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SKÅNES ORIENTERINGSFÖRBUND 
 
 

BESTÄMMELSER 
 

FÖR 
 

FYRKLUBBSORIENTERINGEN 
 
 
A. INDELNING 
 
 Fyrklubbsorienteringen omfattar dels själva Fyrklubbstävlingen och dels övriga 
 tävlingar. 
 
B. FYRKLUBBSTÄVLINGEN 
 

Fyrklubbstävlingen skall varje år arrangeras vid en och samma tävling och med en 
arrangör. Dock får ingen klubb i A-gruppen vara arrangör.  
 
Arrangerande klubb stannar vilande kvar i sin grupp. 
 
Fyrklubbstävlingen omfattar fyra tävlingar: 
 

 * Lagtävlingen 
 * Breddtävlingen 
 * Fyrklubbs 20-mannaklubb för damer resp herrar 
 * Föreningarnas 20-mannaklubbar för damer resp herrar. 
 
I. LAGTÄVLINGEN 
 

1. Arrangör skall till varje grupp A – E lägga sex lagom avvägda och 
utslagsgivande banor, så att den bästa allroundklubben i varje grupp 
segrar i lagtävlingen. 

 
2. Starten för själva Fyrklubbstävlingen skall vara fördelad på minst tre 

startplatser, med högst två grupper per startplats.  
 Tävlingen skall ha samma mål för samtliga löpare.  
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3. Varje grupps banor skall ha egna bansträckningar.  Däremot  får 

gemensamma kontroller förekomma. Varje bana från samma 
startplats bör ha egen förstakontroll. 

 
4. Vid Fyrklubbstävlingen skall kartskalan vara 1:10 000 för de långa 

banorna och mellanbanorna samt 1:7 500 för de korta banorna. 
 
5. Ban- och tävlingskontroll sker enligt gällande regler. 
 
6. Bestämmelser för gruppindelning, upp- och nedflyttningar, 

lagsammansättningar, banlängder, svårighetsnivåer och spärrningar 
framgår av bilaga 1. 

 
7. Anmälan skall göras via EVENTOR av utsedd klubbanmälare senast 

måndag kl. 18.00, sex dagar före tävlingsdag. Vid anmälan skall 
gällande spärrningsregler följas. 

 
8. Damer har rätt att starta på vilken som helst av de sex banorna. 

Gällande spärrningsregler måste givetvis följas. 
 
9. Löpare, som är anmälda på någon av Fyrklubbsbanorna, får ej 

deltaga i någon av de övriga tävlingarna före med undantag för 
PreO-banorna. 

 
10. Skuggning får förekomma i öppna klasser inkl. inskolningsklass. 

Skuggning  före eget lopp får endast utföras i inskolningsklass och i 
de öppna klasserna Mycket lätt 2 km och Mycket lätt 4 km. Dock får 
deltagare på Fyrklubbsbanorna och i Ungdomsklasserna ej skugga 
före eget lopp. 

 
11. Klubbarna i tävlingsgrupperna framgår av bilaga 2. De inbjudes 

genom arrangörs försorg i Eventor.  
 
12. Första start rekommenderas äga rum kl. 10.00. 
 
13. De av SOFT:s förbundsmöte fastställda anmälningsavgifterna för 

vuxna skall tillämpas för samtliga deltagare på Fyrklubbsbanorna. 
 
14. Försvåra ”kompislöpning” och ”hängning” under tävlingen, främst 

genom att arrangör ombesörjer noggrann lottning. 
 
15. Då samtliga deltagare D 70 och äldre samt H 75 och äldre skall lottas 

in på den första halvan av startfältet på varje bana, måste dessa 
löpare speciellt markeras vid anmälan. 

 
16. Långa startmellanrum bör tillämpas, där det är motiverat och främst 

i de högre grupperna. 
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17. Arrangör skall vidtaga åtgärder, så att sent startande löpare ej får 

chans till ingående information angående banorna. Kartorna skall 
därför samlas in.    

