
  

Tillägg till Tävlingsregler  
Alpint 2022-2023 

Foto: Klas Rockberg ADRESS Box 26, 837 23 Åre 
TEL +46 0(10)-708 69 00 
FAX +46 0(10)-708 69 01 
E-POST info@skidor.com 
HEMSIDA www.skidor.com 
BANKGIRO 720-7699 
ORGANISATIONSNR 802003-0287 

Huvudsponsor 



2 

Svenska Skidförbundet, alpint 
Box 26 
837 23 Åre 
 
Tel: vx  010-708 69 00  
 
Information om SSF Timing 
www.skidor.com/Forening/Tavlingssystem/TidtagningSSFTiming/  
 
Information om SSFTA 
www.skidor.com/Grenar/Alpint/tavling/SSFTAtavlingssystem/ 
 
Supporttelefon SSF Timing Alpint: 073 – 061 97 36 
Supportmail support@ssftiming.skidor.com     
 
Kontaktpersoner: 
Alpin chef 
Karin Stolt Halvarsson 
076-828 20 07 
karin.stolt.halvarsson@skidor.com  
  
Tävlingsadministration / regler 
Karin Sundberg 
070-372 10 46 
karin.sundberg@skidor.com  
  
Tävling / evenemang LVC, USM 
Saga Bergman 
072-258 0710 
saga.bergman@skidor.com  
  
Utbildningsansvarig: 
Mathias Moberg 
072-701 38 55   
mathias.moberg@skidor.com  
  
Rikstränare 
Tobias Fellman 
070-672 74 99 
tobias.fellman@skidor.com 
  
Rikstränare 
John Lindh 
070-484 99 64 
john.lindh@skidor.com  
 
Tävlingsadministration / regler, tidtagningssystem 
Åke Moänge 
076-1062007 
ake.moange@are-slk.se 

 
 



3 

INNEHÅLL  SID 

   

Nyheter 2022-2023 4 

Aktuella tävlingsregler -  Barntävlingar 5 

Regler Lilla Världscupen (LVC), 13-14 år 6 

Indelning landsdelar och regioner 7 

Landsdelsfinalen 13-14 år 8 

Ungdoms-SM 15-16 år 8 

Regler SM, JSM och DM 10 

Regler Alpine Elite Tour 12 

Kvalificering av åkare för att få åka FIS-tävlingar 14 

FIS-licenser 14 

Antal kvalificerade åkare 14 

Kvoter på Norska och Finska tävlingar 14 

Anmälan/avanmälan till FIS-tävlingar 15 

Anmälan, anmälningsavgifter och avanmälan 16 

Resultatrapportering 17 

Instruktioner för arrangörer –  FIS Sverige, (Liftkort, kvoter) 17 

Regler/rekommendationer utrustning 19 

Rekommendation Handlingsplan sjukvård 19 

Rekommendationer ersättningsnivåer 19 

Organisations-PM (sanktionsavgifter, ansökningstider) 20 

SSF Poängtabell 21 

Parallellstege 32 åkare 22 

Överenskommelse FIS Norden 23 

Överenskommelse TD Norden 26 



4 

Nyheter 2022-2023 
 
MiniVärldscupen  
MiniVärldscupen är nytt fr.o.m. säsongen 2022-2023 och omfattar endast U 12 och berörda 
distrikt och regioner beslutar om distriktstävlingar och eventuella finaler.  
 
Lilla Världscupen  
Lilla Världscupen omfattar fr.o.m. säsongen 2022-2023 endast U 14.  
Landsdelsfinalens lagtävling genomförs som klubblagtävling. 
 
Regler för SM, JSM och DM:  
Samtliga åkare som är medlem i en till SSF ansluten förening (det krävs också att 
åkaren har FIS-licens vid FIS-tävling) har rätt att anmäla sig till SM i alla grenar. 
De anmälda åkarna vid anmälningstidens utgång i respektive disciplin får starta med 
hänsyn taget till utländska deltagare enligt punkt 3.1. 
Svenska Juniormästerskap (JSM) födda 2002-2006 (H 17-21, D 17-21) 
På  JSM kommer bästa U 18-åkare, född 2005-2006, i varje tävling premieras. 
 
Kvalificering för att få åka FIS-tävlingar 
Samtliga åkare med FIS-licens födda 2006 eller tidigare får åka men åkare födda 2006 får 
inte delta i FIS-tävlingar (i Sverige eller resten av världen) före 12/11 2022.  
 
 
Coronaviruset och idrottsrörelsen 
Fr.o.m. 9/2 2022 finns inte längre några begränsningar. 
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen 
 
Fluorförbudet skjuts upp till 2023/2024. 
Riktlinjer för 2022/2023 finns här: 
https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2021/
vallachefenforklararriktlinjernaforfluoranvandning/ 
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Aktuella tävlingsregler  
Tävlingsregler Alpint Utgåva november 2019  
Tillägg till Tävlingsregler Alpint 2022-2023 
FIS Tävlingsregler Alpine ICR—July 2022 
Precisions and Instructions 2022-2023 Northern Hemisphere  

 
Barntävlingar 2022-2023 
 
Svenska Skidförbundet har beslutat att följande begränsningar gäller vid ungdomstävlingar 
beträffande datum och åldersklasser. 
Inga distrikts-, regionala, landsdels- eller nationella ungdomstävlingar får arrangeras före 1 
januari innevarande verksamhetsår. 
 
 
För åldersklassen 7-8 år, U 8, (och alla andra klasser upp till och med 8 år) gäller att endast 
klubb-, lokala och distriktstävlingar får arrangeras. Tävlingar för de åldersklasserna ska 
läggas upp som egna evenemang och får inte ligga tillsammans med regionala, landsdels- 
eller nationella tävlingar. Ingen tidtagning får förekomma och inga resultatlistor får tas fram.  
 
 
Samtliga distrikt i region 5 räknas som ett distrikt i denna regel för att underlätta 
möjligheterna för klubbarna i region 5 att utöva den alpina sporten. 
 
 
För åldersklassen 9-10 år, U 10, gäller att endast klubb-, lokala, distrikts- och regionala 
tävlingar får arrangeras. Vid distrikts– och regionala tävlingar för U 10 får granndistrikt 
bjudas in oavsett region. Granndistrikt avser distrikt som har en geografisk gräns till 
arrangerande distrikt oavsett om tävlingen är på distrikts– eller regionnivå. 
 
