
Minnesanteckningar tävlingskommittémöte Östsvenska FIF
Datum/plats: Tisdagen 4 okt 2022 kl. 20.00-21.35 digitalt via Teams.
Närvarande: Mikaela Wieslander Mayer, Markus Andersson, Ingemar Hedin, Mia Jansson, Peter Håkansson
och Lasse Elfgaard (anslöt lite senare).

Kommittén
Mikaela ny ordförande med ansvar för att kalla till möten & dagordning, samt övergripande ansvar för hur 
kommitténs arbete fungerar
Emma Ahlstrand (ny verksamhetsansvarig Östsvenska) ansvar för kontakt med föreningarna (ej sanktion)
Markus ansvar för sanktioner, tävlingsprogram och DM-medaljer (ihop med AnnLis)
AnnLis Hellsten medaljansvarig (ihop med Markus)
Ingemar, Mia och Carl Hedin ansvarar för Lag-UDM (Carl är med året ut, lämnar sen kommittén)
Övriga: Peter, Lasse och Calle Nilsson
Representation från Blekinge saknas, bör tillkomma (flera är tillfrågade)

Nytt sanktionshanteringssystem
Markus är distriktets ansvariga för detta. Föreningarna behöver först i IdrottOnline "godkänna integration" 
med nya systemet och i medlemsregistret tilldela rollen "Tävlingsadministratör" till aktuell person. Sen har 
systemet stora likheter med FRIDA. Manualer finns på friidrott.se. Kopiering från FRIDA går ej utan man 
behöver mata in ett arrangemangs alla uppgifter på nytt, kommande säsonger fungerar kopiering. Betalning 
behöver ske direkt eller via faktura, faktureringsalternativet har SFIF ändrat sig om och lagt till på sistone. 

Föreningarna ska söka sanktion under oktober för arrangemang utomhus 2023. Distriktet/Markus granskar, 
har dialog (vid behov) och godkänner under november.

Samtliga arrangemang ska matas in i systemet, dvs inte längre några ansökningar enbart via mail. Även DM-
tävlingar (läggs in av Markus), kretsmästerskap, klubbmästerskap, osv samt anmälan om barntävlingar för 
statistikens skull. Systemet är sen automatiskt kopplat till tävlingsprogrammet på Östsvenskas nya 
(kommande) hemsida.

Arrangörer av större tävlingar med elitdeltagande behöver även söka sanktion för att komma med i World 
Athletic Global Calender. Det kostar ca: 1000 kr och ska göras senast 80 dagar innan. Detta är ett krav för 
att resultaten ska godkännas i internationell statistik och vara giltiga för kval till internationella mästerskap, 
även för ungdomar/juniorer.

DM 2023 – inomhus
IVDM – Förfrågan går ut till föreningar med inomhusarenor om de vill arrangera. Om ingen anmäler intresse 
går frågan till Jönköpings Friidrottskrets som många år kört ett IVDM för Småland med begränsat grenutbud.
IDM mångkamp 15 år - senior – Inlagt i ISM mångkamp 4-5 feb i Växjö. Mikaela kollar om vi här även kan ha
IUDM 13-14 år (pga nedan).
IUDM mångkamp 12 år – inlagt i Växjömångkampen som denna säsong endast blir en endagarstävling prel. 
helgen 4-5 mars pga att IFK Växjö tilldelats att arrangera IGM 18-19 mars och då räcker helger och 
funktionärer inte till (för den vanliga större Växjömångkampen upp till 14 år).
Stora IDM – oklart hur det blir. Från 2024 avsätter SFIF en nationell DM-helg även inomhus.

DM 2023 – utomhus
Lag-UDM – kommittén ger Ingemar, Mia och Carl i uppdrag att ta fram tävlingsbestämmelser 2023. För 13 år
eventuellt en gemensam match 1 uppdelat i norr/söder istället för hemmaplan. Grenar & upplägg har 
diskuterats många gånger förr, men ses samtidigt över.
DM-helg 3-4 juni. SFIF har avsatt denna helg som en nationell DM-helg. Föreningarna får söka om att få 
arrangera. Markus sammanställer ett underlag. Arrangör kan be om funktionärshjälp utifrån om det behövs.  
För 12-13 år siktar vi på länsmästerskap istället för DM för att få kortare resor. Genomförs uppdelat på flera 
kvällstävlingar. Manuell tidtagning är okej. Markus sammanställer ett förslag/upplägg även där.
Mångkamps-DM 12 år - senior inlagt i Ljungby Mångkamp i maj. VDM femkamp funkar också för LFIK
Stora VDM – arrangör sökes.
VDM kastfemkamp – arrangör sökes.
DM Castorama – hemmaplan SFIFs period aug-okt.

Löpningskommittén ansvarar för alla löp-DM som körs som egna arrangemang.
5000m (3000m & 2000m för ungdomar), 10.000m, halvmarathon, marathon, kort & lång terräng, ev. ultra, 
OCR samt gång (som blir en friidrottsgren 2023). Om Löpningskommittén vill lyfta ur fler längre löpsträckor 
på arena från Stora DM-helgen inne & ute och överta ansvaret för dessa arrangemang går det bra.

Nästa möte
Torsdag 10 november kl. 20.00 via Teams (förutsatt att Emma kan då). Mikaela kallar till möten framöver.