 
18. Efteranmälningar är tillåtna senast kl. 18.00 dagen före tävlingsdag. 

Efteranmälda startar alltid först. 
 
19. Omflyttningar i alla riktningar från en bana till en annan bana är 

tillåtna. Gällande spärrningsregler måste givetvis följas. Endast förut 
anmälda löpare på Fyrklubbsbanorna får flyttas om. Alla 
omflyttningar skall meddelas arrangör senast kl. 18.00 dagen före 
tävlingsdag. 

 
20. Efteranmälningar och omflyttningar på tävlingsdagen är endast 

tillåtna för klubbar, som i annat fall ej får fullt lag. Dessa ändringar 
skall göras skriftligt senast en timme före första start. 

 
21. För efteranmälda och omflyttade löpare erlägges en tilläggsavgift på 

max 50% av anmälningsavgiften. 
 
22. Vid omtävling skall samtliga banor i gruppen springas om på dag 

bestämd av arrangör i samråd med Skånes OF:s styrelse. 
 
23. Om två eller flera klubbar i en grupp ej får fullt lag flyttas samtliga 

dessa klubbar ner till närmast lägre grupp och motsvarande antal 
klubbar flyttas då upp. 

 
24.  Den klubb, vars lagmedlemmar sammanlagt erhåller den kortaste 

tiden, segrar i respektive grupp. 
 
25.  Fyrklubbsorienteringens silverplakett utdelas till A-gruppens 

segrande klubb samt till varje medlem i laget. 
Fyrklubbsorienteringens bronsplakett utdelas till övriga gruppers 
segrande klubbar samt till varje medlem i lagen. 

 
26.  Bestämmelser för Fyrklubbspokalen framgår av bilaga 3. 
 
 

II. BREDDTÄVLINGEN 
  

1.   De löpare, som deltager i någon av Fyrklubbsbanorna och är 
godkända, räknas med i breddtävlingen.  

 
2.  Fyrklubbsorienteringens silverplakett utdelas till den klubb, som har 

flest godkända deltagare på Fyrklubbsbanorna. 
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3.  Fyrklubbsorienteringens bronsplakett utdelas till den klubb som har 

flest godkända deltagare på Fyrklubbsbanorna inom varje grupp. 
 
4.  Bestämmelser för Jubileumspokalen framgår av bilaga 3. 

     
 
III. FYRKLUBBS 20-MANNAKLUBBAR FÖR DAMER RESP HERRAR 
 

 Bestämmelser framgår av bilaga 4. 
 
IV. FÖRENINGARNAS 20-MANNAKLUBBAR FÖR DAMER RESP HERRAR 

  
Bestämmelser framgår av bilaga 4. 
Bestämmelser för Fyrklubbs jubileumsplaketter framgår av bilaga 5. 

 
C. ÖVRIGA TÄVLINGAR 
 
 Arrangör skall också utanför själva Fyrklubbstävlingen inbjuda till: 
 
 *  Precisionsorienteringsklasser 
 *  Ungdomsklasser 
 *  Öppna klasser inkl. inskolningsklass 
 *  Miniknat 
 
I. PRECISIONSORIENTERINGSKLASSER 
 

1. Precisionsorienteringen skall ha klasserna A och Öppen klass A. 
 

2. Precisionsorienteringen skall ha fri starttid så att möjlighet finns att 
deltaga i både Precisionsorienteringstävlingen och 
Fyrklubbstävlingen. Banläggning skall samrodnas så att minimal 
nytta kan dras av den andra tävlingen.  

  
3. Bestämmelser för Fyrklubbskannan framgår av bilaga 3. 

 
II. UNGDOMSKLASSER 
 

Ungdomsbanor skall läggas i klasserna D10, D12, H10 och H12 enligt gällande 
regelverk. 
 
De ungdomar, som ej vill deltaga i själva Fyrklubbstävlingen, får genom detta 
delarrangemang möjligheter att tävla i sina ordinarie klasser. Fyrklubbssöndagen 
är ju en klubbdag, då framför allt klubbarnas yngre orienterare skall ha 
möjligheter till lämplig tävlingsklass. 
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III. ÖPPNA KLASSER INKL. INSKOLNINGSKLASS 
 

Inskolningsklass skall erbjudas. Minst sex öppna klasser skall finnas. Vid 
banläggningen skall gällande regelverk tillämpas. 