 
Tävlingar för den åldersklassen ska läggas upp som egna evenemang och får inte ligga 
tillsammans med landsdels- eller nationella tävlingar.  
 
Det är distriktstillhörigheten för arrangerade klubb som avgör vilka klubbar som får delta i 
en distrikts- eller regional tävling oavsett i vilket distrikt tävlingen arrangeras.  
 
Vid samarrangemang där två eller flera klubbar tillsammans arrangerar en tävling räknas den 
klubb som lagt upp tävlingen på IdrottOnline som arrangör i regelhänseende.  
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Regler Lilla Världscupen  
 

Landsdelsfinal 
 
Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är slalom, 
storslalom och super-G. 
 
Klassindelning 
Pojkar och flickor 13-14 år födda 2009-2010   
  
Klassen 13-14 år tävlar i distriktstävlingar med påföljande final för alla inom respektive lands-
del. Dessa distriktstävlingar anordnas av klubbarna i respektive distrikt. 
 
Distriktstävlingarna 
Distriktstävlingarna skall genomföras från januari – mars, dock tidigast den 8 januari.  
Man får endast tävla i sitt eget distrikts tävling med undantag för Region 5 där alla di-
striktstävlingar är öppna för samtliga distrikt inom regionen. Distr iktstävlingarna bör  
inom varje distrikt/region arrangeras vid minst 6 tillfällen där varje åk bör räknas som ett kvalifi-
cerande åk. Det är fritt för distrikten att vid varje distriktstävling lägga samman åken till en täv-
ling. Varje distrikt avgör hur många distriktstävlingar som ska arrangeras. Distriktsförbundet kan 
bestämma om 50%-regeln för deltagande i deltävlingarna för att få starta i finalen ska tillämpas i 
distriktet eller inte. Om regeln tillämpas gäller skall åkare för att få delta i finalen ha startat i 
minst 50% av åken, vid udda antal åk räknas det lägre antalet åk, exempel vid 9 åk ska man ha 
startat i minst 4 åk. Alla åkare äger rätt att ställa upp i finalen om föreningen godkänner åkarens 
deltagande såvida inte distriktsförbundet beslutat om att 50%-regeln skall gälla.  Distriktstävling-
arna ska i möjligaste mån genomföras i de discipliner som ingår i finaltävlingarna. Vid distrikts-
tävlingar i slalom för klass 13-14 år skall träningskäpp användas, se tabell för käppar.  
 
Landsdelsfinalen för klass 13-14 år avgörs i slalom, storslalom (2 åk) och super -G 
(1 eller 2 åk beroende på backens höjdskillnad, se nationella regelboken § 615). 
Tävlingarna genomförs som individuell tävling med ingående klubblagstävling enligt  
sidan 8. 
 
Finalarrangörer 
Berörda distrikt i landsdel tar gemensamt fram förslag till arrangörer av kommande års finaler 
och önskad tidpunkt för finalerna och meddelar Svenska Skidförbundet Alpint detta senast 1/9. 
Svenska Skidförbundet Alpint beslutar sedan vilka som får arrangera kommande års finaler och 
när de ska genomföras. 
  
Åldersklassen 7-8 år (och alla andra klasser upp till och med 8 år), åldersklassen 9-10 år samt 
åldersklassen 11-12 år får inte tävla i Lilla Världscupen överhuvudtaget.  
 
Vill en förening eller distrikt köra en distriktstävling i andra ålderklasser än U14 i samband med 
ett Lilla Världscupsevenemang måste man lägga upp den som ett eget evenemang där "Lilla 
Världscupen" eller "LVC" inte får förekomma i evenemangsnamnet. 
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 Indelning alpina landsdelar: 
 
Götaland: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Göteborg, Bohuslän-Dal,  
Östergötland, Gotland. 
 
Svealand: Dalarna, Gästr ikland, Örebro Län, Värmland, Stockholm, Södermanland,  
Uppland, Västmanland. 
 
Norrland: Norrbotten, Västerbotten, Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad,  
Ångermanland. 
 
 

Indelning alpina regioner: 
 
Region 1: Norrbotten, Västerbotten. 
 
Region 2: Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland. 
 
Region 3: Dalarna, Gästr ikland, Örebro Län, Värmland. 
 
Region 4: Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland. 
 
Region 5: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Göteborg, Bohuslän-Dal,  
Östergötland, Gotland. 
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Landsdelsfinalen (13-14 år) 
  
Landsdelsfinalen genomförs i slalom och storslalom i 2 åk och super-G (1 eller 2 åk beroende 
på backens fallhöjd), se regelboken § 615. 
 
Individuell och klubblagtävling  
 Både slalom och storslalom genomförs i 2 åk med omvänd startordning i andra åket.  
 Ingen ranking av något slag får förekomma utan fri lottning skall ske.  
 Eventuellt träningsåk i SG lottas enligt § 621, utan ranking eller regionvis med flickor 

och pojkar tillsammans. Vid flera träningsåk samma dag skall samma startordning gälla 
om inte tävlingsjuryn beslutar att tillämpa omvänd startordning. 

 Arrangör för Landsdelsfinal ansvarar för att stegvis fartträning kan genomföras om täv-
lingsjuryn så beslutar. 

 Resultatlistor från tävlingarna ska skrivas ut för klasserna 13 resp. 14 år. 
 Lagen består av separata flick- respektive pojklag från klubbarna och är inte förutbe-

stämda. 
 Vid beräkning av lagtävlingen ska laget bestå av de 3 bästa sammanlagda tiderna efter 

sista åket.  
 Lagtävlingen genomförs i klasserna 13 respektive 14 år . 
 Lagtävlingen genomförs så att en klubb kan ha flera lag. 
 Åkare som bryter i 1:a åket får starta i 2:a åket på sin ordinarie plats vid omvänd start-

nummerordning, men deltar inte i lagtävlingen eller den individuella tävlingen.   
 Super-G skall genomföras enligt regelboken § 615 och vid 2 åk med omvänd startord-

ning i andra åket.. 
  
Slalomkäppar 
Vid landsdelsfinalerna skall träningskäppen användas. 
 
Finaldeltagare 
Alla åkare äger rätt att ställa upp i landsdelsfinalen såvida inte distriktet beslutat att 50%-
regeln skall användas, se sid 6. Föreningen godkänner åkarens deltagande.  
 
