
Minnesanteckningar tävlingskommittémöte Östsvenska FIF
Datum/plats: Torsdagen 7 juli 2022 kl. 19.30 digitalt via Teams.
Närvarande: Markus Andersson, Carl Hedin, AnnLis Hellsten, Peter Håkansson och Lasse Elfgaard.

DM tävlingar inomhus 2023
Stora IDM-IUDM dag 1 & dag 2 – Svårt att komma på någon "bra" lösning, så vi avvaktar. Markus har frågat 
IFK Växjö om distriktsarrangemang där, men deras nyckelfunktionärer har fullt upp så de har sagt nej. 
Uppdelat på dag 1+2 skulle ena dagen kunna roterar runt i södra delen (Karlskrona, Kalmar, Växjö) och 
andra dagen i norra delen (Linköping, Norrköping, Motala). Dock fullt i tävlingskalendern så generellt svårt att
hitta bra datum, Markus kollar med SFIF om de kan reservera en DM-helg främst utomhus men ev. även 
inomhus. Att byta befintliga arrangemang mot DM istället har nackdelarna att nuvarande arrangemang ofta 
har barnklasser som är lättarrangerade och har bra deltagande = enkel inkomstkälla. DM-dagar som "flyttar 
runt" blir också svårt att etablera som tävlingar att prioritera att åka på då deltagande delvis sker på rutin. 
Gäller även deltagare utanför Östsvenska som erbjuds olika villkor olika år på en viss ort när DM flyttar runt.
IVDM – Jönköpings Friidrottskrets kan tänka sig att arrangera (innebär begränsat grenutbud)
IUDM mångkamp 12-14 år – inlagt i Växjömångkampen 18-19 mars (flyttas om GM hamnar där)
IDM mångkamp 15 år - senior – Inlagt i ISM mångkamp 4-5 feb i Växjö
IDM-IVDM-IUDM 1500m – arr sökes
IDM-IVDM 3000m – arr sökes

DM utomhus 2022, oklarheter
DM dag 2 i Värnamo 14 aug inlagt i WSK-spelen. De har inte önskat någon DM-dag utan prioriterar WSK-
spelen, DM-grenarna blir ungefär 2/3 av de som ej kördes i dag 1 i Norrköping, dvs 1/3 saknas. Om DM-
medaljer ska delas ut på plats behöver distriktet hjälpa till med det, en i sekretariatet som utser DM-
placeringar och en medaljutdelare vid prisutdelningen. Vi siktar på att ordna det. Ronny Krönvall och Peter är
utsedda som Östsvenska-representanter, men Peters närvaro är preliminär och Markus får kolla med Ronny 
om han har möjlighet att hjälpa till med detta.

Stora VDM 14 aug i Karlskrona. Går ej pga att banorna läggs om. Vi beslutade att Markus skriver ihop en 
inbjudan där föreningarna uppmanas arrangera VDM på hemmaplan under en period, och den gäller såvida 
ingen förening innan dess råkar erbjuda sig att arrangera för hela distriktet.

Organisationsförändringar – löpningskommitté och Verksamhetsansvarig
En löpningskommitté håller på att bildas, som bl.a. kommer ansvara för löpning på landsväg, terräng, OCR, 
gång (är en friidrottsgren från april 2023) och även de längre löparrangemang på bana som brukar ha 
separata DM-arrangemang som 5000m, 10000m och ev. även 1500m, 3000m. Detta innebär att 
tävlingskommitténs uppdrag minskas till att fokusera på arenafriidrott. Ingemar Hedin och Carl har skrivit 
ihop en uppdragsbeskrivning, vidare utformning kommer att ske med den nya verksamhetsansvarige.

Från 1 september tillsätts en ny tjänst som verksamhetsansvarig, ännu ej offentligt vem det blir även om 
beslut är taget. VA kommer ansvara för distriktets operativa verksamhet och vara inblandad både i tävlings- 
och löpningskommittén. Det har funnits en tanke om att ha ideella ordförande i kommittéerna, men oklart hur 
det blir, finns nackdelar med det också. Markus kommer finnas kvar och fortsatt ansvara för sanktions-
hantering, uppdatering av tävlingsprogrammet, samt tillsammans med AnnLis hantera DM-medaljerna.

Nationella nyheter
Ett nytt sanktionshanteringssystem "Tävlingsansökan Friidrott" finns nu i IdrottOnline (precis som nuvarande 
FRIDA) och som föreningarna behöver godkänna en integration med. Det ska användas från september för 
ansökningar för arrangemang utomhus 2023.

Distriktsrekord på friidrottsstatistik.se är ännu inte klart. Jonas Hedman har inte hunnit med. Markus har nu 
fått gällande rekord från Blekinge (KA2-Roland har sammanställt) och för Östergötland och Småland fanns 
rekord på nätet sedan tidigare. Det bästa av dessa tre blir Östsvenskarekord. Kompletteringar behöver göras
för exakt datum och ort som Småland inte har med i sin nuvarande sammanställning. Markus har fått en mall
av Jonas exakt vilken information som ska vara med och kommer hjälpa Jonas med detta.

Övrigt
Veckans grenar/sanktion för småtävlingar. På förra mötet fick Markus i uppdrag att skriva ihop ett förslag på 
veckans grenar 2023 men har ej gjorts. Sanktion kan dock fås ganska enkelt genom att maila Markus med 
följande uppgifter: Datum, plats, arrangör, tävlingsledare, klasser, grenar och ev. kontaktuppgifter/hur man 
anmäler sig. Då lägger Markus in det i distriktets tävlingskalender och arrangören bör nämna det på sin 
hemsida.

GM 10-11 sep i Eslöv. Ännu ingen information på arrangörens hemsida. Vi håller utkik och Carl kallar 
berörda lagledare och Markus till ett möte i början på aug, tills dess bör vi ha fått information. Peter ansvarar 
för Östgötalaget, Gabriella Ståhl för Blekingelaget.