 
 

IV. MINIKNAT 
 

Miniknat-bana för de allra yngsta i åldrarna 0 -9 år skall alltid finnas med vid 
Fyrklubbsorienteringen. 
 
 

D. ALLMÄNT 
 

1.  Arrangör erhåller fyrklubbsplaketterna till självkostnadspris. 
Plaketterna levereras av Skånes OF:s Fyrklubbsansvariga till 
arrangerande klubb. 

 
2.  Då själva Fyrklubbstävlingen är en lagtävling rekommenderas 

arrangör att ej dela ut individuella hederspriser. I övriga klasser skall 
hederspriser förekomma i sedvanlig omfattning. 

 
3.  Fyrklubbsorienteringen är ingen märkestävling. 

 
4.  Till Pressen skall arrangör tävlingsdagen överlämna de viktigaste 

resultaten, såsom deltagarantal och de fem bäst placerade på varje 
bana, lagtiderna samt resultatet från breddtävlingen. 

 
5. Resultatlista skall vara utlagd i Eventor under tävlingsdagen. 
 
6.  Resultatlista (3 st) i pappersformat och karta med den längsta dam- 

och herrbanan inritad skall insändas till undertecknad. 
 
7.  Tävlingsrapporten skall sändas elektroniskt in i Eventor senast 10 

dagar efter avslutad tävling. Dessutom skall resultatlistan i 
pappersformat insändas till Skånes OF. 

 
8.  Arrangemangsavgift skall betalas in till SOFT inom 30 dagar. 
 
9.  Arrangör skall samla inbjudan, PM, resultatlista, blanketter, 

planeringar, erfarenheter, kartskiss över Arenan mm från tävlingen i 
en pärm, som vid kommande informationsmöte överlämnas till 
nästa års arrangör. 
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10.  Arrangör är skyldig att ställa upp med nyckelpersoner vid 

överlämningsmötet med nästa års arrangör. 
 
11. Fyrklubbsbestämmelserna skall ses över vart tredje år. En klubb från 

varje grupp bildar en översynsgrupp under ledning av Skånes OF:s 
Fyrklubbsansvariga. Endast de motioner som har kommit in under 
de aktuella åren skall behandlas. Översynsgruppen lämnar in 
eventuella ändringsförslag till Skånes OF:s styrelse, som tar beslut 
och presenterar sitt förslag för årsmötet där slutgiltigt beslut tas. 
Skånes OF:s Fyrklubbsansvariga kallar till översynsgruppens möten. 

 
 
 
SKÅNES ORIENTERINGSFÖRBUND 
 
 
Jan-Eric Nelking  Kim Pettersson 
Björkvägen 12  Luhr 1121 
312 60 Mellbystrand  280 23 Hästveda 
Tel o fax: 0430-282 03  Tel: 0451-77 02 62 
Mobil: 0703-148203  Mobil: 070-550 37 82 
E-post: j-e.nelking@live.se  E-post: kiminga.pettersson@telia.com 
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Bilaga 1. 
 
 
 

 
FYRKLUBBSORIENTERINGEN 

 
GRUPPINDELNING SAMT UPP- OCH NEDFLYTTNINGAR 

Gruppindelning Upp- och nedflyttningar 
Grupp Antal klubbar  

A 4                                               – 1 ner 
B 5 1 upp – 1 ner 
C 6 1 upp – 2 ner 
D 7 2 upp – 2 ner 
E Övriga                                                           2 upp       

 

LAGSAMMANSÄTTNINGAR 
 

Grupp 
 

Lagsammansättningar 
 Dam Lång Dam Mellan Dam Kort Herr Lång Herr Mellan Herr Kort 

A 3 3 4 4 5 5 
B 2 3 4 4 4 5 
C 2 2 3 4 4 4 
D 2 2 2 3 3 4 
E 1 1 2 2 2 3 

 
BANLÄNGDER, SVÅRIGHETSNIVÅER OCH SPÄRRNINGAR 

 

