
Inför Inomhusdragkamp VM 2024 Kvartal 1 

TK föreslår att klubbar sköter träningar själva utöver distriktsträffarna men 

tillsammans med Distrikt, Svenska dragkampsförbundet samt Elitkommittén hjälps vi 

åt att stötta och uppmana klubbarna att ha tillfällen.  

2021 Kvartal 4 

- Inventering av mattor – hur många och var finns dom? TK ansvarar.  

- Undersök vilka som fortfarande kan inomhusdragkamp och är intresserade av 

att lära ut. Kallas härmed ”mentorer”. TK ansvarar att fråga runt. 

- Sammanställa regelverk/ hur en tävling fungerar. TK ansvarar 

2022 Kvartal 1 

- Prova på-tillfällen i distrikten alternativt kolla intresse i klubbar och slå ihop 

distrikttillfälle. Distrikten ansvarar för att planera tillfälle och var någonstans. 

TK bistår med support. 

- Lathund till klubbar med regler, träningssätt och teknik samt utrustning. 

Mentorer/svenska dragkampsförbundet ansvarar tillsammans TK. 

2022 Kvartal 4 

- Kolla upp och annonsera ut kommande utomlandstävlingar i 

tävlingskalendern. TK ansvarar 

- Uppmana distrikt till att hålla tävlingar under detta kvartal. TK/Elitkommittén 

uppmanar, distrikt tar ansvar 

- Stämma av med klubbar om intresse för tävling 2023 kvartal 1. Sker detta på 

tinget? Beslut om elitserie 2023 TK ansvarar 

2023 Kvartal 1 

-  Tävling i inomhusdragkamp i januari. TK ansvarar.  Förslag mix600, H680, 

D560, U23600. Jippo efter med övernattning för att locka?. Plats/Ansvarig 

klubb 

- Distrikt anordnar träningstillfälle. Distrikt ansvarar. 

2023 Kvartal 4 

- Media blandas in. Elitkommittén/SDF 

- Tävling i inomhusdragkamp, Elitserie eller SM-tävling? Tinget tar upp detta 

höst 2022. Plats/ansvarig klubb.  

- Landslagsläger. Elitkommittén ansvarar. 

- Landslag uttaget. Elitkommittén ansvarar. 

 

 

 

 



 

 

2024 Kvartal 1  

- VM i Helsingborg 

o Vad behöver fixas inför och vem ansvarar? Är det TK, Elitkommittén 

eller SDF/Helsingborg. 

 

Reservplan!: 

Om det visar sig att vi inte får till ett intresse i Sverige inför VM 2024 och inte får till 

några tävlingar heller men det finns en specifik klubb som har intresse för det föreslår 

vi att dom får chansen att åka utomlands på tävlingar och får mattor till att träna inför 

VM. Elitkommittén har stort ansvar här. 

 


