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Man beaktar barn och unga i planering och i verkställandet av 

själva arrangemanget.

• Skyltarna och skyltningen är tydlig.

• Starten verkställs enligt given modell.

• Byggnationerna är lämpliga och enkla för barn och unga.

• Orienteringsuppgifterna är anpassade efter nivån och 

kunnandet. De innehåller uppgifter barnen har tränat på.

• Snitseln är oavbruten, synlig och lätt att uppfatta.

• Barnen möts vid målgången och stämningen förstärks genom 

att dela ut priser. 

• Inspirerande miljö.

”Spelplanen” är ”bekant” och lämpar sig för deltagarna! 

Lasten ja nuorten suunnistustapahtuma

1. En kvalitativ tävling:
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1. Tävlingsarrangemanget

Häftet ”Orienteringsbanor för barn” innehåller tydliga direktiv hur man 

arrangerar en tävling för barn och unga. 

Alla direktiv upprepas inte i detta material. Bekanta dig med häftet 

”Suunnistusratoja lapsille”.

Material och häftet hittar via länken:

www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-kilpailut/

Grenregler:

www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/lajisaannot/

svensk översättning: https://fso.idrott.fi/sv/tavling/grenregler/

PDF–fil och en modell på start för barn:

http://www.suunnistusliitto.fi/materiaalit/#kilpailu

Direktiv för sprinttävling:

www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/sprinttikilpailun-suunnittelu/

En kvalitativ tävling är väl förberedd!
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2. Tävlingsklasser

SSL 2017

Följande klasser rekommenderas:

Skärmskoj (inte tävlingsklass)

8-åringar, se följande sida

H10RR D10RR

H10 D10 (om terrängen lämpar sig)

H12TR D12TR

H12 D12

H13 D13

H14 D14

H15 D15

H16 D16

och så vidare.

Långdistanstävling:

H14L D14L

H16L D16L

H18L H18L
4
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8RR-klassens målsättning:

• Inspirera och uppmuntra till att tävla

• Erbjuda deltagningsmöjlighet med låg tröskel

• Erbjuda mörjlighet att bekanta sig med tävling

• I nationell tävling skapas 8RR i IRMA som 

”motionsklass”

• Deltagande kräver inte licens.

• Banan kan vara samma som 10-åringarnas RR-

bana, men bör även vara lämplig för 8-åringar 

(längd, terräng etc.)

• Följeslagarklasser (10RRS, 8 RRS) 

rekommenderas till alla tävlingnar och de 

definieras även som motionsklasser. Starterna 

för följeslagarklasser bör vara efter RR-seriernas 

starter. 

8RR samt följeslagarklasser
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2. Tävlingsklasser

Ett lämplig utbud av tävlingsklasser garanterar 

alla intresserade en möjlighet att delta.

Det är viktigt att marknadsföra och beskriva 

klasserna i tävlingsinbjudan och på tävlingens 

hemsida.

Utöver detta erbjuder arrangören efter 

tävlingen eller vid en annan lämplig tidpunkt 

en möjlighet för deltagarna (barn och 

unga)att gå igenom banorna på nytt med 

tränaren eller en annan person.

SSL 2017 6
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2. Tävlingsklasser - Skärmskoj

I Skärmskoj erbjuds åtminstone tävlingens RR-bana.

Utöver detta även en äventyrsbana med orienteringsinslag.

Skärmrutten kan bestå av flera banor, t.ex. ”en labyrint”.

Genomförande av Skärmskoj:

− Man kan anmäla sig på plats,

− ingen åldersgräns,

− ensam eller med en kompis,

− alla belönas,

− ingen resultatlista.

SSL 2017 7
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2. Tävlingsklasser – Starten för Skärmskoj

− Starten för Skärmskoj kan påbörjas på RR-banan före eller efter 

tävlingsklasserna. I en lokal eller en regional tävling kan Skärmskoj 

påbörjas samtidigt som tävlingsklasserna.

