
Analys antal starter vid Stora DM senaste 6 åren, 17 år – seniorklass

Hur många deltar totalt? Hur många av ”de bästa” deltar?
Genomsnitt antal starter per gren.

M K P19 F19 P17 F17 Snitt M K P19 F19 P17 F17 Snitt
2014, Tranås 2,9 2,6 0,7 0,6 1,9 1,2 1,6 0,5 0,5 0,6 0,4 1,6 0,4 0,7
2015, Kalmar 3,9 3,9 1,4 0,9 3,8 3,3 2,9 0,6 0,7 0,9 0,8 2,2 1,9 1,2
2016, Nässjö 3,8 2,8 0,5 0,5 2,5 1,1 1,9 0,7 0,5 0,5 0,5 1,7 2,1 1,0
2017, Habo 3,6 2,3 1,1 0,9 3,7 2,8 2,4 1,4 1,0 1,1 0,7 2,6 1,5 1,4
2018, Värnamo 2,1 1,6 0,7 0,8 2,9 1,9 1,7 1,2 0,6 0,7 0,5 1,9 1,6 1,1
2019, Kalmar 2,3 2,2 1,4 1,0 1,8 3,6 2,1

Snitt 3,1 2,6 1,0 0,8 2,8 2,3 2,1 0,9 0,7 0,8 0,6 2,0 1,5 1,1
Andel av totalt deltagande: 28% 26% 79% 73% 72% 65% 51%

Analys – deltagande totalt
Totalt genomsnitt på 2,1 starter per gren i dessa klasser senaste 6 åren, uppdelat på åldersklasser knappt tre
starter i seniorklass och 17år och ca: en start i 19års-klassen. Viss variation mellan åren, svagast i Tranås 2014
som både låg avsides och datum i slutet av sep medan alla övriga har gått i juni. Nässjö-16 & Värnamo-18 mest
centralt geografiskt men uppvisar inte alls fler starter för det, istället flest i Kalmar-15 & Habo-17 trots avsides.

medan ingen start alls eller fler än 5 är ovanligt. I 19års-klassen är 0-3st vanligt.

Analys – deltagande av de bästa
Seniorklassen: Endast knappt en start/gren (0,8) av personer rankade topp-5 årsbästa-listan.

Icke topp-5-rankade fyller upp till ca: 3 starter/gren och dessa utgör ¾ av startfältet.
19 års-klassen: Lika svag representation av de bästa (0,7), men här ingen större utfyllnad av icke topp-5-rankade,

så en stor andel (76%) av de enstaka starter som görs, görs i alla fall av våra bästa/enda aktiva.
17 års-klassen: Lite bättre här, knappt två starter (1,8) av topp-5-rankade plus knappt en start (0,7) av icke-topp-5.

Slutsats: Fungerar DM för att ”utse distriktsmästare” / rangordna de bästa?
Seniorklassen: Nej. För få av de bästa deltar, istället är det till stor del andra aktiva som gör upp om medaljerna.
19 års-klassen: Nej. Blir inte mycket till ”rangordning” med snitt 0,9 starter per gren.
17 års-klassen: Nja. Bättre här, men fler starter / mer konkurrens hade behövts.

Vad göra? Förslag:
* 17-19-seniorer slås ihop och tävlar tillsammans.
* Separata 17års-placeringar & medaljer utdelas (ev. även 19års under en utfasningsperiod då vi har många medaljer 
  på lager). När redskap skiljer arrangeras båda.
* Även 14-15år och 12-13år slås ihop från dagens 1års-klasser till 2års.
* Hälften av grenarna arrangeras ett år, och den andra hälften nästa år.

Starter/gren av rankade topp-5 i aktuell årsbästa

Antagligen har avsides liggande DM lockat många starter från närliggande klubbar, men inte från klubbar långt bort.
Detta alltså snitt antal starter per gren, i senior och 17års-klassen är 2-4st vanligast, 1 eller 5 förekommer också, 

Slutsats: Generellt klent deltagande, särskilt i 19års-klassen.

DM-helgen blir alltså en DM-dag. Detta bör ge betydligt fler starter/gren = konkurrens. Det bör även bli lättare att få 
arrangör, hitta ett bra datum, och motivera föreningarna att åka när de slipper övernattning. Ambitionen är att DM ska 
gå centralt geografiskt för att i alla fall ”möjliggöra” bra deltagande från hela distriktet.

Detta gäller än så länge endast Stora DM-helgen/dagen utomhus, men rimligtvis kommer vi framöver göra liknande 
ändringar för fler DM. Antingen direkt 2020 eller 2021 om vi kör DM-helgen lite som pilottest. Vi har även diskuterat att 
utveckla andra DM, som t.ex. Lag-DM, men inget inget konkret förslag finns ännu.
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