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Bilaga 

Elljuscupen - tillägg till pm  



Inledning 
För att förenkla för skidklubbarna vid arrangerande av skidtävlingar har Gotlands skidförbund (GSF) 

tagit fram följande pm som i korthet beskriver hur en tävling genomförs. För ytterligare information 

hänvisas till Svenska skidförbundets regelsamling. Pm:et kompletteras med mallar för inbjudan, 

annonsering mm. I bilaga finns mer information om elljuscupen.  

Tävlingsprogram 
Skidtävlingar på Gotland fastställs varje år vid GSF:s årsmöte som brukar ligga i september. I 

tävlingsprogrammet framgår vilken klubb som arrangerar vilken tävling. Tävlingsprogrammet finns på 

GSF:s hemsida www.skidor.com/gotland. Förutom de tävlingar som finns i programmet står det 

klubbarna fritt att anordna ytterligare motionstävlingar. Man bör dock kontakta GSF innan datum 

fastslås så det inte blir onödiga krockar.  

DM-tävlingars och elljuscupens datum ska vara uppladdade i TA-systemet senast den 1 december 

inför kommande säsong. Tävlingarna ska vara godkända av GSF senast två veckor före tävlingsdatum. 

Övriga tävlingar bör laddas upp i TA senast två veckor innan tävlingsdatum. De bör vara godkända av 

GSF senast en vecka före tävlingsdatum.  

Regler 
För skidtävlingarna gäller SSF:s tävlingsregler som finns på SSF:s hemsida www.skidor.com. GSF har i 

vissa fall tolkat reglerna och gjort vissa anpassningar till distriktets förutsättningar. Tolkningarna 

framgår av detta pm. 

Klasser 
Eftersom antalet skidåkare på Gotland ännu är relativt begränsat bör sammanslagningar av 

åldersklasser ske enligt tabellen nedan. För DM-tävlingar är det nedanstående klassindelning som 

gäller, vid andra tävlingar får klassindelningen frångås. 

Klasser  DM-klass Kommentar 

Tävlingsklasser   

H10 och D10 Nej  

H11-12 och D11-12 Ja  

H13-14 och D13-14 Ja  

H15-16 och D15-16 Ja  

H17-20 och D17-20 Ja  

H21 och D21 Ja  

H40 och D40 Ja  

H55 och D55 Ja  

   

Motionsklasser   

Motion 1 Nej Samma längd som HD 10 

Motion 2 Nej Samma längd som HD 55 

Motion 3 Nej Samma längd som HD 21 

 

http://www.skidor.com/gotland
http://www.skidor.com/


För att ställa upp i tävlingsklass krävs medlemskap i klubb ansluten till Svenska skidförbundet. 

Motionsklasser bör alltid finnas vid DM-tävlingar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att 

delta i skidtävlingar. För dessa krävs inte medlemskap. 

Anmälan och resultat - TA 
Samtliga tävlingar administreras i skidförbundets TA-system via Idrotten online. Samtliga klubbar ska 

ha en ansvarig för TA-systemet. Klubben själv bestämmer om en eller flera personer anmäler eller 

om den enskilde medlemmen anmäler via TA-systemet. 

Anmälan till tävlingsklass ska ske senast två dagar före tävling via TA. Man kan också föranmäla sig till 

motionsklass via TA. 

Direktanmälan till tävlingsklass och motionsklass kan ske på plats fram till en timme innan start. 

Resultat från tävlingen ska laddas upp i TA-systemet direkt efter tävling. Används inte SSF-timing ska 

pdf-fil laddas upp. Resultat ska finnas tillgängliga i TA-systemet senast ett dygn efter genomförd 

tävling. 

Avgifter 
Avgifter för deltagande i DM-skidtävling är 50 kr för barn/ungdom (tom 16 år) och 100 kr för övriga. 

Avgifterna gäller även motionsklass. 

Vid direktanmälan i tävlingsklass tas 1,5 gånger avgiften ut.  

GSF rekommenderar även att dessa avgifter tas ut vid andra tävlingar, undantag är elljuscupen där 

avgiften är halverad.  

Avgifter administreras genom TA-systemet. 

20 kr av tävlingsavgiften går via Svenska skidförbundet tillbaka till Gotland skidförbund. 

Marknadsföring 
Inbjudan och pressinbjudan 
Senast en vecka (helst tidigare) innan tävlingsdatum skickas inbjudan ut av arrangerande klubb till: 

 Samtliga klubbar anslutna till Gotlands Skidförbund 

 Gotlands Skidförbund 

 Media (pressinbjudan) 

Lägg även ut anmälan på klubbens hemsida. 

Anmälan enligt TA ska vara möjlig senast det datum som inbjudan går ut. 

