
BESTÄMMELSER FÖR 

SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING 

FÖR UNGDOMAR  
 

1. Allmänt 

1.1 SSM för ungdomar är ett mästerskap avsett endast för deltagare inom region 1. 

 

1.2 Individuella mästerskapen avgörs på lördagen och efterföljs på söndagen av stafett 

mellan distrikten i region 1. 

 

1.3 Tävlingen skall anordnas i april månad med målsättning att arrangören bjuder på 

utslagsgivande terräng och bra kartor.  

 

1.4 SOFT:s tävlingsregler och tävlingsanvisningar skall tillämpas.  

  

1.5 Arrangemangsavgift erläggs enligt gällande SOFT-anvisning. 

 

 

2. Klassindelning, individuella tävlingen 

2.1  Sydsvenska mästare koras i klasserna: D13, D14, D15, D16, H13, H14, H15 och 

H16. 

 

2.2 Utöver ovan nämnda klasser skall nationell tävling utan elitklasser förekomma såväl 

på lördagen som på söndagen. 

 

3. Deltagare individuella tävlingen 

3.1 Deltagarna representerar sitt distrikt. Om distrikt inte utnyttjar alla sina platser kan 

dessa platser fördelas lika bland de övriga distrikt som har önskemål om fler platser. 

Arrangerande distrikts ungdomsledare har ansvaret för denna fördelning. 

 

4. Anmälan 

4.1 Anmälan sker via Eventor senast 7 dagar före tävlingsdagen. Distriktets 

ungdomsledare sänder dessutom en anmälningslista till arrangören med distriktets 

löpare och ledare. Till anmälan bifogas mailadress och telefon till distriktets 

lagledare (kontaktman). 

 

 Ev. önskemål om extraplatser skall framgå av anmälan, likaså antal lag till 

ungdomsstafetten samt ca-antal platser till söndagens ”andra chansen”. Arrangerande 

distrikts ungdomsledare skall informera övriga distrikt om tilldelning av extraplatser 

senast 5 dagar före tävlingen. 

 

5. Ungdomsstafetten 

5.1 I ungdomsstafetten, som är mästerskapsklass, kan varje lag bestå av 4-8 löpare, två 

från vardera klassen D14, H14, D16 och H16. Ordinarie regler gällande kön och 

åldersbegränsningar gäller. 

 

5.2 I stället för andra chansen så införs att man kan ha dubbla löpare på varje sträcka och 

fylla på med i sina ordinarie lag, man börjar nedifrån och uppåt bland sina lag. 

 Det är inte tillåtet att ha dubblering i lag 1-2 i distriktslagen (för de större 

distrikten) 

 Första löpare i mål i respektive lag är den som räknas(skulle den inte bli godkänd 

diskas hela laget) 
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5.3  Löparna skall springa i samma ordningsföljd som på USM, men att klass DH15 är 

DH14 på SSM 

 Löpordning är följande:  

 Jämna år: D16, H14, D14, H16,  

Ojämna år: H16, D14, H14, D16 

 

 

5.4 Samtliga sträckor skall vara gafflade. 

 

5.5 I Ungdomsstafetten ska startnumren fördelas löpande. 

 

5.6 Varje distrikt i region 1 äger rätt att ställa upp med 15 lag i ungdomsstafetten. 

Reserver får sättas in för att få fullt lag. 

 

5.7 Namnuppgift på lagmedlemmarna i stafettlagen skall skriftligen inlämnas till 

tävlingsledningen senast kl. 19.00 på lördagskvällen. Enstaka lagändringar skall vara 

inlämnade en timme före start. 

 

 

6. Distriktskamp 

6.1 Distriktens ungdomar tävlar om ett lagpris i SSM:s distriktskamp för ungdomar. De 

klasser som avses är D/H13, D/H14, D/H15 och D/H16 i den individuella tävlingen 

samt stafetten för distriktsklass för ungdomar. 

 

6.2 De tre bästa resultaten för varje distrikt från respektive individuella klass och från 

distriktsklass i stafetten räknas samman till en totaltid. Det distrikt med sammanlagd 

kortast sluttid i minuter är vinnare i distriktskampen. 

 

6.3 Om ett distrikt inte har 3 löpare som fullföljt i någon individuell klass, skall dubbla 

segrartiden för varje löpare som ej fullföljt i stället räknas in i distriktets totaltid. 

Dessutom skall max dubbla segrartiden räknas in i distriktets totaltid för de löpare 

som har fullföljt med längre tid än dubbla segrartiden. 

 

6.4 Om ett distrikt inte har 3 lag som fullföljt i stafetten, skall dubbla stafettsegrartiden 

för varje lag som ej fullföljt i stället räknas in i distriktets totaltid. Dessutom skall 

max dubbla stafettsegrartiden räknas in i distriktets totaltid för de lag som fullföljt 

med längre tid än dubbla stafettsegrartiden. 

