Motion
Till förbundsårsmötet 2018

Motionen går ut på:
Motionen går ut på att höja standarden på mångkamp i Sverige genom att implementera Mångkamps-SM för
seniorer under nuvarande utomhus-SM och nuvarande tidsprogram.
Motionen går ut på att försöka likställa alla friidrottens grenar, öka medial uppmärksamhet för mångkamp i
Sverige och ett ökat intresse för friidrottssverige att utöva denna disciplin.

Fördelar med mångkamp på vanliga SM:
- Mångkampen i Sverige får möjlighet att ses vid större utsträckning utav media (SVT, bla.) vilket gör att
mångkampen får möjligheten att bli likvärdig andra grenar samt ger svenska publiken möjlighet att även se
mångkampens talanger.

- Säsongen blir kortare. Mångkampare startar ofta säsongen väldigt tidigt på säsongen speciellt då man vill
ha möjlighet att kvala till mästerskap och har få chanser på sig. Eftersom man brukar starta tidigt och
mångkamps-SM ligger oftast väldigt sent får man en kortare säsong om MSM ligger i samband med
vanliga SM, kortare säsong=lägre skaderisk.
- Högre deltagarantal. Denna punkten går lite ihop med dem två tidigare punkterna, om mångkampen får
mer medial uppmärksamhet så kommer intresset för mångkamps-SM att öka. De som vanligtvis skippar
Mångkamps-SM pga. att mångkampen ligger för sent på säsongen kommer även ha möjlighet att delta.
Juniorer likt andra friidrottsgrenar kommer även att ha större möjlighet att delta.
Nackdelar:

- Möjligheten att dubblera i flera individuella grenar och att samtidigt köra mångkampen försvinner.
- Svårt att få in i tidsprogrammet.

Vad tycker Svenska friidrottslandslaget i mångkamp om detta?
Svenska friidrottslandslaget i mångkamp tycker att fördelarna är av mycket större vikt för svensk
mångkamps framtid än nackdelarna där en klar majoritet är för att ha inkorporera mångkamps-SM för
Seniorer i nuvarande SM trots att dem är väl medvetna om nackdelarna.
Ang. nackdelarna så vore den första nackdelen att man ej kan dubblera i flera grenar att det också är ett sätt
att göra mångkampen likvärdig mot andra grenar då man heller ej kan dubblera i andra friidrottsgrenar. Vill
man som mångkampare något år delta i någon individuell gren istället för i mångkamp så är det fritt fram att
göra det, men det bortfallet av deltagare skulle troligtvis inte vara mindre än det nuvarande bortfallet som
grundar sig i Mångkamps-SM sena tidpunkt på säsongen.
Den andra nackdelen att det ska vara svårt att få in mångkampen i tidsprogrammet ser vi som att det skall
vara fullt möjligt då ex. vårat grannland gör det, Finland1. Man kan i större utsträckning använda sig av
förmiddagarna på SM.
Svensk mångkamp ser också detta som en möjlighet att återställa standarpoängen för seniormångkampen då
detta skulle även vara ett ytterligare sätt att likställa mångkampen med andra befintliga grendiscipliner.
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http://kalevankisat2017.fi/lajiohjelma/

Vad ska hända med nuvarande Mångkamps-SM?
Nuvarande Mångkamps-SM ska stå kvar tills vidare och blir då en SM-tävling för Juniorer samt Ungdomar,
K22 och F19 samt M22 som vanligtvis slås ihop med Seniorer på Mångkamps-SM ska ha separata klasser
vid detta Mångkamps-SM som är separat från SM.
Inomhus Mångkamps-SM ska fortsätta vara en separat tävling då Inomhus-SM endast består av 2 dagar och
det till synes vore för svårt att trycka in mångkamp i tidsprogrammet under dessa dagar.

Hur ska detta inkorporeras i nuvarande SM?
Med hjälp av andra länders tidsprogram som implementerar mångkampen i deras nationella tävlingar kan vi
få en överblick hur vi ska lägga upp tidsprogrammet för kommande tävlingar. Förslagsvis så kan
förmiddagarna ägnas åt flera utav mångkampens grenar och dagens sista grenar följas på eftermiddagen.
Likaså andra grenar som utförs på SM så borde det stå i klubbarnas händer om vilka dem vill skicka till
SM, förslag följer då liknande nuvarande SM-tävlingar att ha nivåer som gör att tävlingarna håller SM nivå.

Vi föreslår förbundsårsmötet 2018 att besluta:
Om att införa mångkamp för Seniorer i nuvarande SM utomhus samt återinföra standarpoäng för mångkamp
för Seniorer.

Utby IK-Friidrott
Styrelsen

Följande föreningar har uttalat stöd för motionen:
Hellas IK - Stefan Widenholm
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