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DALARNAS GANGFORBUND
MOTION
Motion till Svenska Gång- och Vandrarförbundets årsmöte 2009.
Målsättning, minst en svensk gångare vid OS 2012.
Via telefonkontakter med samtliga i Dalarnas Gång- o Vandrarförbunds styrelse den 1 och 2
februari har vi enats om följande motion.
Vi föreslår att SGVF uttalar en målsättning
a tt minst en svensk gångare deltar vid OS 2012 och
a tt man i möjligaste mån ordnar förutsättningar för aktiva till adekvata förberedelser.

Lesjöfors den 3 februari 2009.
Dalarnas Gång- och Vandrarförbund
Leif Kjellgren, ordförande

ANkOM
26118 -12- 1 0

v
MOTION TILL
SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET: S
FÖRBUNDSMÖTE 2009-04-04
Införa SM på 30 km
På 1930 talet arrangerades 30 km som SM distans. 1 det nationella
tävlingsprogrammet finns det knappt några tävlingsdistanser på 20 km eller
längre. Att ta steget från 20 km till 50 km kan f~5r de flesta tyckas allt för långt.
För att fa fler gångare att gå längre sträckor underlättar det med att införa SM på
30 km. Grannlandet Danmark har t.ex. 30 km som mästerskapsdistans. På EM
för veteraner arrangeras det mästerskap på 30 km. Det finns även långa tävlingar
för damer i Europa.
Förslaget är att hålla SM på 30 km för både damer, herrar och veteraner. En
veteran ska således kunna ta medalj både som senior och i sin veteran klass.

VÄXJÖ AlS GÅNGSEKTION

Christer Svensson, Ordförande
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MOTION TILL
SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET: 5
FÖRBUNDSMÖTE 2009-04-04
Införa prispall på lang SM
På inomhus SM och pa stora SM finns det alltid en prispall tillgänglig för medaljörerna.
Medan det på lång SM nästan aldrig finns en prispall tillgänglig för medaljörema att kliva upp
pa. Diskriminerande tycker motionären.
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