Utvärdering 
En utvärdering av tävlingarna skall göras på ett utvärderingsmöte under evenemanget tillsam-
mans med arrangör och distriktsledarna. Arrangören är ansvarig för att mötet hålls och att det 
protokollförs. Utvärderingen skall sändas till Svenska Skidförbundet.  
 

Regler Ungdoms-SM  
 

USM 15 
Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är sla-
lom, storslalom, super-G och störtlopp.  
Klassindelning 
Pojkar och flickor 15 år födda  2008  
 

USM 16 
Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är sla-
lom, storslalom, super-G och störtlopp.  
 Klassindelning 
Pojkar och flickor 16 år födda  2007 
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Ungdoms-SM (15 resp. 16 år)     
  
Regionala USM-tävlingar 
Varje region skall arrangera deltävlingar till USM enligt nedanstående:  
 Minst 2 deltävlingar i slalom, minst 2 deltävlingar i storslalom, minst 1 deltävling i 

störtlopp och minst 1 deltävling i super G. 
 Tävlingarna genomförs gemensamt för klassen 15-16 år  
 Samtliga tävlingar skall genomföras enligt gällande tävlingsregler.  
 Startordning åk 1 fri lottning, åk 2 omvänd startnummerordning 
 
För regionala USM-tävlingar skall alla SDF’s AK utse en ledamot inom respektive AK att 
samordna tävlingar. Samordning skall skötas mellan berörda SDF inom respektive region 
och förutsätter klubbars och SDF’s samverkan inom varje region.  
 
Finaldeltagare 
Alla åkare äger rätt att ställa upp i USM. Föreningen godkänner åkarens deltagande .  
För att få deltaga i fartdisciplinerna på USM skall anmälande klubb ansvara för att åkaren 
har den skidvana som krävs för att kunna deltaga i fartdisciplinerna.  
 
Startordning 
 
Åk 1 
Ingen ranking av något slag får förekomma utan fri lottning skall ske.  
 
Åk 2 
I andra åket startar man med omvänd startordning i andra åket.  
 
Lagtävlingen 
Vid beräkning av lagtävlingen ska laget i respektive klass, separata flick- respektive pojklag  
bestå av de 3 bäst placerade åkarna från samma klubb. Lagets placering avgörs av den sam-
manlagda åktiden för flick- och pojklaget. Vid lika tid för 2 lag avgör bästa placering. En 
klubb kan ha flera lag. Pris till bästa distrikt på hela USM enligt OS medaljliga delas ut. 
 
Träning 
Om träning i tävlingsbacken dagen innan tävling eller officiell störtloppsträning tillåts skall 
den vara öppen för alla deltagare. Om arrangören beslutar att tävlingsbacken skall vara 
stängd dagen innan tävling eller officiell störtloppsträning får ingen träning ske i den. 
Fartträning 
Att man inför varje träningsdag lottar enl § 621 och berörd tävlingstyp (med eller utan ran-
king eller regionvis med pojkar och flickor tillsammans). Vid flera träningsåk samma dag 
skall samma startordning gälla om inte tävlingsjuryn beslutar om omvänd startordning 
Arrangör för USM ansvarar för att stegvis fartträning kan genomföras, om tävlingsjuryn så 
beslutar. 
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Regler för SM, JSM och DM    
 
1.1 Svenska Mästerskap (SM) födda 2006 och tidigare (H 17-, D 17-) 
 Svenska Juniormästerskap (JSM) födda 2002-2006 (H 17-21, D 17-21) 
1.2 SSF/Alpint avgör för varje år vilka som är berättigade till deltagande i de olika  
 mästerskapstävlingarna för damer och herrar. 
 SSF/Alpint förbehåller sig rätten att direktsanktionera åkare till SM och JSM 
         efter särskild prövning. 
1.3 För att få deltaga i fartdisciplinerna på JSM och SM skall anmälande klubb 
 ansvara för att åkaren har den skidvana som krävs för att kunna deltaga i  
 fartdisciplinerna. 
 
3.  Till SM 2023 är följande åkare kvalade:  

Samtliga åkare som är medlem i en till SSF ansluten förening (det krävs också att  
 åkaren har FIS-licens vid FIS-tävling) har rätt att anmäla sig till SM i alla grenar.  
De anmälda åkarna vid anmälningstidens utgång i respektive disciplin får starta med 
hänsyn taget till utländska deltagare enligt punkt 3.1. 
Arrangören äger rätt att delta i samtliga discipliner med en åkare i dam- respektive 
herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan. Vid samevenemang (2 klubbar) 
äger båda arrangörerna rätt att delta i samtliga discipliner med varsin åkare i dam- re-
spektive herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan.  

3.1 Samtliga Antalet åkare får inte överstiga FIS regler (inklusive utländska åkare). 
 
4.  Till JSM 2023 är följande åkare kvalade:  

För att vara startberättigad i storslalom eller slalom ska man vara född 2002-2006. 
De bäst rankade av de anmälda vid anmälningstidens utgång i respektive disciplin får 
starta med hänsyn taget till utländska deltagare enligt punkt 4.2.  
Arrangören äger rätt att delta i samtliga discipliner med en åkare i dam- respektive 
herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan. Vid samevenemang (2 klubbar) 
äger båda arrangörerna rätt att delta i samtliga discipliner med varsin åkare i dam- re-
spektive herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan.  

4.1 Samtliga åkare som är medlem i en till SSF ansluten förening (det krävs också att åka
 ren har FIS-licens vid FIS-tävling) får delta i störtlopp. Super G  och alpin kombination 
 om punkt 1.3 är  uppfylld och att 4.2 efterföljs.  
 Mästerskapstecknen delas endast ut till åkare som är födda 2002-2006 (D-H 17-21).  
 På  JSM kommer bästa U 18-åkare, född 2005-2006, i varje tävling premieras. 
4.2 Antalet åkare får inte överstiga FIS regler (inklusive utländska åkare).  
   
5. Startordning vid SM och JSM  
5.1 SM genomförs som FIS-tävling i samtliga discipliner. 
 Startordning på SM sker efter gällande FIS regler i alla discipliner.  
5.2 JSM genomförs som FIS-tävling i samtliga discipliner.  
 Startordning på JSM sker efter gällande FIS regler i alla discipliner.   
 
