
  

 

 

Rapport SM-resan 2022 

 
Av Ivan Sundström, Erik Svensson september 2022 

 
Inledning 
SM-resan genomfördes för andra året i rad (Norrköping) med i stort sett samma struktur kompletterad med en SM-general nr 2.  
 
Alla aktiva som hade ambition att tävla erbjöds fick åka med, vilket är ett av huvudsyftena med SM-resan. Ett andra huvudsyfte 
är att kunna ta med ett antal juniorer för att få prova på ett seniormästerskap – 4 juniorer kom till start! 
 
Utifrån Questbacken som gjordes efter 2021 års och fler sponsorer 2022 SM kunde vi tillmötesgå flera av de önskemål som 
inkom då, som t.ex. lunch och samordnad transport på plats. För att kunna bli ännu bättre 2023 har en QB skickats ut till alla 
deltagare som redovisas nedan.  
 
Organisation 2023 
FRI hade en bred ledarstab på plats som först och främst finns på plats för att stötta tävlande och coacher, dvs. ge dom bästa 
förutsättningar att koncentrera sig på tävlingen. Det är också viktigt att coacher/ledare/aktiva mötes ur ett socialt perspektiv. Att 
lära känna varandra och har kul ihop.  
 
Ett gediget förarbete gav förutsättningarna för de aktiva och deras coacher att kunna lägga fokus på sitt tävlande. Så gott som 
alla deltog på kvällsaktiviteterna som bjöd på mycket skratt och alla vinnarskallar kom till stor nytta      .      till SM-generalerna!  
 
Förberedelser, sponsorer, mm 
Arbetet med att hitta SM-sponsorer inleddes redan i januari och merparten av 2021 års sponsorer var också med i år. Därtill kom 
några nya.  
 
Våra sponsorer 2022 
Sponsorgruppen gjorde ett mycket bra arbete och förutom att de flesta från 2021 också sponsrade 2022 så till kom några nya. 
Största sponsorer 2022 var Sundström Safety AB och Prioritet Finans AB. Därutöver stöttade Tejptryck AB, BK Slagskeppet 
Muay Thai, Raccoon Development AB, Schneidler Invest, M Boestad AB, Minutus Gym, Lidingö Klippotek, PAY2ME samt 
Hygiene of Sweden AB. 
 
Vi har inte hunnit göra en full avstämning, men målet att göra SM kostnadsneutralt för klubben har vi nått. Extra roligt i år var att 
vi också hade SM-tröjor till veteranerna och ungdomar/juniorer.  
 
Truppen 2023 
Lite otur med skador och sjukdom gjorde att vi fick tre strukna innan SM och ytterligare en fick avstå på plats i Norrköping. Två 
av dessa var juniorer som skulle debutera. En mycket ung trupp (medelålder på drygt 22 år) där medel-/långdistans och hopp 
stod för hela startfältet. Vi hoppas på att komplettera startfältet med tävlande i kast och sprint 2023.  
 
Vi gjorde tillslut 15 starter. Vi tog hem en medalj av ädlaste valör genom Simon Sundströms vinst på 10 000 meter. Herrarna tog 
15 standarpoäng (14:e plats) och damerna 8 (20:e plats), vilket är något bakom 2021. Värt att nämna är att vi hade två herrar i 
final på 1500m (Olof Silvander och Kalle Ottfalk). Något som enligt facit, Janne Åkerblom, inte skett sedan 1970-talet. 
 
Utfallet för truppen som helhet 
Man kan mäta utfall på olika sätt, t.ex. genom att räkna medaljer, räkna standarpoäng, osv. Det man missar då är att utgå ifrån 
vilka förutsättningar varje aktiv hade inför mästerskapet. För att fånga helheten så görs utvärderingen utifrån den ranking truppen 
hade i sin gren inför SM (startlistorna) baserat på SB (Sverigestatistiken som bas). Vi var rankad som 15:e, men utfallet blev 
11:e, dvs. i snitt var 4 placeringar före. Det slogs 4 PB, ett SB och ett klubbrekord!  
 
UNDERSÖKNINGEN / UTVÄRDERINGEN 
Erik S genomförde en undersökning direkt efter SM genom en enkät där drygt 50% svarade (16 svar). 62,5% av svaren kom från 
aktiva och övriga från ledare/coacher.  
 
