Motion till SFIF:s årsmöte 2016 från Malmö AI
Motion angående revidering av representationsbestämmelserna för icke svensk medborgare
i Tävlingsregler för svensk friidrott, kapitel 1.4
Regelverket avseende icke svensk medborgares deltagande vid Svenska mästerskap i
friidrott (fortsättningsvis SM) har länge varit föremål för diskussion och ändringar har gjorts
under åren. Senaste ändringen genomfördes 2012 då bland annat tiden i
folkbokföringskravet sänktes till ett år. Vidare tog man bort förbudet för den aktive att
representera sitt hemland i landskamper och internationella mästerskap.
Ett av de tyngst vägande skälen bakom 2012 års ändringar var ambitionen att vara mer
inkluderande och att underlätta arbetet i föreningarna med integration av aktiva som nyligen
flytt eller emigrerat till Sverige men som ännu inte fått svenskt medborgarskap. De som var
kritiska till förändringarna lyfte bland annat farhågor om att mer generösa
representationsbestämmelser skulle bana väg för ”handelsresande i friidrott” och ”SMturism”.
Dessvärre har dessa farhågor besannats i viss mån då regelverket har utnyttjats på ett sätt
som inte var avsett då lättnaderna infördes. Det mest uppseendeväckande exemplet är
australiensaren Benn Harradine som sommaren 2015 ställde upp i diskus på SM. Harradine
låg då enligt uppgift femma på världsstatistiken. Han vann också inte helt otippat SM-guldet
framför Axel Härstedt och Daniel Ståhl. Några veckor senare möttes de tre på VM då den
nyblivne svenske mästaren representerade Australien.
Ett SM-guld – och i vissa fall även andra framskjutna placeringar på SM - är glädjande nog
en mycket betydelsefull bragd för många av våra friidrottare. Inte sällan är det förknippat med
såväl positiv uppmärksamhet som ekonomiska förmåner. Att på ett svensk mästerskap bli
utmanad av en icke svensk medborgare som inte visar någon ambition att inom den närmsta
tiden bli svensk medborgare upplevs inte bara som provocerande av den individuelle
idrottaren utan skapar frågetecken och väcker rent av löje i vår omgivning.
I syfte att förhindra ett oönskat utnyttjande av representationsbestämmelserna föreslås att
förbudet mot att representera sitt hemland i landskamp eller internationellt mästerskap
återinförs och att detta förbud även ska sträcka sig ett kalenderår fram i tiden. Dessa
ändringar främjar aktivas rätt till en för SM riktig och sportslig konkurrens men försvårar inte
arbetet med integrationen av dem som tränar i och vill tävla för våra föreningar i väntan på
svenskt medborgarskap.
Förslag till ny lydelse av 1.4.4 (tillägg har markerats med fet stil):
1.4.4* För tillstånd 1.4.2.2 krävs att tävlande är folkbokförd och huvudsakligen vistats i
Sverige sedan minst 1 år tillbaka och att han/hon ej samma kalenderår eller närmast
påföljande år deltar i nationell mästerskapstävling i hemlandet eller representerar sitt
hemland i landskamp eller internationellt mästerskap.
Som följd av detta föreslås även ny lydelse av 1.4.4.1 (text som utgår har strukits över samt
markerats med fet stil).
1.4.4.1 Om tävlande under kalenderår bryter mot kraven i denna regel – antingen det sker
före eller efter deltagande i SM/DM/Svenska Friidrottscupen – ogiltigförklaras hans/hennes
resultat i dessa tävlingar och ev erövrade priser och utmärkelser skall återlämnas.
Malmö den 13 januari 2016
Tomas Strandberg, ordförande Malmö AI

