
UC-MÖTE / LEDARTRÄFF, MINNESANTECKNINGAR
Datum: Söndag 20 okt 2013, kl. 10-16. Plats: Royal Corner, Växjö.

Deltagarlista:
Ingemar Hedin Eksjö Södra IK Leif Karlsson SmFIF / Alvesta FI
Ulf Garpmo IK Hinden Michael Ostrelius SmFIF / Habo FIF-04
Sonny Bodén IK Hinden Markus Andersson SmFIF / Högby IF
Patrik Eklund IK Hinden AnnLis Hellsten SmFIF / Oskarshamns SK
Ann Axelsson Hovslätts IK Tommy Dahlbom SmFIF / IK Sisu
Peter Dagerhem Hovslätts IK Ingvar Ellbring SmFIF / Stensjöns IF
Suzanne Wiberg Kalmar SK Anders Andersson SmFIF / Villstads GIF
Elisabeth Gardmar Karlsson Kalmar SK Ronny Krönvall SmFIF / Wärnamo SK
Mia Jansson Ljungby FIK Tommy Ursby SmFIF / IFK Växjö
Ann-Charlotte Roos Ljungby FIK Ingela Nilsson SmFIF / IFK Växjö
Kjell Nilsson Oskarshamns SK Arne Lundblad SmFIF / Växjö LK
Fredrik Ahlström IFK Växjö
Mirela Lillhav IFK Växjö   

Summa: 24 st, Kalmar län 8st, Kronoberg 8st och Jönköping 8st.

AnnLis inledde dagen med att hälsa välkomna och lämnade sen över ordet till Michael som lite kort gick 
igenom dagens program.

T  ävlingar 2014, AnnLis Hellsten  
* Sö 12 jan, IVDM, Jkpg friidrottskrets.
* Lö-sö 18-19 jan, Stora IDM-IJDM-IUDM inlagt i Best Western Games, IFK Växjö.
* IVDM 800 o 3000m, ej inlagt i BWG i år (IFK vill ej/pressat tidsprogram). Förslag fre kväll 31 jan, Växjö LK 
tillfrågad som arrangör. De funderar på det men vill nog ha en lördag eftermiddag isåfall (1 feb?).
* Lö-sö 8-9 feb, IDM-IJDM-IUDM 15-17 Mångkamp inlagt i Mångkamps-SM, IFK Växjö.
* Lö 22 feb, IDM Vikt, inlagt i World Indoor Throwing, IFK Växjö.
* Lö-sö 29-30 mars, IUDM 12-14 mångkamp inlagt i Växjömångkampen, IFK Växjö.
* Sö 4 maj Terräng-DM, arr sökes. Senare på dagen meddelade IK Sisu att de tar det. Ang. datumet tyckte 
mötet det var okej, normalt annars sista eller näst sista i april.
* Lag-UDM kvalomgång 1. Datumförslag sön 18 maj alt. lör 31 maj. För Södra gruppen tar IK Hinden det 
med funktionärshjälp utifrån och väljer 31 maj. För Norra gruppen tar Jkpg-kretsen det och väljer 18 maj.
* Stora DM-helgen. Förslag på helger är 24-25 maj (krock med Stafett-SM som i år), 31 maj - 1 juni (Kristi 
himmelsfärdhelgen och Alvesta tänker köra Virdaspelen) eller 7-8 juni (mkt inför skolavslutningar). Lutar nog 
åt första alternativet. Angående arrangör har det varit Kalmar-Jkpg-Kalmar de tre senaste åren. Ann tycker 
det ska gå i Växjö. Fredrik meddelar att IFK har fullt upp med andra arr, särskilt inomhus där de numera 
arrangerar så gott som samtliga DM-tävlingar. Går det att ha det i Växjö utan att IFK behöver ta 
huvudansvaret? Eller på annat ställe i Kronoberg? Mia påpekar att det är få deltagare. Anders tycker inte 
det ska gå i utkanten av Småland, t.ex. i Villstad, det bidrar till få starter. Michael bollar ut frågan hur vi 
skulle få DM att vara attraktivare, eller OM DM har någon status? Nej menar Ann, ingen status jämfört med 
förr. Mia håller med. Stort tävlingsutbud finns, om det är DM eller annan tävling spelar inte så stor roll för de 
aktiva. Mia påpekar att andra distrikt har DM som kvaltävling inför GM, det vore kanske något? Hur som 
helst gick vi nu vidare i programmet utan någon klar arrangör.
* DM 10.000m, någon av helger ovan som blir över. IK Sisu tar det.
* Stora VDM, också någon av dessa helger, förslag/preliminärt Eksjö Södra IK med hjälp av IK Sisu, 
Lekeryd-Svarttorp SK och Stensjöns IF.
* On 2 juli, DM o UDM lång stafett, inlagt i Oskarshamnsspelen, Oskarshamns SK.
* Lö 12 juli, DM 5000m m.m. inlagt i Ölandsspelen, Högby IF.
* Lö-sö 16-17 aug, DM-JDM-UDM mångkamp, arr sökes. Ljungby FIK tillfrågad men tycker arrangemanget 
är lite för stort för dem (sett till klasser/grenar, antalet starter är däremot få) och tar hellre andra Lag-UDM-
matchen. Markus påpekar att castoraman där klubbarna själva arrangerar på hemmaplan är populärt, vore 
det något för Mångkamp? Fler icke mångkampsspecialister kan testa mångkamp på skoj under 
avdramatiserade förhållanden. Mötet tycker det är ett bra förslag. Castoraman gäller dock bara seniorklass 
(som ungdomar & veteraner också deltar i), oklart hur det skulle se ut för mångkampen. Leif undrar om det 
kan bli för veteraner också, och/eller köra femkamp som förr. Inget klart beslut togs. Senare meddelade 
Ljungby att de tar det preliminärt tillsammans med Alvesta (det blir ett vanligt ”Mångkamps-DM-arr” då).
* Lag-UDM kvalomgång 2. Förslag veckan må-sö 25-31 aug. Ljungby tar matchen för Södra gruppen och 
väljer 31 aug, Norra tar antagligen samma dag, arr oklart. Suzanne undrar om man kunde ha de båda 
kvalmatcherna tätare i maj/juni och sen finalen i aug. Förslaget verkar dock inte gå hem bland övriga, bl.a. 
pga att det som Mia påpekar är mycket annat utanför friidrotten senare i juni där kval 2 då skulle hamna, om 
man inte la dem väldigt tätt vilket Fredrik & Markus inte tycker vore bra.