Grupp 
 

Banlängder, km 
 Dam Lång Dam Mellan Dam Kort Herr Lång Herr Mellan Herr Kort 

A 6,0 4,5 3,0 8,0 5,5 3,5 
B 5,5 4,0 3,0 7,0 5,0 3,0 
C 5,0 3,5 2,5 6,5 4,5 3,0 
D 4,5 3,5 2,5 6,0 4,0 3,0 
E 4,0 3,0 2,5 5,0 3,5 2,5 

Svårighets- 
nivå 1) 

Svart Violett Orange Svart Violett Orange 

Får deltaga Alla 
damer 

Alla 
damer 

Alla damer 
utom D17-34 2) 

Alla 
 

Alla 
 

Alla utom 
H17-44  
och 
D17-34 

 
 

 
1) I grupp E är svårighetsnivåerna: Blå, Orange, Gul, Blå, Orange, Gul 
2) I grupp E får alla damer oberoende av ålder deltaga i Dam Kort 
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Bilaga 2. 
    

FYRKLUBBSORIENTERINGEN 2022 
 
Arrangör:      Tormestorps IF 
Tävlingsdag:    Söndagen den 21 augusti 
 
 
GRUPPINDELNINGAR 
 
 
Grupp A   
OK Pan-Kristianstad 
Skåneslättens OL 
FK Göingarna 
Lunds OK 
   
Grupp B   
Helsingborgs OK 
Malmö OK 
Örkelljunga FK 
Hjärnarps OL 
Härlövs IF 
     
Grupp C 
OK Kontinent  
Hästveda OK 
Hässleholms OK 
Andrarums IF 

 
 
 
                                                                               
Grupp E 
FK Snapphanarna 
Frosta OK 
Heleneholms IF 
IS Kullen    
IS Skanne 
OK Origo 
OK Silva 
OK Torfinn 
OK Tuvan 
P7 SKIF 
Ringsjö OK 
Simrishamns  OK 
Tockarps IK 
Turf Skåne 
Åhusstrands Motions IF

Eslövs FK 
OK Tyringe 
 
Grupp D 
OK Gynge 
FK Boken 
OK Kompassen 
Tormestorps IF 
FK Åsen 
Ystads OK 
Rävetofta OK 
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Bilaga 3. 
 

 

BESTÄMMELSER FÖR FYRKLUBBSPOKALEN 
 
*  Fyrklubbspokalen delas årligen ut vid Fyrklubbsorienteringen till den klubb som 

segrar i lagtävlingen i den högsta gruppen. 
 
*  Fyrklubbspokalen skall vandra i 50 år och därefter tillfalla Skånes Orienterings-

förbund.   
 
 
 

BESTÄMMELSER FÖR JUBILEUMSPOKALEN 
 
*  Jubileumspokalen delas årligen ut vid Fyrklubbsorienteringen till den klubb som 

har flest deltagare på Fyrklubbsbanorna. Endast löpare som är godkända räknas. 
 
*  Vid lika antal löpare segrar den klubb som ligger högst i gruppsystemet. 
 
*  Vid lika antal löpare och samma grupp segrar den klubb som har bäst tid i 

lagtävlingen. 
 
*  Vid lika antal löpare, samma grupp och samma tid i lagtävlingen segrar den klubb 

som har den sammanlagt bästa tiden för samtliga sina Fyrklubbslöpare. Den 
klubb, som har minst antal godkända löpare, bildar därvid riktpunkt för hur många 
deltagare, som skall räknas med i den sammanlagt bästa tiden. 

 
*  Jubileumspokalen skall vandra i 50 år och därefter tillfalla Skånes Orienterings-

förbund.  
 
 
 

BESTÄMMELSER FÖR FYRKLUBBSKANNAN 
 
*  Fyrklubbskannan delas årligen ut vid Fyrklubbsorienteringen till den bäste skånske 

precisionsorienteraren i högsta precisionsorienteringsklassen. 
 