6. Lagtävling vid SM, JSM och DM 
6.1 Lagtävling för deltagande klubbar på SM, JSM och DM sker i alla discipliner 
 (slalom, storslalom, alpin kombination, super-G och störtlopp). Lagtävlingen beräknas 
 på den sammanlagda tiden från de 3 bästa åkarna från respektive klubb. En klubb kan 
 ha flera lag. Minst 2 lag måste starta för att kunna beräkna lagtävling.  
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7. Förpliktelser 
7.1 Arrangören är förpliktad att direkt efter att officiella resultatlistan är anslagen delge 
 resultaten för TT, lokal/rikspressen samt resultatrapportera via IdrottOnline. Samtliga 
 officiella SM- resultatlistor i PDF-format/Word-format skall skickas till SSF via e-mail 
 till karin.sundberg@skidor.com. 
7.2 Namnen SM, JSM skall nämnas i alla annonser, affischer, program,  
 inbjudningar och resultatlistor för respektive tävling. Namnen skall även finnas med på 
 ev. andra material, kläder, reklammaterial etc. som tas fram av arrangören och med i 
 aktuella fall rätt logotyp.  
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Regler för Alpine Elite Tour 
 
Startberättigade 
Startberättigade är alla åkare som är kvalificerade att åka FIS-tävlingar. 
 
Poängfördelning 
FIS EC/WC poängfördelningstabell se nedan. 
 
Beräkning 
Till totalsammanställningen räknas alla resultaten av genomförda deltävlingar.  
 
Priser vid deltävlingar 
Arrangör av deltävling i Alpine Elite Toursvarar för framtagning av priser enligt avtal för  
Alpine Elite Tour-arrangörer, minimisumma för prispengar per tävling 5 000 kr. Pr is 
till bästa U18 åkare vid varje deltävling ska delas ut. 
 
Priser Alpine Elite Tour 
Träningsbidraget utgår till respektive klubbar till de 6 bäst placerade herrarna respektive 6 
bäst placerade damerna. Pris till bästa U18 åkare i sammanställningen delas ut. 
Prisceremoni för Alpine Elite Tour hålls efter sista tävlingsdagen. 
  
Poängberäkning 
Arrangören av deltävlingar och final måste direkt efter tävlingens slut resultatrapportera via 
IdrottOnline. Sammanställningen kommer att publiceras på www.skidor.com  
 
Träningsbidrag, Alpine Elite Tour 
SSF/Alpin har beslutat att även i år dela ut träningsbidrag i Alpine Elite Tour 2022-2023 en-
ligt följande belopp. Prissumman är 50 000 kr per klass. Träningsbidraget enligt nedan delas 
ut till de 6 bäst placerade damerna respektive 6 bäst placerade herrarna.  
Träningsbidraget betalas ut till respektive åkares klubb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program för Alpine Elite Tour 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Placering. Prispengar. 
1 15 000 
2 12 500 
3 10 000 
4 6 000 
5 4 000 
6 2 500 

9‐10/12  Funäsdalen  2 x Storslalom FIS   Funäsdalens SLK  

7‐8/1  Sundsvall  2 x Slalom FIS   Sundsvalls SLK  

22‐23/1  Klövsjö  2 x Storslalom FIS  Sollentuna SLK  

22‐23/2  Tärnaby  2 x Storslalom FIS  Tärna IK Fjällvinden  

26‐27/2  Lycksele  2 x Slalom FIS  Lycksele IF 

15‐16/3  Stöten  2 x Storslalom FIS  Malungs SLK 

26/3  Sundsvall  1 x Slalom FIS   Sundsvalls SLK  

12‐13/3  Sunne  2 x Slalom FIS  Sunne AK 
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Poängfördelningstabell Alpine Elite Tour  (lika som EC/WC) 
 
   Placering                  Poäng                                               Placering              Poäng 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 100   16 15 

2 80   17 14 

3 60   18 13 

4 50   19 12 

5 45   20 11 

6 40   21 10 

7 36   22 9 

8 32   23 8 

9 29   24 7 

10 26   25 6 

11 24   26 5 

12 22   27 4 

13 20   28 3 

14 18   29 2 

15 16   30 1 
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Kvalificering för att få åka FIS-tävlingar 
FIS-licenser 
För att få starta i en FIS-tävling samt tillgodoräkna sig FIS-punkter som erhållits ska man ha 
löst FIS-licens samt undertecknat ” Athlete’s Declaration” (åkaravtal) i original. Licensansö-
kan SSFTA/IdrottOnline.  
Mer info publiceras på www.skidor.com.  
Licensen bekräftas endast genom att åkaren med licensnummer och gällande punkter publi-
ceras i nästkommande FIS-lista. Observera att inga licenser eller tidigare erhållna FIS-
punkter normalt bekräftas mellan listorna under säsongen, dock kan man för en avgift på ca 
2000 SEK  (200 CHF) få sina tidigare erhållna FIS-punkter bekräftade även mellan FIS-
listorna. Försäkring ingår inte i FIS-licensen.  
 
Kvalificerade åkare  
Samtliga åkare med FIS-licens födda 2006 eller tidigare får åka men åkare födda 2006 får 
inte delta i FIS-tävlingar (i Sverige eller resten av världen) före 12/11 2022. SSF/ansvariga 
tränare äger alltid rätten att nominera åkare för uppdrag/tävlingar sanktionerade av SSF. Alla 
typer av nomineringar av denna typ måste alltid gå via SSF/Alpint. 
 
Arrangören garanteras att delta med två åkare i dam- respektive herrklass utöver de som re-
dan är kvalificerade att delta via sin ranking. Vid samevenemang (2 klubbar) garanteras båda 
arrangörerna att delta i samtliga discipliner med vardera en åkare i dam- respektive herrklass 
utöver de åkare som är kvalificerade men de har rätt att låta en klubb ställa upp med två 
åkare om de kommer överens om detta. 
 
Deltagande vid FIS-tävlingar i Norden och övriga världen. 
På FIS-tävlingar finns regler för hur många åkare arrangörer måste ta emot från andra länder. 
Danmark, Finland, Island, Norge, och Sverige har gjort en gemensam överenskommelse om 
deltagande vid varandras tävlingar i Norden beträffande liftkort och anmälningsavgifter, se 
sidan 18, vid tävlingar i övriga länder gäller FIS regler. Se bilaga FIS Norden. 
 
För deltagande vid FIS-tävlingar i Norden och övriga världen gäller samma regler som för 
FIS-tävlingar i Sverige.  
 
