
 

 

 

 

Motion nr 1 
 
 
Avsändare: Hammarby IF   
 
Styrelsens yttrande över 
Sprintdistanser för 16-åringar på USM  
 
 

Motionärernas förslag: 
Motionären föreslår att 16-åringarna ska springa 100 meter och 300 meter istället för att 
idag springa 100 meter, 200 meter och 400 meter.  
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
att Förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
Motionären har goda intentioner i sitt förslag. Anledningen till att vi nedan argumenterar för 
att årsmötet ska avslå motionen är framför allt det faktum att när det gäller vårt 
standargrenprogram så är det: 

 idag i tvåårsintervall, 13, 15, 17 och 19 år;   

 viktigt att en aktiv också kan tävla på SM-distansen i andra tävlingar under året. Att 
dela upp 16- och 17-årsklassen vad gäller grenprogram kan leda till att det inte går 
att tävla på en SM-distans när arrangörer istället väljer 17-årsgrenprogrammet. 

 
USM arrangerades traditionellt för 15- och 16-åringar. När de nya ålderklasserna infördes 
2002 blev det en 15-årsklass och en tvåårsklass för 16-17-åringar vid USM. Både för att 
stimulera ett ökat deltagande, men också för att jämna ut storleksförhållandena rent 
praktiskt mellan de två samtida tävlingarna USM och JSM, flyttades ungdomsklassen 17-
åringar upp och genomförs rent praktiskt med JSM. 16-årsklassen har istället åter blivit en 
ettårsklass. Rent praktiskt vad gäller USM:s genomförande skulle vi mycket väl kunna införa 
motionärens förslag, men förbundsstyrelsen ser dock följande problem med att genomföra 
förändringen: 
 
Åldersklasserna 
På USM genomförs 16-17-års i varsin ettårsklass. Tittar man däremot på arenatävlingar runt 
om i landet finns det både tävlingar med ettårsklasser och de som har gemensam 
tvåårsklass. Vid en sökning i FRIDA fanns det under 2014 12 st centralt sanktionerade 
arenatävlingar med P16-klass och 112 st med P17-klass. Det kan säkert finnas några fel i 
statistiken, t ex tävlingar som inte lagt in hela grenprogrammet men sökningen tyder ändå 
på att det idag är en absolut minoritet av det vanliga arenaprogrammet som har enskild 16-
årsklass. 
 



 

 

 

 

Anpassning till internationella betingelser 
De senaste åren har vi allt mer anpassat vårt grenprogram till de internationella 
betingelserna. Vid senaste förändringen är nu alla kastvikter i Sverige identiska med den 
internationella 17-årsklassen. Idag skiljer sig bara kort häck för pojkar (avstånden mellan 
häckarna), flickornas hinderdistans (1 500 meter hinder mot 2 000 meter hinder) och lång 
häck för båda könen (300 meter häck istället för 400 meter häck). Enligt förslaget skulle 16-
åringarna nu gå från de internationella betingelserna. Det är fullt möjligt, men det skulle 
innebära att vi snarare avviker från den trend som varit d v s att anpassa sig till IAAF:s 
grenprogram. Det skulle också vara ett praktiskt problem vid uttagningar till 
ungdomsfinnkampen även om det inte får styra vårt nationella program. 
 
Viktigt att få tävla på SM-distansen 
Den största invändningen mot motionen är att vi inte vill splittra den tvååriga 17-årsklassen 
vad gäller betingelser. Förbundsstyrelsen tror att det är viktigt att man i andra tävlingar ska 
kunna tävla på de distanser och i de grenar som också man tävlar i på USM. Med det ytterst 
lilla tävlingsutbud som erbjuds för 16-åringar i ettårsklass tycker vi att antalet 
tävlingstillfällen är för litet. Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsårsmötet avslår 
motionen. 


