Göteborgs Friidrottsförbunds motion till SFIF:s Förbundsårsmöte
2022
Att SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s Topp åtta
kriterium
Bakgrund: Sedan cirka 20 år tillbaka praktiserar Svenska Olympiska Kommittén (SOK) ett ”topp
åtta kriterium” för att aktiva skall få lov att delta i ett olympiskt spel. Detta innebär att den
aktive skall ha en möjlighet att nå en topp åtta placering. Detta kriterium gäller alla olympiska
idrotter och är enhälligt beslutat av SOK:s årsmöte. Senast gången då detta var uppe för
diskussion var på årsmötet 2014. Det är dock inte alla som riskerar att drabbas av detta
kriterium, t.ex. lagsporter som fotboll och handboll, och som klarar kvalprocessen, får delta i
olympiska spel oavsett. Det har vid flertalet tillfällen förts diskussioner om nuvarande
lämplighet i dessa kriterier. År 2008 drabbades gymnastiken och bordtennis, 2012 bordtennis,
2014 skidskytte, 2018 konståkning och 2021/2022 drabbades friidrotten bland andra.

Grundtanken med kriterierna var att den aktive skall kunna tävla om topplaceringar och som
skäl för detta anges att man vill ha en jämnstark trupp med motiveringen att desto större
grupp, desto fler som misslyckas vilket i sin tur skulle sprida negativ energi i truppen och leda
till en negativ spiral. Eftersom denna regel har ett tjugotal år bakom sig grundar sig beslutet
för denna i 1980-1990-talet. Detta innebär att vi även vet väldigt lite om hur det skulle bli
med en större trupp idag. Dessutom är kvalgränserna betydligt mer krävande nu än vad de
var då.
Det finns ingen rimlig anledning att hindra någon svensk elitaktiv eller tränare att få uppleva
en av de största upplevelser en person kan ha i sitt idrottsliv. För dessa aktiva och deras
tränare ligger det många timmar intensivt slit bakom och en vardag med ett flertal
begränsningar och ofta även ekonomiska uppoffringar. Desto fler som får åka till ett olympiskt
spel, desto fler förebilder och inspirationskällor får vi för efterkommande idrottsgenerationer.
Göteborgs Friidrottsförbund föreslår att Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte
beslutar att;

-

SFIF motionerar till SOK:s årsmöte att de avskaffar nuvarande Topp 8 kriterium
gällande vilka aktiva som får åka och låta alla som får möjlighet från IOK att åka.
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