För att få delta i FIS-tävlingar på södra halvklotet sommaren 2023 skall man inneha giltig 
FIS-licens och vara född 2006 eller tidigare.  
 
Deltagande i farttävlingar i Norden är öppna för alla åkare med aktiv FIS-licens. 
 
På Norska och Finska FIS-tävlingar får Sverige delta med minst: 
Vid dam och herrtävling 30 damer/30 herrar  
Vid mästerskap gäller FIS kvoterna, 10 damer/7 herrar. 
Vid NJR-tävlingar gäller halv FIS-kvot, 5 damer /4 herrar, om inte arrangerande nationsför-
bund kommit överens om full FIS-kvot med Sverige. 
 

Anmälan/avanmälan till FIS-tävlingar  
Anmälan ska göras av eller i samråd med berörd klubb. Anmälaren är ansvarig för att kon-
trollera att de åkare som anmäls har rätten att starta i FIS-tävlingar. Arrangör ansvarar för att 
endast kvalificerade åkare tillåts starta vid FIS-tävlingar. 
Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera tävlingar som går samtidigt, se Tävlingsregler  
Alpint utgåva november 2019 § 107.2 . Om åkare dubbelanmäler sig blir denne avstängd 
från nästa FIS-tävling som arrangeras i Sverige.  
Anmälningar till FIS-tävlingar i Sverige skall göras direkt till arrangör via klubben enligt 
arrangörens inbjudan. Sista anmälningsdag rekommenderas att vara senast 3 dagar före 
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första lagledarmöte (dvs tisdag vid första lagledarmöte på fredag). OBS! Arrangören ska 
fastställa sista tid för anmälan från övriga länder i inbjudan, som tidigast 48 timmar 
före första lagledarmöte och som senast 24 timmar före första lagledarmöte (enligt ICR 
§ 604.4) . Exempel vid lagledarmöte fredag kl 20 är att sista anmälan enligt inbjudan 
ska vara onsdag kl 20. 
 
Anmälningar till FIS-tävlingar i övriga Norden görs till Svenska Skidförbundet, Alpint, via 
IdrottOnline, senast enligt datum för sista anmälan för evenemanget på IdrottOnline. Senare 
inkomna anmälningar hanteras ej. Se sidan 15 för vad som gäller vid deltagande i FIS-
tävlingar i Norden. 
 
Uttagning 
Uttagning sker enligt ranking från gällande FIS-punktlista i berörd disciplin.  
SSF/Alpint förbehåller sig rätten att direktsanktionera åkare till FIS-tävlingar. Ansvarig för 
direktnomineringar är SSF/Alpint. 
 
Vid tävlingar i Sverige där inte alla anmälda får starta ska arrangören snarast möjligt efter 
anmälningstidens utgång för utländska åkare meddela vilka åkare som får starta. Arrangören 
ansvarar även för publicering av reservlistor till de tävlingarna. 
 
Vid internationella tävlingar där inte alla anmälda får starta rankas svenska åkare på FIS-
punkter i berörd disciplin först och efter därefter sker lottning bland de återstående åkarna 
om det krävs för att skilja dem åt. 
 
Till tävlingar i övriga Norden finns uttagna åkare på SSF Tävlingskalender SSFTA. Om det 
finns åkare på reservplats till tävlingarna i Norge och Finland måste de själva kontrollera på 
www.skidor.com om någon av de uttagna åkarna avanmäler sig. Även de som är på reserv-
plats måste avanmäla sig om man inte skall åka. Inbjudan till FIS-tävlingar i Norge och Fin-
land läggs ut på SSF:s hemsida. Logibokning och reseplanering sköts av klubbar/åkare. 
 
Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 350:-/åkare och tävlingsdag på Svenska FIS-tävlingar. Anmälnings-
avgift till tävlingar i Sverige skall betalas till arrangören efter nominering och före tävling, 
eller på annat sätt som anges i inbjudan. Om betalning är gjord via post- eller bankgiro skall 
kvitto uppvisas för arrangören.  
Anmälningsavgiften till tävlingar i övriga Norden betalas på plats enligt överenskommelsen 
mellan de Nordiska länderna, se sidan 18. 
Träningsavgift vid störtlopp betalas till arrangören på plats, 400 NOK - 400 SEK - 40 € 
 
Avanmälan FIS-tävlingar 
För tävlingar i Sverige måste avanmälan ovillkorligen lämnas till arrangören senast vid lag-
ledarmöte för tävling eller officiell träning.  
För tävlingar i övriga Norden skall avanmälan vara hos SSF senast kl 12  3 dagar före första 
tävlingsdagen eller officiell träningsdag. Vid sjukdom meddela till utsedd svensk lagle-
dare före första lagledarmötet. Har avanmälan inte gjorts inom beskriven tid kan en straffav-
gift på 500 kronor tas ut av arrangören/SSF förutom anmälningsavgiften. 
 
Återbetalning av anmälningsavgifter. 
Arrangör är skyldig att återbetala hela anmälningsavgiften om åkare avanmäler sig innan 
lottning till tävling eller officiell träning. Arrangör äger ej rätt att ta betalt för åkare som inte 
finns med på startlistan.  
 
Efteranmälan till internationella tävlingar 
För efteranmälan gäller samma anmälningsavgifter som för övriga anmälda. Inga extra av-
gifter får tas ut. 
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Anmälan, anmälningsavgifter och avanmälan 
nationella, region- och distriktstävlingar (§ 107.7) 
 
Anmälan 
Anmälan till nationella tävlingar skall göras via tävlingskalendern på den egna klubbens 
IdrottOnline-sida, mer information om det finns på www.skidor.com. Anmälningstiden för 
SM, JSM och USM, rekommenderas till 7 dagar före första lagledarmöte. Vid övriga täv-
lingar fastställs anmälningstidens utgång av arrangören, normalt tidigast 3 dagar före första 
lagledarmöte (ex. lagledarmöte 19/12 sista anmälningsdag 16/12, kl 23.59) § 107.5. 
Anmälningsavgifter (högsta tillåtna) OBS! Betalas enl. klubbars annonser/inbjudan 
(och i enlighet med §107.7) 
 
