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Syftet med denna översikt är att tjäna som beslutsunderlag för förbundsstyrelsen 
genom att förtydliga vilka distanser/tävlingar och dylikt som ingår i respektive 
föreslagen startavgift för förbundets mästerskapstävlingar 
För mer ingående information om tävlingarna hänvisas till respektive 
tävlingsreglemente.  

Idrott/Tävling Veteraner Seniorer Juniorer Ungdomar 

Hastighet 

Distans-SM  500 kr/pers. 350 kr/pers  

Allround-SM  500 kr/pers 350 kr/pers  

Sprint-SM  500 kr/pers 350 kr/pers  

Veteran-SM 500 kr/pers    

Ungdoms-SM    200 kr/pers 

Masstart-SM  500 kr/pers 350 kr/pers  

Stafett-SM  500 kr/lag   

Lagtempo-SM  500 kr/lag   

Team Sprint-SM  500 kr/lag   

Short Track 

Short Track-SM 500 kr/pers 500 kr/pers 350 kr/pers  

Stafett-SM 500 kr/lag 500 kr/lag 350 kr/lag 200 kr/pers 

Inlines 

Ban-SM 500 kr/pers 500 kr/pers 350 kr/pers 200 kr/pers 

Marathon-SM  500 kr/pers 350 kr/pers  

Stafett-SM 500 kr/lag 500 kr/lag 350 kr/lag  

Roller Derby 

Roller Derby-SM  1 500 kr/lag   

Långfärdsskridsko 

Marathon-SM 500 kr/pers 500 kr/pers   

Startavgiften bestäms efter vilken tävlingsklass man väljer att tävla. Dvs. en junior 
som väljer att tävla i en seniorklass, betalar senioravgift.  
Åldersindelningen för våra sommaridrotter följer kalenderår medan våra 
vinteridrotter följer säsongsår med start 1 juli och slut 31 juni följande år. Under 
rubriken 0 Bilaga: Klassindelning efter säsongsår på sidan 10 finns en översikt över 
indelningen baserat på innevarande år. 
 

Distans-SM 
I Distans-SM är varje distans är en egen SM-tävling. Respektive distans körs 
endast en gång per tävling. 



 

Seniorer 
Damer tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m, 3 000m och 5 000m. 
Herrar tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m, 5 000m och 10 000m. 
Startavgiften är 500 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Juniorer 
Damer tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m och 3 000m. 
Herrar tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m, 3 000m och 5 000m. 
Startavgiften är 350 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Allround-SM 
I Allround-SM utgör fyra distanser en SM-tävling. Respektive distans körs endast 
en gång per tävling. Tiderna från respektive distans räknas ihop till en 
poängsumma i en formel. Deltagaren som genomfört alla fyra distanser och har 
den lägsta poängsumman, är vinnare. 

Seniorer 
Damernas kombination består av distanserna 500m, 1 500m, 3 000m och 5 000m. 
Herrarnas kombination består av distanserna 500m, 1 500m, 5 000m och 10 000m. 
Startavgiften är 500 kr/person. 

Juniorer 
Damernas kombination består av distanserna 500m, 1 000m, 1 500m, och 3 000m. 
Herrarnas kombination består av distanserna 500m, 1 500m, 3 000m och 5 000m. 
Startavgiften är 350 kr/person. 

Sprint-SM 
I Sprint-SM utgör fyra distanser (2 x 500m och 2 x 1 000m) en SM-tävling. Tiderna 
från respektive distans räknas ihop till en poängsumma i en formel. Deltagaren 
som genomfört alla fyra distanser och har den lägsta poängsumman, är vinnare. 

Seniorer 
Damernas och herrarnas kombination består av distanserna 2 x 500m + 2 x 
1 000m. 
Startavgiften är 500 kr/person. 

Juniorer 
Damernas och herrarnas kombination består av distanserna 2 x 500m + 2 x 1 
000m. 
Startavgiften är 350 kr/person. 

