Motion till Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte 2019
Yrkande
Motionären yrkar att tillåta män och kvinnor att springa i samma lopp även inom arenalöpning. Det kräver
ett förtydligande i regelboken av Kap F 4.1.6 - se längst ned.
Bakgrund
Medan antalet deltagare på motionslopp ökade väldigt kraftigt under 2000-talet fram till en topp 2015 med
över 750 000 startande i de sanktionerade långloppen (enligt Svenska Friidrottsförbundets årsberättelse) var
det länge ytterst få som tog steget över till att tävla på bana. Lopp över 5000 och framför allt 10 000 meter
lockade ytterst få och i en ond spiral blev de allt färre. Detta gällde i särskilt hög grad de kvinnliga löparna. Det
var alltid långt fler i elitskiktet som ställde upp i exempelvis Tjejmilen än på SM 10 000 meter. Det ledde i sin tur
att rekryteringen till traditionella friidrottsföreningar hämmades till förmån för kommersiella eller mer löst
sammanhållna grupper.
I ett försök att göra de långa banloppen mer populära öppnade den motionerande föreningen (FK Studenterna)
sina arenatävlingar även för deltagare som inte var anslutna till friidrottsföreningar samt seedade loppen efter
kapacitet, i stället för kön och ålder. På ganska kort tid lyckades vi locka många att pröva på banlöpning. Vi får
numera stänga våra tävlingar, då vi inte hinner genomföra så många lopp som det finns efterfrågan till. Det har
även ökat rekryteringen av nya medlemmar till friidrotten under denna svåra tid för ideella verksamheter.
På senare år har vi även lyckats locka allt fler kvinnor, framför allt genom att erbjuda möjligheten att springa
med jämnstarka män, i stället för att starta i lopp med väldigt få deltagare och inte få någon sparring. Det slås
åtskilliga personliga rekord i dessa lopp, men de blir flaggade som otillåtna för kvinnorna eftersom vi även
strävar efter att ha farthållare i samtliga lopp, som jagar specifika tider.
Dessa farthållare har INTE till uppgift att dra åt specifika kvinnor - något som sker på långloppen och är så
accepterat att man t.o.m. tillåts kvala in till internationella mästerskap under sådana betingelser.
Tolkningen av regel 4.1.6 i Kapitel F har blivit väldigt godtycklig. I den svenska statistiken återfinns åtskilliga
tider registrerade på lopp som bryter mot regeln medan andra hamnar under rubriken "med manlig farthållare
i loppet". Det är en stigmatisering av kvinnliga löpare som inte har begått några fel, utom att söka sig till de
lopp som erbjuder de bästa betingelserna för att prestera maximalt vilket är en fullt naturlig strävan som
Svensk Friidrott inte har någon anledning att bekämpa. Vi yrkar därför att regeln ska förtydligas på följande vis:

Nuvarande text:
4.1.6 "Mixat lopp", dvs lopp där både män och kvinnor deltar (startar gemensamt) är normalt ej tillåtet i
internationella tävlingar.
Anm 1 Orsaken till förbudet är att vissa av de kvinnliga deltagarna skulle kunna få tillgång till en draghjälp som innebär
osportslig fördel jämfört med rent kvinnliga lopp.
Anm 2 Resultat från "mixade" lopp är alltså ej giltiga som rekord (se kap R 2.1.4) eller som kvalificerande till internationella
mästerskap o dyl.
Anm 3 Gäller ej tävlingar för veteraner och rekord för veteraner. 4.1.6 .1 Mixat lopp är dock tillåtet vid lokala tävlingar.
Anm Normalt för att möjliggöra praktiska lösningar vid ett fåtal kvinnliga deltagare på en längre löpdistans.

Reviderad text
4.1.6.1 Mixat lopp är dock tillåtet vid lokala och nationella tävlingar.
Anm Kvinnliga deltagare tillåts delta och bli seedade i lopp med jämnstarka manliga löpare och farthållare under förutsättning att ingen
osportslig draghjälp ges till enskilda eller grupper av kvinnliga löpare
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