Junior/Senior         
FIS-tävlingar i Sverige (gäller även NJR,JUN)    350:-  
ENL-tävlingar          350:-  
NC, FIS, ENL i Alpine Combined     450:- 
SM (NC)          400:-   
JSM (ENL/NJC/FIS)        350:- 
SM för veteraner         350:- 
Nationella DH, SG och AC       250:-   
Nationella SL och GS        200:-  
Oldboys/Oldgirls         200:-  
Parallelltävlingar* NAT        250:-   
Träningsavgift störtlopp, gäller per trän.dag     150:-  
(När träning ej sker på tävlingsdag) 
Träningsavgift störtlopp, NC,FIS,NJC,ENL,NJR,JUN.   400:-  
(Total träningsavgift oavsett antal dagar) 
I ovanstående anmälningsavgifter ingår avgiftsrapporteringen på 20:-/tävlande (gäller 
ej träning)  
Ungdom 
DH, SG och AC       200:-   
SL och GS       150:- 
Parallelltävlingar*     150:- 
Internationella ungdomstävlingar.   250:-   
Träningsavgift DH, gäller per trän.dag  150:-   (När träning ej sker på tävlingsdag) 
USM finaler      250:-   
LVC finaler för 11-12 år & 13-14 år, SL/GS 200:-   
LVC finaler för 11-12 år & 13-14 år, SG  200:-   
*Med parallelltävling avses kval och final. Om ranking sker genom en annan tävling 
men där alla får åka finalen räknas även det som parallelltävling. Om bara ett begrän-
sat antal får åka finalen via en annan tävling får bara halv startavgift tas ut för paral-
lellfinalen. 
 
Avanmälan nationella och distriktstävlingar 
Avanmälan för nationella och distriktstävlingar skall lämnas till arrangör senast kl 12 dagen 
före tävlingsdag eller officiell träningsdag. 
Arrangör skall betala tillbaka anmälningsavgiften om åkare avanmäler sig enligt punkten 
ovan. 
Efteranmälan till nationella, regionala och distriktstävlingar 
Om extra avgifter tas ut vid efteranmälan skall det kungöras i inbjudan och från och med vil-
ket datum det gäller dock ej tidigare än 2 dagar före första officiella tränings- eller tävlings-
dag. . Högre avgift än 50% av anmälningsavgiften får ej tas ut.  
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Resultatrapportering  
FIS och nationella tävlingar (som nationella tävlingar räknas alla som sanktion-
erats av SSF eller SDF oavstt geografisk begränsning) 
 
Endast av SSF/Alpint auktoriserade dataprogram för resultatrapportering får användas. 
Dessa dataprogram innehåller gällande regler, datafilformat och specifikation/mall för start- 
och resultatlistor. För närvarande är bara SSF Timing auktoriserat. Programmet  finns på 
www.skidor.com på sidan ”SSF Timing”. 
 
 Om disciplin ändras måste arrangören meddela till  SSF. 
 Resultat ska direkt efter tävlingen rapporteras via IdrottOnline. OBS! Nationella  

tävlingar för ungdomar samt oldboys/oldgirls skall också resultatrapporteras via  
IdrottOnline. 

 Vid mästerskap är arrangören förpliktad att direkt efter att officiella resultatlistan är 
anslagen delge resultaten för TT, lokal/rikspressen samt resultatrapportera via  
IdrottOnline. Samtliga officiella SM-resultatlistor i PDF-format skall skickas till SSF 
via e-mail till karin.sundberg@skidor.com. 

 

Avgiftsrapportering 
Tävlingsavgift § 110.2 
Vid junior/senior/veteran tävlingar skall avgiftsrapportering göras senast en vecka efter varje 
genomfört evenemang. Underlag för avgiftsrapporteringen tas fram via klubbens egna  
IdrottOnlinesida, se instruktioner på www.skidor.com.  (Alpint / Tävlingar / För arrangörer) 
OBS! Viktigt att ni anger  ID-numret för tävlingen vid betalningen. Avgiftsrapportering 
innebär att 20:- av startavgiften skall betalas in och rapporteras till SSF, som sedan betalar ut 
dessa pengar till respektive distrikt som åkarna kommer ifrån. 
 

Instruktioner för arrangörer 
FIS Sverige  
Startavgiften är 350 kr för svenska åkare som åker svenska FIS-tävlingar.  
Regler för vilka som får åka FIS finns att läsa på sidan 17. Arrangören garanteras dock att 
delta med 2 åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalificerade enligt 
ovan. Vid samevenemang (2 klubbar) garanteras båda arrangörerna att delta i samtliga disci-
pliner med vardera en åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalificerade 
men de har rätt att låta en klubb ställa upp med två åkare om de kommer överens om detta 
enligt sidan 14. 
Svensk officiell trupp 
För svensk officiell trupp gäller att anmälan ska komma från Svenska Skidförbundet genom 
ansvarig landslagstränare eller alpina kontoret. Anmälan ska vara arrangören tillhanda innan 
officiell anmälningstid gått ut. Kostnader för resa, kost och logi för officiell trupp är Svenska 
Skidförbundets ansvar.  
Kvällstävlingar FIS,NC,NJC,NJR,ENL 
Skall vara klara senast kl. 21.00 inkl. prisutdelning. Preliminärt tidsprogram ska skickas till 
SSF.  
Regler för liftkort och startavgifter för utländska åkare: 
 Utländska åkare inom skall betala anmälningsavgift på 20€ - 200 NOK—200 SEK per 

tävling. 
 Utländska åkare och ledare ska betala liftkort till samma pris som svenska åkare.   
 Utländska åkare (Danmark, Finland, Island och Norge) skall betala träningsavgift vid 

störtlopp, 400 NOK - 400 SEK - 40 €. 
Motsvarande överenskommelse gäller svenska åkare och ledare i Danmark, Finland, Island 
och Norge. 
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En nordisk överenskommelse av kvoten vid FIS-tävlingar i norden är följande: 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har rätt att ställa upp med 30 damer respektive 
30 herrar i tävlingar som arrangeras av något av de andra nordiska länderna.  
 
För övriga länder gäller FIS ordinarie kvotregler. 
Vid NJR-tävlingar gäller halv FIS-kvot om inte arrangerande nationsförbund kommit överens 
om full FIS-kvot med Sverige. 
 
Vid mästerskap gäller FIS kvoterna om inte annat överenskommits mellan arrangör och 
berört skidförbund. Se bifogade överenskommelse FIS Norden.  
 
