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Slå samman 
uppvärmningsgrupper 
På klubbtävlingar är det inte ovanligt att man vill slå samman flera olika åkare från olika klasser med 
få deltagare till en gemensam uppvärmningsgrupp. Detta är möjligt att göra i FSM men kräver att 
FSM operatören har lite mer koll så det som följer räknar vi som tips för mer avancerade användare. 

Att tänka på… 
Innan man börjar slå samma grupper finns några saker att tänka på: 

• Slå inte samman uppvärmningen för klasser med olika uppvärmningstider. 

• Undvik att slå samman uppvärmningar för klasser som har stora hastighetsskillnader och 

storlekar på åkarna (t.ex. är Minior B friprogram och Ungdom A15 kortprogram är en 

olämplig kombination i en uppvärmningsgrupp, även om båda har 4 minuters uppvärmning). 

En lathund för olika klassers uppvärminingstider finns på SKF hemsida under ”Gemensamma 
dokument” att ta stöd i för detta arbete. 

Olika sätt att slå samman uppvärmningsgrupper 
Principiellt kan man göra detta på tre sätt. 

1. Enklast är att ta bort uppvärmningen för de grupper som slås samman med den föregående. 

Skriv ut scheman och tejpa ihop dessa samt markera på pappret med röd tuchpenna vilka 

som värmer upp tillsammans samt starttider för uppvärmningen för hand. Nackdelen är att 

detta inte syns på webben utan bara i ishallen. 

2. Manuellt editera de PDF:er som skapas och som publiceras på webben med något program 

som kan detta. Senare versioner av MS Word, Adobe Acrobat (inte reader) och ett antal fria 

verkyg finns att välja på). Editera tiderna och addera ev. extra information (t.ex. 

”uppvärmning tillsammans med minior A”) och publicera dessa på webben. 

3. Editera schemana direkt i FSM genom att senarelägga starten för första åkaren till den tid 

föregående klass sista åkare slutar. 

Risken med båda alternativ 2 och 3 är att om man senare ändrar schemat på klasser som åker före de 

som har en sammanslagen uppvärmning så måste man komma ihåg var man ändrade och uppdatera 

även dessa tider manuellt för att kunna publicera uppdateringarna.  

I alternativ 1 behöver man skriva ut nya uppdaterade scheman och göra samma markering igen.  

Särskillt alternativ 3 kräver man har minnet och fingrarna på rätt ställe. Alternativ 3 blir dock 

informativt då schemat säger samma uppvärmningstid för alla segment som slås samman, men det 

ger korrekta starttider för både uppvärmningen och för varje åkare i varje klass. 
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Senarelägga startiden i ett segement i FSM 
Med ovastående varningar uttalade… …låt oss titta på ett exempel från en seriedeltävling: 

 

Lördag morgon startar med Ungdom 13 A Flickor med 10 åkare och fortsätter sedan med Ungdom 

pojkar med 4 åkare. Dvs 14 åkare totalt uppdade på 3 uppvärmningsgrupper om 4 minuter vardera. 

Det maximala antalet åkare för dessa klasser i en uppvärmningsgrupp är 8 åkare (7 åkare på 

nationella seriedeltävlingar). Vi skulle kunna slå ihop dessa till att vara en grupp med 7 st U13 A 

Flickor och en grupp med 3 st Ungdom 13 A Flickor + 4 st Ungdom A Pojkar. Dvs 7 + 7 i två 

uppvärmningsgrupper men med åkare från 2 olika klasser (läs dock notering i slutet av detta kapitel). 

För att göra detta måste vi börja med att anpassa uppvärmningsgrupperna i Ungdom 13 A Flickor så 

att de är 7 + 3 åkare i stället för 5 +5. Vi väljer därför denna klass i översikts schemat. 

Under fliken ”Data” ser vi att vi har 5 + 5 som antal åkare i resp uppvärmningsgrupp ①. 

  

Vi ändrar detta till 7 + 3 och trycker på ”Calculate”. 
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Byter vi nu till ”Times”-filken ser vi att schemat har uppdaterats. 

 

Vi noterar starttiden på uppvärmningen för sista gruppen (09:38:20) och när sista åkaren i denna 

grupp är färdig (09:57:20) och byter sedan till Ungdom A Pojkar i översiktsschemat.  

På fliken ”Data” sätter vi nu starttiden för Ungdom A Pojkar till starttiden på sista 

uppvärmningsgruppen i Ungdom 13 A Flickor ④.  

NOTERA: Om två eller flera grupper har samma starttid kommer översiktsschemat att ändra 

sorteringsordning så att den som editerats sist kommer ligga sist. Detta kan undvikas genom att: 

a) se till att man editerar grupperna i ’rätt ordning’ (använd ”Calculate”) 

b) addera en (1) sekund till starttiden. I detta fall skulle man sätta starttiden till 09:38:21 istället 

för 09:38:20 som i bilden nedan. Räkna då av denna sekund i nästa steg. 
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Sedan använder vi ”Introduction Warmup Group” som normalt är satt till 00:00:00 (vi presenterar 

normalt åkarna under pågående uppvärmning) och sätter denna till 00:15:00 (15 minuter) ⑤. 

Tiden 00:15:00 kommer från att 09:57:20 – 09:38:20 = 00:19:00. Därefter drar vi även av 

uppvärmningstiden 00:04:00 (4 minuter) vilket ger oss 00:15:00. 

Vi trycker som tidigare på ”Calculate ” och byter till fliken ”Times” och där ser vi nu att starttiden för 

uppvärmningsgruppen är 09:38:20, dvs samma tid som uppvärmningsgrupp två (2) i Ungdom 13 A 

Flickor startar. Första åkare i Ungdom A Pojkar startar sedan 30 sekunder (den tid han har att ta sig 

till startpositionen när hans namn ropas upp av Speakern) efter den sista åkaren i Ungdom 13 A 

Flickor skall vara färdigbedömd av panelen. 

 

Detta är nu de tider som hamnar i PDF:erna som anger Starttiderna som publiceras på webben och 

anslås i ishallen. 

Gå tillbaka till översikts schemat och gå igenom det igen. Som synes har vi nu överlappande tider 

vilket i just detta fall är OK eftersom vi vet varför vi har det och det är avsiktligt gjort. 

 

NOTERA: 
Exemplet ovan visar principen för hur man kan ändra starttiderna på uppvärmningsgrupper när man 

vill slå samma två eller flera klasser till en gemensam uppvärmningsgrupp.  

Exemplet är inte ett exempel på bra grupper att slå samma då det visar åkare som deltar i en 

nationell seriedeltävling och det är ganska stor skillnad i hastighet på de äldsta killarna som tävlar i 

Ungdom A Pojkar och de yngsta åkarna som tävlar i Undom 13 A Flickor i detta fall. 


