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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.

(§ 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, ÄJSM, YJSM och USM, rekommenderas till 7 dagar före första lagledarmöte. Vid öv-
riga tävlingar 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) 350:-
ENL-tävlingar 350:-
SM 400:-
ÄJSM, YJSM (ENL/NAT/FIS) 350:-
SM för veteraner 350:-
Nationella DH, SG och AC 250:-
Nationella SL och GS 200:-
Oldboys/Oldgirls 200:-
Parallelltävlingar NAT/FIS 250:-
Träningsavgift störtlopp, gäller per trän.dag 150:-(När träning ej sker på tävlingsdag)
Träningsavgift störtlopp, FIS och ENL tävl. 400:-(Total träningsavgift oavsett antal dagar)

Vid alpin kombination i samband med en annan tävling (störtlopp, super G) får halv startav-
gift tas ut för alpina kombinationen.

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:-
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Vid alpin kombination i samband med en annan tävling (störtlopp, super G) får halv startav-
gift tas ut för alpina kombinationen.
Dispens skall sökas hos SSF/Alpint vid önskemål av högre startavgift.
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 punk-

ten 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. Högre avgift än 50% av anmälningsavgiften får ej tas ut.

FIS / Nationell / Distriktstävling

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.

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 inne-
bär att 20:- av startavgiften skall betalas in och rapporteras till SSF, som sedan betalar ut
dessa pengar till respektive distrikt som åkarna kommer ifrån.

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 16. 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 16.


