
Protest mot beslut om lägsta ålder för distriktsmästerskap (DM) 2023.

Detta brev riktar sig till Östsvenska friidrottsförbundets styrelse som en motion för att revidera beslutet om 
lägsta ålder för DM-status 2023. Vi som undertecknar detta brev gör det som enskilda medlemmar eller 
anhöriga till medlemmar som anser att det är ett dåligt beslut och som kan få negativa konsekvenser för 
svensk friidrott.

På höstmötet 2022 var denna fråga uppe för diskussion och det enda argumentet som framfördes mot att 
arrangera DM för 12 och 13-åringar var att ”det är långt att åka” enligt anteckningarna. Jönköpings 
friidrottskrets stod enligt samma anteckningar för åsikten att 12- och 13-åringar ska ha DM-status. Trots 
sökande har ingen dokumentation hittats tillgänglig på hemsidan kring beslutets förarbete därefter, enbart 
informationen om DM och att det är från 14 år. Tittar man på övriga distrikt i Sverige för 2023 så har 12- 
och 13-åringar DM-status trots liknande geografiska förutsättningar i flera fall.

Att arrangera DM med denna beslutade åldersindelning har däremot ingen förening velat åtaga sig trots 
att man varit med och tagit beslut om att inte låta 12- och 13-åringar få vara med. Jönköpings 
friidrottskrets har tagit på sig det mot sin egen åsikt i frågan (om än med krav på funktionärsstöd från 
övriga föreningar). Detta kan i sig ifrågasättas och uppfattas orimligt att Östsvenska förbundet först sätter 
förutsättningar för DM och sedan får truga de enda som var motståndare till beslutet att arrangera för att 
det överhuvudtaget ska bli ett DM för någon.
En ytterst relevant fråga till arrangörsföreningarna i Jönköpings friidrottskrets är varför de ska anstränga 
sig med allas ideella krafter när åsikten står i rak kontrast till beslutet och dessutom det stora ekonomiska 
incitamentet tas bort? Det är i de yngre klasserna de stora startfälten finns och ger finansiella 
förutsättningar för arrangörsklubbar att åka på läger eller tävlingar.

Det behöver inte vara en motsats att både arrangera LM för 12- och 13-åringar som beslutats i 
Östsvenska förbundet för att ge de som inte vill åka på DM möjligheten till ett mer lokalt 
mästerskapsarrangemang och att samtidigt ha DM-status för samma åldersgrupper. Att arrangera LM 
som en lagom introduktion för de som inte vill eller vågar att åka på ett DM eller en annan större tävling är 
ett bra komplement, men att ta bort DM för de som redan har varit med och tävlat i en eller flera säsonger 
och vill fortsätta utvecklas och drivs av att möta andra både på och utanför tävlingsbanan är att ta bort 
stimulansen för dessa aktiva. Vi vill att det ska finnas alternativ för alla, inte enbart en instegsnivå för de 
som vill tävla minst. Att dessutom hitta arrangörsföreningar till dessa LM kan bli en utmaning när ingen vill 
arrangera DM och att få stor uppslutning på en vardagskväll som föreslagits kan också bli svårt när även 
länen är stora.

Varför bör 12- och 13-åringarna få ha kvar DM-status?

Ett mästerskap är ett bra tillfälle att få vänja sig vid att tävla under förutsättningar som inte är samma som 
på de lokala tävlingarna. Detta är en bra förberedelse inför framtiden med t.ex. 
Götalandsmästerskapen(GM) som 13-åringarna ska tävla på under samma säsong. Att gå från att tävla 
”mästerskap” på en vardagskväll mot samma personer som man mött under tidigare säsonger till att åka 
längre bort, möta helt nya konkurrenter och större startfält är en utmaning som påverkar möjligheten att 
genomföra en tävling du känner dig nöjd med. Att då få det första tillfället på ett GM ger inte rättvisa 
förutsättningar jämfört med aktiva från övriga distrikt. Det måste finnas möjlighet att träna sig till att känna 
sig bekväm med mästerskap i en trappa som man själv väljer att kliva uppför. Det Östsvenska förbundet 
nu gör är att sätta en vägg framför GM utan att erbjuda en stege.

Vi tror inte heller att denna reducering av möjligheter för de som vill åka på större tävlingar leder till att fler 
fortsätter med friidrott längre upp i åldrarna oavsett om det är som tävlingsaktiva eller som motionärer. Vi 
måste jobba med att stimulera alla utifrån deras önskemål och förutsättningar om vi inte ska tappa de som
är aktiva i flera sporter och får stimulansen där istället med både tävlingsmomenten men även de sociala 



mötena på cuper, tävlingar och mästerskap. Vi är flera som med egna erfarenheter som aktiva eller som 
ledare sett att i just denna ålder kommer den gnista som krävs för att ”fastna” för idrott som gör att man 
åtminstone tränar sig igenom tonåren istället för att ryckas med i intressen som lockar utanför idrotten.

Om nu ”den långa resan” är argumentet för att inte ge 12- och 13-åringarna DM-status så borde förbundet
istället jobba med frågan om ”hur sänker vi tröskeln att resa?”. Är det ekonomiska stöd som behövs? Är 
gemensamma bussresor från olika distriktsdelar ett möjligt steg? Att bara ta bort möjligheten för alla med 
detta argument är att slå undan benen på många av våra aktiva.

Vi uppmanar genom denna motion Östsvenska förbundet att revidera sitt beslut om ålder för DM-status för
2023!

Yrkande: 

- Distriksmästerskap 2023 utomhus hålls för P/F12 och P/F13 i samband med distriktsmästerskap 
för P/F 14 – Senior

Vi som står bakom denna protest och motion:

Namn Förening Roll
Per Orestig Habo Friidrott Ledare 2007-2011, förälder till aktiv i F13 och F11
Eleanor Knowles Rogö Habo Friidrott Ledare 2007-2013 och förälder till aktiva F10, P12, P15
Lasse Elfgaard Habo Friidrott 04 Odrf, tränare, ledarcoach
Henrik Johansson Habo friidrott 04 Förälder och Styrelseledamot
Annika Westh Habo friidrott Ledare, förälder, med i Habo friidrotts styrelse
Mårten Johnsson IK Hinden Tränare
Petrus Johansson Elmhults Sport 

Club
Sektionsledare friidrott

Anders Stenberg Habo Friidrott 04 Ledare 2007-2014 och förälder till aktiva F9, F12, F15
Ann Axelsson Hovslätts IK Tränare/tävlingsansvarig i klubben
Peter Antevik Hovslätt IK Förälder och Ledare
Magnus Emilsson Hovslätts IK Tränare
Bo Wictorsson Hovslätts ik Tränare 10-14 år
Marcus Östklint Hovslätts IK Förälder, tränare
Matilda Johansson Hovslätts IK Tränare 10-14 år
Simon Gustafsson IKHP Huskvarna Ledare 2011-2012
Simon Gustafsson IKHP Huskvarna Ledare 2011-2012
Maria Gustafsson IKHP Huskvarna Ledare 2011-2012
Anoma Walltin IKHP Huskvarna Ledare för ungdomar 2011 - 2012
Anton Bertilsson IFK Växjö Elitaktiv
Jonatan Lilja Hovslätts IK Tränare
Zophia Wernstig Ikhp Ledare för 2011-2012 och förälder