* Lö 6 sep, DM o VDM halvmarathon inlagt i Hultsfreds hel o halvmarathon, Hultsfreds LK
* Lö 13 sep, Lag-DM, Jkpg Friidrottskrets tar på sig det. Datumet får duga även om det är samtidigt som GM 
13-14år, inte så lätt att hitta bättre alternativ.
* Sö 21 sep, Lag-UDM final, Wärnamo SK
* Sö 21 sep, Långa Terräng-DM, inlagt i Ulfveloppet, Södra Vi IF
* Lö 18 okt, DM o VDM i marathon, inlagt i Växjö Marathon, Växjö LK
* SFIFs tävlingsperiod (slutet av aug till mitten av okt) DM Castorama, Hemmabanor

Vid sidan om DM-programmet
* Jkpgs Mini-LM 10-11år väljer datumet 1 mars.
* Smålandsspelen flyttar från 3 juni (krock med Råslättspelen) till 20 aug.
* HIK kampen flyttar från 31 aug (där Lag-UDM kval 2 hamnade) till sö 7 sep.
* Leif undrar varför det nästan inte kommer några deltagare utifrån vid deras Mini-LM för Kronoberg. 
Preliminärt lutar det nu åt att de skippar tävlingen.

Bensträckare 4min

Nya regler - Tommy Ursby
SFIF skickade ut ett mail till alla klubbar i slutet av april om bl.a. nya regler som införs 
direkt 2013 (spjutlandning & reklam på tävlingsdräkter) som de flesta nog känner till, 
men också ett flertal andra som införs 2014 som nog färre har koll på. Ingen information 
alls finns på friidrott.se. Markus ska nu påminna SFIF och be dem lägga ut info. Tommy 
drar lite summerat igenom vad det handlar om, ny 3kg-slägga med längre sträng för F17, 
nytt 500g-spjut för F14-17 (oklart med måtten, längd, tyngdpunkt, osv), lägre häckar 
(68cm) för P/F 12-13år som förutom vanliga 60mH nu även ska gälla på nya sträckan 
200mH. 76cm eller att sänka "så långt det går" är fortsatt OK ”till att börja med”, oklart 
när/om regeln skärps senare. Det blir också kortare sprint för P/F14, 80m, 4x80m och 
80mH istället för nuvarande 100m, 4x100m och 80mH/100mH.