Pressinbjudan avseende skidtävlingen skickas till media (tidningar och radio.) Du kan utgå från 

inbjudan som skickats till klubbarna.  



gotlandssporten@sr.se 

sporten@gotlandstidningar.se 

sport@gotlandsallehanda.se 

redaktion@helagotland.se 

 

Att även ringa upp någon av sportjournalisterna kan vara en bra idé för att locka ut dem i 

spåret. 

 

Mallar 

Mallar finns på www.skidor.com/gotland för följande: 

 Inbjudan till DM-tävling 

 Inbjudan till elljuscupen 

 

Annonsering och resultat 

Annonsering sker under föreningsannonser i Gotlandspress. Annonsering för DM tävlingar står 

respektive arrangerande klubb för. Annonsering för Elljuscupen står Gotlands Skidförbund för. 

Skicka annonsen via: privatannons@gotlandsmedia.se 

Dessutom kan evenemangstips skickas till tidningar/ radio. 

evenemang.gotland@sr.se 

evenemang@gotlandsmedia.se 

www.gotland.cc (klicka på evenemangstips under ”Lägg till”) 

Glöm inte att även skicka resultat från tävlingarna till samtliga medier som har sportrapportering på 

Gotland. (samma som inbjudan skickades till) 

Tänk även på att resultaten ska läggas upp så snart som möjligt på hemsidan, bifoga även resultatet 

till Gotlands skidförbund. 

Tidtagning 
Individuell tidtagning sker på samtliga DM-tävlingar. Tidtagning genom chip har diskuterats men 

tillsvidare sker manuell tidtagning. Det är viktigt att klubbarna avsätter tillräckligt med personer som 

håller i detta moment under tävlingen. 

För övriga tävlingar bestämmer arrangerande klubb om tidtagning ska ske (undantag elljuscupen). 

GSF kontrollanter 
Vid DM-tävlingar ska representant från GSF finns på plats. Kontakta GSF för mer information om vem 

som är kontrollant för respektive tävling. 

mailto:gotlandssporten@sr.se
mailto:sporten@gotlandstidningar.se
mailto:sport@gotlandsallehanda.se
mailto:redaktion@helagotland.se
http://www.skidor.com/gotland
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Tävlingsjury 
På DM-tävlingar ska finnas en jury utsedd. Den ska bestå av tävlingsledare, banchef samt en 

representant från GSF. 

Priser 
DM 

HD 10 medalj (ej DM) 
HD 12-20  DM-plakett guld, silver, brons 
HD21 DM-plakett guld (minst 2 deltagare), silver (4 deltagare), brons (6 deltagare) 
HD 40-55 DM-plakett guld 
 

Ta kontakt med GSF för DM-plaketter/medaljer. 

I motionsklasser lottas priser ut. Arrangören tillhandahåller dessa priser. Arrangören avgör själv hur 

många priser som ska lottas ut. 

Elljuscupen 

GSF står för priser i elljuscupen. 

Övriga tävlingar 

Priser i övriga tävlingar bestäms och bekostas av arrangerande klubb. 

Rapportering till GSF/SSF 
Rapportering sker via TA-systemet. 

Ytterligare service 
Det är upptill arrangören att erbjuda ytterligare service, kiosk mm.  
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Tider 
 

När första start är 19.00 gäller följande tider.  
 
18.00 Direktanmälan och nummerlappsutdelning (nummerlappar från GSF) 
19.00 Ungdomsklasser upp till HD 16 startar. Gemensam start. 
19.05 Vuxenklasser + juniorer startar. Gemensam start. 
Vid skicross sker individuell start 
 

Vid snöbrist Om ingen snö finns avgörs tävlingen som löpartävling. 
 

Klasser och 
distanser 
 

Tävlingsklass 
H10 o D10 2,5 km  
H11-12 o D11-12 2,5 km 
H13-14 o D13-14 5 km 
H15-16 o D15-16 7,5 km (Vid löpning 5 km) 
H17-20 o D17-20 10 km (Vid löpning 5 km) 
H21 o D21 10 km (Vid löpning 5 km) 
H40 o D40 7,5 km (Vid löpning 5 km) 
H55 o D55 7,5 km (Vid löpning 5 km) 
 
OBS tävling sker i den klass man tillhör from 2014. 
 
Motionsklass 
Motion 1 2,5 km  
Motion 2 7,5 km (vid löpning 5 km) 
Motion 3 10 km (vid löpning 5 km) 
 

Poängräkning 
 

Ingen tidtagning förutom vid skicross. Poäng ges efter placering (placering 1=1 
poäng, placering 2=2 poäng etc). Arrangerande klubb ansvarar för att detta görs 
vid tävlingstillfället. 
 
Minst tre tävlingar i tävlingsklass måste genomföras för att få ett slutresultat. De 
tre bästa delresultaten räknas. Lägst totalpoäng vinner. 
 

 

 

 


