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Tävlingskommittén 

PM  Bankontroll Smålands tävlingar 2023 
 

 

Rätt utförd är bankontroll en garanti för tävlingsdeltagaren att OL-banan uppfyller vad arran-

gören utlovat deltagarna i inbjudan. Detta gäller både att den följer föreskrivna banlägg-

ningsnormer och att kontrollerna är rätt placerade. Kontroll av banans innehåll innebär att inga 

svårigheter finns som överskrider krävd kunskap för klassen. Likaså ska banan innehålla moment 

och variation så att deltagarna får utnyttja all sin kunskap i orientering.  

Målet för samtliga banor ska vara att deltagarna ska ha roligt när de löper sin bana. 

Bankontrollen ska enligt tävlingsreglerna/tävlingsanvisningar utföras av en eller flera 

personer som inte tillhör arrangörsklubben. 

Bankontroll ska utföras av person som innehar giltigt banläggarkort gällande för den typ 

av tävling som kontrollen avser. 

Uppgifterna består i kontroll av terrängbeskrivningen i inbjudan, teoretisk kontroll av 

banläggningen i två skeden, praktisk terrängkontroll, kontroll av originalversioner till 

kontrollbeskrivningar och banpåtryckning samt kontroll av att utsättning och markering 

av kontroller sker på föreskrivet sätt. 

 

GENOMFÖRANDE 

 

 Bankontroll ska ske enligt SOFT:s tävlingsregler. 

Kan hämtas hem ifrån SOFTS hemsida.  

 Rutinerna för Småland ansluter i det mesta till dessa men beskrivs i detalj nedan. 

Dataprogram för banläggningsstöd underlättar banläggningsarbetet och utskrift av 

kontrollbeskrivningar. 

 Det är viktigt att man använder den sista versionen av banläggarstöden.  
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 Kodsiffran ska vara större än 30, och siffrorna 66,68,69,86,89,96,98,99 får inte 

användas. Det är också viktigt att man skaffar sig kunskap om de olika stöden och att 

rätt uppgifter matas in redan från början, exempelvis kartdatabasens skala etc.  

Kontakta tävlingskommittén vid osäkerhet. 

 Kartskalor 

 

 Sprint: Skala 1:4 000 i klasserna D/H10-40,  

1:3 000 i D/H45 och äldre samt de öppna klasserna. 

 Medel, Stafett samt Natt: 1:10 000 i klasserna D/H16-40. 

1:7 500 i DH10-14 och D/H45 och äldre samt de öppna klasserna.   

Dispens kan sökas för annan skala.  

 Ultralång-Lång: Skala 1:15 000 i klasserna D/H18-21. 

1:10 000 i D/H16, D/H35-40. 

1:7 500 i DH10-14, D/H45 och äldre, samt de öppna klasserna. 

Dispens kan sökas för annan skala.   

 

  Gällande kartskalor vid ert arrangemang skall alltid anges i inbjudan och PM. 

 

Senast fyra månader före tävlingen bör banläggningen ha på börjats. 

 Är arrangemanget en vårtävling måste banläggningsarbetet påbörjas tidigare så att 

bankontrollanten har minst 2 månader snöfri mark att tillgå efter det att han fått banför-

slagen. Fördel att ha en dialog redan under hösten med banläggaren, så man redan har 

kommit igång med banstråken. 

 Efter grovrekognosering och innan några banor är lagda, skall ansvarig banläggare 

överlämna en karta digitalt eller på annat sätt till bankontrollanten där TC, startplatser, 

mål, viltzoner och övriga förbjudna områden, huvudstråk och löpriktningar finns inlagda. 

Detta ska ske senast tre månader före tävlingsdagen. Detta är en av de viktigaste 

kontakterna mellan banläggare och bankontrollanten under hela anläggningsarbetet. Har 

man börjat rätt så går det mesta att lösa på ett bra sätt. En olämpligt placerad start t.ex. 

omöjliggör i stort sett att få en stor mängd banor att bli bra. 
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Bankontrollanten granskar ovanstående grovskiss och ger sina kommentarer och 

ev. förslag till förbättringar senast två veckor efter kartan erhållits. Kontrollen i 

detta skede ska bl.a. omfatta följande: 

 att nödvändiga viltzoner är inlagda inom området och med lämplig placering. 

 att samtliga banor har gemensam löpriktning inom samma terrängparti.  

Kontrollera noga att detta är uppfyllt. I annat fall måste du begära ändring. 

 att den bästa terrängen som finns att tillgå på kartan utnyttjas för tävlingen. 

 att valda startplatser ger bra förutsättningar till bra banor för samtliga klasser. 