Projektet Friidrott i samverkan, Småland och Blekinge - Michael Ostrelius
Vi söker ett år i taget. Michael har bra kontakt med Björn på SFIF och Kikki på Smålands IF. Det finns en 
hand full liknande projekt i Sverige, vi har dock flest föreningar inblandade = mer resurser.
Syftet: Fridrotten tappar mark, vilket ger mindre LOK-stöd och tuffare ekonomi. Därtill riskarar RF-stödet till 
SFIF minska kraftigt framöver om landets friidrottsklubbar inte lägger in sina medlemmar i IdrottOnline innan 
årsskiftet. Friidrotten har dock starka sidor/fördelar, den är allsidig och så gott som 
100% testar i skolan, ca: 15% sen i en förening och 1% tävlar. De flesta slutar upp mot 
gymnasieåldern... men inte att idrotta! Istället fortsätter mer än hälften med gym, 
gruppträning, springa/jogga själv, m.m. Här har vi chans att behålla fler om träning & 
tävling anpassas mer efter indevidens önskemål och ambitionsnivå.
Utmaningar / målsättningar för föreningarna / inom idrotten: Klara 
administrationen. "Bli fler" - har man en "öppen dörr" som man väntar på att nya ska 
kliva in genom, eller jobbar man aktivt med rekrytering? Talangutveckling. Projektet 
innebär inga nya/ökade krav på föreningarna.
Lägesrapport: Michael har besökt tio klubbar, väntar på svar från ytterligare sju och 
har fem på hemmaplan. Genom sina föreningsbesök har han fått insyn i vad klubbarna brottas med i 
vardagen. I Västervik kunde han ledsamt konstatera att den nya arena de fick 2008 förfallit, vaktmästare, 
kommunen, m.f. ingen verkade riktigt veta vem som var ansvarig för skötsel & underhåll. Att få igång 
friidrotten i Västervik är en av sakerna som projektet jobbar med, grannklubbarna Oskarshamns SK och 
Södra Vi IF hjälper till där. Projektet jobbar också med lägerverksamhet, förutom det vanliga 13-14års-lägret 
är en ny 15-19års-variant på gång nu i vinter som även vänder sig till tränare. Inom lägerverksamheten har 
vi ett bra samarbete med SmålandsIdrotten - de har resurser!
Hur mår föreningarna? Är de under utveckling (grönt ljus - några stycken), kämpar de för att mest 
bibehålla nivån (gult ljus - många), eller tappar de (rött ljus - några). Gemensamt behov ganska oavsett var 
man står är att "bli fler". Vecka 18 nästa år tänker vi ha en "Temavecka" då vi marknadsför friidrotten. Flera 
helgdagar den veckan påpekar Ann - bra tänkte vi då finns mycket utrymme till friidrott - men kanske vore v. 
19 bättre. Tanken är att t.ex. locka med något affischnamn, "träna med Kallur" eller liknande. Ett sätt att "bli 
fler" vore att locka tillbaka fd. friidrottare - som oftare kan vara intresserade av att komma tillbaka som 
ledare, tror vi, än hur ofta de faktiskt blir tillfrågade. En utgångspunkt vi börjat med är 100-bästalistan som 
Gösta & Kettie sammanställt, här finns massor av duktiga fd. Smländska friidrottare, nu gäller att gallra och 
få fram kontaktuppgifter.
Inom UC Småland håller vi på att organisera om oss och förtydliga vad vi egentligen jobbar med och vad vi 
vill uppnå. Mycket nytt är också på gång inom Svensk Friidrott. Flera utbildningar har gjorts om, 
"utbildningstrappan" är inte längre obligatorisk för barnledar och de yngre ungdomstränarutbildningarna, 
utan det är okej att starta på den nivå man befinner sig. Nya böcker har kommit ut som fler mötesdeltagare 
är intresserade av, Michael utlovar gratis-ex. Svensk Friidrott har nyligen också tagit fram "Styrkort" - vilka 



uppgifter/ansvarsområden har man när man sitter... förlåt, ARBETAR i en styrelse? SmFIF kör tre 
organisationsledarutbildningar inom kort i Värnamo, Nybro och Nässjö – sikta in er på dessa.
Svensk Friidrott har också tagit fram en "Ledarpärm" som bl.a. innehåller en föräldrarutbildning, hur får man 
dem att ta steget från att vara "kund" i föreningen till att vara "medlem" ? Att ge dem insyn och förståelse för 
verksamheten är en nyckel. Föräldrarutbildningen kommer i webbformat.
Samverkan innebär att arbeta mot ett gemensamt mål. Detta kan göras på olika nivåer, allt från indivnivå till 
RiksIdrottsförbundet (om vi väljer att stanna inom landet), RF jobbar inte bara med friidrott utan alla idrotter. 
Den mest aktuella avgränsningen för oss nu blir nog inom egna klubben - hemmanivå - eller mellan 
klubbar/inom distriktet - tillsammansnivå.