En överenskommelse för regler angående kostnader för nordiska TD vid nordiska FIS-
tävlingar har gjorts mellan de nordiska länderna. Se bifogad överenskommelse TD Nor-
den. 
 
FIS-Kvoter Nordiska länder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nation FIS-kvot damer   Nation FIS-kvot herrar 

Danmark 4 st   Danmark 6 st 

Finland 6 st   Finland 6 st 

Island 4 st   Island 4 st 

Norge 10 st   Norge 10 st 

Sverige 10 st  Sverige 7 st 
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Regler/rekommendationer utrustning 
FIS utrustningsregler gäller för samtliga klasser som omnämns i FIS aktuella utrustningsreg-
ler. Fartdräkter och märkning av hjälm, se nedan, undantas i Sverige från FIS utrustningsreg-
ler för ungdomar. För skidans midja i SG/GS  finns tolerans på +3 mm.  
Fullständiga regler, Specifications for Competition Equipment Edition 2022/2023 finns att 
ladda ner via denna länk: 
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1626643434/fis-prod/assets/
Specifications_for_Alpine_Competition_Equipment_19.07.21.pdf 
 
OBS! För deltagande i internationella tävlingar gäller alltid FIS aktuella utrustningsregler. 
Gäller Ingemar trofén och andra internationella ungdomstävlingar.  
 

Skidhjälmar 
 
Godkända skidhjälmar skall användas i samtliga discipliner. Godkänd skidhjälm är enligt 
FIS utrustningsregler 2012-2013,  
se https://www.skidor.com/Grenar/Alpint/tavling/Regleralpint/ 
 
Skidhjälmar enligt ovan skall användas vid alla tävlingar för samtliga klasser.  
 

Regler/rekommendationer käppar 
 Rekommenderar att använda käppar enl tabellen nedan (nationella tävlingar).  
 Regel  för att använda käppar enl nedan på USM/JSM/SM. 
 Regel  för att använda kortkäpp i slalom för U10.  
 Regel för att använda träningskäpp på LVC:s Regionfinal 11-12 år. 
 Regel för att använda träningskäpp på LVC:s Landsdelsfinal 13-14 år. 
 Vid FIS-tävling skall FIS-godkända käppar användas. 
 

 
 

Handlingsplan sjukvård 
Svenska Skidförbundet rekommenderar att alla föreningar har en aktuell handlingsplan för 
sjukvård i samband med träning och tävling. Handlingsplanen bör redovisas vid upptakts-
träffar och även anslås i klubbstuga eller liknande. Handlingsplanen bör redovisas på lagle-
darmöten i samband med tävling. Information angående coronapandemin finns här: 
https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2022/
informationangaendecoronaviruset/  
 

Ersättningsnivåer 
Svenska Skidförbundet rekommenderar följande ersättningsnivåer för nationell TD: 
Milersättning vid resa med egen bil 18.50 kr per mil. 
Traktamente hel dag 260 kr 
Traktamente halv dag eller natt 130 kr 
Avdrag för kostförmåner , Frukost 52 kr, Lunch eller Middag 84 kr, Helt fri kost  234 kr 

 
 

Typ Rör diameter Höjd Klass 

Mjuk kortkäpp 25-35 mm Ca: 65 cm ovanför snön 0-12 år 

Träningskäpp 25-28 mm 180 cm ovanför snön 11-12, 13-14, 15-16 
och junior 

Tävlingskäpp 27-32 mm 180 cm ovanför snön 15-16, junior och 
senior 

Störtloppskäpp 25-35 mm 180 cm ovanför snön 15-16, junior och 
senior 
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ORGANISATIONS-PM 
 
Tävlingsperiod 
Alpina skidtävlingar för juniorer, seniorer och veteraner får arrangeras från och med andra  
helgen i november till och med första helgen i maj. För barn och ungdom gäller det från och 
med 1 januari till och med första helgen i maj. 
 
Tävlingsansökan 
Ansökan om att få arrangera alpina skidtävlingar ska vara respektive SDF och SSF tillhanda 
enligt följande datum: 

 
 
”Ansökan” IdrottOnline 
Generellt gäller att ingen ansökan görs på IdrottOnline förrän arrangören fått ett godkän-
nande att arrangera tävlingen av SDF eller SSF, beroende på typ av tävling. 
För ansökan om SM-, JSM-, USM- och Veteran-SM-tävlingar samt FIS-tävlingar ska sär-
skilda ansökningsblanketter användas. Ansökan ska vara SSF tillhanda senast 31/1.   Dessa 
rekvireras från SSF eller hämtas från SSF:s alpina hemsida (Tävling/För arrangörer). Skick-
as till SSF med kopia till resp.SDF. 
Om arrangör vill arrangera tävling utanför det egna distriktet ska även det distrikt där täv-
lingen ska hållas sanktionera tävlingen. 
 
Sanktionsavgiften för alpina tävlingar är följande: 
Nationella endagstävlingar 400:- (erläggs i samband med ansökan till resp.SDF) 
Nationella flerdagarstävlingar 600:- (erläggs i samband med ansökan till resp.SDF) 
 
Ansökningsavgift från FIS (faktureras av SSF till resp klubb under hösten) 
FIS-evenemang (en- eller flerdagarstävling)    250.-CHF  
ENL- och CHI- evenemang (en- eller flerdagarstävling) 100.-CHF     
 
Publiceras 
Alla mästerskaps-, FIS-, nationella-, landsdels-, regionala och distriktstävlingar ska  
publiceras på SSFTA/IdrottOnline.  
 
Inbjudan till tävling 
Inbjudan för tävlingarna ska finnas klart senast 3 veckor före tävling. 
Annonsering skall ske i IdrottOnlines tävlingskalender i god tid före tävlingen.  
Inbjudan skall sändas på engelska och svenska till TD och SSF. SSF ansvarar för att FIS 
samt de Nordiska Nationsförbunden som är anslutna till FIS får inbjudan.   

