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Motion till Svenska Friidrottsförbundet 2015
Reservera en ”DM-helg” för DM utomhus
DM är en tävling som kommit att nedprioriteras av aktiva och tränare, framför allt på högre nivå.
Konkurrensen mellan tävlingarna är stor och ett lokalt DM väljs ofta bort till förmån för någon annan
tävling. DM blir ofta urvattnat och distriktsmästarna är ofta inte de för tillfället bästa i distriktet vilket
medfört att DM-titeln har tappat i status.
Samtidigt fyller DM en väldigt viktig funktion för återväxten, för de mindre föreningarna och för
sammanhållningen i distrikten. Att under samma helg kunna genomföra ett UDM/JDM/DM där de yngre
får se de äldre inom distriktet och där DM-tecknet verkligen innebär det titeln säger lyfter statusen på
arrangemanget. Vidare finns med fler starter också större möjlighet att utveckla arrangemanget i positiv
riktning. I Uppland har DM genomförts som en distriktsaktivitet och ett gemensamt arrangemang vilket
varit en mycket positiv erfarenhet. Med en reserverad ”DM-helg” finns alla tränare, föräldrar och aktiva
kvar i distriktet vilket underlättar själva arrangemanget och möjliggör t ex mini-läger i samband med DM,
gemensamma arrangemang med duktiga funktionärer, möjlighet att lägga in ledarträffar och annat
kunskapsutbyte etc. Vidare finns bättre förutsättningar att få medial bevakning, en viktig komponent i en
positiv utveckling.
Svensk friidrott måste värna om återväxten och sammanhållningen för sin framtida överlevnad och
utveckling. DM var betydelsefullt på den tid det prioriterades. Vi vill starta en positiv trend där statusen på
DM återerövras och vi ser en ”DM-helg” som en mycket god utgångspunkt för arbetet.
Upplands Friidrottsförbund föreslår:
Att årsmötet beslutar att förbundet årligen reserverar en ”DM-helg” för Arena DM utomhus. DM helgen
bör av förbundet planeras in i god tid så att övriga programmet i de olika distrikten kan anpassas efter DMhelgen och uttagningar till kommande mästerskap som exempelvis regionsmästerskap kan baseras på DM
resultat. Under denna helg bör övriga nationella tävlingar undvikas i största möjliga mån och distrikten
bereds därigenom betydligt bättre förutsättningar att arrangera DM tävlingar.
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