Veteran-SM 
Veteran-SM är en allround-kombination där de fyra distanserna 500m, 1 000m, 
1 500m, och 3 000m utgör en SM-tävling. Respektive distans körs endast en gång 
per tävling. Tiderna från respektive distans räknas ihop till en poängsumma i en 
formel. Deltagaren som genomfört alla fyra distanser och har den lägsta 
poängsumman, är vinnare. 
Klasserna nedan är uppdelade i damer och herrar 

• Veteraner 35 – 44 år 

• Veteraner 45 – 54 år 

• Veteraner 55 år och äldre 

Startavgiften är 500 kr/person. 



 

Ungdoms-SM 
Ungdoms-SM är en enkeldistanstävling för ungdomar där varje distans är en egen 
SM-tävling. Respektive distans körs endast en gång per tävling. Därutöver tävlas 
även i lag med en kombinerad åldersindelning. 

Ungdom 13 – 14 år 
Flickor och pojkar tävlar i separata klasser på distanserna 500m, 1 000m och 
1 500m. Därutöver tävlar flickor och pojkar 13 – 16 år separat i en stafett på 
distansen 3 x 1 000m. 
Startavgiften är 200 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Ungdom 15 – 16 år 
Flickor och pojkar tävlar i separata klasser på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m 
och 3 000m. Därutöver tävlar flickor och pojkar 13 – 16 år separat i en stafett på 
distansen 3 x 1 000m. 
Startavgiften är 200 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Masstart-SM 
Masstart innebär att fler än två upp till 24 åkare tävlar på en gemensam bana i ett 
och samma lopp. (Samtliga banor kan användas.)  
Tävlingen bygger på att samla så många poäng som möjligt. Det kan man göra vid 
spurter (spurtpriser) och vid målgång.  

Seniorer 
Damernas respektive herrarnas Masstart-SM består av 16 varv (på 400m-bana). 
Spurtpris efter varv 4, 8 och12. 
Startavgiften är 500 kr/person. 

Juniorer 
Damernas respektive herrarnas Masstart-SM består av 10 varv (på 400m-bana). 
Spurtpris efter varv 5. 
Startavgiften är 350 kr/person. 

Stafett-SM 
Stafett-SM är en åldersintegrerad lagtävling där deltagare från Ungdom och äldre 
kan ingå. Varje lag består av 3 skrinnare och en reserv. Damer får ingå i herrlag, 
men inte tvärt om. Eventuella rekord satta av mixade lag godkänns ej.  
Damernas respektive herrarnas Stafett-SM består av 3 x 1000m. 
Startavgiften är 500 kr/lag. 

Lagtempo-SM 
Lagtempo-SM är en åldersintegrerad lagtävling där deltagare från Ungdom och 
äldre kan ingå. Två lag (3 skrinnare och en reserv) startar samtidigt på mitten av 
vardera långsidan av banan. Sluttiden tas på löpare nummer tre, när denne 
passerar mållinjen. 
Damernas Lagtempo-SM består av 6 varv (på 400m-bana).  
Herrarnas Lagtempo-SM består av 8 varv (på 400m-bana).  
Startavgiften är 500 kr/lag. 

Team Sprint-SM 
Team Sprint-SM är en åldersintegrerad lagtävling där deltagare från Ungdom och 
äldre kan ingå. Två lag (3 skrinnare och en reserv) startar samtidigt på mitten av 
vardera långsidan av banan. Löparen längst fram åker bara första varvet, löpare två 



 

åker bara första och andra varvet, åkare tre åker alla tre varv. Sluttiden tas på 
löpare nummer tre, när denne passerar mållinjen. 
Damernas respektive herrarnas Team Sprint-SM består av 3 varv (på 400m-bana).  
Startavgiften är 500 kr/lag. 

Short Track-SM 
Short Track-SM är ett individuellt distansmästerskap1. Sammanlagd mästare koras 
också. Varje distans är baserat på ett All-Final system, vilket innebär att går du inte 
vidare “uppåt” så går du vidare “neråt” så att alla deltagare skall få tävla i ungefär 
lika många lopp.  
För det sammanlagda resultatet körs även en så kallad superfinal. Därefter 
kombineras resultaten av de olika distanserna samt superfinalen i ett 
poängsystem. Deltagaren med högst sammanlagt poäng är vinnare, näst högst är 
silvermedaljör, etc.  
Vid för få deltagare kan klasser slås ihop för att det ska bli bra tävlingar, men för 
slutställning i respektive klass separeras resultatet. 
Endast Short Track-SM för Seniorer och Junior A har officiell SM-status. I de övriga 
klasserna kan inofficiella medaljer delas ut.  