− I nationella tävlingar fungerar följande modell: Skärmskoj startar 10 

minuter efter den sista startande i tävlingsklassen och från och med 

detta inom 15-20 minuter.

− Skärskojdeltagarna får samma direktiv som deltagarna i RR-klasserna.

SSL 2017 8
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2. Tävlingsklasser - Skärmskoj

Att ta i beaktande:

− Fundera, hur du sköter målgången så att deltagare i Skärmskoj inte stör 

tidtagningen och påverkar resultaten i själva tävlingen. 

• Skärmskojdeltagarna kan ha olika färg på tävlingsnumret. Då kan arrangören 

styra deltagare, så att de inte stämplar vid tävlingens målstämpel.

• Man får inte använda ett emit-kort i Skärmskoj, som redan används i tävling.

• Man får delta i Skärmskoj utan Emit.

• Utläsning sker vid Infons MTR-maskin (inte resultatservicens)

Rekommenderad deltagaravgift är högst 4 €.

En bra marknadsföring ökar deltagarantalet. 

− I tävlingsinbjudan ingår en beskrivning om Skärmskoj.

− Tydlig tidpunkt.  

− I tävlingsdirektiven uppges detaljerad beskrivning.

− Informationen är viktig, eftersom de flesta deltagarna är nybörjare och 

eventuellt första gången med i en tävling.

SSL 2017 9
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2. Tävlingsklasser – Skärmskoj, uppgifter

Uppgifter och orienteringsinslag

− Formatet är fritt.

− Är inte bunden till tävlingens start eller målgång.

− Planeras för 6–8-åringar.

− Respons av barnen och deras föräldrar beaktas: 

• Barnen önskar olika uppgifter längs med banan.

• En karta över banan och enkla orienteringsuppgifter.

− Uppgifterna kan bestå av t.ex.:

• Naturkunskap.

• Olika rörlighetsuppgifter.

• Orienteringsinslag, karttecken,…

SSL 2017 10
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2. Tävlingsklasser, L/kort-klasser, 

SSL 2017

• L-klassen erbjuder ett alternativ att 

orientera på önskad nivå och för tillfälle 

är på. 

• Rekommenderade tävlingsklasser: H14L, 

D14L, H16L, D16L, H18L, D18L, speciellt 

i långdistanstävling. 

• L-klassens bana är kortare och den kan 

vara lättare än den längre bana för 

samma åldersgrupp.

• H14L kan vara samma som H12-

klassen bana.

• D16L kan vara samma som D14-

klassen bana.

11
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3. Funktionärernas uppgifter

SSL 2017

Namnge en ansvarsperson för helheten 

och några sektoransvariga.

Betonas:

− Funktionärernas utbildning och 

erfarenhet av uppgiften.

− Involvera barnens föräldrar i 

föreningen som funktionärer.

− Involvera även föreningens egna 

ungdomar i arrangemanget genom 

att ge lämpliga uppgifter.

− Tydliga uppgiftsbeskrivningar och 

ansvarsområden.

− Uppgör ett tidsschema för 

planeringen och verkställandet.

12
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3. Funktionärernas uppgifter

SSL 2017

Dokumentera gamla arrangemangsplaner och diskutera med tidigare 

arrangörer för att kunna utveckla arrangemanget och förfaringssätt. 

- - Utnyttja kunskapen från tidigare tävlingsarrangemang.

- - Be om kommentarer av andra erfarna personer. 

• Har stor betydelse för t.ex. planering av banor. 

• Kontrollera din planering med tävlingens huvudbanmästare 

• Var positiv, hjälpsam och ta även emot hjälp.

• Banläggare eller funktionär för barnklasser är inte tävlingarnas 

restuppgifter, tvärtom!

En bra planering  garanterar ett bra resultat!

13
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3. Funktionärernas uppgifter- Kontrollant för barnbanor

SSL 2017

− SSL rekommenderar att barnbanorna har en egen 

kontrollant. 

