
HÖSTMÖTE 2018, MINNESANTECKNINGAR

Datum: Lördag 20 oktober 2018, kl. 10-15. Plats: Royal Corner, Växjö.

Deltagarlista (20 st):
Leif Karlsson Alvesta FI + revisor Anders Andersson Villstad GIF + tävl.kom.
Ingmar Hedin Eksjö Södra IK Maria Jonasson Wärnamo SK + SmFIF styr.
Sonny Bodén IK Hinden Ronny Krönvall Wärnamo SK + SmFIF styr.
Mattias Fredriksson IK Hinden Mikael Fröberg IFK Växjö
Niklas Sundström Ljungby FIK Patrik Eklund SmFIF, ordförande
Horst Marchner Ljungby FIK Markus Andersson SmFIF, kansliansvarig
AnnLis Hellsten O-hamn SK + SmFIF styr. Ingela Nilsson SmFIF, UC-samordnare
Marina Karlsson IK Sisu + SmFIF styr. Tommy Ursby SmFIF, tävlingskommittén
Reine Karlsson Skruvs IF Ulrika Pizzeghello SFIF, styrelseledamot
Ingvar Ellbring Stensjöns IF + vet-kom. Toralf Nilsson SFIF, styrelseledamot

Patrik Eklund inledde dagen med att hälsa alla välkomna, gjorde ett snabbt upprop och gick sen igenom 
dagens program.

Tävlingar 2019, DM - Markus Andersson
Ganska mycket är fortfarande oklart, både nationella tävlingar som flera SM och liknande, Götalandsserien, 
föreningar som inte har sökt sanktion ännu eller meddelat datum för sina arrangemang 2019 (skulle skett 
under sep) och även när det gäller DM får man säga att det är "under framtagande" snarare än färdigt.

Färdiga DM är följande:
IVDM 13 jan, Jkpgs Friidrottskrets
Stora IDM-helgen 2-3 feb, SmFIF med funktionärshjälp
IDM mångkamp 15år-senior, 2-3 feb inlagt i Mångkamps-SM, Upsala IF
IUDM mångkamp 12-14år, 23-24 mars inlagt i Växjömångkampen, IFK Växjö

Ute:
Mångkamps-DM 18-19 maj, Ljungby FIK
DM-VDM halvmarathon, 29 juni inlagt i Kalmar Malkars 21KM, Högby IF
DM 5000m m.m. 13 juli inlagt i Ölandsspelen, Högby IF
DM Castorama, SFIF-period, hemmabanor

Halvfärdiga DM
Terräng-DM, 27 april, Oskarshamns SK
Lag-UDM Match 1, 25 maj, Jkpgs Friidrottskrets
Lag-UDM Match 2, aug?, Ljungby FIK
Veteran-DM, arr Högby IF som föreslår lämpligt datum
DM lång terräng, 15 eller 22 sep inlagt i Ulfveloppet, Södra Vi IF
DM-VDM Marathon, inlagt i Växjö Marathon 19 okt om okej för Växjö LK, annars 3 aug inlagt i Ölands 
Marathon, Högby IF
DM-VDM 10.000m i sep/okt antingen inlagt i Jkpgs-kretsens KrM 10.000m eller arr Oskarshamns SK

Ej färdiga DM, arrangörer sökes och datum återstår
Stora DM-helgen, 8-9 juni eller 2-3 juni?
Lag-DM
ev. Lag-UDM-final

Lag-UDM
Detta diskuterades mest på Höstmötet. Positivt med Mixklass 11år. Inga krav på visst antal pojkar/flickor i 
lagen även om det diskuterades. Heller ingen ändring i grenprogrammet (vissa grenar saknas i finalen). Nytt 
2019 är förslaget att slå ihop norra och södra gruppen och ha en gemensam match 1 i Jkpg 25 maj och en 
gemensam match 2 i Ljungby i aug (datum ej klart). Om ingen tar på sig att arrangera en final kan 
15åringarna ha sin final i Match 2 och för 11års- och 13års-lagen kan poängen från Match 1+2 bli 
slutresultatet. Bakgrunden till detta var dels förslag från Ljungby & Växjö om större och mer rättvisa matcher,
dels svårigheten att få fram arrangörer till alla matcher, nu främst södra gruppens kval 1. Nackdelen blir 
längre resor till ena matchen.



