
 

Svenska Skidskytteförbundet, Stadionvägen 7, 831 58 Östersund   

Tel: +46 010 476 42 41  •  info@skidskytte.se  •  skidskytte.se 

 

 

  

SVENSKA 
SKIDSKYTTEFÖRBUNDET 

 

REGLER ÄNDRINGAR 

2022-2023 

mailto:info@skidskytte.se


  

 

2 

 

1.2 IDROTTENS ANTIDOPINGREGLEMENTE 
 Doping inom idrotten är förbjudet i enlighet med idrottens 
antidopingreglemente (IDR), som har till syfte att tillvarata 
idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott och på 
så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare. SSSF erkänner IDR. 
 

1.5.4 Anmälan 
Anmälan skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast sista 
anmälningsdatum. Efteranmälan kan endast godtas i mån av plats mot 
förhöjd avgift, vilken anges i inbjudan. Anmälningsavgifter betalas enligt vad 
som anges i inbjudan. Straffavgift vid betalning officiell träningsdag el 
senare kan ske med 50 % påslag per / person. Anmälningsavgift till tävlingar 
fastställs årligen 1/11. 

 
För säsongen 2022/2023 är de rekommenderade anmälningsavgifterna: 

 
Övriga tävlingar SM/SWE Cup/Riksfinal Stafett 

Senior      200 kr            300 kr            500 kr 
Junior      150 kr   250 kr                        500 kr 
Ungdom   100 kr                            200 kr                      350 kr 
 
 

1.7.2 Junior, ung junior och ungdomar startar i egna klasser. 
Junior, ung junior och ungdomar startar i egna klasser. Det är tillåtet att tävla 
i närmast högre klass*. Ungdomar får klassa upp sig en årgång – dock ej till 
ung juniorklass. 
I stafetter får H/D 16-17 tävla i seniorklass och dam/flickor tävla i herr/pojk 
klasser. F/P 10-11 tillåts inte tävla i 12-15 i stafetter. Det är endast tillåtet att 
tävla i en stafett. (*Undantag kan beslutas via SSSF) 
 

 
1.9.5  Antidoping utbildning 

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare. 
Den rekommenderas att genomföras för alla nya juniorer/seniorer. 
 

1.9.7 Övergång till annan förening 
Aktiv kan bara tävla för en förening under samma tävlingssäsong. 
Tävlingssäsongen, vad avser föreningsbyten, kan dock delas in i en sommar 
(1/5-31/10) respektive vinter (1/11-30/4) verksamhet. Övergång till annan 
förening skall därför ske före 30/4 för byte inför sommarsäsongen och före 
31/10 för byte inför vintersäsongen. Aktiv, avlämnande förening och 
mottagande förening ska vara överens och signerat formulär skall sändas till 
SSSF. Gäller ej ungdomar 
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3.4.7 Vapenställ 

Under tävling skall det finnas vapenställ på skjutvallen. Ställen används 
under tävling, träning och inskjutning. Tillräckligt med vapenställ skall finnas 
på skjutvallen så att erforderligt antal aktiva kan ställa ifrån sig sitt vapen. 
Detta för att säkerheten vid tävlingar skall bibehållas. Vid ungdomstävlingar 
skall det finnas tillräckligt antal ställ som märks upp efter start nr. 
Vapenställen skall vara byggda så att det är möjligt att åka in med 
skidspetsar under dem.  
 

 
3.5.4 Plats för vätska 

Arrangören skall tillsammans med TD välja en plats efter målområdet där 
tävlanden kan få vätska, pappersservetter och annan assistans efter fullföljt 
lopp. Dryck/livsmedel som tillhandahålls måste skyddas mot införande av 
förbjudna ämnen. Undvik att servera kosttillskott (tex sportdryck) då dessa 
kan vara otillräckligt kontrollerade o kan innehålla spår av förbjudna 
substanser. 
 

4.2.4 Säkerhetskontrollen vid målgång 
Innan den tävlande lämnar målområdet skall följande kontrolleras av 
arrangören. Detta genomförs vid utpassage från målområdet: 
Kontroll att geväret inte har skarpa skott i loppet eller i magasinet som sitter 
i magasinslådan genom att öppna slutstycket. 
Därefter: Ta ut magasin ur magasinlådan, töm samtliga magasin / 
reservskottshållare på skott. Lämna slutstycket öppet. Dessutom kan man 
använda sig av den röda säkerhetspluggen. Detta skall protokollföras och 
överlämnas till TD. Vid säkerhetskontroll av luftgevär: ta ur magasin och 
kontrollera att loppet är tomt med hjälp av ex en läsklina.  
För ungdom se § 8.5.3. 

 
 
8.2.4 Luftgevär och reservskott 

Om en luftgevärsskytt behöver använda reservskott är det tillåtet att ta ut 
det använda magasinet och sätta i ett nytt magasin. Om nytt magasin sätts 
i för att reservskott behövs måste magasinet därefter tas ut efter att rätt 
antal skott har avfyrats.  

 
 
8.6.2.1 Reservgevär 

Ett gevär som går sönder under tävlingen eller har fått funktionsfel så att det 
inte kan användas vidare i tävlingen, kan bytas med ett av lagets reservgevär 
som innan tävlingen kontrollerats och märkts i utrustningskontrollen och 
placerats i vapenstället innan tävlingen. Tävlande får då fortsätta tävlingen 
med reservgeväret. Om vapnet kan lagas är det tillåtet att byta tillbaka till 
det egna vapnet, men skall innan dess kontrolleras av skjutvalls funktionär.  
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4.3 30 sekunders straff 
 Tävlande eller lag ådöms 30 sek tidstillägg för: 

a) att starta mindre än tre sekunder tidigare än utsatt tid vid 
jaktstart 

b) starta utanför det tillåtna startfönstret vid sprint, distans, 
supersprint kval utan att återvända till start enligt regel 6.4.7 

c) bryta mot regel 8.2.1 vid masstart, gemensam start, 
supersprint final, jaktstart och/eller stafetter 
Undantag: det skall ej bli något straff för aktiva som skjuter 
från fel skjutplats om felet initieras av annan aktiv eller 
funktionär 

d) skjuta från fel position, fel sekvens eller fel skjutplats 
e) att inte ta ut reservskottsmagasin för luftgevärsskyttar 

 
4.4 En minuts straff (tidstillägg). För ungdomsklasserna halveras straffen. 
 Tävlande eller lag ådöms en minuts tidstillägg för: 

a) att inte ge fritt spår vid första anrop när tävlande blir upphunnen 
av en annan tävlande. 

b) att begå en mindre blygsam överträdelse, eller överträdelse som 
inte kan betecknas som rent spel, eller inte är i enlighet med god 
sportsanda. 

 
4.5 Två minuters straff. För ungdomsklasserna halveras straffen. 
 Tävlande eller lag ådömes två minuters tidstillägg för: 

a) varje straffrunda en tävlande inte åker direkt efter varje liggande 
eller stående skjutning 

b) varje skott som inte skjuts om tävlanden fortsätter vidare innan 
han har skjutit alla fem (5) skott på distans, sprint, jaktstart, 
masstart eller supersprint, eller alla åtta (8) skotten i stafett utan 
att ha träffat alla målen. 

c) Starta utan giltig växling i stafetter. Dock behöver båda aktiva 
befinna sig inom växlingszonen – annars är det för tidig start 

d) att skjuta på fel mål i förhållande till sin skjutplats 
e) att begå en blygsam regelöverträdelse, eller annan överträdelse 

som inte kan betecknas som rent spel, eller inte är i enlighet med 
god sportsanda. 

 

 
 
 
 


