
REGLER UNGDOMSSERIEN
(Uppdaterade 2022-12-31)

Ungdomsserien är en tävling för ungdomar upp till och med 20 år. Varje 
deltagare samlar poäng till sig själv och till sin klubb. Tävlingen är således både 
en individuell tävling och en kamp mellan de deltagande klubbarna.
Tävlingen genomförs dels i västra, dels i östra Blekinge

Klasser med svårighetsgrad och banlängder

Åldersklasser

Klass
Längd 
km

Nivå Kartskala Klass
Längd 
km

Nivå Kartskala

D17-20 
Kort

4,5 Violett 1:7 500 H17-20
Kort

4,5 Violett 1:7 500

D16 4,0 Violett 1:7 500 H16 4,0 Violett 1:7 500
D14 3,0 Orange 1:7 500 H14 3,0 Orange 1:7 500
D12 2,5 Gul 1:7 500 H12 2,5 Gul 1:7 500
D10 2,0 Vit 1:7 500 H10 2,0 Vit 1:7 500

Öppna klasser
Klass Längd km Nivå Krav Kartskala
Inskolning 2 km Ca 2,0 km Grön Obligatorisk 1:7 500
Mycket lätt 2 km Ca 2,0 km Vit Obligatorisk 1:7 500
Lätt 2,5 km Ca 2,5 km Gul Obligatorisk 1:7 500
Medelsvår 3 km Ca 3,0 km Orange Obligatorisk 1:7 500
Svår 3 km Ca 3,0 km Blå Obligatorisk 1:7 500
Svår 5 km Ca 5,0 km Svart Ej vid Sprint 1:7 500

Svårighetsgraden motsvarar de nya tävlingsreglerna (2020), d.v.s. kort-
klasserna används inte längre. Detta för att det ska vara lättare för deltagarna att 
välja klass när de kommer till andra tävlingar. Dock får max 2 av kontrollerna 
på banan ha den svårigheten, resten ska vara lättare. Notera att banlängderna 
för åldersklasserna är justerade. Kartskalan i HD16 skall enligt reglerna vara 
1:10 000 men är justerad till 1:7 500 för att underlätta banläggning och utskrift 
(det är tillåtet att köra 1:10 000 om man vill). Klasserna DH17-20 Kort är 
tillagda eftersom vi nu även räknar poäng upp till 20 år.



För Sprintdistans är det segrartiden som bestämmer banlängderna i 
åldersklasserna.

Åldersklasser - Sprint
Klass Längd tid Kartskala Klass Längd tid Kartskala
D17-20 
Kort

15 min 1:3 000 H17-20
Kort

15 min 1:3 000

D16 12 min 1:3 000 H16 12 min 1:3 000
D14 12 min 1:3 000 H14 12 min 1:3 000
D12 12 min 1:3 000 H12 12 min 1:3 000
D10 12 min 1:3 000 H10 12 min 1:3 000

Öppna klasser - Sprint
Klass Längd km Kartskala
Inskolning 1,5 km Ca 1,5 km 1:3 000
Mycket lätt 1,5 km Ca 1,5 km 1:3 000
Svår 2,5 km Ca 2,5 km 1:3 000
Svår 3 km Ca 3,0 km 1:3 000

Kartskalan i HD16 skall enligt reglerna vara 1:4 000 men är justerad till 1:3 000 
för att underlätta banläggning och utskrift (det är tillåtet att köra 1:4 000 om man
vill). Klasserna DH17-20 Kort är tillagda eftersom vi nu även räknar poäng upp
till 20 år. Inskolning 1,5 km är tillagd för att vara konsekvent. Vid sprint saknas
dock glada och sura gubbar, detta ska vara tydligt angivet i PM. 

Vilka deltävlingar som har sprintdistans har bestämts vid ungdomskonferensen i 
november. Övriga deltävlingar har långdistans.

Bankontrollant skall finnas och granska banorna i god tid före tävling. Banorna
skickas därefter till BlOF för kontroll senast 3 veckor innan tävling.

Det är inte tillåtet att springa i par eller att ha handledare med sig i 
åldersklasserna.

I de öppna klasserna är det tillåtet att springa i par och att ha en handledare 
med sig. 

I Inskolning skall glada och ledsna gubbar finnas, dock skall de inte vara 
synliga från kontrollen/korsningen.