Övrigt
* Långa Terräng-DM, ska det även ha klasser för veteraner, juniorer och äldre ungdomar? Förslag & 
diskussion, men inget tydligt ställningstagande. Men tävlingskommittén kan ta fram ett mer exakt förslag, och
kanske prova 2019. Tanken är att det ska ge ökat deltagande.
* Ingen viktkastning inomhus. För klent deltagande alla år vi kört för att vara motiverat.
* Inget Stafett-DM. Högby IF har anmält intresse att arrangera, Höstmötet uppgav ett allmänt intresse för 
stafetter och lagtävlingar, dock inte ett Stafett-DM uppe på norra Öland.

Ungdomskommittén – Maria Jonasson
Maria har sammanställt statistik på deltagandet vid GM 13-14år där man ser att det var en dipp inomhus 
2018 i Varberg med 46 deltagare, sen bättre. Det märks att Småland är ett kastdistrikt som generellt hävdar 
sig bättre utomhus. Man kan också se att klubbarna är olika flitiga på att skicka aktiva till GM. Vi har inga 
kvalgränser längre, vilket vi hade för ett antal år sedan och vissa andra distrikt har fortfarande, men för 
många anmälda (+8st/gren) har inte varit särskilt vanligt eller något problem när det hänt, så bra utan 
kvalgränser tycker vi. Även på detta Höstmöte diskuterade vi ungdomar som tränar friidrott, men inte vågar 
eller vill tävla. Föräldrar och skolan kan påverka. Större intresse finns att tävla i lag och stafett, jämfört med 
individuellt. Tävlingar där individens prestation jämförs med den aktives egna resultat, t.ex. personliga 
rekord, verkar också mer intressant för vissa, än att tävla ”mot andra”. Angående skolan är det mindre 
friidrott på idrotten jämfört med förr, i alla fall på vissa orter. Idrottslärarens intresse för friidrott spelar stor roll.
Skoltävlingar i friidrott förekommer fortfarande och vissa friidrottsföreningar satsar på att vara med på 
friluftsdagar och marknadsföra sig och sin verksamhet. Bl.a. kör man ett projekt inom detta i Växjö.

Till GM-lägret är det nu 74 anmälda. Ledare är också välkomna, där är 3 anmälda nu. Bra tillfälle att träffas 
och prata. Anmälningstiden håller på och gå ut just nu.

Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veteran-cupen är slut. Minskat deltagande i år, 188st starter, trots att grenarna 100m och 200m tillkommit. 
Faktiskt lägsta deltagandet någonsin av någon orsak. Högby IF vann lagtävlingen som vanligt, tvåa och trea 
kom IK Sisu och Wärnamo SK.
Ronny kommer inte åka på den nationella Veteranombudskonferensen i år då han ska operera ögonen.

Statistikkommittén - Markus Andersson
Kommittén jobbar främst, men inte bara, med årsbästa-statistik, och där har vi nu sex personer som hjälps 
åt: Anders Grönvall sammanordnar databasen och publicerar på webben, Stefan Carlsson bearbetar 
arenaresultat satta inom Jkpg och Kronobergs län, AnnLis Hellsten arenaresultat inom Kalmar län, Birgitta 
Eriksson arenaresultat satta utanför Småland och Micael Lindqvist har hand om landsväg. För sista området 
(landsväg) skulle vi vilja ha hjälp av någon mer person. Sen handlar det om ungefär 1 år till innan SFIF har 
ett nationellt statistiksystem på plats och då kommer vi inte behöva föra årsbästa-statistik själva i Småland.

Ekonomi - Markus Andersson
Diagrammet till höger visades upp
som visar SmFIFs ekonomiska
utveckling 1990-2018 för några
utvalda variablar: Utgående
balans/eget kapital, service/års-
avgifter, arrangörs/ sanktionsavgifter,
bidrag från SFIF inkl. UC-bidrag,
bidrag från SmålandsIdrotten samt
personal. Markus kommenterade
utvecklingen för var och en av dem. 

Därefter redovisades 2018 mer
detaljerat (budget snarare än utfall),
med alla inkomster & utgifter ner till
5.000kr kategoriserade enligt följande:
Inkomster: Bidrag: SmIdr 147t, SFIF
98t (64t till UC). Avgifter: Service 119t,
Arr 54t. Arrangemang: Utb 70t, Läger 25+15t, IDM-helgen 57t. Övrigt: Lör-trän 15t, Kalender 7t, Lag-UDM 5t.
Kostnader: Personal: Kansli 400t, UC/Utb 128t. Blandat: Möten 29t, Pren/skrifter/hyror/tel/bredband 22t, 
Verksamhetsberättelsen 8t och Smålands-Bästa 10t.