*  Fyrklubbskannan skall vandra i 40 år och därefter tillfalla Skånes Orienterings-

förbund.  
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                                                 Bilaga 4.  

BESTÄMMELSER FÖR 
FYRKLUBBSORIENTERINGENS 

20-MANNAKLUBBAR 
 

Medlemmarna i Fyrklubbsorienteringens 20-mannaklubb för damer och 
Fyrklubbsorienteringens 20-mannaklubb för herrar utgöres av de 20 flitigaste fyrklubbslöparna 
genom åren bland damer resp herrar. 
 
Vid beräknandet av antalet Fyrklubbstävlingar och vid rangordningen av löparna gäller följande 
bestämmelser. 
 
*  Enbart deltagande på någon av Fyrklubbsbanorna räknas. 
 
*  Varje start i Fyrklubbstävlingen, oberoende av om vederbörande har godkänts 

eller ej, räknas. 
 
*  Sedan 1975 har Fyrklubbstävlingen arrangerats på en plats. Arrangerande klubb 

stannar då vilande kvar i sin grupp och klubbens löpare räknas som deltagare. 
 
*  Fr o m 1998 räknas ban- och tävlingskontrollant som deltagare i 

Fyrklubbstävlingen. 
 
*  Före 1975 räknas däremot endast antalet verkliga starter vid Fyrklubbstävlingen.

  
 
*  Vid lika antal tävlingar rangordnas den löpare först som har tidigast debutår i 

Fyrklubbstävlingen. 
 
*  Vid lika antal tävlingar och samma debutår rangordnas den löpare först som är 

äldst. 
 
Varje år inför Fyrklubbsorienteringen skall en ny medlemsförteckning upprättas. 
 
Varje klubb ansvarar själv för att medlemsförteckningarna i Föreningens 20-mannaklubbar är 
aktuella 
 
Fyrklubbsorienteringens guldplakett utdelas till löpare som deltagit i 50, 60 och 70 
Fyrklubbstävlingar. 
 
Guldklubbens medlemmar utgöres av de löpare som erhållit guldplakett. Dubbelguldklubbens 
medlemmar utgöres av de löpare som erhållit två guldplaketter. 
Trippelguldklubbens medlemmar utgöres av de löpare som erhållit tre guldplaketter. 
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Bilaga 5. 
 
 

FYRKLUBBS JUBILEUMSPLAKETTER 
 

Fyrklubbsorienteringen är sedan årtionden tillbaka generalmönstringen för Skånes orienterare. 
Arrangemanget är Sveriges äldsta och mest traditionsbundna orienteringstävling. 
 
Nästan alla anrika tävlingar har instiftat jubileumsutmärkelser. 
 
I samband med den 60:e Fyrklubbsorienteringen 1998 instiftades därför ”Fyrklubbs 
jubileumsplaketter”. 
 
Den löpare, som har deltagit i 10, 20, 30 eller 40 Fyrklubbstävlingar, har möjlighet att ansöka 
om jubileumsplakett. 
 
* Fyrklubbsplaketten i brons tilldelas den löpare, som deltagit i 10 och 20 tävlingar. 
 
* Fyrklubbsplaketten i silver tilldelas den löpare, som deltagit i 30 och 40 tävlingar. 
 
På plakettens baksida finns antalet år ingraverat. 
 
Priset är 50 kr per plakett. 
 
Ansökningshandlingar finns ute i klubbarna samt hos Skånes OF:s Fyrklubbsansvariga. 
 
* Fyrklubbsplaketten i guld tilldelas sedan 1989 de orienterare, som deltagit i 50 
Fyrklubbstävlingar och sedan 1999 de orienterare, som deltagit i 60 Fyrklubbstävlingar och 
sedan 2021 till de orienterare som deltagit i 70 Fyrklubbstävlingar. Som tidigare behövs ingen 
ansökan för att erhålla dessa utmärkelser. 
 
 
Skånes Orienteringsförbund 
 
 
 
 
 
 
Ng/2022-02-21 
 


