Resultatutveckling i Sverige
Topplistorna tar upp de 100 bästa resultaten genom tiderna på 6, 12, 24 och 48 timmar, samt 6
dagar, 100 km och 100 engelska mil. En nedre gräns är satt för varje lista, vilket får till följd att alla
listor inte har 100 resultat. De som är fyllda med 100 resultat är 6 timmar för män och kvinnor, 100
km för män, 100 engelska mil för män och alldeles snart även 24 timmar för män. De listor som
därefter ligger närmast i tur att få sina listor fyllda är 100 km för kvinnor och 12 timmar för män. De
listor som är svårast att ta sig in på enligt ultramångkampstabellerna är 6 timmar och 100 km för
män. Totalt finns det 848 resultat i listorna och antalet individer är 428. Figuren nedan visar
ackumulerade resultat som finns med i dagens topplistor.
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Hälften av alla resultat på topplistorna har tillkommit sedan 1 december 2012, d.v.s. under de
senaste 29 månaderna. Fördubblingen innan dess tog även den 29 månader och innan dess 31
månader. Utvecklingen i topplistorna följer antalet deltagare i loppen mycket väl. Ett annat sätt att
illustrera utvecklingen i topplistorna är att visa hur många nya resultat som kommer in i listan varje
månad. För att minska hackigheten i kurvan visas ett viktat flytande medelvärde.
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Här syns en tydlig förändring i utvecklingen 2005-2006 när nya ultralopp som Trollhättan 24 timmar
och Skövde 6 timmar äntrade scenen. I december 2006 gick det närmast mytomspunna 24 timmarsloppet under Bisletts läktare för första gången, vilket ledde till 13 nya resultat på topplistorna. 2008
gick 12 timmars-loppet i Mellsta (Borlänge), vilket även det ledde till 13 nya resultat. 2007-2011
startade nya, och till viss del senare försvunna, lopp i Täby (TEC, 100 engelska mil), Karlstad (6
timmar inomhus), Uppsala (100 km), Hallsberg (24 timmar) och Espoo (24 timmar), vilka bidrog till
den kontinuerliga ökningen. 2011 gick första SM på 100 km i Tibro med 15 nya resultat – ett nytt
rekord i toppresultat. Omkring 2012 skedde en markant ökning i utvecklingen. Det berodde på nya
tävlingar som Borås 6 timmar (14 resultat 2013), Skövde Ultrafestival (25 resultat 2013), Stockholm
Ultra 100 km (26 resultat 2013 när det var SM, 17 resultat 2014), Personliga rekordens tävling (15
resultat 2014), Black River Run (100 engelska mil, 31 resultat 2014), och på gamla tävlingar som slog
nya rekord, som Skövde 6 timmar (16 resultat 2015), Bislett (18 resultat 2013, 24 resultat 2014), och
TEC (28 resultat 2014, 42 resultat 2015).
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