 Startplatsernas placering kan vara helt avgörande hur banstråken blir i den fort-

 satta banläggningen.  

 att antalet startplatser är tillräckligt för att ge bra förutsättningar för alla klasser. 

 att startpunkten bör om möjligt placeras så att ungdomsklasser bara har att börja 

 springa åt ett håll vid startpunkten samt vara så placerad att tävlandes  

vägval inte kan iakttas av de tävlande som ännu inte startat. 

 att finns vägvalsalternativ från start till första kontroll innan startpunkten bör/ska 

 det upprättas en fålla från start till startpunkt. 

 att gångvägen är lämplig att gå för ungdomar m.m.  

 att ungdomsbanorna kan läggas på ett bra sätt och i lämplig terräng från den start plats  

  som är vald.  

 att alla banor får plats i de terrängavsnitt som utnyttjas. 

 att banorna inte korsar gångvägen till start. Bör helt undvikas. 

 att den åkermark som berörs av tävlingen, ska de tävlande få klara besked gällande 

 löpning på åkermark och kantzonen.    

Det är förbjudet att beträda åker eller äng med nysådd, växande eller ej skördad 

gröda.  

Det är även förbjudet att beträda kantzon mellan odlad mark och dike, staket 

stenmur eller dylikt, om inte arrangören har angett annat”.   

 

 
När banläggare och bankontrollant är överens om den grova utformningen enligt ovan, 

kan banorna till de olika klasserna läggas. 

 

Senast två månader före tävlingsdagen skall bankontrollanten enligt överenskommelse 

digitalt eller på annat sätt erhålla: 

  Underlag med samtliga kontroller inritade och numrerade samt kontrollbeskrivning för 

samtliga punkter. 

  Banförslag för samtliga klasser bestående av inritade banor och tillhörande 

kontrollbeskrivningar.  

 Sammanställning som visar vilka klasser som passerar resp. kontroll. Detta går lätt att 

åstadkomma om banläggningsstöd på data används. 

 Bankontrollanten granskar förslagen och överlämnar sina synpunkter till banläggaren. 
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  Banläggaren tar del av synpunkterna och samråder med bankontrollanten om den 

slutgiltiga utformningen. Banläggaren har hela ansvaret men anser bankontrollanten att 

hen inte får gehör på synpunkter som bryter mot gällande banläggningsregler ska 

han/hon kontakta tävlingsledaren och i yttersta fall TK för att få ändring till stånd. 

 

 Vid användning av digitalt tryck skall kvalitén kontrolleras och godkännas av BK 

före tävlingskartorna börjar skrivas ut. 

 

 

Granskningen ska i detta skede omfatta bl.a. följande: 

 

 att banlängderna i klasserna överensstämmer med SOFT:s bestämmelser för aktuell

 tävlingsutformning. 

 att eventuella kombinationer av olika klasser på samma bana eller samma kontroller 

 sker med omsorg. 

 att inga banor innehåller moment med större svårighetsgrad än vad banläggnings-

 bok tillåter. 

 att banorna innehåller varierade svårighetsmoment som testar löparnas kunskap 

 inom de tillåtna ramarna. 

 att  snitslingar i terrängen sker enligt tävlingsreglerna  

 d.v.s. vit snitsel både på natten/dagen   

 och att snitslingen trycks på alla kartor som berörs av stigen. 

 

 att vid banläggning av sprintdistans, studera SOFT:s regler/anvisningar noggrant för  

 undvika misstag.  

 

 att  bankontrollanten granskar förslagen och tar kontakt med sin banläggare om han har 

några synpunkter. 

 

 att  Granskningen ska dokumenteras genom att på bifogade blankett benämnd bilaga 1 

markeras i den kolumn som motsvarar banläggarens bedömning för varje klass. 

På bilaga 2 förklaras i klartext, synpunkterna (förslag till förbättringar) på de banor 

som man har synpunkter på. 

 

 Banläggaren tar del av synpunkterna och samråder med bankontrollanten om den 

slutgiltiga utformningen. Banläggaren har hela ansvaret men anser bankontrollanten att 

han/hon inte får gehör för synpunkter på felaktigheter som bryter mot gällande banläggnings-

regler/principer ska han/hon kontakta tävlingsledaren och vid behov tävlingskontrollanten. 
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 ERSÄTTNING 

Ett schablonbelopp, för närvarande 100 kr, avsett för porto- och telefonkostnader utbetalas av OF 

efter det att TK har erhållit slutrapporten. Denna ligger också på SMOF:s hemsida som man kan 

fylla i och skriva ut den direkt. Ersättning för resterande kostnader som. t.ex. bil-ersättning och 

utskrifts behov vid granskning av banor m.m. betalas av arrangören efter överenskommelse i 

varje fall. 

