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SAMTLIGA DISCIPLINER 
 
Ändrad åldersgräns för föreningsbyte från 1 september 
Åldersgränsen som hittills varit 12 år för att avgöra vilken typ av föreningsövergång som gäller ändras till 13 år. Det 
innebär följande uppdatering av §107 i Tävlings- och uppvisningsregler. 

Bakgrunden till ändringen är att arbeta i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. 
 
2. b) Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling som fyller 13 år före den 1 juli får byta 
förening enligt följande: 

(i) Ordinarie föreningsbyte ska göras under perioden fr.o.m. den 1 maj t.o.m den 31 augusti. Åkaren får 
representera den nya föreningen fr.o.m den 1 september (Föreningsbyte – Typ A), förutsatt att fastställd 
registreringsavgift är inbetald. 
(ii) Under perioden fr.o.m den 1 september t.o.m den 30 november kan anmälan om föreningsbyte 
göras till en förhöjd avgift. Åkaren får representera den nya föreningen fr.o.m den 1 januari. 
(Föreningsbyte typ B) 

2. c) Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling, men inte fyller 13 år före den 1 juli 
får byta förening enligt följande: 

(i) Föreningsbyte kan göras under hela året. 
(ii) Anmälan om föreningsbyte ska göras till Förbundet på blanketten ”Föreningsbyte – Typ A, 
B, eller C”. 
(iii) Ingen registreringsavgift utgår. 
 

5. Dispens för föreningsbyte efter den 30 november 
Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling och fyller 13 år före den 1 juli kan 
ansöka om dispens för föreningsbyte efter den 30 november. 

 
Regeln är i övrigt oförändrad. 
 
Ändringen gäller från 1 september, vilket innebär att för föreningsbyten till och med 2022-08-31 gäller den 
hittillsvarande åldersgränsen 12 år. 
 
 
 
  

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/riktlinjer-barn--och-ungdomsidrott.pdf


 

SINGELÅKNING 
 
Förändringar avseende bonus för hopp 
Bonus ges enligt tabell nedan för hopp som uppfyller följande kriterier:  
1. Hoppet ska vara fullroterat eller markerat med q, d.v.s. får inte vara markerat med < eller <<. 
2. Hoppet får inte vara markerat med e (upphopp från fel skär), men kan vara markerat med ! 
3. Utfört hopp ska vara enligt reglerna, d.v.s. inte markerat med *. 
 

Klass 2A 3S, 3T 3Lo, 3F, 3Lz 3A 4x Max poäng per 
program 

Kort Fri 
Junior Damer  2 2 2  4 8 
Junior Herrar    2 2 4 8 
Ungdom 15 Flickor  1 1   3 6 
Ungdom 13 Flickor 1 1 1   3 6 
Ungdom Pojkar  1 1 1  3 6 

 
Extra bonus med 1 poäng ges för trippelhopp som andra eller tredje hopp i en hoppkombination eller -sekvens. 
Kombinationen/sekvensen ska förutom trippelhoppet innehålla minst ett (1) dubbelhopp. 
 
 
Ändring avseende avdrag för fall för Ungdom A 
Inget avdrag ges för fall i hoppelement, men övriga fall ger avdrag med -0,5 poäng/fall. 
 
 
Förändrade kriterier för kvalificering till SM, JSM och USM 
Kriterierna för kvalificering till USM, JSM och SM ändras. Tidigare har de två bästa resultaten av tre möjliga 
summerats och legat till grund för tabellen som avgör kvalificeringen till SM, JSM och USM. Tävlingskommittén 
har beslutat ändra till att endast det bästa resultatet av tre möjliga ligger till grund för kvalificeringen. Syftet är att 
minska risken att stressa åkare att tävla trots skada eller sjukdom. 
 
 
 
Tekniska Kommittén och Tävlingskommittén 
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