Seniorer 
Damer respektive herrarna tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m och 
superfinal 3 000m samt även sammanlagt.  
Startavgiften är 500 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Junior A (17 – 18 år 1 juli) 
Damer respektive herrarna tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m och 
superfinal 1 500m2 samt även sammanlagt.  
Startavgiften är 350 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Junior B (15 – 16 år 1 juli) 
Flickor respektive pojkar tävlar på distanserna 500m, 1 000m och 1 500m. 
Startavgiften är 200 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Junior C (13 – 14 år 1 juli) 
Flickor respektive pojkar tävlar på distanserna 333m, 500m och 1 000m.  
Startavgiften är 200 kr/person oavsett hur många av dessa distanser man väljer att 
delta i. 

Veteraner 
Klasserna nedan tävlar på distanserna 500m, 1 000m, 1 500m och är uppdelade i 
damer och herrar 

• Veteraner 35 – 44 år 
• Veteraner 45 – 54 år 

• Veteraner 55 år och äldre 

 
1 Distanser och klasser i enlighet med SSF tävlingsregler för Short Track 2010-10-31. 
2 Medaljer delas inte ut på den avslutande superfinal-distansen utan är enbart till för sammanlagda 

resultatet. 



 

Startavgiften är 500 kr/person. 

Stafett-SM 
Stafett-SM är en ålders- och könsintegrerad lagtävling där damer och herrar från 
Junior A och äldre kan ingå. I varje lag (som skall tillhöra samma förening) ingår 4 
åkare och en reserv. 
Tävlingsdistansen är 3 000m (27 varv). 
Startavgiften är 500 kr/lag. 

Marathon-SM 
Marathon-SM genomförs på väg. 

Seniorer 
Damer respektive herrar tävlar på distansen 42km. 
Startavgiften är 500 kr/person. 

Juniorer 
Damer respektive herrar tävlar på distansen 21km. 
Startavgiften är 350 kr/person. 

SM på bana 

Seniorer (18 – 34 år) 
Damer tävlar på distanserna 300m tid, 10 000m eliminering, 500m heat och 5 000m 
poäng. 
Herrar tävlar på distanserna 300m tid, 10 000m eliminering, 500m heat och 
10 000m poäng. 
Startavgiften är 500 kr/person. 

Juniorer (16 – 17 år) 
Damer respektive herrar tävlar på distanserna 300m tid, 10 000m eliminering, 500m 
heat och 5 000m poäng. 
Startavgiften är 350 kr/person. 

Ungdomar (13 – 15 år) 
Flickor respektive pojkar tävlar på distanserna 300m heat, 500m heat och 3 000m 
poäng. 
Startavgiften är 200 kr/person. 

Veteraner 35 – 44 år 
Klasserna nedan tävlar på distanserna 300m tid, 10 000m eliminering, 500m heat 
och 5 000m poäng och är uppdelade i damer och herrar 

• Veteraner 35 – 44 år 
• Veteraner 45 – 54 år 

• Veteraner 55 år och äldre 

Startavgiften är 500 kr/person. 



 

Stafett-SM 
Stafett-SM är en åldersintegrerad lagtävling där deltagare från Ungdom och äldre 
kan ingå. Varje lag består av 3 skrinnare och en reserv. Damer får ingå i herrlag, 
men inte tvärt om. Eventuella rekord satta av mixade lag godkänns ej.  
Damernas Stafett-SM består av 3 000m kval och 5 000m final. 
Herrarnas Stafett-SM består av 3 000m kval och 5 000m final. 
Startavgiften är 500 kr/lag. 

Roller Derby-SM 
De sex högst rankade lagen spelar SM. 
Startavgiften är 1 500 kr/lag. 

Marathon-SM 
Tävlingen ett distansmästerskap över 50 km som arrangeras på sjöis. 
Klasserna nedan är uppdelade i damer och herrar 

• Seniorer 
• Veteraner 35 – 44 år 
• Veteraner 45 – 54 år 

• Veteraner 55 år och äldre 

Startavgiften är 500 kr/person. 
 



 
 

                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

 

 

 


