
SKOFs Ungdomskommitté 

 

Checklista för arrangör av tävling i ungdomsserien  
Ungdomsserien är både en klubbtävling och en individuell tävling och är viktig för skånsk              
orientering. Tävlingar som ingår i ungdomsserien samlar därför många ungdomar.          
Ungdomarna skall känna att de står i centrum och det är därför viktigt att banornas svårighet                
överensstämmer med banläggningens färgsystem. Den här checklistan är ett ett försök att            
kvalitétssäkra barnens upplevelse. 

Att vara deltävling i ungdomsserien är positivt för arrangören då det lockar fler deltagare än               
än vanlig tävling - dessutom ingår speaker! Det kräver dock lite mer än vanligt av arrangören. 

Har du som arrangör ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till SKOFs               
Ungdomskommitté på email ungdomsserie@skanesof.se. 

Checklistan är som följer: 

● Banförslag skickas i god tid (tre veckor) till ungdoms bankontrollant. Gäller banor upp             
t.o.m DH-16 samt öppna banor som motsvarar ungdomsklasser. Ungdoms Bankontrollant          
för 2020 är Ingela Ekelöv, Ringsjö OK, <i.ekelov@gmail.com>. 

● Nummerlappar ska finnas i klasserna DH12-16. Dock ska det framgå av PM att             
nummerlapp i dessa klasser är helt frivilligt. Syftet med nummerlapparna är att speakern             
ska uppmärksamma ungdomarna. Frivilligheten är för att ungdomarna inte ska behöva           
känna tävlingshets. Om möjligt så tilldela nummerlapparna i OLA/MEOS innan lottning -            
på så vis blir nummerordningen i klassen slumpmässig och ungdomen behöver inte oroa             
sig över om det framgår av ens nummer hur man har sprungit. 

● Speaker som fokuserar på ungdomarna ska finnas. Ungdomsserien har vanligtvis samma           
speaker - Ulf Bering <ulf.bering@hotmail.com> - som bekostas av SKOF. Arrangören           
kontaktar Ulf för detaljer kring högtalaranläggning m.m. 

● Poängberäkningen i ungdomsserien görs automatiskt med ett program som utvecklats av           
Klas Bogsjö, Helsingborgs SOK. För att ungdomar som anmäler sig på plats (och inte              
finns med i löpardatabasen) skall inkluderas i poängberäkningen behöver         
ungdomarnas ålder samlas in av arrangören. Ungdomens åldern läggs antingen in i            
OLA/MEOS för vidare överföring till Eventor eller så skickas namn/ålder i ett separat             
dokument till ungdomsserie@skanesof.se.  

● Priser till alla i inskolning och DH-10, samt bra priser till minst 30 % av deltagarna i                 
DH12-16. 

● Skuggkartor - Kartor med banpåtryck till följeslagare i alla klasser där skugga är tillåten.              
Svart/vita kopior är OK. 

● Starthjälp ska finnas och vara väl utmärkt. 

● Kontakt med SKOF Ungdom i god tid. Jurymedlem från SKOF ungdom som utses av              
SKOF Ungdom. 
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