  tänkas	  ställa	  
upp	  med	  lag?	  Bör	  det	  stafetten	  genomföras	  i	  anslutning	  till	  någon	  existerande	  tävling	  
eller	  bör	  det	  genomföras	  som	  ett	  helt	  separat	  evenemang	  och	  i	  så	  fall	  när?	  Finns	  det	  
andra	  idéer	  kring	  nya	  nationella	  tävlingsformer	  för	  klubb-‐	  och/eller	  distriktslag	  som	  kan	  
tänkas	  leda	  till	  en	  större	  ökning	  av	  antalet	  18-‐19-‐åringar	  på	  sikt?	  	  
	  
Givet	  att	  det	  är	  svensk	  friidrotts	  fokusmål	  enligt	  ovan	  som	  är	  det	  väsentliga	  så	  vill	  
förbundsstyrelsen	  att	  förbundsårsmötet	  ger	  förbundsstyrelsen	  ett	  bredare	  och	  mer	  
öppet	  uppdrag	  än	  vad	  motionären	  föreslår.	  Det	  vill	  säga	  förbundsstyrelsen	  bör	  till	  
förbundsårsmötet	  2012	  återkomma	  med	  ett	  styrelseförslag	  kring	  en	  eller	  flera	  ny(a)	  



nationell(a)	  tävlingsform(er)	  som	  syftar	  till	  att	  öka	  antalet	  18-‐19-‐åringar	  som	  tävlar	  på	  
arena.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  mot	  bakgrund	  av	  ovanstående	  att	  motionen	  ska	  anses	  
besvarad.	  	  


