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SSF:S UTBILDNINGSTRAPPA FÖR
TEKNISKA DELEGATER LÄNGDÅKNING
Bakgrund och Syfte
Dokumentet syftar till att visa hur skidintresserade kan utbilda sig till tekniska
delegater för längdskidor och hur man då kan få möjlighet att genomföra uppdrag på
lokal, nationell och internationell nivå.
Vi (SSF) följer de regler och rekomendationer som FIS har i ”Guidlines for the
Organisation, Education and Appointment of Cross-Country Technical Delegates”.
Enligt den ska en nationell plan för TD-utbildning finnas.

Krav på FIS TD
•

Lämplig bakgrund: Tävlingsledare, ledare/tränare, aktiv.

•

Kunna genomföra möten i engelska.

•

Bör inte vara äldre än 50 år för att påbörja FIS TD utb.

•

Måste kunna åka alla typer av banor i båda teknikerna.

•

Måste kunna fatta självständiga beslut och leda möten.

•

Måste kunna ta åtminstone två TD-uppdrag under säsongen på nationell och
internationell nivå.

•

Måste ha en djup kunskap om ICR för att delta i ett FIS seminarium.

Mål
•

Att hela tiden ha 20 stycken FIS TD i den svenska TD-poolen.

•

SSF ska skapa bra rutiner för att tilldela TD-uppdrag för nordiska, nationella
mästerskaps- och internationella arrangemang.

•

SSF ska skapa en tydlig utbildningstrappa som attraherar till att utbilda sig
till TD.

•

Att under varje säsong få minst två internationella (internationella
mästerskap och världscup) TD-uppdrag tilldelade SSF år 2025.
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TD-nivåer nationellt och internationellt
Nationell TD-kandidat
Nationell TD
FIS TD-kandidat
FIS TD

Följande moment behöver uppfyllas för respektive TD-nivå:
Nationell TD-kandidat
•

Genomgår TD-grundutbildning i samband med SSF TD- och
arrangörskonferens, bekostas av deltagaren eller respektive distrikt.

•

Status nationell TD-kandidat registreras i SSF TD-pool. Personen är nu
behörig att ta på sig lokala TD-uppdrag i distrikten.

•

Nationell TD-kandidat ska inom två år efter genomgången grundutbildning
genomföra minst ett tilldelat uppdrag per säsong som assisterande TD
(TDA) eller nationellt assisterande TD (TDA nat.) på större nationella
tävlingar (SM, JSM, USM, VSM, långlopp med FIS-status och ICA- och
Folksam cup) eller nordiska tävlingar i Sverige. Utvärderas av FIS TD.

•

Nationell TD-kandidat skall årligen genomgå TD-spåret på SSF TD- och
arrangörskonferens.

•

Deltar på ett andra, efter grundutbildningen SSF TD- och
arrangörskonferens och genomgår där olika kunskapsbedömningar som
utvärderas av TD- och regelgruppen.

•

Erhåller efter godkänd examinering en Nationell TD-licens.

Nationell TD
•

Nationell TD skall årligen utföra minst ett tilldelat uppdrag som TD på
nationella eller nordiska tävlingar som ej har FIS-status eller där resultat
skall lämnas till FIS, eller som assisterande TD (TDA) eller nationellt
assisterande TD (TDA nat.) på större nationella tävlingar (SM, JSM, USM,
VSM, långlopp med FIS-status och ICA- och Folksam cup) där resultat
rapporteras till FIS.

•

Nationell TD skall de år denne blir tilldelad ett uppdrag genomgå TD-spåret
på SSFs TD- och arrangörskonferens.
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•

Nationell TD erhåller av SSFs officiella svenska TD-kläder som skall bäras på
alla uppdrag.

•

Nationell TD anmäler intresse av utbildning till FIS TD-candidate till TDoch regelgruppen.

•

TD- och regelgruppen kan därefter om möjlighet och lämplighet anses vara
god, tillmötesgå intresseanmälan och låta kandidaten påbörja nästa steg.

FIS TD-kandidat
•

Efter inbjudan av FIS sker deltagande på skandinaviskt TD-seminarium.
Bekostas av SSF.

•

Genomför under prövoperiod om minst två år med minst två uppdrag som
assisterande TD med nationella, nordiska och eventuellt internationella
uppdrag, där resultat rapporteras till FIS. Utvärderas av FIS TD och TD
Coordinator för Skandinavien enligt FIS mall ”Assesment of TD-candidates”

•

Deltar tidigast två år efter det första seminariet på ett andra skandinavisk
TD-seminarium och genomgår där olika kunskapsbedömningar som
utvärderas av ledamot i FIS S.C. Rules & Control.

•

Erhåller efter godkänd examinering en FIS TD-licens.

FIS TD
•

FIS TD skall årligen utföra minst ett tilldelat uppdrag som TD, TDA eller
TDA nat. på FIS, nordiska eller nationella tävlingar.

•

FIS TD skall årligen genomgå TD-spåret på SSF TD- och arrangörskonferens
och minst vart fjärde år förnya sin TD-licens genom delta på skandinaviskt
TD-seminarium.

•

Genomför i samband med uppdrag där Nationell TD-kandidat eller FIS TDkandidat deltar som TDA eller TDA nat. praktiska utbildningsmoment
enligt utbildningsplanen.

•

Lämnar efter uppdrag där Nationell TD-kandidat eller FIS TD-kandidat
deltar som TDA eller TDA nat. skriftligt omdöme enligt mall som skickas till
svensk ledamot av FIS Sub. Committee för FIS TD-kandidat eller till TD &
Regelgruppen för Nationell TD-kandidat.
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FIS TD med OS-, VM- eller världscupuppdrag
TD som av FIS blir utvald till dessa uppdrag gäller förutom ovan nämnda
kriterier följande:
•

TD som blir uttagen till OS-, VM- eller VC-uppdrag får på SSFs bekostnad
delta i FIS årliga uppdatering för TD med dessa uppdrag.

•

Dessa TD ska föreläsa på den årliga TD-konferensen och dela med sig av
sina erfarenheter till den nationella TD-kåren.

•

Dessa TD förväntas även genomföra uppdrag i första hand som TDA eller i
andra hand TD på en FIS, nordisk eller nationell tävling som arrangeras i
Sverige för att bidra med utveckling till den nationella TD-kåren.

Innehåll nationell TD grundutbildning
Längdskidornas regelverk
ICR och svensk översättning
Tekniske delegatens roll
Tävlingsorganisation
Regelbokens uppbyggnad
FIS-kod
FIS-punkter
Exempel på case

Innehåll utbildning i samband med uppdrag
Gå igenom de olika verktygen som du använder för den aktuella tävlingen.
Checklistan
Jurymöten
Riktlinjer för juryarbete och beslutsschemat
Protestformulär och sanktionslista
FIS-punktsberäkning
TD-rapport
m.m

TD- och regelgruppen utformar och genomför de nationella TD-utbildningarna,
utbildningarna genomförs efter behov.
TD- och regelgruppen kan validera kunskaper och erfarenheter som möjliggör
alternativa utbildningsvägar.
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