
• Kontroll av terrängbeskrivning
 • terrängbeskrivningen ger en riktig bild av området
 • SOFT:s anvisningar för terrängbeskrivning har följts
 • hänsyn har tagits till förändringar i undervegetation och dylikt som kan inträffa  
 fram till tidpunkten för tävlingen. 

• Teoretisk granskning av banförslagen
 • samråd har inte lett till konflikter som arrangören inte själv kan lösa.
 • tävlingskartan är färdig senast två månader före tävlingsdagen.
 • tävlingsmarkerna är utnyttjade så att banorna går fram genom de för respek- 
 tive klass lämpligaste terrängpartierna.
 • tävlingsklassernas banor har rätt banlängd och svårighet.
 • banornas uppläggning inte inbjuder till att passera genom förbudsområden.
 • SOFT:s regler och bestämmelser för elitklasser tillämpas.
 • kombinationer av olika klasser på samma bana eller samma kontroller sker   
 med omsorg.
 • banorna följer SOFT:s anvisningar för undvikande av markskador och   
 viltstörningar.
 • banläggningen följer även i övrigt regler, bestämmelser och anvisningar.

• Praktisk terrängkontroll
 • terrängförhållandena på sträckorna framgår klart av kartan.
 • förbudsområden har markeras i terrängen och på kartan.
 • startplatser, mål och kontroller är rätt placerade.
 • svårighetsgraden och terrängframkomligheten på de olika banorna är väl av- 
 vägd mot kraven i de olika tävlingsklasserna.
 • kartan inom kontrollringen och vid nära belägna inläsningspunkter stämmer väl  
 överens med terrängen. 
 • kontrollmarkeringens placering är riktig och att synlighet är anpassad efter det  
 kartläsningsstöd den tävlande har när han närmar sig kontrollpunkten.
 • kontrollmarkeringens synlighet är anpassad till de tävlingsklasser som besöker  
 punkten.
 • kontrollmarkeringens placering anpassas efter kontrollkaraktären. Enstämplan- 
 de tävlande kan inte vara avsevärt lättare att upptäcka än kontrollmarkeringen.
 • kontrollbeskrivningarna motsvarar kontrollernas karaktär och följer i övrigt   
 bestämmelser och anvisningar.
 • ändringsförslag och kartjusteringar blir riktigt genomförda.

 • samråd har skett med tävlingsledningen gällande beslut om att avbryta eller  
  ställa in tävlingen.
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Checklista bankontroll

Arrangör ___________________________________

Tävling ___________________________________

Distans ___________________________________

Banläggare ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

Innehar giltigt banläggarkort
Steg 1  Steg 2



• Teoretisk kontroll av banor och kontrollbeskrivningar
 • Alla tävlingsbanor har godkänts ochsignerats
 • Alla kontrollangivelser har  godkänts och signerats
 • Arrangören har god kontroll över kart/ban tryck
 • Arrangören har god kontroll över kopiering av kontrollangivelser

• Kontroll av utsättning och provlöpning
 • kontrollmarkering enligt SOFT:s regelverk används.
 • kontrollmarkeringarna sätts ut vid lämplig tidpunkt.
 • kontrollutsättarna får instruktion om hur och var kontrollmarkeringarna ska   
 placeras.
 • arrangören kontrollerar att rätt kontrollmarkering hamnar på rätt plats genom  
 att märkbrickan redovisas.
 • arrangören kontrollerar på tävlingsdagen samtliga kontrollmarkeringar före   
 första start.
 • väg-, frizons- och kontrollvakter placeras ut vid behov.

• Inlämnande av bankontrollant rapport och checklista
 • inlämnande av bankontrollant rapport
 • inlämande av checklista

”C
he

ck
”

Not
er

ing


