Enkätundersökning
från SM i hastighet
2017 & 2018

I denna sammanställning redovisas vad aktiva, arrangörer, funktionärer
samt föreningsrepresentanter anser om de justeringar och förändringar
som gjordes i samband med SM 2017 i Stockholm och 2018 i Göteborg.
Totalt har 56st svar kommit in vilket är mer än hälften av alla som har fått
utskicket. Nedan redovisas respektive fråga och dess svarsalternativ.
Likaså har ett antalet kommentarer valt att publiceras.
Fråga 1:

Kommentarer:
• Fler aktiva träffas samtidigt. Fler tävlingar på kort tid - det händer mer. Svensk
skridsko ser större ut. Resurser sparas.
• Gillar det nya konceptet att allt läggs under en helg, då det blir bättre gemenskap
och att det blir ett större arrangemang Men framförallt att man kan välja att tävla
helt sprint eller helt allround
• Jag var inte med 2017 men upplevde upplägget som mycket bra. Med reservation
för att det var min första gång dock :)
• Mästerskapen 2017 var väldigt bra och tankegången bra. Det är viktigt att samla de
få åkare vi har till SM. Kanske skulle vi kunna ha ett sprint och ett allround SM så att
juniorer/ seniorer/ får två större tävlingar och vi får tillbaka stafetter och ev
lagtempo.
• Trevligt att vara del av en större gemenskap i skridsko-Sverige men tycker att
åldersindelning och parsammansättning är fel i veteranklasserna.
• Inte helt nöjd med det utbud av distanser som fanns för grand champion
• Känns större och viktigare mera status
• Trevligt med alla på plats.

Fråga 2:

Kommentarer:
• Grand champion var bra 2017. Roligare med sm i Stockholm då det var mer folk.
Kändes som en större och mer ärofylld tävling.
• Ingen förändring för veteraner som märktes
• Tycker de var bättre genomfört in Stockholm 2017.
• Vad är målsättningen med att arrangera ett SM? Så få deltagare som möjligt eller
ett större SM med fler aktiva? Ska åkare behöva åka utomlands eller till GBG för att
klara kvaltiderna?
• Bättre än tidigare men sämre än 2017. Färre åkare och jag saknade Grand
Champion
• Kvaltiderna var för hårt satta, klasserna blev små och få deltagare totalt
• Gillar att fokus ligger på sammanlagda i Sprint och Allround för Juniorer/Seniorer.
Tror att vikten ska ligga på att fylla startlistorna för juniorer och seniorer. Om det
finns veteraner som vill delta i senior är det bättre att vi har fler som tävlar i den
klassen. Jag anser att det är bra med kvaltider men i dagsläget kanske fokus ska
ligga på att få fler som tävlar i senior. Alltså tycker jag att det var för tuffa kvaltider
till årets SM.
• Bra distanser som gör det möjligt för långdistansare liksom sprinters att tävla för
pallplatser i den totala ställningen.
• Det kändes lite avslaget och rumphugget. Saknade deltagare. Var fanns flaggorna,
vimplarna, det som visar att det är en stortävling på gång....

Fråga 3:

Kommentarer:
• Jag forskade inte speciellt mycket i regeländringarna men jag anser att det kunde
framgått bättre med exempelvis ”grand champion” att just detta togs bort.
• Bra och tydlig info
• Tyckte att vi fick inte så mycket förvarning på att kval tiderna skulle ändras för
seniorer. Tyckte de skulle komma ut tidigare.
• Fått info genom att läsa på SSF's hemsida och inbjudan till tävlingarna.
• Jag vet att regler publicerats, men tycker nog att nyheterna, det som förändrats,
borde förklarats separat.

