
 

Svenska Friidrottsförbundet policy för friidrottare med transerfarenhet 
 
Svenska Friidrottsförbundets (Svensk Friidrott) policy för villkoren för friidrottare med 
transerfarenhet bygger på begreppen inkludering och idrottslig rättvisa. Utgångspunkten är att alla 
individer som vill delta i friidrottens verksamheter ska ges goda förutsättningar för detta. Riktlinjerna 
skiljer sig något beroende på friidrottarens ålder och ambitionsnivå. På elitnivå och vid 
internationellt tävlande tillämpas World Athletics (WA) och Internationella Olympiska Kommitténs 
(IOK) regler för friidrottare med transerfarenhet.  
  
Parallellt verkar förbundet för löpande anpassning av de nationella och internationella reglerna till 
det rådande globala kunskapsläget. 
 
Barns rättigheter får inte överträdas 
 
Friidrotten ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och FN:s konvention om barnets rättigheter.  
Detta är också något som understryks i Riksidrottsförbundets stadgar.  
Detta betyder att:  

 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

 Ingen får diskrimineras. 

 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

 Barn har rätt till utveckling och har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör barnet.  

 Hänsyn ska tas till barnets åsikter.  
 
I denna fråga betyder det också att:  

 Ett barn ska ha rätt att delta i verksamheten i enlighet med dennes önskan oavsett vilket kön 
som tilldelats barnet vid födseln.   

 Alla barn och ungas könsidentitet och könsuttryck ska respekteras. 

 
Föreningsmiljö och träningsverksamhet 
 
Svensk Friidrotts medlemsföreningar ska arbeta aktivt med inkludering som utgångspunkt för att alla 
ska känna sig välkomna och ges goda möjligheter att medverka i verksamheten utifrån sina villkor.  
 
Träning inom friidrotten sker utifrån ambitionsnivå, val av gren, ålder eller föreningstillhörighet. 
Gruppindelning bör inte ske utifrån tvåkönsnormen.  
 

Tävlingsverksamhet 
  
Bredd och motionsfriidrott: Barn och unga upp till 18 år 
 
Alla barn och unga upp till 18 år får själva, utifrån upplevt kön, välja den tävlingsklass som de vill 
delta i, utifrån de klasser som finns tillgängliga i en specifik tävling. 
 
Bredd och motionsfriidrott: Personer över 18 år 
 
Vid motionstävlingar väljer friidrottare med transerfarenhet tävlingsklass utifrån de kategorier som 
finns tillgängliga. 
  
 
 



 

Tävlingsintyg  
 
Ett tävlingsintyg utfärdas i syfte att bekräfta friidrottare med transerfarenhet deltagande i en 
specifik tävlingsklass. Tävlingsintyget ska verka till stöd för friidrottare med transerfarenhet. Ansökan 
om tävlingsintyg görs hos Svensk Friidrott och intyget är giltigt under 12 månader. Tävlingsintyget 
bifogas med fördel vid anmälan till en tävling.  
 
Nedanstående friidrottare med transerfarenhet kan vid egen önskan ansöka om tävlingsintyg:  

 Friidrottare med transerfarenhet i alla åldrar som deltar i breddtävlingar och/eller 
motionsklasser.  

 
Nedanstående friidrottare med transerfarenhet ska ansöka om tävlingsintyg innan anmälan till 
tävling:  

 Friidrottare med transerfarenhet som deltar i elittävlingsklasser. 

  
Ansökan och process 

 Ansökan för tävlande på bredd- och/eller motionsnivå, barn och unga upp till 18 år, sänds till 
Svenska Friidrottsförbundets barn- och ungdomsansvarig. 

 Ansökan för tävlande på bredd- och/eller motionsnivå, 18 år och äldre, sänds till Svenska 
Friidrottsförbundets avdelningschef Förening.  

 Den som ansöker om tävlingsintyg ansvarar för att ansökan och eventuella bilagor skickas in 
korrekt.  

 En ansökan handläggs i normala fall inom 30 dagar.  

 Ansökningshandlingar och dess personuppgifter hanteras av Svensk Friidrott i syfte att 

möjliggöra utfärdandet av tävlingsintyg samt för att kunna stötta friidrottaren. Om ett 

tävlingsintyg inte förnyas sparas uppgifterna som längst 12 månader efter föregående 

tävlingsintygs utgångsdatum.  

 Alla har rätt att återkalla ett tävlingsintyg och få sina uppgifter raderade. 

 

Redovisning av resultat och historik 

Resultat för en friidrottare med transerfarenhet redovisas i den tävlingsklass där friidrottaren 
deltagit och presenteras på samma sätt i statistik och historik. 


