Svenska Skridskoförbundet
och
Södermalms IK
bjuder in till

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2017
på Östermalms IP
i Stockholm
13 - 15 januari

Seniorer
Juniorer
Veteraner

HASTIGHET

Nytt tävlingskoncept, på prov!
Detta nya upplägg införs på prov i två år 2017 och 2018, för att sedan utvärderas. Delaktiga i
framtagandet av det nya förslaget har varit SSF:s personal samt rådet för tävlingsverksamhet och
beslutets genomförande är taget av förbundsstyrelsen. Under arbetets gång har personer ute i
verksamheten varit delaktiga och agerat som referenser. Konceptet har förankrats ute i
verksamheten.
Tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets NYA specialanpassade regelverk
för detta upplägg framtaget parallellt med konceptet.
Vem får starta?
Tävlingarna är öppna för svensk medborgare tillhörande förening ansluten till Svenska
Skridskoförbundet. Tävlingarna är även öppna för icke svensk medborgare, vilken sedan minst
ett år bor i Sverige och tillhör en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som inte
samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Alla deltagare (15 år och
äldre) ska inneha giltig tävlingslicens för att få starta. Kvaltider gäller för att få starta i seniorSM.
Tävlingsprogram
Fredag 13:e januari, starttid: 18.00
Senior dam & herr: 500m* & 1000m
Junior dam & herr: 500m* & 1000m
Veteraner dam & herr: 500m & 1000m
*500m räknas in i allroundkombinationen för damer & herrar junior & senior
Lördag 14:e januari, starttid: 10.00
Senior dam & herr: 500m & 1000m
Junior dam & herr: 500m & 1000m*
*1000m räknas in i allroundkombinationen för damer & herrar junior
Lördag 14:e januari em: 15.00
Senior dam: 3000m
Senior herr: 5000m
Junior dam: 3000m
Junior herr: 5000m
Veteraner dam & herr: 3000m
Bankett serveras på lördag kväll där mästarna efter 2 dagar erhåller sina medaljer.
Söndag 15:e januari, starttid: 10.00
Senior dam: 1500m & 5000m
Senior herr: 1500m & 10000m
Junior dam: 1500m
Junior herr: 1500m
Veteran: 1500m

Träningstider
Fredag
16.30 – 17.30
Lördag
08.30 – 09.30
Söndag
08.30 – 09.30
Vinnare koras enligt följande
Distans SM
Senior dam:
Senior herr:
Junior dam:
Junior herr:

2 x 500m, 1000m (dag 1), 1500m, 3000m, 5000m
2 x 500m, 1000m (dag 1), 1500m, 5000m, 10000m
2 x 500m, 1000m (dag 1), 1500m, 3000m
2 x 500m, 1000m (dag 1), 1500m, 5000m

Kombination
Sprint dam/herr junior/senior):
Allround senior dam:
Allround senior herr:
Allround junior dam:
Allround junior herr:
Veteran:

2 x 500m och 2 x 1000m
500m, 1500m, 3000m, 5000m
500m, 1500m, 5000m, 10000m
500m, 1000m, 1500m, 3000m
500m, 1000m, 1500m, 5000m
500m, 1000m, 1500m, 3000m

Grand Champion 2017
För junior dam och herr respektive senior dam och herr som väljer att tävla samtliga distanser
för sin klass kommer att vara med att tävla om titeln Grand Champion 2017. Denna titel ingår
inte i SM men kommer att prisas på ett annat sätt.
Anmälan och startavgiften
Anmälningsdatum: 2 januari 2017
Anmälan skickas till: Södermalms IK via e-post bjorn.tornqvist@skandia.se
Startavgiften är 300 kronor per person för Junior, Senior och Veteran SM
Avgiften betalas till Södermalms IK, bankgiro 5489-0132 i samband med anmälan.
OBS! Anmälan är inte giltig så länge anmälningsavgiften inte är betald.
Lottning och parsammansättning
Lottning sker torsdagen den 12 januari 19.00 på Östermalms IP. Vid gruppering, rankning,
lottning och parsammansättning tillämpas Svenska Skridskoförbundets regelverk för SMtävlingar.
Lottning och lagledarmöten
Samtliga deltagande föreningar ska vara representerade med en ledare på de lottnings- och
lagledarmöten som hålls. Lagledarmöten genomförs fredag klockan 16.00 samt lördag och
söndag klockan 09.00 på Östermalms IP.
Medaljer
Medaljörerna tilldelas Riksidrottsförbundets SM tecken i guld, silver och brons.
Antidoping
Dopingkontroller kan komma att genomföras i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk.
SM-middag
Lördag kl. 19.00 på Scandic Park. Det serveras huvudrätt och efterrätt för 250 kr
Informera arrangören om du är allergisk mot något eller om du önskar vegetariskt alternativ.

Anmälan till middagen göra i samband med tävlingsanmälan senast den 2 januari.
Betalning för deltagande i SM middagen betalas tillsammans med startavgiften till Södermalms
IK, bankgiro 5489-0132 samtidigt med anmälningsavgiften senast den 2 januari.
För mer information
Björn Törnqvist telefon: 070-7335829, bjorn.tornqvist@skandia.se
Mattias Hadders telefon: 072- 516 87 97, mattias.hadders@skridsko.se
Förslag på logi
Scandic Park
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-park
Clarion Collection Hotel Tapto:
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-collection-hotel-tapto
Scandic Hotel Ariadne:
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-ariadne
Elite Eden Hotel
https://www.elite.se/sv/hotell/stockholm/edenpark/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=googlelocal&utm_content=stockholm_eden
Best Western Hotel Karlaplan
http://www.hotelkarlaplan.se/
Tävlingsarenan
Konstfrusen 400m bana.
Adress: Fiskartorpsvägen 2, STOCKHOLM

