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Reglemente för anmälan och 
avanmälan till längd- och 
rullskidtävlingar 

Beslutad av SSF TD- och regelgrupp längd 2015-10-01 
 
Samtliga paragrafer utom 1.7.5.1, 1.7.7 och 1.7.8 är citerade från 
SSFs Tävlingsregeler allmänna bestämmelser utgåva 2014. 

 
§1 Anmälan till tävling 
 

1.1 Anmälan 
 
1.1.1 Anmälan till deltagande i tävling sker via IdrottOnline av 

den tävlandes förening eller den tävlande själv. 
 
1.2 Tävlande får icke anmälas till mer än en tävlingsplats och 

klass på samma dag om det inte är möjligt att delta i 
samtliga tävlingar med hänsyn tagen till avstånd och 
starttider. Brott mot denna regel bestraffas med skriftlig 
varning av TD. 

 
1.3 Anmälan skall innehålla den anmäldes FIS-kod (vid FIS-

tävlingar), för- och efternamn, klass, förening, samt 
vilken tävling som avses. 

 
1.4 Arrangör äger rätt att begränsa startfälten om 

förhållandena så kräver, vid t.ex. inbjudnings-, 
elljustävlingar samt tävlingar med gemensam start. 
Begränsningen skall beskrivas i inbjudan. 

 
1.5 Anmälan till av FIS:s sanktionerade internationella 

tävlingar i utlandet insändes till SSF, som sänder 
anmälan till tävlingsarrangören. Vid internationella 
tävlingar i Norden görs anmälan via IdrottOnline. 

 
1.6 Vid anmälan till av FIS, SSF och SDF sanktionerade 

tävlingar godkänner deltagaren att dennes namn, 
födelseår, föreningstillhörighet och resultat publiceras på 
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Internet. Uppgifterna behandlas enligt PuL samt FIS:s 
och RF:s Internetpolicyer. 

 
1.7 Anmälningsavgifter 

Anmälningsavgiften skall betalas till arrangören före 
tävlingen eller på annat sätt som anges i inbjudan. 
Förbud mot förskottsbetalning får ej förekomma.  

 
1.7.1 Anmälningsavgifter till SM-, JSM-, USM- och RM-

tävlingar, landsdels- och riksfinaler för 
ungdomspropagandatävlingar, cuper av rikskaraktär 
samt OS och VM-tester fastställs av SSF. Aktuella 
anmälningsavgifter finns på SSF:s webbplats, 
www.skidor.com/langdakning  

 
1.7.2 Anmälningsavgifter till DM-, JDM- och UDM-tävlingar 

fastställs av respektive SDF, men får ej överstiga SSF:s 
regler för aktuella anmälningsavgifter. 

 
1.7.3 Anmälningsavgifter till GM, SvM och NoM fastställs av 

berörda distrikt gemensamt, men får ej överstiga SSF:s 
regler för aktuella anmälningsavgifter. 

 
1.7.4 Anmälningsavgift till övriga tävlingar fastställs av 

arrangören, men får ej överstiga SSF:s regler för aktuella 
anmälningsavgifter. 

 
1.7.5 Arrangören är skyldig att återbetala 50 % av 

anmälningsavgiften, då arrangör måste inställa tävlingen. 
Beträffande återbetalning av anmälningsavgifter för 
tävlingar med mer än 3 000 deltagare samt svenska 
mästerskapstävlingar kan efter särskild framställan 
annan överenskommelse träffas med SSF. För GM, SvM 
och NoM kan överenskommelse träffas med berörda 
distrikt gemensamt och för övriga mästerskapstävlingar 
med SDF. 

 
1.7.5.1 Om arrangör tvingas flytta sin tävling till reservdatum, 

och detta datum angetts i inbjudan, så skall mottagna 
anmälningar vara kvar. Nytt sista anmälningsdatum skall 
utlysas och de som avanmäler sig före detta datum får 
sin anmälningsavgift återbetald. Ställs tävlingen in på 
reservdatumet gäller 1.7.5. 

 

http://www.skidor.com/langdakning
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1.7.6 Tillstånd om uttag av extra anmälningsavgift i samband 
med flyttning av tävling (se § 109, SSF Tävlingsregler 
allmänna bestämmelser) skall inhämtas från den 
organisation, som sanktionerat tävlingen ifråga. Sådan 
extra anmälningsavgift skall aviseras i god tid före 
tävlingen. 

 
1.7.6.1 Arrangör är skyldig att återbetala hela 

anmälningsavgiften till åkare som lämnar återbud enligt 
de bestämmelser om återbetalning av 
anmälningsavgifter som publiceras på SSF:s webbplats, 
www.skidor.com/langdakning. 

 
1.7.6.2 Har avanmälan inte gjorts inom beskriven tid enligt 

1.7.6.1 har arrangören rätt att ta ut anmälningsavgiften. 
 
1.7.6.3 Anmälande förening ansvarar alltid för att 

anmälningsavgiften betalas även då åkare anmäler sig 
själv. 

 
1.7.7 Arrangör skall i tävlingskalendern och i inbjudan till 

tävlingen ange sista datum för anmälan och 
efteranmälan. Fram till det datumet/datumen har en aktiv 
rätt att avanmäla sig och få hela anmälningsavgiften (om 
den är förskottsbetald) återbetald. Vid återbetalning 
åligger det en den aktive eller den klubb den aktive 
representerar att kontakta arrangören och på lämpligt 
sätt avgöra hur återbetalning ska genomföras. 

 
1.7.8 Om arrangör fakturerar deltagande klubbar 

anmälningsavgiften får en faktureringsavgift om maximalt 
50 kr tas ut per faktura. Faktureringsavgift får ej tas ut 
om enskild åkare faktureras anmälningsavgiften. 

http://www.skidor.com/langdakning