Nu fick vi grupparbeta - vilka möjligheter finns till samverkan, och de idéer/förslag som dök upp 
delades upp i hemmanivå eller tillsammans nivå, samt placeras på ett diagram där ena skalan anger vilken 
arbetsinsats som krävs och den andra hur stor effekt åtgärden skulle ha. Samverkan förutsätter att man 
träffas, umgås, pratar, planerar och sista steget, har möten. Följande förslag dök upp:
* Grillning m.m. vid Castorama, Föräldrarträffar
* Arrangera tillsammans: långlopp, läger, träningar
* Gemensam resa till SM Umeå 2014, även Finnkamper, Mästerskapstävlingar
* Prata ihop sig i frågor kring Idrottsplatsen, hallar, utrustning
* Checklistor
* Friidrott/orientering
* Äldre aktiva = möjliga ledare. Tränarna är de som har mest kontakt med de aktiva och därmed viktigt/bra 
om de kan tänka på hela klubbens olika behov av ledare och jobba aktivt med ”klubbens rekrytering”.
* Ledaraktiviteter, ledarvård
* Skolsamverkan, öppna och kostnadsfria träningar för allmänheten
* Äldre & yngre tränar ihop / parallellt

Många bra tankar och idéer... nu gäller det att VÄLJA ut någon/några av de bästa och GÖRA något i 
praktiken.

Lunch

Svensk Friidrotts nya Verksamhetsinriktning 2014-20 - Michael O., Tommy Dahlbom
Michael inledde med att berätta lite om Svensk Friidrotts nuläge och utmaningar i 
framtiden. Bl.a. pågår en fortsatt urbanisering där befolkningen ökar i och kring 
städer medan landsbygden och glesbygdskommuner avfolkas. Detta påverkar 
kommunernas skatteintäkter och möjligheter att anlägga/rusta upp idrottsplatser och 
hallar. I städerna blir det trängsel i hallar om byggtakten inte hänger med 
befolkningsutvecklingen.
Inom Svensk Friidrott pågår ett arbete med att lyfta fram vårat varumärke. ”Friidrott hela livet” är något vi 
jobbar på, man ska kunna vara delaktig i friidrottsverksamheten som aktiv eller ledare oavsett ålder.

Därefter fick vi i grupper diskutera förslaget till Ny verksamhetsinriktning 2014-2020, 5-10min per del och 
både anteckna synpunkter samt sätta betyget 1-10 där 1 = mycket dåligt och 10 = mycket bra. Nedan de 
fem olika gruppernas betyg, snittbetyg och ev. synpunkter.

Verksamhetsidén
Betyg 8-8-6-5-5, snitt 6. Bra, men bör formuleras om. Mindre upprepningar. Skrivet som ett politiskt tal.

Kärnvärden
Betyg 3-8-7-7-7, snitt 6. Flexibilitet kan läggas till. Annars för mycket text, räcker med rubrikerna i fet stil. 
Måste genomlysa verksamheten också. Nu känns det för uppblåst och verklighetsfrämmande, ”sänk nivån”.

Vision
Betyg 6-4-3-7-8, snitt 6. För långt. Sista tre raderna räcker. Låter högkyrkligt/högtravande.

Strategisk plan
Betyg 8-9-8-5-7, snitt 7. Bra.

Fler och bättre föreningar
Väldigt långt. För mycker fokus på vuxenlöpning. Bra att folk känner till verksamheten i styrelse och 
kommittéer. Viktigt att veta vad uppdraget innebär. Bredd och småklubbar är viktiga och bör inkluderas, inte 
bara fokus på elit och mäta antalet klubbar med över 1 miljon i omsättning.

Fler och bättre ledare & tränare
Bra mål men hänsyn behöver tas till att så gott som allt sker ideellt och vår tid/fritid är begränsad. I 
bakgrundsinformationen antyds även att våra tränare ska engagera sig utanför friidrotten, stryk det.
Utbilda våra ledare (lagom nivå). Tydliga instruktioner vad som gäller. Roliga träffar (lära känna varandra).