Fråga 4:

Kommentarer:
• Hela arrangemanget var betydligt bättre underSM 2017. Informationen gick fortare
och resultat och startlistor kom upp betydligt bättre och tidigare.
• Tycker att genomförandet I Stockholm var något bättre än i Gbg. Prisutdelning och
bankett var bättre arrangerat i Sthlm. Banketten hölls på ett bättre ställe - bättre
klass). Kommer inte ihåg hur is kvaliteten var i Sthlm, men i Gbg var den delvis inte
så bra. Isen slet ordentligt på skenorna.
• Iskvalitén i Göteborg är sällan bra tyvärr.. Maten på banketterna har inte varit
speciellt bra heller tyvärr.
• Vi jobbar alla ideellt och gör så gott vi kan. Har inget att klaga på.
• Borde kunna komprimeras till kortare tävlingsdagar generellt
• Tävlingarna flöt på bra och information/service etc runt om fungerade bra.
• Generellt tycker jag det fungerade bra. Tycker dock att när det är SM bör det vara
liveresultat. Kan även tycka att nu när det har blivit så pass enkelt att sända live
från event borde det vara ett krav på att ha någon form av enkel livesändinge under
tävlingar för att sprida sporten.
• Isen mycket skitig på fredagen. Förstörde skridskor. Kvaltiderna var illa valda.
Diskvalificerade många från deltagande. Boendeförslaget mycket avsides från
banan. Konceptet med "blommor till alla" är säkert bra tänkt, men är det verkligen
nödvändigt? Det blir ju extremt många blommor och det kostar en hel del om man
inte får sponsring på dem (vis av erfarenhet som arrangör av SM). Då tycker jag det
är mycket mycket mycket viktigare att verkligen ta hand om pristagarna i form av
riktiga medaljer, riktig prispall och gärna fanfarer…

Fråga 5:

• 35,8%:Bra, men jag tycker kvaltiderna var för tuffa
• 20,8%: Bra, jag tycker det ska vara kvaltider
• 20,8%: Jag har ingen åsikt om kvaltider
• 11,3%: Dåligt, jag tycker alla ska få starta
• 1,9%:
• Kvaltider måste återspegla de åkare vi har & vara utifrån att tiderna ska vara möjliga att
klara på en utomhusbana i Sverige (Ej Göteborg)
• Skridskosporten är så liten att alla som åker måste uppmuntras att starta
• För tuffa kvaltider, tycker det ska räcka med en distans för sprint respektive allround
• Både bra & dåligt, visar vart skåpet ska stå, men samtidigt så blir klasserna så små då den
kvalité som behövs för att uppnå tiderna i dagsläget inte finns.
• Dåligt, Tycker kvaltiderna är för tuffa
• Tillåta kvaltider från ISU är indirekt att kräva att åkarna tävlar utomlands.Detta tycker jag
inte gynnar de åkare vi har. Jag skulle tycka det vara bättre att ha kvaltider som balanserar
mot de tider man sätter i Sverige. Att kräva kvaltider på två distanser kan jag tycka är helt
OK

Fråga 6:

• 65,3%: Bra
• 12,2%: Dåligt
• 2%:
• Kan finnas kvar, men då behöver det starta ett minimi antal, så att det inte bara
införs en grej utan egentligt värde.
• Bra om det inte generar den som koras.
• När konkurrensen inte är så stor är det nästan klart redan innan SM vem som ska
bli det.
• Blir kanske lite prisinflation med för många priser
• Vet inte ens vad de innebär
• Ingen åsikt
• Inget man bör lägga ned tid på
• Känns som ett pris som delas ut ”bara för att det ska vara så", tycker att det inte
har någon betydelse
• En bra ide om man kör ett fullt traditionellt program. för att gynna alla. Lockar
fler att köra sprint samt långdistans. Men fruktansvärt dåligt om man ska börja
ta bort distanser för att det ska gå snabbare.
• Kul grej, bra reklam, stimulans!

Fråga 7:

• Det känns inte som att den här tävlingen är mycket större än alla andra. Det känns
som de bara är ännu en tävling som man ska genomföra.
• Viktigt att vi tar tag i frågan om USM och skapar ett "Buster CUP för 10-12 åringar
vid samma tillfälle som USM. Viktigt att uppmärksamma de som inte är bland de tre
bästa.
• Om man ska ha nuvarande tävlingsform så bör arrangören se till att det finns varm
mat att köpa på arenan då de aktiva och ledare har ett mycket tufft tidsschema.
• Distans tävlingar med Sprint och Allround kombination är jättebra. Men använd
samma kombinationer för alla åldersgrupper.

Fråga 8:
Föredrar du det ny eller det gamla konceptet?

