Motion nr 6
Avsändare: Hässelby SK
Styrelsens yttrande över Terräng-SM: Förändring av tävlingsprogrammet för F/P-15, 16 och 17 år.
Motionärernas förslag:
att 15-års, 16-års och 17-års-loppen vid Terräng-SM avgörs gemensamt, men med individuella
mästerskap i respektive tävlingsklass.
att en gemensam lagtävling införs för de tre åldersklasserna
ngatt nuvarande lagtävlingar, för F/P 17-16 och F/P 15, utgår
Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet bifaller motionen
att förändringen träder i kraft vid 2022 års mästerskap.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Lagtävlingar är en viktig del av förbundets verksamhet och de bör gynnas. Motionären ger ett förslag
som är relativt enkelt att genomföra. Samma upplägg för samma åldrar finns idag vid Lag-USM och
fungerar där bra. Förbundsstyrelsen anser därför att detta upplägg kan implementeras från TerrängSM 2023.
Samtidigt vill Förbundsstyrelsen lämna en liten ”brasklapp”. En utredning om ungdoms- och
juniorfriidrott ligger i startgroparna. Den rör bland annat våra åldersklasser, grenar, distanser,
redskap och mästerskap. Det blir den första heltäckande översynen sedan den som antogs vid FÅM
2001. Denna utredning kommer säkerligen att beröra USM-åldersklasserna och kan komma att
påverka hela USM-upplägget.
Förbundsstyrelsen anser dock samtidigt att motionen bör bifallas och genomföras 2022. Sedan får
framtiden utvisa hur varaktig förändringen blir.
I sammanhanget vill Förbundsstyrelsen uppmärksamma friidrottsfamiljen på en förändring i
bestämmelserna för Terräng-SM, tagen av TAK i juni 2021. Texten kursiverad:
Banvarvets längd vid Terräng-SM: Nuvarande upplägg vid terräng-SM bygger på att banan ska vara
ca 2km lång, men prestationscentrum medel-lång kan också tänka sig att en bana med 1,5km-varv
skulle kunna vara SM-värdig, och dessutom mer attraktiv eftersom det skulle innebära att åskådarna
får fler chanser att se löparna. Arrangören skulle i så fall själv få välja om de vill använda en bana
som är 2km eller 1,5km och tävlingssträckorna justeras enligt nedanstående punktlista:
1. Nuvarande 4km: antingen 4km (två varv) eller 4,5km (tre varv)
2. Nuvarande 6km: 6km (tre eller fyra varv)
3. Nuvarande 8km: antingen 8km (fyra varv) eller 7,5km (fem varv)
4. Nuvarande 10km: antingen 10km (fem varv) eller 10,5km (sju varv)

TAK beslutade att arrangören av Terräng-SM från och med 2022 kommer att kunna välja mellan att
genomföra tävlingen på ett 1,5km-varv eller ett 2km-varv.