− Kontrollanten skall vara bekant med det sätt barnen 

ser på världen och skogen. 

− Övervakaren har dokumenterad utbildning:

• ”Ledarutbildning”,

• eller ”Planering av banor för barn” -utbildning. 

− Tävlingens bankontrollant, tävlingskontrollanten och 

kontrollanten för barnbanorna skall komma överens 

om arbetsfördelningen. 

− Kontrollanten för barnbanorna kan vara från 

arrangörsföreningen.

− Med hjälp av övervakning minskar man på risken för 

felplanering och kvaliteten på arrangemangen blir 

jämnare/bättre.

• Grenreglerna, bilagan D, ”Direktiv om övervakning i 

orienteringstävling”.

14
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3. Regionala kontrollanter för barnbanor

Alla områden/regioner har av SSL namngivna 

kontrollanter för banor för barn och unga:

- suunnistusliitto.fi > KILPAILU > Kilpailun      

järjestäminen > Lasten ja nuorten valvojat

Det är önskvärt att tävlingens banmästare i god tid före 

tävlingen skickar kontrollanten planerna över banorna 

(banor för barn och unga) för kommentarer, t.ex. i

PDF-format.

Dessa regionala kontrollanter kan sparra lokala 

banläggare och vid behov svara på aktuella frågor. Du 

kan gärna utnyttja denna service i ditt arbete och 

gärna be om kommentarer.  

15SSL 2017
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4. Tävlingens förlopp

SSL 2017

Fundera i ett tidigt skede av planeringen på:

- Hur man bemöter deltagarna i evenemangets olika skeden; ”Hur tar   

man sig igenom evenemanget?”

Fundera även hur olika funktioner borde genomföras från deltagarnas 

syvinkel! 

Beakta:

• Skyltning och andra direktiv,

• informations- och anmälningsfunktion,

• start- och målfunktioner,

• pris och andra premieringar.

16
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5. Tävlingens infrastruktur

SSL 2017

Ta hänsyn och bygg alla byggnationer ur barns och ungas perspektiv.

− Val av plats för tävlingscentralen.

− Informationsplatsens placering. Tävlingsdirektiven tydliga och klara.

− Barnen har en egen startplats, snitsling och målgång.

− Speakern skall använda namn, för små barn används inte tidsjämförelse, 

beröm farten och ivern.

− Resultaten får inte placeras för högt, passligt fontstorlek.

− Försäljning, buffén och mat.

− WC, dusch.

RR-modellkontroll bör finnas vid barnens start. Vid TC är det inte 

obligatoriskt att ha en modellkontroll.

En inspirerande och god atmosfär syns i allting!
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5. Tävlingens infrastruktur
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6. Anmälning

SSL 2017

• Skärmskoj; anmälning på plats. Rekommenderad 

anmälningsavgift är 2-4 €/barn.

• Anmälning till tävlingsklasserna enlig arrangörens 

inbjudan och direktiv.

• I en nationell tävling skall alla deltagare ha antingen 

licens. I andra evenemang och Skärmskoj är det OK att 

delta utan en licens, men den rekommenderas.
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7. Start

SSL 2017

Följ SLL:s gällande startdirektiv för 

barn och unga. Bifogad tabell.

En bekant process vid starten 

skapar trygghet hos barn och 

föräldrar, minskar spänningen och 

bidrar till en positiv upplevelse.

Instruera alla startfunktionärer i 

deras uppgift.

Rekommendationen är att publicera 

kontrolldefinitionerna för 

barnbanorna redan på TC:s 

anslagstavla. Det är bra att även 

skriva ut dem i textform. 

20
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7. Start

SSL 2017

Starten är på högst 1 km:s avstånd 

från TC. Från samma startplats 

startar inte andra (äldre) klasser.

Information om startproceduren 

finns förklarad i häftet: 

”Suunnistusratoja lapsille”.