Jag föredrar ett annat koncept för SM-tävlingar, nämligen:
• Seperera junior och senior
• Kör Sprint-sm för juniorer och seniorer en helg med Stafett- o Masstarts-SM.
• Kör Alltound-sm en annan helg för juniorer, seniorer och veteraner. Samt ett
Lagtempo-sm under denna helg.
• Det nya känns bättre utan att ha varit med på det ”gamla"
• Jag har tyvärr inga ideér runt nå koncept.
• Det nya konceptet är bra i många hänseenden där du har både juniorer/seniorer/
veteraner i samma tävling. För att få till två tävlingar av dignitet tror jag dock att vi
ska ha ett sprint och ett allround SM för alla grupperna. Hur kan vi få in Lagtempo/
stafettSM i en framtid? Kan de ligga på en av ungdomstävlingarna? (Sundsvall/
Stockholm/Hagaström/Karlstad/…)
• Konceptet är bra, men man borde lägga till en eller flera flera dagar så att man även
kan få in lagtempo och ev masstart. Varför inte ansluta sig till SM-veckan för då kan
även short-track medverka.
• Separat allround och sprinttävling, jag valde att hoppa över sprinttävlingen för att
inte vara sliten till allrounddelen.
• Införa lagmästerskap under allroundtävlingen. 3 bästa åkarnas poäng summeras .
Kan ge motivation till klubbar att få med sig fler deltagare och att varje åkares
prestation räknas i laget, inte bara de bästa.
• masstart sm? Lagtempo SM?. Kör dessa som förut, alltså två tävlingshelger, en
med sprint samt masstart o lagtempo, och en helg med de längre distanserna.
• Skulle gärna se en Veteran Sprint klass. (En klass för var deltagare)

Vilka tankar vill du skicka med i planeringsarbetet för SM 2019 och 2020?
• Jag anser att ”grand champion” absolut ska vara med. Jag tror att det skulle locka
fler personer åtminstone i juniorklassen att vilja delta i allt istället för endast
”sprint”. Detta är något jag skulle tycka vara kul i och med att det blir en större
tävling indirekt.
• Få det till en större grej. Ska vara ärofyllt att va med och vinna SM det blir det inte
om det endast är 2 deltagare.
• Ett minimiantal startande i varje klass för att det skall delas ut medaljer typ minst 4
• Lagtävlingar skall ingå vid samma tillfälle
• Fortsätta med kvaltider
• ”Man” borde gå ut mer i media och liknande för att göra det känt att det finns ett
skrisko SM i stan och man kan gå och titta på, t ex tillsammans med kompisar. Se till
att det kommer publik. Fler som har någon relation till skridsko borde kunna lockas.
I Stockholm t ex långfärdsåkare. Kanske kräver det sedan ändå lite ”happening”
vilket ju kan gestaltas sansat. Lite som nyligen i Amsterdam? Helt enkelt mer
stämning a la Holland.
• Skulle vilja höja statusen på SM. Exempelvis kan man ha en klädkod (kavaj) och ha
banketten i en lokal av bättre kvalitet. Det skall kännas att SM är något speciellt.
Man kan även tänka sig att under banketten ha någon typ av uppträdande.
• Live-streaming och -resultat skulle vara önskvärt.
• Göteborg blev en lång resa för mig. Stockholm skulle vara bra då det ligger centralt
• Att kvaltiderna speciellt för damer var alldeles för höga sett till nivån på åkarna.
Genom att ha svåra kvaltider gör man inte sporten bättre eftersom det bara gör att
de som inte är i absoluta sverigetoppen inte har några större tävlingar att åka på
och troligtvis tappar motivationen att fortsätta. Att ha ett SM med 2-3 deltagare på
damsidan är fruktansvärt att se och kvaliteten på svensk skridsko blir inte högre av
att man slår undan foten för de som inte är bäst för tillfället men kanske har
drömmar om det.
• Tävlingarna skall vara över 2 dagar och distanserna skall vara i rätt ordning.
Dessutom skall parsammansättningen på distans 3 och 4 baseras på det
sammanlagda resultatet.
• Kvaltider är okey, målsättningen skall vara att de som tränar/tävlar kontinuerligt
skall vara med på sm. Man skall inte behöva åka till olika inomhushallar i Europa för
att klara kvaltiderna. Det bör räcka att klara en av kvaltiderna. Detta gäller Seniorer
och i Sprint 500 eller 1000 meter, i Allround 1500 eller 3000/5000 meter.
• Hotell närmare banan om det är Göteborg
• Gärna annonsera för vart och när nästkommande SM hålls. Finns det chans att vara
med på något nyhetsbrev eller liknande kopplat till Skridsko.se kanske?
• För övrigt vill jag säga bra jobbat och att det är en väldig skön och trevlig stämning
som verkar genomsyra hela skriskdosporten!
• Mer professionella.

