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SSF´S REKOMMENDATIONER GÄLLANDE 
TEKNIKZONER VID TÄVLINGAR I KLASSISK 
TEKNIK FÖR BARN OCH UNGDOMAR 

Bakgrund 

Sedan säsongen 2015/2016 så finns möjligheten att organisera så kallade 

”teknikzoner” vid tävlingar i klassisk teknik. I denna zon beslutar tävlingsjuryn 

vilka eller vilken åkteknik som endast är tillåten, överträdelser mot tillåten 

teknik inom zonen ska behandlas av tävlingsjuryn enligt det beslutsschema som 

FIS uppmanar att allt juryarbete inom längdåkningen ska utgå ifrån. 

Regeln om teknikzoner infördes som ett ”paket” tillsammans med 

begränsningen av stavlängden om 83 % av åkarens längd som ett led att rädda 

den klassiska tekniken som under 2015/2016 var på väg att styrkas som 

tävlingsform. 

Möjligheten att använda teknikzoner har de senaste säsongerna nyttjats relativt 

flitigt både internationellt och nationellt. Bland annat har SSF beslutat att alla 

tävlingar i klassisk teknik ingående i Scandic Cup för juniorer och Volkswagen 

Cup för seniorer ska ha teknikzoner. 

Från FIS har budskapet varit tydligt sedan regeln infördes, prova att organisera 

zoner på alla nivåer av tävlingar och återkom med feedback hur det fungerar. 

I Norge han man anammat detta och mer eller mindre alla tävlingar i klassisk 

teknik har numera teknikzoner. Studiebesök från SSF i Norge och dialog med 

Norska Skidförbundet har bekräftat att detta fungerar mycket väl och att den 

klassiska tekniken fått ett uppsving som tävlingsform. 
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Svenska Skidförbundet (SSF) ställer sig, som medlem av FIS, bakom de 

regeluppdateringar som görs för samtliga grenar inom FIS. I de svenska 

översättningar av regelverken, som görs årligen, kan dock SSF skriva in svenska 

tillägg som förtydligar eller anpassar regeln till nationella förhållanden. Detta 

beroende på att det internationella regelverket är skrivet för tävlingar för 

seniorer och juniorer på den allra högsta nivån. Ambitionen är dock att ha så få 

svenska tillägg som möjligt då tävlingar på alla nivåer i grunden ska arrangeras 

på samma villkor. Detta innebär att majoriteten av reglerna i det internationella 

regelverket gäller även på nationella tävlingar och för alla åldersnivåer. 

Däremot är det mycket viktigt att följande gäller i alla situationer gällande 

regeltolkning: ”Använd sunt förnuft och omdöme vid studier av reglerna och 

anpassa reglerna till rådande förhållanden.” (s. 2, SSFs tävlingsregler 

längdåkning, version november 2017)  

Dessutom ska paragraf 352.1.1 tas i beaktande: 

352.1.1  Vid brott mot reglerna ska juryn sammanträda och besluta om 

lämplig sanktion med beaktande av följande: 

- specifika omständigheter 

- vinst eller fördel för den anklagade (se ICR art. 223.3.3) 

- den negativa följden för andra tävlande 

- påverkan på slutresultatet eller heatresultat (sprintheat eller 

spurtpriser) 

- den tävlandes argumentation (se ICR art 224.7)  

- tävlingens nivå  

- ålder och erfarenhet för de tävlande 

- riktlinjerna för juryarbete, finns publicerad på FIS webbplats. 

Sv. tillägg FIS riktlinjer för juryarbete finns översatt i bilaga 9. 

(s. 106, SSFs tävlingsregler längdåkning, version november 2017) 

Ett ”missförstånd” som verkar råda i skidsverige är att teknikzoner är något som 

bara berör tävlingar på junior-, seniornivå. Dock är själva regeln om teknikzoner 

skriven helt utan svenska tillägg, vilket innebär att den är fullt tillåten att 

använda på alla nivåer av tävlingar: 
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310.2 Definition av teknikerna 

310.2.1  Tävlingsjuryn kan förbjuda eller förstärka användandet av 

särskilda åktekniker inom markerade delar av banan. Alla 

överträdelser inom markerade delar kommer att rapporteras till 

juryn. 

(s. 57, SSFs tävlingsregler längdåkning, version november 2017) 

SSFs rekommendationer gällande teknikzoner för barn och ungdomar 

SSF har inget att invända mot att teknikzoner organiseras på alla nivåer av 

tävlingar i klassisk teknik. Dock skall arrangören vara medveten om att det 

krävs en del arbete för att organisera en teknikzon (val av backe och markering 

av den samma, personal med videoutrustning som kontrollerar zonen och ett 

system för att överföra videos/bilder till juryn). 

Att ha sedvanliga teknikkontroller är också ett bra sätt att kontrollera den 

klassiska tekniken om man inte har teknikzoner och något som SSFs uppmanar 

arrangörer att organisera, se paragraf 302.3.6 i den svenska regelboken. 

Väljer en arrangör att organisera teknikzoner så har SSFs längdråd med 

underlag från TD- och regelgruppen för längdåkning, arbetsgruppen för barn- 

och ungdom inom längdåkning samt berörda tjänstemän på förbundskansliet i 

största samråd, och i enlighet med paragraf 352.1.1, beslutat att följande matris 

gällande sanktioner vid brott mot den klassiska tekniken i en teknikzon: 
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Åkarens 

ålder 

Sanktion vid felaktig 

klassisk teknik i en 

teknikzon 

0-8 år Detta är inte officiell 

tävlingsklass, 

teknikzoner för denna 

kategori FÅR EJ 

organiseras. 

9 – 12 år Utbildning & 

upplysning. Samtal 

genomförs med berörd 

åkare OCH ledare. 

13 – 16 år Tidstillägg på den 

slutgiltiga tävlingstiden 

med 30 sekunder. 

17 – 20 år Tävlingsjuryn agerar 

enligt FIS riktlinjer för 

juryarbete, men 352.1.1 

skall beaktas. 

21– Tävlingsjuryn agerar 

enligt FIS riktlinjer för 

juryarbete och 352.1.1  

Långlopp Tävlingsjuryn agerar 

enligt FIS riktlinjer för 

juryarbete och 352.1.1 

 

 

Dessa riktlinjer är beslutade av Svenska Skidförbundets längdråd 2018-10-03 

efter underlag från längdskidornas TD- och regelgrupp, Barn- och 

ungdomsgrupp samt berörda tjänstemän på förbundskansliet. 

 


