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Motioner till SDF årsmöte 2022 

1. Fler landslag på VM/EM   

Vi anser att vi skall gå tillbaka till att vi skall ha som mål att ställa upp i 
alla klasser om det är möjligt 

Motivering: Vi anser att fler dragare behöver känna på den atmosfär ett 
VM /EM innebär för att kunna tag steget och bli en bra internationell 
dragare i framtiden, även de äldre dragarna som har varit med en stund 
behöver stimulans och det får det genom att mäta sina krafter på VM/EM 

2. Justering av Sportchefens arbetsbeskrivning 

Vi anser att SC skall vara en överledare för landslaget och se till att allt 
fungerar med resa, logi, material, sjukvård, massör mm 

Han/Hon skall naturligtvis vara bollplank till kaptenerna om det skulle 
behövas. 

3. Ett SM 

Vi tror att det blir bättre med ett SM än två, att vi har två SM nu det beror 
på att vi skulle vara med på SM-veckan på TV men nu är vi ju 
bortplockade från det så nu kan vi gå tillbaka som det var innan 

Motivering: Vi spar både tid och pengar för klubbarna med ett SM. Man 
kan väga in på fredag med domare från förbundet och tävla lördag och 
söndag 

Vi tror på ett SM där man väger in på plats från fredag klockan 12.00, 
man kan naturligtvis även väga in lördag eller söndag om man så önskar.  
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Att väga in på plats på mästerskapen motverkar eventuella spekulationer 
om fusk med vikt. 

Eftersom det då blir fler viktklasser tror vi att klubbarna ställer upp i 
”fler” viktklasser när man ändå är på plats, vilket då leder till större antal 
tävlande lag i ALLA viktklasser.  

          Fler byten!  SDDF önskar att det är 2 byten/viktklass. Vi tror att  
 detta ger fler chansen att dra. Det blir även en naturlig utveckling för 
 mixtävling om man kan byta 1  dam och 1 herr-dragare. Generellt                             
anser vi att detta skulle utveckla dragkampen  positivt. 

4. Ungdomsklasser 

Skall vi rädda ungdomsdragkampen måste vi agera nu. Vi tror inte att 
vägen till framgång är att ha 640 kg i ungdomsklassen med 9-10 dragare  
det blir högst tre lag som det ser ut nu i Svensk dragkamp 

Vi måste gå ner till en viktklass med högst 5-6 dragare då tror vi att det 
blir fler lag och fler klubbar som kan få ett ungdomslag 

5. Elitserien 

Den kan inte se ut som den gör med fyra mixklasser. Vi tror på en 
herr(480kg) och en damklass(400kg) med 6 manna lag en ungdomsklass 
(450kg) 5-6 dragare och en vanlig mix 580 alternativ 6 manna mix 435kg 

Gör vi på detta vis blir det troligen fler lag med på tävlingen och många 
matcher, man kan titta lite utomlands ex. på Italien och Irland som har 
lyckats vända en trend genom att dra med 6 manna lag och nu är mycket 
bättre som nation. 
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