• Eftersom jag deltog som veteran är jag för egen del bara tacksam. Vet inte hur men
för juniorer och seniorer hade det varit roligt om man kunde få mer publik.
• Vi behöver vara många på ett SM för att locka fler, viktigt att se till att de som inte
satsar 100% men ändå håller skaplig klass tycker att det är roligt att åka på SM. Vill
vi bara ha ett fåtal åkare så är det bara att köra stenhårda kvalgränser och göra en
liten tävling….
• Att alla ska få vara med då vi är så få i skridskosverige
• Ska det vara kvaltider måste de annonseras i god tid typ nu och de måste sättas så
det är möjligt att ta dem i snöstorm i Sverige. För vi har få tävlingar och man ska
inte behöva åka utomlands för att kvala om det råkar vara dåliga förhållanden på
kvaltävlingar hemma. Skulle man få för sig att ta bort kvaltiderna tycker jag ändå att
man ska ha krav på att man kört tävling tidigare på vintern så man inte bara kör SM
varje år.
• Lagtempo och stafett-sm är roliga tävlingar som skapar gemenskap i klubbarna.
viktigt att dessa arrangeras också på något sätt.
• Följ den internationella indelningen vid indelning av veteranklasser, för att
uppmuntra så många som möjligt att delta. Seedning och parsammansättning bör
göras inom varje åldersklass för att göra det tydligt mot vem man egentligen tävlar.
Vid sista loppet bör omvänd ordning gälla så att de som ligger etta och tvåa inför
detta lopp åker mot varandra. Vill man ha ytterligare en morot för deltagande kan
man lägga in dels ett masstartslopp, dels ett teamlopp.
• Jag tror att man ska tänka till när det gäller utdelning av prispengar.
• Viktigt att tidpunkten för SM-tävlingarna inplaneras ihop med våra landslagsåkare
med hänsyn till hur många formtoppar dom skall ha under säsongen samt att det
inte kolliderar med tänkta världscuptävlingar.
• Att jobba stenhårt för att få vara med o synas på SM-veckan måste vara det ända
SSF ska prioritera.
• Det räcker med en längre tävlingshelg. Alternativt att, när det går så deltar man i
SM-veckan och har således tävlingar från första dag till sista, kanske med någon
vilodag i mitten. Förstår dock att det bir svårt, logistiskt sett att genomföra.
• Att se till att det blir lagom med vila mellan varje lopp
• Ta bort alternativt mindre tuffa kvaltider så vi får fler startande. Mer
marknadsföring och ge tävlingen lite ”proffsigare” känsla. Framförallt vid
prisutdelningar. Man ska ”känna” och märka att det är SM och inte vilken tävling
som helst.
• vi kör en nationell cup där den totala slutsegraren är svensk mästare. de kan var på
tävlingar som novemberlöpet, vinbergsminne, sthlm Trophy mm.
• lättare kvaltider, de var för tuffa
• Aktiva skridskoåkare skall ha möjlighet att kvala in till SMs olika distanser
• Lag SM 2017 gillade jag inte upplägget på. Det blev både dyrt och tramsigt. Jag
hade gärna sett team sprint som tävlingsform. Ser även att vi har fler som kan kvala
in till SM. Man kanske inte behöver ta med "alla" men man kanske skall balansera
mot de åkare vi har i landet. Konceptet "alla får delta" är inte helt främmande för

mig. Det problem som uppstår är väl när veteraner vill delta i Senior SM och inte
passar in. Vissa platsar men inte alla.
• Dels att anmälningsavgiften skall vara så att ingen hoppar av för att det kostar för
mycket. Vid ev.prispengar bör förbundet gå ut med vad som gäller. Annars bör
arrangören göra klart innan tävlingen hur fördelningen skall göras. Bestäm
kvaltider efter statistiken de senaste åren så vi åtminstone får ett antal tävlande i
varje klass. I alla mästerskap bör bredd (antal startande från de olika föreningarna)
värderas högre. Vi måste börja prata bredd för att i framtiden få en topp.