Tänk på kontrollplaceringen på banorna med lättare svårighet, t.ex. göm inte 
kontrollen på baksidan av stenen.



Försök så långt som möjligt att få till separata banor, det går bra att nyttja 
samma kontroller men i annan ordning.

Rött streck som markerar norr i överkant på kartan skall användas.

I samtliga öppna klasser skall fri starttid användas. För att lösa köandet kan 
man göra tre fållor (en för åldersklasser, en för Inskolning 2 km och en för 
övriga öppna klasser).

Även följeslagaren skall ha vanlig karta med färg (ej svart-vit) i samtliga 
klasser där följeslagare är tillåtet (samtliga öppna klasser).

Försök att hålla nere längden till start. Om det inte går måste tidig information 
lämnas till berörda klubbar.

Toaletter skall finnas vid arenan och även vid start om det är 1000 m eller mer 
dit.

Kartavgift på 25 kr tas ut på anmälda ungdomar. Faktureras klubbarna i 
efterskott.

Öppna klasser får även springas av 21 år och äldre. Dock så är det bara 
ungdomar, 20 år och yngre, som är med i poängberäkningen. Startavgift på 50 
kr tas ut för deltagare från och med 21 år, faktureras alternativt betalas kontant 
vid direktanmälan. Det är fritt att ta med ytterligare öppna klasser dock skall 
klasserna enligt tabellen ovan finnas. Använd inte samma banor som 
åldersklasserna.

Skriv gärna ut och sätt upp poängberäkningen, från BlOF:s hemsida, vid PM 
och startlistor.

Arrangören lägger själv upp resultaten från sin deltävling på Eventor efter 
avslutad tävling.
Tänk på att lägga till en länk från tävlingssidan på Eventor till Ungdomsserie-
sidan på BlOFs hemsida så det är lätt att hitta till poängberäkningen. 

Filen med resultat som laddas upp till Eventor används även för 
poängberäkningen. Därför är det viktigt att resultaten laddas upp så snart som 
möjligt efter avgjord deltävling.

Antalet deltävlingar är 7 st. Den 7:e tävlingen är gemensam för hela Blekinge. 
Löpare får deltaga i egen klubbs tävling. Individuellt räknas de 5 bästa 
tävlingarna, i klubbtävlingen räknas alla 7 tävlingar löpare deltagit i. 



Sista deltävlingen, Ungdomsseriefinalen 
Sista deltävlingen är gemensam för öst och väst. Dock räknas poäng i 
Ungdomsserien var för sig. Sista deltävlingen är också en tävling i tävlingen där 
bästa Blekinge-klubb just den dagen koras. Poäng räknas på samma sätt som i 
Ungdomsserien.
Kostnader för priser fördelas på resp klubb enligt antal anmälda.
(Resp Ungdomsledare ansvarar för att anmäla senast 2 veckor innan tävling hur 
många priser de behöver).

Poäng
I åldersklasserna får segraren 30 p och sedan minskar poängen med ett för varje
hel minut (60 sekunder) som man är efter segraren. (Segrartid 25:50 ger alltså 
30p, likaså 26:45 medan 26:55 ger 29p.) Minsta poäng för fullföljt är 10p.
I de öppna klasserna får alla ungdomar som fullföljt 10 p. 
För en sprinttävling gäller samma poängberäkning men poängen minskar med 
ett för varje 20 sekunders intervall som man är efter segraren istället. (Segrartid 
15:00 ger 30p, likaså 15:19 medan 15:20 ger 29p.)
Om fler än 1 löpare har samma poäng vid slutsammanställning avgör antal 1:a 
platser och därefter 2:a platser osv.
Den individuella poängen räknas per deltagare och klass, d.v.s. om man byter 
klass så tar man inte med sig poängen till den nya klassen.

Priser
Pokal i fallande storlek till de tre första i åldersklasserna. 
OBS! Inga individuella priser i de öppna klasserna.
Medalj till alla. (Lämpligen att hänga runt halsen vid målgång för att förenkla 
prisutdelningen).
Segrande klubb i öst respektive väst skall ha pokal. 
Totalsegrande klubb i finalen skall ha något större pokal. (Totalt alltså 3 
klubbpokaler)


