
Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Anmälningsavgift Ungdom 65-80 kr

Vuxen 110-150 kr

Elit 170-200 kr

Ungdom <60 kr

Vuxen <120 kr

Ungdom <40 kr

Vuxen <80 kr

Enligt SOFTs regler Enligt SOFTs regler Enligt SOFTs 

regler

Klassutbud

Åldersklasser "Alla" klasser

Elit bör finnas

>DH35 5-årsintervaller

Klasser för alla åldrar

Elit får ej finnas

Samråd med OF

Samråd med OF krävs om 

arrangören avser erbjuda 

glesare klassutbud än DH10, 

DH12, DH14, DH16, DH20, 

DH21 samt klasser med 15-

årsintervaller från DH35 och 

uppåt.

Öppna klasser Alla:

9 lång

8 medel

4 sprint

Minst:

6 lång

4 medel

3 sprint

Samråd med OF

Samråd med OF krävs om 

arrangören avser erbjuda färre 

klasser.

Direktanmälan på 

arenan

Ska erbjudas. Bör erbjudas.

Miniknat Ska erbjudas. Får erbjudas.

OF bör reglera.

Bör erbjudas.

Kan med fördel ordna med 

föranmälan.

Barnpassning Ska erbjudas för blöjfria 

barn >3 år.

Får erbjudas.

OF bör reglera.

Bör erbjudas.

Kan med fördel ordna med 

föranmälan.

Tillämpning i SkåneNationella regler

Klasser, segrartider, banlängder mm
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Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Tillämpning i SkåneNationella regler

Dusch Ska finnas kostnadsfritt, 

antingen på arenan eller 

inom rimligt avstånd.

Ombytesskynke bör finnas 

om ej dusch på arenan.

Bör finnas på arenan eller inom 

rimligt avsvtånd.

Måste inte finnas och måste 

inte vara kostnadsfritt.

Om dusch inte erbjuds 

kostnadsfritt ska det 

återspeglas i 

anmälningsavgiften (10-15 kr).

Ombytesskynke bör finnas om 

ej dusch på arenan.

15 kr avdrag för alla deltagare 

om det ej finns kostnadsfri 

dusch på arenan eller inom 

rimligt avstånd.

Det ska framgå av inbjudan vad 

som gäller om dusch. Det ska 

även framgå vid ansökan om 

tävling ifall dusch kommer 

finnas inom rimligt avstånd och 

om den ingår i 

anmälningsavgiften.

Servering Ska erbjudas. Får erbjudas.

OF bör reglera.

Får erbjudas.

Resultat på arenan Ska erbjudas. Får erbjudas.

Om det inte finns liveresultat, 

ska resultat på arenan finnas.

OF bör reglera.

Om det inte finns liveresultat, 

ska resultat på arenan finnas.

Liveresultat Bör finnas (om 

mobiltäckning är 

tillräcklig).

Får erbjudas och får ersätta 

resultat på arenan om 

mobiltäckning är tillräcklig.

OF bör reglera.

Får erbjudas och får ersätta 

resultat på arenan om 

mobiltäckning är tillräcklig.

Priser Ska finnas i elit- och 

ungdomsklasser. Får 

finnas för övriga.

Ska finnas i ungdomsklasser.

Övriga klasser i samråd med 

OF.

Även pris till samtliga i 

Inskolning.

Även pris till samtliga i 

Inskolning.

Samråd med OF behövs ej.

Speaker Ska finnas. Får finnas.
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