Bygg startplatsen tillräckligt 

rymlig, så att de olika 

funktionerna syns tydligt.

Kartorna vågrätt och anpassade 

till  terrängen.

K-punkten är vid startplatsen.

Handledaren har bekantat sig med 

banorna!
21

1 MIN

Orienterare i HD10-

klass kan bekanta sig 

med kartan och 

banan

Orienterare i 

Skärmrutt kan 

bekanta sig med 

kartan och banan 

1 MIN

2 min

Orienterare i HD10-

klass får sin karta och 

blir instruerad

Orienterare i 

Skärmruttklass får sin 

karta och blir 

instruerad

HD12 TR modellkarta 

där banan är ritad. 

HD12-klass en 

modellkarta där K är 

utmärkt

HD13, HD14, en 

modellkarta där K är 

utmärkt

2 min

3 min 3 min

4 min 4 min

Kontroll av starttid 

och tävlingskort

Kontroll av starttid 

och tävlingskortet

Kontroll av starttid 

och tävlingskort

Kontroll av starttid 

och tävlingskort

5 MIN 5 MIN

KARTSTÄLLNING, HD 12 och äldre kan ta sin 

karta

START FÖR BARN OCH UNGA

Nollning av tävlingskortet - EMIT tävlingsbrickan

STARTLINJE

VÄGLEDNINGSSTATIONEN STÄNGLSAT 

OMRÅDET

Anropning av namn och starttid

VÄNTEOMRÅDE/FÖRSTART

Utdelning av kontrolldefinitioner

Vid vägledningsstationen vägleder en 

funktionär dem som är osäkra t.ex. i 

modellkartorna

I klasserna 10-

rakbana och stödrutt 

samt Skärmrutt kartor 

med banorna tryckta 

till påseende

I övriga klasser är K-

punkten ritad på 

kartan, inte hela 

banan

K

H10

D10
H10TRR

D10TR
H12

D12

H10RR

D10RR
H13

D13
H14

D14

karta 10 
rakbana

Karta

Karta

Karta

karta 10 

karta RR

karta RR

karta TR

karta TR
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7. Start

SSL 2017 22
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7. Start
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8. Målgång – bemötandet vid målgången

SSL 2017

Vid målgången tar arrangörerna emot alla i klasserna HD12 och yngre 

samt deltagarna i Skärmskoj.

Den som tar emot barnen vid målgången:

• ler och önskar välkommen i mål,

• säger några väl förberedda ord,

• frågar: “Hur det känns?” eller ”Hur det är?”, 

• kollar att barnet vet vart hen skall fortsätta.

Om det finns oklarheter i stämplingar skall barnet

ledas till ”Klagomuren” där en utbildad funktionär 

möter barnet. 

Där går man igenom prestationen och förklarar 

lugnt och sakligt vad som eventuellt har hänt.

Målet är att upplevelsen skall vara positiv för barnet.  

24
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8. Målgång – bemötandet vid målgången

SSL 2017

Om det är möjligt kan det vara bra att arrangera en plats, där barnet kan 

tala ut med någon om sin orientering, fi. ”Tarinatalo”.

Helst ett begränsat område med regnskydd, där erfarna ledare kan tala 

med och lyssna på barnet. 

Om banläggaren har tid kan det vara bra att tala en stund med barnen. 

Det är eventuellt möjligt att få respons, som underlättar banläggning 

nästa gång. Banläggaren har även nytta av att följa med tävlingens gång i 

terrängen, då hen har möjlighet att iaktta barnens funktion.

Flera direktiv om hur man kan bemöta barnen vid målgången: 
www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-vastaanottaminen-maalissa/

25
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8. Målgång - Masstart

SSL 2017

Vid masstart och jaktstart avgörs 

placeringen vid mållinjen. 

Målstämplingen skall placeras efter 

mållinjen.

Stämplingen skall göras i den ordning 

man kommer i mål. 

