
Information till tävlingsarrangörer i Norrbotten 
 

 

Tävlingsansökan 

 

Tidsplan 

30 april Ansökningar för distrikts, nationella och nordiska tävlingar inlagda i IdrottOnline. 

För att tävlingsansökan ska vara komplett ska följande kriterier vara uppfyllda: 

A.Avsluta säsongens tävlingar i SSF-TA 

  i.Resultat uppladdade 

  ii.Avgiftsrapportering klar 

  iii.20-kronan betald 

B.Lägg in tävlingsansökan i SSF-TA 

C.Betala sanktionsavgift(er) för tävling(ar)  

D.Lägg in klasser och sträckor – kom ihåg de öppna klasserna!! 

E.Lägg in länk till tävlingsinbjudan 

 

Juni Tävlingarna har diskuterats på Skidtinget och en preliminär tävlingskalender finns för 
Norrbotten. 

Augusti/September Nationellt tävlingsprogram fastställs. 

Oktober Norrbottens tävlingskalender fastställs. 

Inmatning av ansökan Vid ansökan föreslår vi att ni gör på detta sätt: 

Gå in på IdrottOnline 

Logga in 

Välj SSF-TA sedan Evenemang 

Lägg till nytt evenemang 

Fyll i första sidan fullständigt. I rutan Anmärkning kan ni fylla i, t:ex om ni vill att tävlingen ska gå i (F) 
eller (K) stil. 

Fyll därefter i sidan 2 som gäller kontaktpersoner, mm. Kom ihåg att fylla i info om klasser och 
sträckor samt lägga in länk till tävlingsinbjudan. Kom ihåg de öppna klasserna!! 

Välj därefter Slutför på sid 3. 



När er förening betalat sanktionsavgift och tidigare tävlingsavgifter, godkänner NSF er tävling, och 
flyttar eventuellt tävlingen till ett nytt datum om det behövs vid samordningen med övriga tävlingar. 

När tävlingen sedan är godkänd av NSF, och ligger på IdrottOnline, så kan ni göra tillägg och 
ändringar till dess att ni öppnar tävlingen för anmälan. 

När ni öppnar för anmälan är tävlingen låst för de flesta ändringar. 

 

Sanktionsavgift 

Sanktionsavgiften för tävlingar är följande. Avgiften betalas i samband med tävlingsansökan till 
Norrbottens Skidförbund, bankgiro XXXXXXXX. 

 

Distriktstävlingar, per dag 250 kr 

Nationella och nordiska endagstävlingar 400 kr 

Nationella och nordiska flerdagstävlingar 600 kr 

Förändring av och flytt av godkänd tävling 

Kontakta Jakob Lindehag jakoblindehag@live.se som ansvarar för SSF-TA om ni behöver göra 
ändringar i eller flytta en godkänd tävling under pågående säsong. 

 

Tävlingsansökan nationella- och FIS-tävlingar 

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/tavling/tavlingsansokan/ 

 

 

 

 

 

Anmälningsavgifter 

Anmälningsavgifter 

Distriktstävling/mästerskap 

  Individuellt  Stafett (2-4 sträckor) 

Ungdom   100 kr   150 kr  

Juniorer   120 kr   180 kr 

Senior   150 kr   250 kr 

 



Tävlingsregler, längd 

Eftersom regelboken är en direkt översättning av en regelbok som i grunden är skriven för 
internationella tävlingar på högsta nivå, d v s för seniorer och juniorer, måste man vara medveten om 
att dessa regler många gånger inte är helt eller delvis relevanta vid till exempel en ungdoms- eller 
distriktstävling. Använd sunt förnuft och omdöme vid studier av reglerna och anpassa reglerna till 
rådande förhållanden. 

https://www.skidor.com/globalassets/langdakning/dokument/tavlingarrangemang/regler/2020/tavli
ngsregler-langdakning-2020.pdf 

För mindre tävlingar finns Svenska Skidförbundets rekommendationer för enkla längdskidtävlingar 
att tillgå på: 

https://www.skidor.com/Grenar/Langdakning/Barnungdom/Tavlingar/Tipsochrad/ 

 

 

 

 

 

Priser och prisutdelning 

Barn och ungdomar är olika, det som upplevs som en häftig och inspirerande upplevelse för en 
individ, är jobbigt och utsatt för en annan. Utifrån det uppmanar vi våra föreningar att erbjuda olika 
upplägg av prisutdelningar. I länken nedan finns olika exempel på hur prisutdelningar kan 
genomföras. 

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/barnungdom/tavlingar/tipsochrad/Priserochprisutdeln
ing/ 

 

 

 

 

Resultatlistor 

För längdskidor gäller endast prova på klass upp till och med åtta år. Det innebär att ingen tidtagning 
eller masstart då är tillåten. En uppmaning från SSF är att samtliga arrangörer och speakers tänker på 
att lyfta deltagarna, berömma insatsen och prestationen utan alltför stort fokus på resultat. Sträva 
efter en glädjefylld atmosfär med musik när det passar.Tänk gärna på var resultatlistor sätts upp, 
behöver inte vara där alla barn och ungdomar passerar. 

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/barnungdom/tavlingar/tipsochrad/Priserochprisutdeln
ing/ 



Resultatrapportering 

 

Resultat åtkomligt via tävlingskalendern 

SSF TA modulen i IdrottOnline har en funktion för att göra resultaten tillgängliga via 
tävlingskalendern. Funktionen använder en resultatfil från SFF Timing som indata. 
Resultatinläsningen underlättar rapporteringen till SSF, se nedan. 

Tävlingsrapport och tävlingsavgift 

Tävlingsavgift för juniorer och seniorer administreras av SSF. Redovisningen till SSF sker via SSF-TA-
modulen som ingår i arrangerande klubbs IdrottOnline-sidor. Tävlingsavgiften 20:- kr baseras på 
antalet anmälda, även egna tävlande i det egna arrangemanget skall medräknas. Redovisningen 
underlättas om man tidigare har läst in resultatfil från SSFTiming, se ovan. Rapporteringsfunktionen i 
IdrottOnline räknar ut den summa som ska betalas till SSF. 

 

Verktygslådan 

Här finns dokument och mallar för att du ska lyckas med ditt TD-uppdrag eller arrangemang.  

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/tavling/forarrangorochtd/verktygsladan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