Fler och bättre friidrottare
Viktigt att träna rätt. Skador är ett stort problem, satsa på punkten om fördjupad och mer spridd medicinsk 
kompetens. De högsta målsättningarna om seniorelit kräver rätt förutsättningar med pengar, jobb och 
studiemöjligheter. En av våra grupper ansåg att målen går att nå, en annan att OS/VM/EM-målet bör 
strykas.

Fler och bättre arrangemang
Antalet tävlingar räcker och blir över, programmet är fullt. Satsa på att utveckla utbudet, nichade tävlingar, 
nya tävlingsformer. Få starter i de äldre klasserna kräver färre mer utvalda arrangemang så det lilla antalet 
aktiva siktar in sig på samma tävlingar. Certifiering av löpartävlingar?

Fler och bättre anläggningar
Vi efterfrågar ett aktivare påtryckningsarbete på kommunerna från det centrala förbundet.

Övrigt
-

Ekonomi - Markus Andersson
* De senaste åren har vi gått back ca: 30-60 tusen varje år. Vi har dock inför varje 
år pressat ner budgeten till ett mer begränsat underskott om 20-30 tusen, främst 
genom diverse besparingar, men återkommande så har bidragen från Svenska 
FIF och/eller SmålandsIdrotten sänkts så storleken på underskottet växt igen. 
Utan våra åtgärder hade vi nu haft årliga underskott klart över 100 tusen.
* Angående SmålandsIdrottens bidrag baseras det delvis på hur mycket läger vi 
arrangerar, de som kört läger och/eller friidrottsskolor uppmanades ta 
redovisningsblankett, fylla i och skicka in till Markus.
* Inför 2013 hade vi nästan 600 tusen i tillgångar, men av det är ca: 30 tusen bundet i DM-medaljlager, ca: 
30 tusen ligger på vårat utbildningskonto hos SISU och vi har varje år ca: 100 tusen mer i kostnader än 
intäkter från årsskiftet fram till mitten av mars, så av de där knappt 600 tusen är det ca: 400 som är ”fritt”.
* Budgeten för 2013 ligger på -50 tusen. Vi ser nu ut att ligga ca: 20 tusen bättre än så och prognosen kan 
då sägas vara -30 tusen, men utfallet är osäkert där främst höstens utbildningar och de två lägrena är större 
osäkra poster som kan dra iväg resultatet åtskilliga tusenlappar åt båda hållen.
* Styrelsen brukar ha ett budgetmöte i december och lär ha det även i år då vi blickar mot 2014. Ambitionen 
är fortsatt att minska underskottet, till att börja med ner till 20-30 tusen så vårat sparade kapital i alla fall inte 
minskar så oroväckande fort, men på längre sikt förstås plus/minus noll.

UC Småland/Utbildning - Ingela Nilsson & Michael Ostrelius
* Planerade utbildningar 2014 har precis presenterats, Ingela poängterar dock att det är 
preliminärt. Datum kan ändras och kurser lär tillkomma.
* I och med Michaels föreningsbesök inom projektet har han fått bättre insyn i klubbarnas 
utbildningsbehov, utbildningar kan då lättare sättas ihop med kort varsel och köras lokalt, 
förutsatt att instruktörer finns tillgängliga.
* Bra om klubbarna kan prata med sina grannar om utbildningsbehovet och gå samman.
* Lite nytt upplägg i år med några ungdomstränarutbildningar, flera vardagskvällar istället 
för helger, och de har då legat i Växjö.
* I samband med vårens IEM i Göteborg satte vi ihop en Unga Ledarutbildning, en utbildning som vi och 
andra UC:n tidigare haft svårt att få genomförd främst pga bristande intresse, nu blev det dock succé när ett 
flertal andra UC:n hakade på och skickade dit deltagare.
* Ann undrar över häck-fördjupningskursen som vi kör 23 nov, i inbjudan står det att man ska ha gått alla 
stegutbildningar, vilket inte alla tänkbara tränare har gjort... gäller det kravet? Svar ja, eller ha motsvarande 
erfarenhet. Förkunskapskraven har lättats för kurser upp till 14år, däröver dock fortsatt ”fyrkantigt”.
* Två läger arrangerar vi snart, det vanliga 13-14år (kommande säsongs åldersindelning) 9-10 nov och sen 
ett nytt 15-19år som även vänder sig till tränare 29 nov - 1 dec.
* Nästa år går Friidrotts-SM långt borta, ända uppe i Umeå, vilket ihop med temat 
”samverkan” som vi pratat om idag vore perfekt att ordna en gemensam 
småländsk bussresa till! Ingela föreslår detta, som mötet tycker det är en utmärkt 
idé, men efter att ha yppat detta undrar vad hon nu har råkat ta på sig...



