Motion nr 7
Avsändare: Hässelby SK
Styrelsens yttrande över Terräng-SM: Förändring av tävlingsprogrammet för K/M 22.
Motionärernas förslag:
att distansen för M22 och K22 ändras från 8 km till 10 km
att 22-årsloppen avgörs samtidigt med seniorernas 10 km-lopp
att 22-årsjuniorerna även tävlar om seniormedaljerna och -placeringarna
att lagtävlingen för seniorer även innefattar 22-årsjuniorerna
att de åldersbundna lagtävlingarna i K/M 22 utgår

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet bifaller motionen
att förändringen träder i kraft vid 2022 års mästerskap.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Förbundsstyrelsen ställer sig utan tvekan bakom motionärens förslag och konstaterar att motionen
är väl underbyggd och välformulerad.
Frågan är inte unik eller kontroversiell. Motionären nämner SM i landsvägslöpning 10 km och inom
mångkampen har 22-åringarna tävlat ihop med seniorerna i ca 20 år.
Man kan så smått undra varför inte denna motion har kommit tidigare. En plausibel förklaring kan
vara att seniorerna ända fram till 2019 tävlade över 12 km, vilket då gjorde ökningen för juniorerna
mycket mer markant.
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.

