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5 § Ärende vid förbundsmötet, punkt 9 enligt stadgarna
Motion nr. 1 till Svenska Dragkampförbundets stämma den 28 mars 2020.
Motionärerna föreslår att den klubb som vinner SM skall bli landslag.
Svenska Dragkampförbundets styrelses svar.
Att ha på det föreslagna viset är mycket riskabelt, då vi historiskt kan se att dom klubbar som har haft
hand om landslaget i en eller flera klasser tar död på sin egen förening,
Vi är helt eniga med motionärerna att vi under den närmaste perioden måste bygga upp klubbarna
att bli större och bättre.
Styrelsen ser inte att detta skulle vara en lösning på problemet med att bygga upp en förening.
Ponera att vi har en klubb bestående av 14st dragare, 8-10 är aktuella i laget som man tänkt sig vinna
SM, vad händer med dom 4-6 dragarna som är nya, motionärer, ungdomar mm, när man höjer nivån
på träningarna för att bli ett landslag eller petar dom svaga länkarna mot någon från en annan
förening?!
Det finns en del länder som har uttagningen av landslag som motionärerna föreslår. England,
Scotland, Irland, Nordirland och Nederländerna är några av länderna. I dessa fall betalar respektive
förening sina egna kostnader utan stöd från sitt förbund.
Det försämrar också återväxten i landslagen. Är det på klubb basis så kommer den aktuella klubben
med all sanolikhet att välja bort många unga och satsa på äldre från andra klubbar till landslaget. Vi
har haft problem med att tappa dragare som växer ur U23 i och med att man inte är i rätt klubb så är
det väldigt svårt att slå sig in i landslaget.
Något som vi idag fokuserar på att verkligen bygga in nya som kommer från U23.
Vi jobbar också i princip som förslaget lyder (men under kontrollerade former). Titta på förra året,
Brunnsberg vann alla klasser på SM
Självklart så bygger vi lagen, dam och herr, runt dem som är bäst, i våra ögon spelar det ingen roll
vad man heter eller vilken klubb man tillhör, det handlar om dom som är bäst, engagerad och vill!
Med ett sådant upplägg så har vi sett tillräckligt med klubbar trasats sönder och försvinna!
När det gäller GENSB så har förbundet för avsikt att samordna och subventionera deltagande under
2020 och 2021. Vi ser dock den tävlingen som en nybörjartävling där segrarna i U19 inte är den
primära målgruppen. I den ekonomiska planen för 2020 och prognosen för 2021 har vi avsatt ett stöd
för GENSB och att samordna resan.
Svenska Dragkampförbundets styrelse föreslår att förbundsstämman avslår motionen.
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Smålands Dragkamp har följande motion till Svenska
Dragkampförbundets årsmöte den 28 mars 2020
Den klubb som vinner SM skall bli landslag:
Motivering: Vi i Svenska dragkamp är inne i en mycket svår situation där klubbarna mer eller
mindre försvinner och för att bryta den trenden tror vi att denna lösning mycket bra. Den fungerade väldigt bra under många år i Sverige och den verkar fungerar i det allra flesta andra
dragkampsländer.
Ja vi har haft en mycket bra landslagsperiod de senaste åren men det har urholkat många
klubbar totalt. (Vilket även syns på antalet tävlingsinriktade klubbar) Vi måste bygga upp våra
föreningar under en period och ge klubbarna en motivation att bli större och bättre. Så i nuläget tror vi absolut att detta är en bra lösning, och de klubbar som inte blir landslag vet detta i
tid och kan kanske mobilisera sig för att åka till Open tävlingen på VM/EM. Något de svenska klubbarna helt missat de senaste åren då många av de bästa dragarna tillhör landslaget.
Klubben som blir landslag får givetvis låna in dragare från andra klubbar för att bli så slagkraftiga som möjligt. Givetvis i samråd med den/de personer som är intressanta och deras
klubb. Det måste vara en tydlig fråga till den tilltänkta klubben och dragaren så att klubben
kanske ändå kan dra open.
I dagsläget 2020 så har vi kommit fram till följande klasser på VM
Damer 500kg Damer 540kg Herrar 640kg Herrar 680kg och 720kg
Mixed 580kg och U23 Mixed Herr och Dam
U19 vinnaren på SM skall få åka till GENSB
Vinner en klubb flera klasser så får de välja klass en per dag, den andra platsen går till tvåan
på SM.et
Det gäller att de klubbar som blir landslag har ett bra samarbete

Sportchefen roll:
Hans eller hennes roll blir lite annorlunda i denna situation. Sportchefen blir nu ett bollplank
till landslagsklubbarna och deras ledare samt hjälpa till där det behövs med tips och råd och
sköta att ta in trupperna mm. Vara en överledare med allt det innebär.

Unnaryds DK, Hovmantorp DK, IK Bergagård A&D, Ulvagraven DF och IK Älmhult
Atleter
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5 § Ärende vid förbundsmötet, punkt 9 enligt stadgarna
Motion nr. 2 till Svenska Dragkampförbundets stämma den 28 mars 2020.
Motionärerna föreslår att Svenska Dragkampförbundet skall återgå till att hålla årsmöte varje år och inte som nu
vartannat år. Bilaga 1.
Svenska Dragkampförbundets styrelses svar.
Vi anser att vi borde ge det en chans och inte ändra beslutet som togs vid stämman för två år sedan (2018).
Anledningen till att den förra styrelsen föreslog årsmötet 2018 att i fortsättningen genomföra en förbundsstämma
vartannat år (jämna år 2020, 2022 osv) var bland annat av kostnads- och resursskäl samt skapa utrymme för en
gemensam arbetsresa udda år när vi inte har en stämma.
Tidigare har vi i samband med årsmötet arrangerat framtidskonferenser eller andra aktiviteter för att kunna
motivera ett deltagande över två dagar. Risken att en del föreningar tycker att det inte är värt att åka långt för ett
årsmöte på ca 2 timmar, tror vi är stor.
Årsredovisningen av år 2018 tog väldigt lång tid av olika anledningar och det tycker vi är olyckligt.
Målsättningen är att årsredovisningen för de år vi inte har en förbundsstämma bör vara klar under april månad.
Svenska Dragkampförbundets styrelse föreslår att förbundsstämman avslår motionen.
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Motion till SDF årsmöte den 28 mars 2020
Vi tycker att Svenska Dragkampförbundet skall återgå till att ha årsmöte varje år
och inte vart annat, då det är svårt att få ett grepp på vad som händer och det är
alltid bra med en granskning oftare precis som vår internrevisor antyder
Unnaryds DK, Hovmantorp DK, IK Bergagård A&D, Ulvagraven DF och IK Älmhult
Atlete

