
Minnesanteckningar tävlingskommittémöte Östsvenska FIF
Datum/plats: Torsdagen 21 april 2022 kl. 19.30 digitalt via Teams. Närvarande: Markus Andersson, Carl 
Hedin, AnnLis Hellsten, Peter Håkansson, Mia Jansson och Ingemar Hedin.

VDM grenprogram
På tävlingskommittémöte 6 dec 2021 beslutade vi att VDM från 2022 körs på en dag med hälften av 
grenarna vartannat år, stafetten dock varje år, enligt följande:
2022 M/K: 100m, 800m, 200/300/400H, 2/3000H, stav, längd, kula, diskus, vikt, 4x100m
2023 M/K: 200m, 400m, 1500m, 80/100/110mH, höjd, tresteg, slägga, spjut, 4x100m

Synpunkter skulle dock inhämtas från veterankommittén, och därifrån har främst Göran Graberg kommit med
alternativa förslag som ungefär innebär att alla hopp & kast arrangeras varje år men färre löpgrenar. Därtill 
skrev Wärnamo SK en motion till årsmötet om att VDM skulle vara en endagarstävling och även där med 
vissa förslag kring grenprogrammet. Årsmötet beslutade att bifalla motionen men att ge tävlingskommittén i 
uppdrag att besluta om grenprogrammet. Vi har därmed tagit upp frågan igen. Syftet med både vårt beslut 
6 dec och motionen till årsmötet har varit att förenkla arrangerandet av VDM samt koncentrera deltagande till
ett mindre antal grenar så det inte blir så utspritt. Alternativa förslag som inkommit - i strävan mot ett större 
utbud grenar (främst hopp & kast) - anser vi fortfarande innebär för stor arrangörsbörda och utspritt 
deltagande. Vi står därmed fast vid hälften av grenarna vartannat år enligt ovan är det bästa alternativet.

Blir det någon DM dag 2 ?
Tjalve FIF Norrköping arrangerar dag 1 den 5 juni. Wärnamo SK och Villstads GIF har erbjudit sig att ha DM 
inlagt i WSK-spelen 14 aug och Kräftspelen 20 aug, vilket vi haft som andrahandsalternativ om det inte blir 
någon DM-helg 4-5 juni. Sen har dock Svenska Friidrottscupen med flera matcher och Östersjöspelen 
tillkommit 20 aug, vi ha planerat VDM 14 aug och 13 aug har vi lagt VDM i kastmångkamp samt ytterligare 
en match i Svenska Friidrottscupen, dvs helgerna har blivit mer välfyllda. Vi beslutade att lägga in DM dag 2 i
WSK-spelen 14 aug. Markus stämmer av grenprogrammet med dem. Angående VDM har KA 2 IF preliminärt
sagt ja till att arrangera, men det är ännu inte definitivt.

Lag-UDM
Ingemar har satt ihop inbjudningar som stämts av med Markus, Mia och Carl här om veckan, nu även 
mailade till resten av tävlingskommittén för ev. synpunkter. Inget tillkom nu på mötet. Generellt är vi nöjda 
med både hemmaplansarrangemang och föreningsgemensamma lag i de yngre åldrarna, samt Mix 14-17 år 
som möjliggör även för flera mindre/halvstora föreningar att få ihop tonårslag. Ingemar och Peter pratar mer 
om detta inom kort, både stämma av upplägg/regler och se till att få med många Östgötalag.

DM 1500m - 5 juni M/K och/eller eget arr?
Vi hade tänkt lyfta ur 1500m från stora DM-helgen/dagen och köra som ett eget arrangemang och då för alla 
åldrar, ungdomar, seniorer och veteraner. Vi har dock ännu ingen arrangör. Norrköping har erbjudit sig att 
arrangera 1500m i Stora DM-dagen 5 juni, men då bara för M/K.
Vi beslutade att nöja oss med det arrangörstillfället, men önskar klasserna M/K, P/F17, 13, 12 (dvs allt utom 
veteraner). Markus kollar med Tjalve.

Löpningskommitté
Ingemar & Carl föreslår att Östsvenska bildar en Löpningskommitté för att lättare få med rena löpklubbar. 
Denna fokuserar på löpning utanför arena så kan Tävlingskommittén fokusera på arenafriidrott. Man kan se 
det som vårt tänkta Löpprojekt med vissa aktiviteter/träffar får en permanent arbetsgrupp. Lämpligtvis får 
Löpningskommittén även uppdragen att hantera OCR och gång. Ingemar & Carl skriver ihop ett förslag på 
uppdragsbeskrivning för kommittén plus förslag på tänkbara personer. Detta blir ett förslag som styrelsen får 
ta ställning till. Mia tipsar om Amanda Stenbäck för OCR.

Faktura till föreningen efteråt vid DM-tävlingar
Vi diskuterade saken. Ofta fungerar det bra, men undantag har funnits när anmälan & betalning krävs direkt, 
vilket krånglar till det för aktiva/ledare som vill kunna enbart anmäla och att kassören senare hanterar 
betalningen separat. Vi beslutade nu att vid rena DM-arrangemang på och utanför arena så ska möjlighet 
finnas att anmäla utan betalning och få faktura till föreningen efteråt. När DM är inlagt i ett befintligt 
arrangemang rättar vi oss däremot efter arrangörens anmälnings- och betalingssystem.



Veckans grenar
Konceptet kördes nationellt under pandemin för att föreningar snabbt och enkelt skulle kunna arrangera 
klubbtävlingar och få resultaten godkända även utan sanktion. Vissa föreningar har undrat om det körs igen 
2022. Svaret är nej på nationell nivå, men vi kan hitta på något inom Östsvenska. Skillnaden mot att söka 
sanktion för en klubbtävling är dock liten, poängen blir mest att föreningaran uppmanas/inspireras att 
arrangera mer klubbtävlingar och får förslag på grenprogram. Markus sätter ihop ett förslag och mailar 
tävlingskommittén för eventuella synpunkter.

Övrigt
DM-medaljer – lager Smålandsmedaljer finns hos Tjalles Sportpriser (knappt 8000 st, vi graverar 
"Östsvenska" på dem), hos AnnLis & Markus (tillsammans knappt 2000 st som vi sätter Östsvenska-
klistermärken på), finns också små lager något hundratal Östgöta-medaljer hos Mikael Eriksson och 
Blekinge-medaljer i Udd-stugan.

friidrottsstatistik.se – ska komma upp distriktsrekord men ännu ej klart.

Ny Östsvenska-tjänst – Markus har velat gå ner i arbetstid och ett förslag som bearbetas nu är att en ny 
tjänst tillsätts från aug med bl.a. Tävlingsverksamheten som ansvarsområde.

Anna Palmerius slutar/pausar i kommittén (trött efter covid i vintras) medan Ingemar Hedin tillkommer.

Nästa möte
Torsdagen 30 juni kl. 19.30 via Teams.