 

 
 

 

 

 

”viktigaste i inledningsskede 

av ert arbete som 

bankontrollant, är överblicken 

av huvudstråk och 

löpriktningen, startplatser, 

viltzoner o.s.v.” 

”uppe på, foten, norra kanten, 

var noggrann med 

kontrolldefinitionen stämmer 

med kontrollens placering”. 

”kolla alla 

kontrollpunkter, 

så inte någon är 

fel placerad eller 

skymd ”    

”glöm inte att klippa 

ut detaljer som döljs 

av banpåtrycket” 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan och lycka till!  

Med vänlig hälsning tävlingskommittén   
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSPROTOKOLL 
 

Förklaring kolumner: 

1 Banan kan användas utan ändring 

2 Sträckor bör ändras enligt bilaga 2 

3 Sträckor måste ändras enligt bilaga 2 

4 Banan principiellt felaktig måste läggas om. Se bilaga 2 

 

Öppna klasser/Motionsorientering  Tävlingsorientering Vuxenklasser 

Klass 1 2 3 4  Klass 1 2 3 4 
Inskolning 2km      D18     

Lätt 2 km      D20     

Mycket lätt 2 km      D21     

Mycket lätt 4 km      D35     

Lätt 2,5 km      D40     

Lätt 5 km      D45     

Medelsvår 3 km      D50     

Medelsvår 5 km      D55     

Svår 3 km      D60     

Svår 5 km      D65     

Svår 7 km      D70     

      D75     

      D80     

      D85     

       D90     

       H18     

      H20     

      H21     

Klass 1 2 3 4  H35     

Ungdomsklasser      H40     

D10      H45     

D12      H55     

D14      H65     

D16      H75     

H10      H80     

H12      H85     

H14      H90     

H16           

       Elitklasser     

       D18E     

      D20E     

      D21E     

      H18E     

      H20E     

      H21E     

 

 

Sänd till banläggare den  

Namn:      
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Bilaga.2 

 

KOMMENTARER TILL ANMÄRKNINGAR 

BANKONTROLL  
 

 
 Klass  Kommentar    Klass  Kommentar 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 

______ ____________________________ ______ _________________________ 
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Tävlingsarrangör:   

 
Tävlingsdag:    

   Ansv.banläggare:      
 

Tel:   
   Bitr. Banläggare:     

        
            
BANKONTROLLANTENS UPPGIFTER FÖR OF:S UTVÄRDERING 

      
           
 

Godkände terrängbeskrivningen den: 
 

  
   

 
Erhöll banläggarens grovskiss den (senast 4 mån före):    

   
 

Erhöll preliminära banförslag den (senast 2 mån före):   
   

 
Postade rapporten till banläggaren den:   

   
 

Antal telefonsamtal med banläggaren efter avsänd rapport:   
   

 

 
 
Alla kontroller har besökts och kontrollerats enligt SOFT:s 

      
 

Anvisningar punkt 4.2, bankontroll, klart den: 
 

  
   

 

 
Original av banfiler har 

       
 

godkänts och signerats den: 
  

  
   

 
Kontrollutsättning/provlöpning har organiserats på 

      
 

ett lämpligt sätt arrangören? 
 

Ja    Nej   
   

 PM för kontrollutsättare har upprättats och används? 

  

      
 

Ja   Nej   
   

 
    

        
 

Efterjusteringar har kontrollerats och godkänts den: 
 

  
   

 
  

 
  

       
 

Avdrivning av vilt avses att ske tävlingsdagen? Ja   Nej   
   

 
  

  
  

      
 

Uppdraget avslutat den: 
  

  
   

           
 Har startplatserna ändrats efter din granskning/synpunkter        
 

Ja   Nej   
   

           
 

Är banläggaren helt viltvänlig i slututformningen? Ja   Nej   
              

 
Är terrängavsnittet rätt utnyttjat i förhållande till TC:s 
placering?     

  

      
 

Ja    Nej   
              

 Har du fått gehör för dina synpunkter hor banläggaren?        
 

Ja   Nej   
    

 
 

          
 

  
 

    Statistikuppgifter - Tidsåtgång 

 
Ort   Datum 

 
Antal timmar nedlagt på:   

 
  

 
Granskning grovskiss:     

 
Namnteckning 

  
Granskning banförslag:     

 
  

 
Kontroll i terräng: 

 
    

 
Adress 

   
Restid till/från terräng:     

 
      

 
Granskning banorginal:     

 
Postnr 

 
Postadress 

 
Granskning kontrollbeskr:     

     
Granskning justeringar:     

 
  

 

            

 
Ev. Postgiro/bankgirokonto (för utbetalning ersättning) 

      