 

6.5 Segrande distrikt erhåller en inteckning i det vandringspris som ständigt skall vara 

vandrande. Segrande distrikt ansvarar för vandringspriset fram till nästa års SSM. 

Man skall också låta gravera detsamma med sitt distrikts namn, årtal och arrangör. 

Segrande distrikt erhåller också ett minnespris som får behållas.  

 Arrangerande distrikt svarar för anskaffning av detta minnespris. 

 

6.6 Om distrikten beslutar att lägga ned distriktskampen tillfaller vandringsprisen för 

alltid det/de distrikt som har flest inteckningar. 

 

 

 

7 Karta 

7.1 Den individuella SSM-tävlingen skall arrangeras på tävlingskarta godkänd enligt 

SOFT:s kartnorm och i skala 1: 10 000. 
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 För D/H13, D/H14 skall kartskalan vara 1:7 500 

Vid SSM-stafetten kan kartskala 1:7 500 användas för alla klasser annars kartskala 

1:7 500 för klasserna DH14 samt 1:10 000 för DH16 

 

 

 

8 Tävlingsinbjudan 

8.1 Tävlingsarrangören bör presentera en inbjudan senast 2 månader året innan 

    

 

8.2 Inbjudan till SSM bör också vara tillgänglig i Eventor senast 2 månader året innan. 

Anmälningsblankett till SSM skall vara tillgänglig i Eventor 3 veckor före 

tävlingsdagen. 

 

9 Anmälningsavgift 

9.1 Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar. 

 

9.2 Arrangör har rätt att ta ut den högsta anmälningsavgiften för ungdomar både i de 

individuella SSM-klasserna och i SSM-stafetterna. 

 

9.3 I stafetten utgörs anmälningsavgiften av antal lagmedlemmar gånger fastställd avgift. 

 

9.4 Anmälningsavgifterna utgör kostnad för tävling och plaketter men exklusive mat 

 och logi i samband med ev. övernattning för deltagarna. 

 

9.5 Anmälningsavgifterna för SSM för ungdomar faktureras resp. distrikt i efterhand.  

 

 

10 Banlängder och svårighetsgrader 

10.1 Tävlingsbestämmelsernas riktvärden för långdistansbanlängder i de olika klasserna 

skall eftersträvas. Dessutom skall svårighetsgraderna för de olika klasserna följas. 

 

 I stafetten bör banlängderna vara ca 80 % av riktvärdena för långdistans i de olika 

klasserna. Någon enstaka sträcka i stafetten får ha lägre svårighetsgrad. 

 

I stafetten kan DH14 ha samma banlängd men DH16 olika längd 

 Banorna för de nationella tävlingarna på lördagen och söndagen får ej ha samma 

stråk som SSM-banorna. Endast enstaka kontroller får vara gemensamma för banor i 

de nationella tävlingarna och SSM. 

 

 

11 Start och omstart 

11.1 Första start i den individuella tävlingen på lördagen skall ske kl. 13.00. 

 Första start i stafetten på söndagen skall ske kl. 09.30.  

  

11.2 I de individuella tävlingsklasserna skall det vara minst 2 minuters startmellanrum. 

 Vid lottning får det ej bli så att flera löpare från samma distrikt startar efter varandra. 

 I sådana fall måste det tillrättaläggas. 

 I ungdomsstafetten sker starten gemensamt. 

 

11.3 I den individuella tävlingen skall ungdomarna få sin karta 1 minut före start. 

 

11.4  Omstart i stafetten skall ske max 20 minuter efter det att segrande lag har kommit i 

mål. Även lag som brutit tävlingen får delta i omstarten. 
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11.5 Uppvärmningsområde vid start skall alltid finnas. 

 

11.6  SSM-klasserna ska ha egen startfålla. 

 

 

12 Logi och utspisning 

12.1 Arrangören ska erbjuda enklare logi natten till söndagen samt utspisningsmöjligheter 

i samband med övernattning. På söndagen ska fältlunch erbjudas på TC. 

 Kostnaderna för logi och mat betalas av respektive distrikt. 

 

12.2 Deltagare i stafetten äger rätt att infinna sig direkt till samlingen på söndagen. 

 

 

13 Tävlingsjury 

13.1 Arrangör svarar för att jury blir utsedd. 

 

13.2 Som tävlingsjury utses en representant från varje distrikt i region 1. Tävlingsansvarig 

i resp. distrikt lämnar uppgift på jurymedlem till arrangören senast 7 dagar före 

tävling. Arrangerande distrikts juryrepresentant skall fungera som ordf. 

 

 

14 Resultatlista 

14.1 Resultatlista från SSM skall vara tillgänglig via internet (Eventor).   

  

14.2 I den individuella tävlingen skall distriktstillhörighet finnas med i resultatlistan. 

 

 

15 Priser 

15.1 Som priser till segrarna i de individuella mästerskapsklasserna utdelas SSM-plaketter 

i guld, till 2:an silver och till 3:an brons i resp. klass. 

