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Statistik landsvägslopp
Bakgrund
I Sverige har vi sedan ett år tillbaka ett gemensamt statistiksystem för arena och
landsvägslopp för juniorer, seniorer och veteraner. Tyvärr har vi dock olika regler runt
statistiken vilket gör att systemet inte fyller sin funktion till 100%. www.friidrottsstatistik.se
När det gäller landsvägslopp har det fattats beslut att veteraner ska ha nettotider, en stor
anledning är att tiderna annars blir väldigt missvisande. En del lopp med tusentalslöpare och
ett startskott kan betyda att nettotid och bruttotid skiljer sig på över 5 minuter.
Inom seniorlöpningen är det alltid bruttotider, fungerar oftast bra men även här finns det
många löpare som inte får sin rätta tid i statistiken då de inte blivit seedade i startgrupp 1.
Utvecklingen går framåt, idag har de flesta större lopp med stora startfält elektronisk
tidtagning med både brutto och nettotid. Det fanns inte när man började göra statistik, men
med ny teknik har inte statistiken följt med. Man kan höra att anledningen är att det inte
fungerar med nettotider, då kan ju placeringarna i loppet förändras. Men, placeringar och
statistik är två helt olika saker. Dessutom tittar man på toppen i alla lopp så tror jag att det
är svårt att hitta någon som placerats sig i topp och inte stått i första startgruppen.
Förslag
Från och med 1 januari 2022 ska all statistik för landsvägslopp bygga på nettotider om
sådana finns.
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Motion insänd av IS Göta, IFK Halmstad, Rinkeby Run, Norrköpings Löparklubb,
Dalregementes IF, IF Kville, IFK Umeå och Björnstorps IF genom:
BG Nilensjö, ordförande, tränare och lopparrangör i IS Göta. Chefredaktör magasin Spring.
Mattias Bramstång, sektionsledare för långdistanslöpning i IFK Halmstad och tidigare tävlingsledare
för SM 100km och 15 år som tävlingsledare för Prinsens Minne i Halmstad.
Mårten Westberg, ordförande i IF Rinkeby Run.
Mikael Grip, tävlingsledare/arrangör av sex motionslopp i Östergötland.
Arne Mårtensson, tränare och lopparrangör i Björnstorps IF och Ystads IF.
Ivar Södelind, veterankommitténs ordförande och vice ordförande Hans Nilsson i FK Umeå

Erik Desmeules, Dalregementets IF och Sverigechef Hoka
Karin Schön och Peter Karlsson, IF Kville.
Även Björn Suneson som fört statistik under många år stödjer motionen.

