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PM för ledare och  
tävlingsarrangörer, längd 

Uppdaterad 2014-09-22. 

 

Ansökan om tävling 
Ansökan om nationell tävling och distriktstävling läggs in via IdrottOnline snarast inför 

nästkommande vinter. När anmälan är inlagd ska meddelande om detta skickas till 

info@upplandsskidforbund.se För övriga tävlingar se reglementet § 105.1. 

 

Tävlingsregler 
SSF:s tävlingsregler tillämpas vid samtliga tävlingar som sanktionerats av USF eller SSF. 

Varje förening skall inneha minst ett exemplar av senaste regelutgåvan. 

 

Teknisk delegat 
TD och förbundsrepresentant utses av USF och meddelas respektive arrangör. 

 

Anmälan 
Anmälan till tävling sker via IdrottOnline av den tävlande själv eller av dennes förening.  

I undantagsfall kan skriftlig anmälan göras via post eller e-post. Muntlig telefonanmälan skall 

snarast bekräftas skriftligt (post eller e-post). Som anmälningsdag räknas post-

stämpelns/faxets datum. I anmälan skall tydligt anges tävlandes klubb, namn, klass och 

födelseår. 

 

Anmälningsavgifter 
Anmälningsavgifter vid DM, JDM och UDM. 

Individuellt H/D 17-  140:- 

Individuellt ungdom  100:- 

Stafett H/D 17-  420:- 

Teamsprint ungdom  200:- 

 

I avgiften ingår 20:-/deltagare i plakettavgift. Faktureras av USF efter tävlingen. Vid övriga 

tävlingar sanktionerade av USF skall anmälningsavgiften för ungdom vara 80:-. För 17 och 

äldre fastställs avgiften av arrangören och meddelas i inbjudan. 

 

Extra anmälningsavgift vid flytt av DM-tävling 
Vid flytt av DM-tävling inom distriktet till kommer en extra anmälningsavgift på 20:- för att 

täcka extrakostnader för flytten. Vid flytt utom distriktet tillkommer 40:-. 
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Anmälningstid DM 
Vid DM-tävlingar utgår ordinarie anmälningstid 4 dagar före tävling. Efteranmälan mot 50% 

förhöjd avgift kan sedan ske senast 2 dagar före tävling. Efteranmälan på tävlingsdagen mot 

100% förhöjd avgift i mån av plats. Startlistan skall läggas ut snarast efter ordinarie 

anmälningstids utgång.   

 

Rätt att deltaga 
Endast aktiva tillhörande förening ansluten till SSF äger rätt att deltaga i tävlingsklass vid 

tävlingar sanktionerade av USF eller SSF. DM-tävlingarna är öppna även för startande från 

granndistrikten. LK, tävlingsledare och teknisk delegat måste informeras om ev. start från 

granndistrikt i god tid. Motionsklasser är öppna även för klubblösa. 

 

Urspår-regeln 
Tävlande som upphinns av annan tävlande skall på första anmodan lämna spåret även när det 

finns dubbla spår. Detta gäller ej sista 100 m före mål. På dessa 100 m får den tävlande inte 

byta spår/korridor förutom för att passera annan åkare i samma korridor. Urspår-regeln gäller 

inte vid sprinttävlingar. 

 

Klassisk åkning 
Funktionärer iklädda reflexvästar (eller liknande) ska kontrollera att klassisk åkstil följs. 

 

Gemensam start 
Vid gemensam start lottas startspår. Dock bäst om alla startande får plats i bredd. 

 

Resultatlista 
Resultat från tävling sanktionerad av USF eller SSF skall snarast efter tävlingen rapporteras in 

via IdrottOnline och ett exemplar skickas till USF:s längdkommitté. Av resultatlistan skall 

framgå arrangör, datum, stil, klasser, distanser, temperatur, antal anmälda, startande och i mål 

samt juryns sammansättning. Vid DM-tävlingar skall även lagresultaten finnas med. Den 

tävlandes för- och efternamn samt klubb skall utskrivas. Förkortningar är inte tillåtna. 

 

Priser 
I klasser för 8 år och yngre skall det vara lika pris till alla. Enligt SSF:s riktlinjer skall pris ges 

till alla upp till och med 14 år. 

 

Inställande av tävling 
Ändring eller inställande av DM eller nationell tävling får endast ske med USF/LKs och TDs 

medgivande. 
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Återbetalning av anmälningsavgift 
Minst 50% av anmälningsavgiften skall återbetalas vid inställd tävling då inte ny tävlingsdag 

kan erhållas. USF rekommenderar alla som ställer in tävlingen på grund av snöbrist att åter-

betala hela beloppet. 

 

Fakturering 
Fakturor ska skickas ut snarast efter genomförd tävling. Fakturorna ska innehålla uppgifter på 

vilka från klubben som varit anmälda. 

 

Representation 
Senaste tidpunkt att inför ny tävlingssäsong övergå till annan förening är 1 juli. Skidåkaren 

skall senast den 1 juni skriftligen meddela sin moderförening att hon/han avser att represen-

tera annan förening från och med kommande säsong. 

 

Om såväl avlämnande som mottagande förening är överens får övergång ske även efter detta 

datum. Dock inte under tävlingssäsong såvida inte bestämmelserna i §111.2.1.2 är tillämpliga. 

Mottagande förening skall skriftligt omedelbart anmäla övergången till SSF och berörda SDF. 

Övergången anmäls på av SSF fastställd blankett och skall vara undertecknad av såväl den 

aktive som av berörda föreningar. 

 

Övrigt 
Övriga anvisningar finner du i tävlingsreglerna. Är du osäker så kontakta din TD eller någon i 

Längdkommittén. 

 

 

Kom ihåg att hålla god kontakt med pressen både före, under och efter 
tävlingen. 

 

Lycka till!!! 

 