 

15.2 I ungdomsstafetten utdelas guldplakett till segrande lagmedlemmar. Till 2:an silver 

och till 3:an brons till varje lagmedlem. 

 

15.3 Ytterligare priser får utdelas om arrangerande förening (distrikt) så önskar. 

 

15.4 SSM-plaketterna skall graveras med årtal, klass och placeringssiffra. 

 

15.5 Plaketter är beställda fram t o m 2024 Plaketterna förvaras hos Tjalles sportpriser och 

levereras på uppmaning av respektive arrangerande distrikt till arrangerande klubb 

årsvis. 

 

15.6 Prisutdelning med överlämnande av SSM-plaketter samt 6 hederspriser per klass i 

den individuella tävlingen skall ske på lördagskvällen i anslutning till förläggningen. 

Enklare blomsterceremoni kan hållas på tävlingsplatsen. 

 

16 Ogiltigförklarad tävling 

16.1 Om någon tävlingsklass ogiltigförklaras sker ingen ersättnings tävling utan klassen 

utgår för året ifråga. 

 

16.2 Om hela tävlingen ogiltigförklaras sker ingen ersättnings tävling utan tävlingen utgår 

för året ifråga. 

 

16.3 Om tävlingsklass eller hela tävlingen ogiltigförklaras skall arrangören återbetala  

50 % av anmälningsavgifterna. 
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17 Ledarträff 

17.1 Plats för ledarträff med utspisningsmöjlighet efter individuella SSM för ungdomar 

skall ordnas av tävlingsarrangören.  

 Vid ledarträffen skall representanter för nästa års arrangör finnas närvarande. En 

representant från arrangerande distrikt fungerar som ordförande och en representant 

från nästkommande års arrangörsdistrikt fungerar som sekreterare vid ledarträffen 

som skriver anteckningar med en deltagarförteckning och ansvarar för utsändningen 

av anteckningarna till samtliga distrikt. 

   

 

18 SSM-pärm 

18.1 Gällande bestämmelser för SSM samt inbjudningar, PM, tävlingskartor med banor 

för mästerskapsklasserna, kompletta resultatlistor och en checklista skall sättas in i 

en pärm av resp. arrangör. 

 

18.2 Pärmen skall alltid innehålla de fyra senaste årens arrangemangsuppsättningar. 

Arrangör skall sända den äldsta uppsättningen till Smålands OF för arkivering. 

Denna form av rullande arkivering medför, att samtliga arrangörer har tillgång till 

fyra uppsättningar. 

 

18.3 Pärmen skall omedelbart efter avslutad tävling genom arrangörens försorg 

översändas till näst kommande års arrangörsklubb. 

 

18.4 På distriktens hemsidor skall SSM-bestämmelserna finnas tillgängliga. 

 

 

19 Ordningsföljden för ”rundan” 

19.1 Halland - Skåne - Blekinge – Småland, (Byten kan förekomma) 

 

19.2  Ny runda, ändrad på grund av inställda tävlingar (covid)  

2023 Småland, 2024 Blekinge, 2025 Skåne, 2026 Halland 

 

19.3 Beslut om ytterligare ”runda” beslutas vid ett möte (Typ Teams)under hösten 

2024(Avvakta den nya distriktsindelningen) 

 

 

20. Arrangörscoach för SSM 

20.1 För närvarande finns ingen arrangörscoach utsedd. 

 

 

 

Bilaga: Gravyrtext som underlag och hjälp för kommande arrangörer. Mailas till Tjalles 

sport, Åsenhöga: info@tjallessportpriser.se 

 

 

 

 

Revidering gjord inför 2023 års tävling. 

SmOF/Magnus Svensson 230131 

 

 

 

 

mailto:info@tjallessportpriser.se
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GRAVYR SSM-MEDALJER 

1:an = guldmedalj  

2:an = silvermedalj 

3:an = bronsmedalj 

 

 

Guld Silver Brons 

2023 2023      2023      

H 13 H 13 H 13      

 

2023    2023 2023       

D 13  D 13  D 13 

 

2023 2023      2023      

H 14 H 14 H 14      

 

2023    2023  2023       

D 14  D 14  D 14 

  

2023 2023      2023      

H 15 H 15 H 15      

 

2023    2023  2023       

D 15  D 15  D 15 

 

2023 2023      2023      

H 16 H 16 H 16      

  

2023    2023  2023       

D 16  D 16  D 16 

 

 

Guld Silver Brons 

 2023                                2023                               2023   

Stafett Stafett Stafett   

   

 2023     2023   2023   

Stafett Stafett Stafett   

   

 2023     2023   2023   

Stafett Stafett Stafett   

   

 2023   2023  2023 

Stafett  Stafett  Stafett 

 

Att tänka på. 

I stafetten kan det ju vara 8 löpare som skall ha medalj om ett lag placeras sig bland de 3 bästa 