Markus avslutade med att nämna att utfallet 2018 ser ut att bli ett mindre minusresultat (budget +/-0), främst 
pga svagt resultat från vårens utbildningar.



Lunch

Svensk Friidrott, Organisationsutredning – Toralf Nilsson
Toralf inledde med att berätta att han kommer från Småland, men bor numera i
Stockholm och är engagerad i Svenska Friidrottsförbundet. Organisationsutredning
är ett beslut från Förbundsårsmötet 2018 och handlar om vilken regional struktur vi
ska ha i framtiden. Nu finns bl.a. SDF, UC:n, Friidrottsgymnasium, Nationell
Idrottsutbildning, Prestationscentra, Regioner (Götaland, Svealand, Norrland),
Elitmiljöer, m.f. Uppdrag och samordning är inte alltid tydlig och optimal. Utredningen
är nu halvvägs till Förbundsårsmötet 2019 där beslut ska tas. Förslag till beslut arbetas fram bl.a. nu på 
Höstmötena, men även på den kommande Ordförandekonferensen i november och tidigare har tio personer 
från SFIF haft samtal med fem föreningar vardera för att få material att bearbeta. Utredningen jobbar utifrån 
först kartägga nuläget och vilka resurser som finns, därefter fokuserar man på vilka behov som finns, och 
slutligen kommer med ett förslag hur behoven lämpligast och effektivast tillgodoses med tillgängliga resurser,
optimal ansvarsfördelning, uppdrag och samordning. 
Här på vårat Höstmöte hade vi lite kort (5 min) gruppdiskussioner, tre grupper och tre frågor där varje grupp 
fick fokusera extra på en av frågorna och efteråt redovisa sina åsikter/tankar som Toralf tog med sig. 1. 
Vilket/vilka huvuduppdrag bör den regionala strukturen inom friidrotten ha? 2. Vilken typ av stöd behövs på 
en regional nivå? 3. För- och nackdelar med färre antal SDF?

Toralfs presentation ingår inne i SFIFs presentation, se länk nedan.

Svensk Friidrott – Aktuellt, Verksamhetsplan 2019-20, m.m. – Ulrika Pizzeghello
Ulrika gav en lägesrapport om var friidrotten står idag, gick igenom Verksamhetsplanen 2019-2020 och 
några särskilt prioriterade utvecklingsprojekt. Exempelvis digitaliseringsprojektet som både handlar om en ny
hemsida (friidrott.se) som ska lanseras våren 2019, och ett årsbästa-statistik-system som kommer testas 
under 2019 och planeras att vara klart till 2020. Hon tog upp utbildningsverksamheten där en del nyheter 
kommer 2019 då SISUs allmänna träningsutbildningar inkluderas i friidrottens istället för att vara separata, 
mångfald och inkludering ska också läggas in i utbildningarna. Det strävas även efter att alla landets UC:n 
ska vara mer lika. KLUB (skadeprojekt) för 12-15åringar nämndes, en ny hemsida till detta kommer. SFIF 
skulle vilja kunna kartlägga landets friidrottsföreningar bättre. Under antidoping nämnde Ulrika att Småland 
har 11 föreningar med en aktuell vaccination. Hela Ulrikas presentation nedan.

http://www.smfif.se/Aktuellt/2018/hostmote-presentation-SFIF.pdf

UC Småland / Blekinge (Utbildning, Läger, m.m) – Ingela Nilsson
Ingela meddelar att vi tyvärr fick ställa in några utbildningar i våras pga för få anmälda.
Nu i höst har det varit bättre med ca: 10 anmälda till både 7-10år i Jönköping, 7-10år i
Växjö samt till 10-12år i Kalmar. Anmälningstiden går snart ut för 12-14år i Växjö. Detta är
dock ändå betydligt färre än vad vi hade för 10-15 år sedan, behovet känns mättat nu.
Det fylls inte på med lika många nya aktiva och det är i större grad samma gamla
ledare/tränare som fortsätter.

UC-FIG-lägret går 24-25 nov i Växjö där Friidrottsgymnasiets tränare ställer upp ideellt.

