
Motioner till Östsvenska Friidrottsförbundets årsmöte 2022
Wärnamo Sportklubb (WSK) lämnar via Arena & Tävlingsgruppen följande motioner till Östsvenska 
Friidrottsförbundets årsmöte 2022. 
Motionerna härrör från samma bakgrund. WSK arrangerade i september 2021 Veteran DM som är 
en tvådagarstävling. Tävlingen gick minus c:a 2 000 kr trots att WSK inte stod för DM-medaljer 
(kostnad c:a 2 900 kr som SmFIF stod för) vilket i annat fall gett ett minus-resultatet på c:a 5 000 kr.
Det var många ideella timmar som lades ner på att planera och genomföra tävlingen. Vi kommer få
oerhört svårt att mobilisera en funktionärsstab för liknande framtida arrangemang om vi inte har 
förutsättning att gå med vinst. 

Värnamo 2021-12-05
För Wärnamo Sportklubb 
Arena och Tävlingsgruppen 
Kjell Hillblom, 070 - 5799023 

#1 / DM-avgift för A-klubbar xx kr 
Motionen innebär att alla A-klubbar betalar en DM-avgift till distrikten. Summan av DM avgiften 
delas ut till de klubbar som arrangerar DM-tävlingar på arena. Förslagsvis delas summan på antal 
DM-dagar. Vår förhoppning är att genom att ge arrangerande klubbar en möjlighet att gå med vinst
(om än liten), blir fler klubbar intresserade av att arrangera DM på arena. 
Då det också är ett begränsat antal klubbar som har möjlighet att arrangera ett DM så skulle även 
mindre klubbar som inte har möjlighet att arrangera, bidra ekonomiskt till att DM-tävlingarna blir 
av. 
DM-avgiften måste bestämmas med omsorg så att dels inte mindre klubbar väljer att inte längre 
vara A-klubbar men ändå tillräckligt hög att det blir intressant att ansöka om att få arrangera ett 
DM på arena. 

Östsvenska-styrelsens yttrande: Styrelsen yrkar på avslag. 

Motivering: Arenaföreningar/föreningar intresserade av DM betalar redan en avgift till DM-
arrangören, nämligen anmälningsavgiften. Storleken på denna, samt antalet avgifter = antalet 
starter, är redan tänkt att vara anpassad till hur mycket arbete och kostnader arrangören har. 
Eventuellt behöver detta justeras, om nu DM-arrangörer behöver mer intäkter för att vara villiga 
att arrangera samt att deltagande föreningar också är beredda att betala mer. Men frågan var 
nyligen uppe för diskussion vid Höstmötet 2021 och beslut är därefter taget som innebär en 
höjning av anmälningsavgifterna från 2021 till 2022 enligt nedan.

Anmälningsavgifter DM
Arena & terräng, inne & ute
18 år o äldre = 100 kr
15-17 år         =  80 kr
12-14 år         =  60 kr
Landsväg 10km, halvmara, marathon är alltid inlagt i annan tävling = arrangemangets ordinarie avgift gäller.
Mångkamp
18 år o äldre = 350 kr
17 år o yngre = 200 kr
Klubblag
DM   = 1000 kr per lag
UDM = 400 kr per lag

Styrelsens bedömning är att det för tillfället får anses vara väl avvägt mellan deltagare/arrangörer 
och om ytterligare justering behövs görs det fortsatt lämpligtvis via anmälningsavgifterna snarare 
än någon generell avgift till alla arenaföreningar.



#2 / DM-medaljer 
DM-tävlingar kräver mycket arbete i förhållande till antal starter av arrangörer och ett förslag är att 
arrangerande klubbar inte behöver betala för DM-medaljer som delas ut utan att de bekostas av 
distriktet. 

Östsvenska-styrelsens yttrande: Styrelsen yrkar på avslag.

Motivering: I likheten med motion #1 ovan anser styrelsen att anmälningsavgifterna ska ge 
arrangören tillräckliga intäkter för att täcka både kostnader och rimlig ersättning för arbetet. 
Undantag har gjorts (Småland) och planeras att göras även framöver (Östsvenska) för DM i lag, 
mångkamp och stafett, då bedömningen varit att vid just dessa arrangemang är det i regel svårt att
få tillräckligt med intäkter från anmälningsavgifterna för att täcka kostnader & arbete. Så vid dessa 
har distriktet stått för medaljkostnaderna. Vid övriga DM-arrangemang bör anmälningsavgifterna 
vara tillräckligt. Det ligger också i DM-arrangörens intresse att marknadsföra sitt arrangemang 
ordentligt för att öka antalet starter och därmed intäkter.

#3 / Arrangera Veteran DM som endagstävling. 
Orimligt många grenar att planera (>400) i förhållande till antalet starter. Vissa grenar skulle kunna 
genomföras vartannat år och vissa löpgrenar (med undantag för veteranspecifika t.ex. häck med 
speciella höjder mm.) skulle kunna arrangeras ihop med vanliga DM (ingår 1500m på VDM så 
skulle t.ex. 800m kunna arrangeras ihop med vanliga DM).
Vi tror att genom att göra om arrangemanget till en endagstävling så kommer det att bli lättare att 
få arrangör till VDM samt att arrangör av vanliga DM får fler starter i grenar som inte kommer att 
kräva extra arbete med klass- och grenspecifika höjder mm. 

Östsvenska-styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen med tillägget att 
tävlingskommittén får i uppdrag att se över och besluta om vilka grenar som ska genomföras på 
Veteran-DM.

Motivering: Styrelsen och tävlingskommittén instämmer med motionären och delar problembilden
som motionen ger uttryck för. Ett utspritt deltagande på många olika klasser och grenar gör det 
omständligt för arrangören. Genom att arrangera Veteran-DM som en endagarstävling kan det 
även bli lättare att locka arrangörer. Färre grenar skulle också ”koncentrera” deltagandet till de 
grenar som erbjuds så att deltagarna även får fler medtävlande och mer konkurrens.
Styrelsen anser att grenprogrammet på VDM bör ses över närmare och att tävlingskommittén ska 
få i uppdrag att besluta om det. 


