
 

 

 

 

Motion nr 3 
 
 
Avsändare: Upplands Friidrottsförbund   
 
Styrelsens yttrande över 
Reservering av en helg för DM utomhus 
 
 

Motionärernas förslag:  
Att reservera en helg nationellt för att genomföra DM-tävlingar i de olika distrikten 
 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår:  
 
att Förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
 
Frågan om en gemensam DM-helg har varit uppe på förbundsårsmötet ett antal gånger 
genom historien. Slutsatsen har varit densamma varje gång och slutat med att förslaget 
röstats ned. Nedan redovisas möjliga för- respektive nackdelar. 
 
Historia 
Diskussionen kring DM är ingen nyhet. Redan på 50-talet lär det ha påpekats att de bästa 
friidrottarna inte deltog på DM och man krävde då krafttag. Frågan kring en särskild DM-helg 
har också testats men föll då på att olika distrikt ändå ville ligga vid olika tidpunkter. Som 
kuriosa kan sägas att Stockholms FIF 1986 motionerade om en gemensam senior-DM-vecka. 
Då föll det och en av de ivrigaste motståndarna till idén var representanten från Upplands 
FIF som starkt argumenterade mot en tidsperiod som inte passade dem.  
 
Kulturskillnader 
Även EAA har försökt att rekommendera vissa helger för nationella mästerskap men det har 
fallit på att olika länder har olika traditioner kring när man lägger sina mästerskap. I södra 
Europa kan man starta säsongen i maj medan vi snarare ligger åt juni i Sverige. För oss ligger 
SM rätt sent på säsongen för att vara en tävling som passar bra ihop med formen mot 
internationella mästerskap och vi har också Finnkampen i slutet på säsongen.  
 
Likadant är det i Sverige, om vi tittar på de DM-tävlingar som finns så startar DM-tävlandet i 
maj och slutar sent i september, det blir en spännvidd på fem månader. Många distrikt 
lägger DM på vardagskvällar och andra under helger. Ett antal distrikt har valt att inte 
genomföra DM alls eller delvis, medan andra genomför fulla program. Varje distrikt har dock 
noga tänkt genom varför man gör på just sitt sätt i sitt distrikt. 
 



 

 

 

 

Tidens gång 
Samtidigt kan vi konstatera att tiden har sin gång. Tävlingsformer kommer och går och de 
senaste 30 åren har det t ex kommit till en inomhussäsong som faktiskt inte fanns förr. Vi har 
lagt till nya tävlingar på SM-programmet, internationellt har det kommit till 
mästerskapstävlingar som inte fanns för bara några år sedan. Antalet lediga helger 
försvinner i rasande fart. Hos oss har trenden varit att rena seniortävlingar försvunnit till 
förmån för ungdomstävlingar med seniorgrenar och en av våra största seniortävlingar är idag 
Världsungdomsspelen i Göteborg. Det är idag lättare att resa och det är lättare att ta sig till 
de tävlingar där man möter det motstånd man vill möta än vad det var förr.  
 
Kalendern 
Det enda vi med säkerhet kan säga är att kalendern är späckad med tävlingar. Att reservera 
en helg för DM-tävlingar när vi i övrigt fyller på med både nationella mästerskap och 
internationella mästerskap tror vi är svårt. Var vi än lägger en sådan helg så kommer vi på 
något sätt knuffa undan etablerade aktörer och också passa olika bra på olika ställen i 
landet. 
 
 