En skild måldomare skall övervaka 

målgången.

Hur topplagens placering vid målgången 

kan förändras och när ändringen sker, 

nämns i tävlingsdirektiven. 

Från mållinje till målstämpling.

26
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9. Resultat och priser

SSL 2017

− Redan i planeringsskedet skall man bedöma vilket 

värde resultaten i evenemanget skall ha. 

− Resultatlistorna skall var på en lämplig höjd och man 

ska använda en lämplig fontstorlek.

Om resultaten:

• För de allra minsta är en resultatjämförelse inte 

väsentlig. 

• Skärmskojresultat publiceras inte.

• I klasserna H10RR och D10RR blir det 10 minuters 

tillägg för varje felaktig stämpling eller stämpling som 

saknas. Man blir inte diskvalificerad.

• I klassen 10-rak, där man har en bana utan snitsel, 

leder en stämpling som fattas till diskvalificering. Man 

skall dock tydligt berätta var misstaget hänt och 

uppmuntra på ett positivt sätt. 

27
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9. Resultat och priser

SSL 2017

− Sättet, eller formen hur man belönar 

visar hur:

− en vuxen uppskattar prestationen.  

− en vuxen uppskattar resultaten.

− Alla belönas I Skärmskoj.

− I tävlingsklassen för 10-åringar belönas alla. Helst med likadana 

priser och synligt som ett skilt programnummer.

− Vid möjlighet belönas även alla 12-åringar, men helst åtminstone 50 

procent av deltagarna.

− I övriga klasser belönas minst 10 procent av alla deltagare. Om bara en 

skulle bli utan pris, är det bästa att belöna alla.
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9. Resultat och priser

SSL 2017

− Det är bra att planera prisutdelningen i förväg.

− I tävlingsdirektivet och på anslagstavlan kan det vara bra att tydligt 

beskriva hur prisutdelningen går till och hur många som får pris i varje 

klass.

− För barn och unga har ceremonin betydelse. Det är bra om den är 

festlig. En närvarande idol eller kändis kan vara en bra idé.

− Att få pris uppmuntrar och sporrar. Också ett diplom är uppskattat. 

Ett lotteri kan i vissa fall vara en bra lösning. 

− Undvik långa väntetider efter prestationen! Man kan även dela ut 

priser direkt efter målgång, t.ex. så att var och en stiger på prispallen 

och tar emot sitt pris.

29
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9. Resultat och priser

SSL 2017 30
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10. Säkerhet/trygghet och försäkringar

SSL 2017

• Man skall sträva till säkra och trygga lösningar i all planering och i alla 

byggverk.

• Speciell uppmärksamhet är på sin plats då man planerar trafiksäkerheten 

och i planeringen av själva evenemangsplatsen, t.ex. blåsten får inte föra 

iväg tälten o.s.v. 

• Nationella tävlingar skall ha en säkerhetsplan. Första hjälpen -personal  

ska finnas på plats eller vara redo att rycka ut. 

Kontaktuppg.: suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/pelastussuunnitelma/

• Alla funktionärer skall känna till säkerhetsplanen och de olika åtgärderna 

som vid behov tas i bruk. 
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10. Säkerhet/trygghet och försäkringar

SSL 2017

• SSL:s/FSO:s medlemsföreningar har en försäkring i “Pohjola 

Tuplaturva” som täcker olycksfall inom frivilligverksamheten och 

täcker arrangörernas ansvar vid olika evenemang.

olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-

sopimuksetliitoille-seuroille/tuplaturva/

• Det är bra om arrangören tydligt påpekar i tävlingsinbjudan eller i 

direktiven att de tävlande eller åskådarna inte är försäkrade från 

arrangörens sida. 

• Arrangören kan uppmuntra alla deltagare att skaffa licens som 

innehåller försäkring. Direktiv för skaffande av licens.

32
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Tävlingsglädje!
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