 



  

 

 

Helhetsintrycket från SM 2022 

 
 
Hemsidan 
 

 
 

 
 
Hemsidan är tänkt att vara ett verktyg för deltagare och följare hemifrån. Hemsidan fick goda betyg, men det framkom också att inte alla 
visste vad som fanns där. Vi behöver alltså marknadsföra den bättre inför 2023 års SM. 

 
Direktkvalgränser (DKV) 
Att ha resultat som kvalar aktiva direkt börjar sätta sig.  
 
Det är förefaller som om alla inte förstått att DKV inte 
är minimikrav för att få vara med.  
 
Det finns alltid utrymme för att vara mer tydlig. 
 
Nästan 90 % av de svarande är nöjda eller mycket 
nöjda med DKV. 

 
 



  

 

 

Hur bra fungerade informationen inför SM? 
Informationsflödet har fungerat bra och det har alltid 
funnits information lätt tillgänglig där så behövts.  
 
Även arrangören hade en bra och informativ hemsida. 
Även bra uppstyrt på plats! 
 
Även SFIF:s hemsida nämns som en informationskälla. 

 
 
 

Hur bra fungerade arrangemanget på plats? 
 

 
 

 

 
Hur upplevdes rapporteringen på hemsida och sociala medier 

 
För att hålla SM levande även för dem som följde oss 
på hemmaplan och för våra SM-sponsorer så gjordes 
en löpande uppföljning på hemsidan, Facebook och 
Instagram. 
 
Det är viktigt att dem som är innehållet i dessa artiklar 
också tycker att de är bra. 
 
Även här lyckades vi göra det bra!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
Kvällsaktiviteterna 

 
Den sociala delen är lika viktig som tävlandet för 
många av de aktiva (och coacherna). Ett högt betyg 
här bekräftar dels att alla har trivts, dels att SM-
generalerna gjort succé! 
 
Någon kommentar var att aktiviteterna drog ut lite på 
tiden, att det blev lite för sent. 
 
 

 
 
Kommentarer från deltagarna 

• Bra arrangerat, grymt jobbat! Kul med häng både på arenan och utanför :) 

• Jag deltog bara i begränsad utsträckning men av det jag såg var allt verkligen superbra ordnat! Mer av detta behövs för 

att få en bra stämning som gör att fler vill hänga i! Guldstjärna! 

• Kaffe i tältet, fler aktiva, skaffa roller till aktiva som t.ex. pga skada inte kunde tävla (följa med ändå), att så många som 

möjligt är med hela SM-helgen, att hela styrelsen är med en av dagarna. 

• Kvällssamlingarna var superroliga, dock drog det ut på tiden under fredagskvällen. Det är en sak man kanske ska ta 

hänsyn till nästa år så det inte blir försent. Det gör inget om man missar en rolig lekkväll om det innebär att man är klar 

alldeles försent. Speciellt när folk ska tävla dagen efter. Alla vågar inte säga nej till en rolig lekkväll, även om man 

behöver säga nej för sitt eget bästa. Jag tycker annars att ledare och aktiva verkat väldigt nöjda och positiva! Detta var 

ett superbra genomfört SM (Även om resultaten kunde varit bättre i vissa grenar... *Host stavhoppet host*). Hoppas att 

nästa år blir bra, för att det kommer bli svårt att slå detta år! 

• Om föreningen ska ta tillbaka en del av förlorad mark behövs gemensamma planeringsdagar med föäräldrar och ledare i 

alla delar av föreningen. Med syfte att skapa mer engagemang och gemenskap. Då skapas också ett större intresse och 

stöd även för vuxna aktiva och det som brukar kallas 'elit'. Då blir även SM en kul grej för fler i föreningen och följs av fler 

medlemmar. Vi måste försöka motverka bristen på lokal media. 

• Rummen på hotellet hade kunnat vara bättre om de inte var så små och air condition 

• Vi skulle möjligtvis kunna bli lite bättre på att heja på varandra, särskilt de som inte tävlar den dagen. Kanske att vi skulle 

kunna ha en IFK-klack eller åtminstone gemensamt samlas inför varje persons tävling. Vissa blev lite bortglömda 

upplevde jag under själva tävlandet. I övrigt mycket bra service, arrangemang och väldigt trevligt med de sociala bitarna. 