Tävlingstyp Ansökan senast 
till SDF 

Ansökan senast 
till SSF 

Inlagt i 
IdrottOnline 

FIS-tävlingar  31 januari (1 år före) 1 september 

SM, JSM, USM, Veteran-SM  31 januari (1 år före) 1 september 

Lilla Världscup-final  1 september 1 oktober 

Övriga nationella tävlingar, 
USM-tävling och LVC-tävling 

 Enl resp SDF   1 oktober 

Övriga tävlingar Enl resp SDF   1 oktober 
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SSF Poängtabell 

Placering  Poäng    Placering  Poäng 

1 100   26 25 

2 80   27 24 

3 70   28 23 

4 60   29 22 

5 55   30 21 

6 50   31 20 

7 48   32 19 

8 46   33 18 

9 44   34 17 

10 42   35 16 

11 40   36 15 

12 39   37 14 

13 38   38 13 

14 37   39 12 

15 36   40 11 

16 35   41 10 

17 34   42 9 

18 33   43 8 

19 32   44 7 

20 31   45 6 

21 30   46 5 

22 29   47 4 

23 28   48 3 

24 27   49 2 

25 26   50 1 
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Parallellstege 
32 åkare 



 

Svenska Skidförbundet 

Årevägen 180, 837 52 ÅRE 
Telefon: +46 (0)10-708 69 00 
Webb: www.skidor.com 
 

FIS NORDEN 2022-2023    

AGREEMENT FOR QUOTAS, ENTRY DEADLINES, ENTRY 
FEES AND LIFT TICKETS BETWEEN THE NORDIC 
COUNTRIES 

1. FIS RACE FOR BOTH GENDER, MALE OR FEMALE  
 

 MEN WOMEN 

DAN 30 30 
FIN 30 30 
ISL 30 30 
NOR 30 30 
SWE 30 30 

If the organizing nation decides so, the Country Groups quotas can be used. 
Quotas according to Basic Quota for the Organising Ski Association (7.1.6 Rules of the 
FIS Points), Exception (7.1.6.1 Rules of the FIS Points) and Country Groups (7.1.7 Rules 
of the FIS Points). 
If the Organisation Committee decides so, it is possible to fill up the Ladies race to 140 
racers according to Quota Rule for Women (7.2 Rules of the FIS Points). 
 
Entry Deadline: The Organiser must determine the final date of entry  between 48 h and 
24 h  before the first Team Captains´ Meeting according to 604.4.1  
604.4.1 The Organiser must determine the final date of entry (art. 213.8) between 48 h 
and 24 h (art. 215.1) before the first Team Captains´ Meeting. 
215.1 All entries must be sent so that the Organising Committee receives them before the 
final date of entry. The organisers must have a final and complete list not later than 24 
hours before the first draw. 

2. NATIONAL CHAMPIONSHIPS 

 MEN  WOMEN 
DEN FIS-quota (6)  FIS-quota (4) 
FIN FIS-quota (6)  FIS-quota (6) 
ISL FIS-quota (4)  FIS-quota (4) 
NOR FIS-quota (10) FIS-quota (10) 
SWE FIS-quota (7)   FIS-quota (10) 

 

If the Organisation Committee decides so it is possible to use  point 1. quotas.  
International Participation in National Championships (NC and NJC) (Rules of the FIS 
Points 7.5)  



Sida 2 (3) 

  

 

National Ski Associations wishing to enter their competitors in the National 
Championships of another country should apply directly to the associations involved at 
the latest one week before the beginning of the competitions/training. (Rules of the FIS 
Points 7.5.2) 

3. NATIONAL JUNIOR RACE  

 MEN WOMEN 

DAN 3 2 
FIN 3 3 
ISL 2 2 
NOR 5 5 
SWE 4 5 

Quotas according to National Junior Race (NJR) (7.6.4 Rules of the FIS Points). 
FIS-quota can be used if organising National Associations agrees on that. 

4. ENTRY FEES AND LIFT TICKETS 

BETWEEN NORDIC COUNTRIES AGREEMENT IS: 

 ALL NORDIC RACERS* WILL HAVE TO PAY ENTRY FEES 20 € - 200 NOK – 
200 SEK PER RACE BEFORE THEY ARE ALLOWED TO START. 

 ALL NORDIC RACERS* AND OFFICIALS WILL HAVE TO PAY LIFT TICKETS 
AND IT IS NOT INCLUDED IN THE ENTRY FEES. 

 ALL RACERS, NORDIC OR OUTSIDE THE NORDIC COUNTRIES, MUST PAY 
A TRAINING FEE FOR PARTICIPATING IN OFFICIAL DOWNHILL TRAINING 
BEFORE THEY ARE ALLOWED TO START. THE FEE WILL BE DECIDED BY 
THE SWEDISH AND NORWEGIAN SKI ASSOCATIONS TOGETHER IN THE 
AUTUMN EVERY YEAR. 
TRAINING FEE FOR DOWNHILL IN FIN, NOR AND SWE 2022-2023 
40 € – 400 NOK – 400 SEK  

 ALL RACERS OUTSIDE THE NORDIC COUNTRIES WILL HAVE TO PAY 
ENTRY FEES 20 € - 200 NOK – 200 SEK PER RACE BEFORE THEY ARE 
ALLOWED TO START 

 ALL RACERS AND OFFICIALS OUTSIDE THE NORDIC COUNTRIES MUST 
PAY LIFT TICKETS AND IT IS NOT INCLUDED IN THE ENTRY FEES. 

. 
* THESE RULES DOES NOT APPLY TO RACERS OR COACHES FROM THE 
ORGANIZING NSA. IT IS UP TO THE ORGANIZING NSA TO DECIDE THE RULES 
REGARDING ENTRY FEES AND LIFT TICKETS FOR THEIR RACERS AND 
OFFICIALS. 

5. CONFIRMATION OF ENTRIES (ICR art. 215 Entries, art, 217 Draw) 

All racers must be represented at the Team Captain’s meeting. Racers that are not 
represented at the Team Captain’s meeting can be removed from the board before the 
draw and thereby not allowed to start. Racers that are DNS on the first race will be 
removed from the board before the draw of the forthcoming races if there is no 
information stating otherwise. 
217.2 The competitors entered by a National Ski Association will only be drawn if 
provided written entries have been received by the organiser before the closing date.  
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217.3 If a competitor is not represented at the draw by a team captain or trainer, he will 
only be drawn if it is confirmed by telephone, telegram, e-mail or telefax by the beginning 
of the meeting that the competitors who are entered will participate. 

217.4 Competitors who have been drawn and are not present during the competition must 
be named by the TD in his report, indicating if possible the reasons for absence.  

 

6. YOUTH INTERNATIONAL ALPINE COMPETITIONS 
This agreement does not apply to Youth International Alpine Competitions which is 
regulated in the International Ski Competition Rules (ICR). 
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