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Fastställd av Bohuslän-Dals orienteringsförbund 2022-06-09


Detta är komplement till de bestämmelser och anvisningar som utarbetats av Svenska 
Orienteringsförbundet. 

Dessa anvisningar gäller som rekommendationer för arrangörer av orienteringstävlingar i 
Bohuslän, Dalsland. 
Synpunkter och förslag till förbättringar av anvisningarna lämnas till tävlingsansvarige i 
BDOF, kontaktuppgifter finns på BDOFs hemsida. 

Som arrangör har ni ansvar att ta del av de nyheter som SOFT framarbetar samt att 
tävlingsreglerna noga följs. 
Tävlingsledaren har det övergripande ansvaret för genomförandet av arrangemanget.  

Använd dig av den litteratur som finns på SOFT hemsida, t.ex:  
• Tävlingsregler och anvisningar, Den digital arrangörshandboken och övriga 

stöddokument.  
• Banläggarboken.  
• Mark och vilt. 
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Tävlingsnivåer 

Nivå 2 (nationell tävling). 

Riktar sig till deltagare från hela Sverige. Flera av deltagarna har förmodligen rest så långt 
att de övernattar i trakten. 
Utbudet på arenan skall vara av hög kvalitet. 

Tävlingsledningen skall bestå av tävlingsledare, bitr. tävlingsledare och banläggare. 
Tävlingskontrollant och bankontrollant utses av arrangören. Skall vara från annan klubb. 
Tekniska kommittén informeras och samråd skall ske. 
Arrangören utser tävlingsjury senast tävlingsdagen. Skall bestå av 3 representanter från 
minst två olika klubbar. 

Enligt BDOF rekommendation skall ingen efteranmälningsavgift tas ut i öppna klasser. 

• Alla klasser inklusive öppna klasser skall erbjudas. Elitklasser bör erbjudas. TR 5.1.3 
• Miniknat skall finnas. TA 14.3 sid 48 
• Vätska vid start och målgång, TR 5.4.1, TA 14.3 sid 48, TA  15.4 sid 77, 
• Vätska i tävlingsområdet, vatten och sportdryck skall erbjudas på de längre banorna som 

har segrartid över 50 minuter. TR 5.6.1, TA 14.3 sid 47, TA 14.5 sid 53. 
• Speaker skall finnas, bör vara två personer, en av vardera könet, skall aktivt följa 

tävlingen med mellantider och resultat. TA 14.3 sid 47 
• De klasser som speakern följer ska ha egen målfålla. TA 14.3 sid 47 
• Resultattavla skall finnas. Liveresultat bör finnas. TR 5.9.1, TA 14.3 sid 48 
• Priser till ungdomsklasser skall finnas. Priser till vuxenklasser får finnas. TA 14.3 sid 48 
• Servering skall finnas. TA 14.3 sid 48 
• Dusch skall finnas. På gångavstånd eller på rimligt avstånd. Skall ingå i 

anmälningsavgiften. TA 14.3 sid 47 
• Barnpassning skall finnas. TA 14.3 sid 48 
• Sportförsäljning får finnas. TA 14.3 sid 48 
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Nivå 3 (distriktstävling). 

Riktar sig till deltagare från eget och angränsande distrikt. 
Utbudet på arenan bör vara av enkel karaktär. 

Tävlingsledningen skall bestå av tävlingsledare och banläggare. 
Tävlingskontrollant och bankontrollant utses av arrangören. Får vara från egen klubb. 
Ingen tävlingsjury. 

Enligt BDOF rekommendation skall ingen efteranmälningsavgift tas ut i öppna klasser. 

• Klasser upp till HD 21 skall erbjudas. Klasser från HD 35 får erbjudas med 10-års 
intervall. 

• Öppna klasser skall finnas enligt SOFT anvisningar för resp tävlingsdistans. 
• Miniknat får finnas. 
• Vätska vid start och målgång. Se nivå 2. 
• Vätska i tävlingsområdet får erbjudas. Om vätska erbjuds i tävlingsområdet skall det vara 

både vatten och sportdryck. Se nivå 2. 
• Dusch behöver inte erbjudas. Man får hänvisa till externa anläggningar, som inte är 

gratis för deltagaren. 
• Ett avskärmat område bör finnas där deltagare kan torka av sig och byta om utan insyn. 
• Resultattavla bör finnas. Får ersättas med liveresultat, om det är god mobiltäckning. 
• Priser till ungdomsklasser bör finnas. 
• Servering med enklare utbud får finnas. 

Observera! 
Det är mycket viktigt att informera i inbjudan vad som erbjuds. Så deltagarna har möjlighet 
att ta med sig den utrustning som behövs. 
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