Sett mot 2019 planerar SFIF för nya kursupplägg där alla barn/ungdomstränarutbildningar ska utökas med 
en dag, plus en utbildningsdel på webben. Den extra dagen är för att ta in SISUs allmänna Grundutbildning 
för tränare, som vi hitintills uppmanat ledarna att gå separat. Ingela är dock kritisk till att det ska införas 
redan 1 jan 2019 då det är en del oklarheter, bl.a. är utbildningsledare för detta inte klara, så det vore bra om
vi kan köra vidare med nuvarande utbildningsupplägg under våren och kanske även hösten 2019, innan vi 
byter. Situationen ser liknande ut i andra UC:n. SFIF och UCn har ett möte 29 nov där beslut nog tas. 

Därför är följande plan ännu väldigt preliminär:

Till våren 2019 planeras: 
* Föräldrautbildning - via webben.
* Grengruppsledarututbildning - via webben (ny, ej klar ännu).
* 7-10 års utbildning (2 delar) - mars/april i Växjö.
* Introduktionsutbildning för tränare - via webben.
* 10-12 års utbildning (4 dagar / 2 delar) - Växjö.
* Löpledarutbildning steg 1 - 30-31 mars i Växjö.

http://www.smfif.se/Aktuellt/2018/hostmote-presentation-SFIF.pdf


Plan hösten 2019: 
* Föräldrautbildning - via webben.
* Grengruppsledarututbildning - via webben.
* 7-10 års utbildning (2 delar) - okt i Ronneby.
* Introduktionsutbildning för tränare - via webben.
* 12-14 års utbildning (4 dagar / 2 delar) - okt i Jönköping.
* 12-14 års utbildning (4 dagar / 2 delar) - nov i Kalmar.

* Läger 13-14 års - 26-27 okt i Växjö.
* Läger 15-19 års - 23-24 nov i Växjö.

Bensträckare

Projekt Friidrottsutvecklare – Patrik Eklund
Patrik inledde med att vi har bra samarbeten inom distriktet, t.ex. IDM-helgen, Lag-UDM-finalen 2018 och nu 
har vi precis samordnat gemensam mångkampsträning i Växjö (20 anmälda). Dock skulle vi behöva fler 
ledare, och fler ungdomar som tävlar. SmFIF skulle vilja ha bättre/närmare kontakt med föreningarna. Ihop 
med SISU har vi fått beviljat ett projekt som finansierar en 75%-tjänst under 1,5år med start 1/1-19. Denna 
”Friidrottsutvecklare” ska åka runt i distriktet, träffa föreningar och framför allt lyssna vad föreningens 
styrelse, ledare och tränare har att säga om sin verksamhet, eventuella problem/utmaningar, och hur SmFIF 
eventuellt kan stötta. Föreningsutvecklaren passar samtidigt på att informera om SmFIFs och 
SmålandsIdrottens verksamhet som kan vara aktuellt/intressant, t.ex. Stategi 2025, mångfald och inkludering
och SFIFs material ”Friidrott för fler”. SmFIF & Sm.Idrotten har tagit fram en broschyr som allmänt berättar 
vad friidrott är för något och där en sida är vikt åt att beskriva föreningen, denna kan föreningen be 
SmålandsIdrotten att trycka upp och sen dela ut till nya aktiva/föräldrar.

En person sökes nu till denna Friidrottsutvecklartjänst. Lämpligt med friidrottsbakgrund, kan föreningslivet, 
bra på att prata och lyssna, har körkort, egen bil och dator. Det blir oreglerad arbetstid med en hel del 
kvällar, helger och resor. Varje kvartal kommer friidrottsutvecklaren ha möte med SmFIF och 
SmålandsIdrotten för att stämma av hur det går. Vi tar gärna emot tips på kandidater.

Stavpool – Ronny Krönvall
Ronny berättade att Wärnamo SK har många stavar som inte används längre, och liknande är nog 
situationen hos många andra föreningar. Dessa stavar skulle kunna användas bättre om man gick samman 
och bildade en stavpool. Tanken är att alla föreningar rapporterar in vilka stavar de har för 
utlåning/försäljning, där alla nödvändiga uppgifter finns med som ägare, längd, hårdhet, inköpsår, värde och 
kanske fler saker, detta redovisas på SmFIFs hemsida. SmFIF får skriva ihop lite regler/riktlinjer som förslag 
på vad som bör gälla vid lån, hyra eller köp av stav, men är inte mer inblandad utan ägare och användare av 
stavar gör upp själva. Mötet verkar positivt inställda till detta.

Avslut – Patrik Eklund
Tipsade om att SmFIF nu har ett nytt Instagram-konto.

Skrivet av Markus Andersson


