Till årsstämman i Stockholms Friidrottsförbund 2018

Motion angående ändrad åldersklassindelning på IUDM/UDM

Under många år har åldersklassen för pojkar 17 och flickor 17 varit uppdelad i
enåldersklasser, P16, P17, F16 och F17 när det gäller fördelning av mästerskapsmedaljerna.
De senaste åren har denna ålderskategori minskat betydligt i antal utövare i distriktet, vilket
inneburit att många medaljer inte har blivit utdelade pga färre än tre deltagare i många
grenar.
Utifrån detta resonemang anser vi att det vore lämpligt att återgå till en tvååldersklass för
aktuella åldrar.
Därför yrkar vi att stämman beslutar att åldrarna 16 och 17 år slås ihop till en klass
(P17 och F17) från och med verksamhetsåret 2019 på IUDM och UDM.

Hammarby IF Friidrottsförening
Genom Peter Wikström
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Förbundsstyrelsen föreslår att
årsmötet beslutar att anse motionen besvarad genom förbundsstyrelsens motivering.

Motivering
08fri.s styrelse ser inget hinder för att ett-års-klasserna 16 och 17 år tävlar tillsammans i distriktets
mästerskap och separeras i tävlingens resultatlista. Vi ser heller inget hinder för de aktuella klasserna
frångår dagens bestämmelse om minst två (2) startande i åldersklassen för att medalj ska utdelas.
Vi delar uppfattningen att antalet 16- och 17-åringar minskat i 08-friidrottens föreningar liksom i
övriga landet.
Till trots anser 08fri.styrelsen att detta inte är skäl till att förändra förutsättningarna för dessa
ungdomar genom att skapa en ny två-års-klass i distriktsmästerskapen.
Det är viktigt att utgå från den aktiva. Utifrån aktivaperspektivet nämns ofta glädje och bekräftelse
som viktiga ingredienser för att få behålla våra ungdomar upp i åldrarna inom friidrotten.
En framskjuten placering och i bästa fall en medalj i ett distriktsmästerskap kan vara en upplevelse
som har betydelse för den enskilde. Alla attraheras inte av att få en medalj, men betydelsen bör inte
underskattas.
Arrangörsperspektivet är också viktigt. Tävlingar med många startande och välkomponerade
tidsprogram är positivt för alla inblandade.
För arrangören gäller det att ha kontroll på kostnaderna för tävlingens genomförande.
Funktionärerna ställer upp ideellt och motiveras inte sällan av att det ekonomiska utfallet blir så bra
som möjligt och ger extra pengar i kassan till deras förenings vardagliga idrottsliga verksamheter.
Kostnader för medaljer som sedan inte delas ut är naturligtvis svårt att försvara. Detta bör ändå
kunna lösas med en viss ökad administration från tävlingsledningen.
08fri. anser att fördelarna överväger för att låta 08-friidrottens 16 och 17 åringar fortsätta att tävla i
ett-års-klasser i distriktets mästerskap.

Sätra i november 2018