Valberedningen - Ingvar Ellbring
* Dagsläget är som så att vid årsmötet till våren går perioden ut för följande styrelseledamöter, som därmed 
behöver omväljas eller ersättas: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Ronny Krönvall och Daniel Evaldsson, 
därtill behövs fyllnadsval efter Rickard Norberg som avgår i förtid, bl.a. pga väldigt många resdagar om året. 
Angående Michael som numera är anställd inom projektet är han därmed inte valbar enligt stadgarna, det 
går dock att runda på några olika sätt om vi skulle vilja behålla honom i styrelsen. Kvarstår i styrelsen på 
ytterligare ett år gör Mats Nyberg och Tommy Dahlbom.
* För att underlätta nyrekrytering ska en arbetsbeskrivning tas fram för de olika positionerna i styrelsen samt 
även generellt för en vanlig styrelseledamot utan någon extra roll.
* Valberedningen ska inte behöva jobba själv utan vill ha in tips och förslag.
* Markus har sammanställt en förteckning över samtliga som arbetat i SmFIFs styrelse under 2000-talet, 
uppdelat per län och klubb. Man kan konstatera att alla klubbar och delar av distriktet inte är och/eller inte 
har varit representerade i den utsträckning som jämn fördelning skulle innebära. Större föreningar med 
jämförelsevis liten representation bör inse sitt ansvar här.

Veterankommittén - Ronny Krönvall
* Veterancupens sista lopp avgjordes igår, VDM Marathon inlagt i Växjö Marathon. Högbylöparna 
dominerade cupen som vanligt även under 2013
* Ronny gick igenom VDM-programmet 2014 med planerade datum och arrangörer.

Ungdomskommittén - Tommy Dahlbom
* Tommy blev invald i styrelsen och tilldelad rollen som ungdomsansvarig för ett drygt halvår sedan, dvs 
håller fortfarande på att bygga på sig kunskaper och erfarenhet. Därtill har han nyligen flyttat från Nässjö till 
Uddevalla. Han ser klar förbättringspotential framöver för hans insatser och kommitténs verksamhet. Rent 
praktiskt var han med som ungdomsledare vid GM för första gången när det gick i Eksjö nyligen, positivt 
med övning tyckte han, och funderar på om man inte framöver kunde bjuda in GM-ungdomarna någon träff 
någon/några veckor innan GM, eller kanske fredagen innan med gemensam övernattning. Mötet gillar idén. 
Tommy funderar också på om man inte kunde ta in anmälan en vecka tidigare så tid & möjlighet fanns att 
stämma av mot en reservlista och plocka in de närmast utanför topp-8 om det visat sig att alla de 8 främsta 
inte har anmält sig. Mötet är positivt till det också.
* Annars har båda tjejerna i kommittén, Maria Tell och Josefine Nilsson, nu flyttat utanför Småland och 
stannar nog inte kvar i kommittén nästa år.
* Skåne har tagit initiativ till att starta upp Distriktsmatchen igen. De föreslår dock sänkning av åldern från 
tidigare 16-17 år till 14-15 år. Danmark lär inte delta pga samma ekonomiska begränsningar som fick dem 
att dra sig ur. Vi har svarat att vi är positiva, men föredrar att behålla 16-17 år. Bollen ligger nu hos Skåne.

Statistikkommittén - Markus Andersson
Anders Grönvall sköter sen en hand full år tillbaka själv hela årsbästa-statistiken, även om han har ett 
databasprogram och inte lägger ner lika (enormt) mycket tid som Kettie, Gösta, m.f. statistikförare gjorde 
tidigare när de skötte det manuellt, så handlar det fortfarande om ett antal timmar i veckan för Anders. I år 
har uppdateringar skett med glesare intervall, landsväg har fortfarande inte kommit in i listorna och vi brukar 
varje år få otåliga frågor var årsbästa-tatistiken håller hus innan den kommer i en första version en bit in i 
juni. Trots vissa brister och fördröjningar bör man fråga sig vad alternativet är innan man uttrycker missnöje. 
Några manuella statistikförare som lägger ner ännu fler timmar lär knappast återkomma menar Markus, så 
alternativet är ingen statistik alls, eller kanske bara seniorlistor. Så Anders statistikförande bör vi vara nöjda 
med och tacksamma för även om uppdateringar dröjer.

Skrivet av Markus Andersson


