Motion till förbundsmötet 2020: nummer 6
Avsändare: Kviberg klätterklubb och Helsingborgs K2

Angående internationellt tävlande.
Bakgrund

Från verksamhetsår 2019 har förbundet och landslagsledningen stoppat deltagande på
internationella tävlingar för utövare utanför landslaget. Detta trots att vi som nation inte
fyller de platser vi har rätt till.
Framtid
För att bli bra på att tävla måsta man öva på att tävla. Att stoppa motiverade utövare,
framförallt ungdomar och juniorer, bidrar absolut inte till en utveckling av sporten. Det
är en enkel åtgärd att öppna upp för internationellt tävlande för alla intresserade. För
att utveckla Sverige som tävlande klätternation måste vi uppmuntra internationellt
tävlande.
Kviberg Klätterklubb och Helsingborgs K föreslår förbundsmötet
att

efter att landslagets platser är fördelade, tillåta övriga medlemmar av
förbundsansluten förening enligt nationell ranking delta i internationella
tävlingar, på egen eller sponsors bekostnad, helt enligt deltagande i nordiska
mästerskap 2019.

Styrelsens kommentar

Styrelsen har förståelse för motionärens åsikt att ”för att bli bra på att tävla måste man
öva på att tävla.” Men att öppna upp landslagstävlingar för atleter utanför landslaget
anser vi inte vara rätt väg att gå.
Styrelsen ser flera problem med detta. För det första och det mest uppenbara, orättvisan
i att det i praktiken skulle gå att köpa sig en plats i landslaget.
Vidare skulle ett system som detta innebära stora administrativa utmaningar och
merkostnader för förbundet att hantera med anmälningar, licenser och tävlingsdräkter.
Då anmälningsdeltagande måste skötas internationellt från kansliet mot IFSC och
nationellt mot kansliet, skulle det behövas sättas upp system för anmälan till tävlingar,
hur många platser som finns och deadlines. Licenser skulle behövas administreras och
hanteras i god tid. Tävlingsdräkter måste tryckas då det enligt nya regler från IFSC
(Regler 3.16 och 3.17, 3.17 B) inte får finnas några skillnader i tävlingsdräkt och lagtröja
och därmed måste alla ha exakt lika. Förbundet har idag inte de administrativa resurser
som krävs, utan skulle behöva spara någon annanstans för att tillgodose dessa krav.
Ett system som det motionären föreslår kan också skapa problem med sponsorer som då
måste acceptera att atleter utanför landslaget syns i kläder med deras logotyp.

Systemet skulle även innebära att det skulle uppstå ett oklart ansvar för dessa atleter
under tävlingarna. Från IFSCs sida kommer alla som är där, oavsett om man nationellt
är uttagen i landslaget eller inte, anses som representanter från Sverige. Det gäller då
både atleter och eventuella personer/coacher med tillgång till isolering. Ledare från
landslaget har idag inte möjlighet att ta hand om dessa atleter. Det skapar även en
situation där man får två, eller flera, grupperingar under tävlingar vilket inte är bra för
någon. En viktig punkt för landslaget är just att jobba med lagkänslan och
samhörigheten i gruppen. Detta skickar även fel signaler internationellt.
Atleter i landslaget har dessutom underskrivna avtal och regelverk/policys med
tillhörande utbildningar och diskussioner. Detta regelverk kan inte rimligtvis på samma
sätt åläggas engångsatleter/coacher då mycket av detta är ett ständigt work-in-progress
och inte endast ett papper som det ska finnas en namnteckning på.
En genomgång av förra årets internationella tävlingar visar att inget land fyller alla
sina kvotplatser i alla kategorier på alla tävlingar. Vissa länder har större
tävlingsdeltagande, framförallt på tävlingar som sker i samma land som tävlingen går.
Men Sverige kan inte heller rimligtvis jämföras med dessa länder då har vi helt andra
förutsättningar.
Möjligheten att träna på att tävla vill istället förbundet tillgodose genom skapandet av
en nationell tävlingsverksamhet, för seniorer och men i synnerhet för juniorer.
Uppstarten av denna tävlingsverksamhet har påbörjats och tävlingar kommer att
genomföras under 2020 om nu inte Coronaviruset sätter stopp för planerna.
Styrelsen vill också klargöra att det finns ett antal internationella tävlingar med hög
klass, vid sidan om IFSCs tävlingar, där deltagandet öppet även för atleter utanför
landslaget.
Slutligen operativa beslut om vägval och regler för landslagsverksamheten anser inte
styrelsen är en fråga för förbundsmötet. Förbundsmötet ska besluta om visionen och de
övergripande vägvalen. Det är sedan upp till styrelsen att besluta om strategin och med
den som grund ge generalsekreterare i uppdrag att besluta om de operativa vägvalen.
Generalsekreteraren har sedan i sin tur möjlighet att delegera beslut, tex om
uttagningsregler för landslagstävlingarna till sportchef och förbundskapten. Styrelsen
anser att denna beslutshierarki är nödvändig att implementera om Klätterförbundet ska
kunna professionaliseras i den takt som krävs för att klättringen ska kunna ta nästa
utvecklingssteg.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

avslå motionen

