MOTION TILL SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2022
TA FRAM EN STRUKTUR SOM TÄCKER TRAILLÖPNING I SVERIGE
(ALLA DISTANSER OCH ALLA NIVÅER):

BAKGRUND:
Traillöpningen växer fort i Sverige och det finns ingen bra struktur på plats för att ta hand om
löpare och arrangörer. KUL täcker en del av ultra-traillöpning och elitlöpare men då pratar vi
om ett fåtal evenemang och ca 50 löpare. Traillöpning är mer än 400 tävlingar per år i
Sverige med drygt 20 000 deltagare. Hur kan vi inkludera så många som möjligt av dessa
utövare i föreningslivet utan att addera för mycket komplexitet?
Vi har Svenska traillöpare som är rankade topp 10 i världen på damsidan. Vi har redan satsat
på SM vilket höjt grenens status inom förbundet/friidrotten nationellt. Hur får vi fler traillöpare
att anslutna sig till friidrottsklubb? Varför ska de vara med? Trail syns inte hos SFIF. Om trail syns
och det visas att SFIF satsar på trail så kommer löparna att gradvis märka det. Trailtävlingar är
idag inte alltid sanktionerade. Varför? Vad innebär det för tävlingen och deltagarna? SFIF
behöver publicera resultat och framgångar både nationellt och internationellt samt säkra
upp en aktuell tävlingskalender på nätet.
VI YRKAR
att Årsmötet uppmanar förbundsstyrelsen att
1. Expandera KUL (kommittén för ultradistanslöpning) till att även innefatta traillöpning:
- Säkerställa att kompetens inom traillöpning finns representerat i kommittén.
- Säkerställa att kommittén arbetar med trailfrågor.
2. Bekräfta att det finns en dedikerad landslagledare för TRAIL (alla distanser).
3. Tillsätta en ny, minst 20%-tjänst på kansliet som är helt fokuserad på traillöpning.
Tjänsten ska hantera och lyfta trailfrågor såsom tävling, utbildning och
information/kommunikation samt vara huvudkontakt till trail-organisationer i Sverige
och internationellt.
Motionen skickas in från Västerås Löparklubb via mig, Kerstin Rosenqvist, som är
styrelsemedlem och också nuvarande landslagsledare för traillandslaget. Motionen är
utformad i samråd med KUL- Kommittén för UltrLöpning.
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