DALARNAS SKIDFÖRBUNDS REGELVERK FÖR DELTAGANDE I RIKSFINALERNA
ICA & FOLKSAM CUP
1
Syfte.
1.1 Syftet med Dalarnas Skidförbunds deltagande i riksfinalerna är i första hand
lagtävlingen.
1.2 Detta med syfte att minska kraven på de individuella insatserna i tävlingarna i för
tidig ålder.
1.3 Detta i hopp om att fler ungdomar fortsätter att åka längdskidor och inte lämnar
sporten för tidig.
2
Deltagande.
2.1 Längdkommittén (LK) följer de regelverk som Svenska Skidförbundet upprättar för
deltagande i riksfinalerna ICA och Folksam cup.
2.2 LK, s ambition är att till varje riksfinal skicka maximalt antal tillåtna deltagare.
 För ICA cup, 24 deltagare.
 (6 deltagare i respektive klass, H13, D13, H14, D14)
 För Folksam cup, 16 deltagare.
 (4 deltagare i respektive klass D15, H15, D16, H16)
2.3 LK kan också besluta om färre deltagare, t ex av ekonomiska skäl.
2.4 LK, s verksamhetsansvariga för respektive åldersgrupp ansvarar för uttagningarna
av distriktslagen enligt upprättade uttagningsregler. Se pkt 3 & 4 nedan.
2.5 Tränarrådet bistår ansvarig om det råder oklarheter i något fall.
2.6 Alla anmälningar till riksfinalerna görs av LK.
2.7 Kostnaderna för deltagande i riksfinalerna fördelas lika (50-50) mellan DSF LK och
klubbarna med ungdomar uttagna till riksfinalen.
3
Uttagningsregler -principer
3.1 Alla tävlingar, oavsett teknik, inom distriktet används som stöd för uttagningarna.
3.2 För att vara aktuell för uttagning till distriktslagen skall den aktive delta i minst 5
individuella tävlingar inom distriktet (vid snöbrist i granndistriktet).
3.3 LK kan besluta om färre är 5 tävlingar.
3.4 LK utser varje säsong en arrangör av distriktsfinal i respektive cup.
4
Uttagningskriterier
4. 1 Segrarna (placering 1) i respektive åldersklass i distriktsfinalerna är
direktkvalificerad till riksfinalerna i ICA respektive Folksam cup. (Enligt SSF regler)
4.2 För övriga lägger man ihop den aktives fem bästa placeringssiffrorna från 5 eller
enligt punkt 3.3, bästa placeringarna i tävlingar och de som har lägsta
placeringssiffrorna blir uttagna att ingå i distriktslaget.
4.2.1 Exempel 1
 Åkare A har placeringarna 4-3-2-5-2 = total placeringssiffra 16
 Åkare B har placeringarna 3-1-6-3-5 = total placeringssiffra 18
 Åkare C har placeringarna 4-3-2-10-2 = total placeringssiffra 21
 Åkare D har placeringarna 7-5-3-4-6 = total placeringssiffra 25
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 Åkare E har placeringarna 3-4-10-8-3 = total placeringssiffra 28
Åkare A, B, C, D, har alla lägre totala placeringssiffran och åkare E.
Detta medför att åkare E inte blir uttagen till riksfinalen.
4.2.2 Exempel 2
 Om två åkare får samma totala platssiffra gäller följande:
 Åkare A har placeringarna 4-3-2-5-2 = total placeringssiffra 16
 Åkare B har placeringarna 3-1-6-3-3 = total placeringssiffra 16
 I detta fall blir åkare B uttagen då han/hon har placering ett (1) i en av
tävlingarna.
4.3 Om det trots exempel 4.2.1 och 4.2.2 är lika avgör lägsta platssiffra i distriktsfinalen.
4.4 Om det inte går att avgöra enligt något av ovanstående kriterier värderas resultat i
den åkteknik som dominerar riksfinalen högre.
4.5 Om det trots något av att något av ovanstående kriterier inte går att avgör vem som
skall tas ut till distriktslaget avgör gruppsansvarig i samråd med tränarrådet.
5
Vallning
5.1 DSF följer SSF riktlinjer för vallning för ungdomar.
Se bifogad länk;
http://www.skidor.com/Grenar/Langdakning/Barnungdom/ReglerochRiktlinjer/
5.2 Verksamhetsansvariga samordnar vallning för distriktslaget i samverkan med
deltagande - medföljande klubbledare.
5.3 Kostnader för boende och mat för klubbledare som är behjälpliga med vallningen
bekostas inte av DSF, s LK.
5.4 För vallning av deltagarnas gäller att alla skall ges samma förutsättningar.
6
Resor och transport till Riksfinalerna.
6.1 Resa tur och retur till riksfinalerna görs som en gemensam resa med buss eller
minibussar.
6.2 Syftet med gemensam resa är att skapa lagkänsla och social samvaro för
ungdomarna.
6.3 LK följer DSF styrelses resepolicy för resor till och från riksfinalerna.
6.4 Kostnader (självkostnader) för resa till och från respektive ort bekostas av
deltagarnas klubbar.
Syftet med ovanstående regler är ge verksamhetsansvarigas stöd och underlätta
uttagningar av distriktslagen till riksfinalerna i ICA & Folksam Cup.
Hoppas ledare och föräldrar uppskattar våra ledares ideella engagemang och respektera
regelverk enligt ovan.
Dalarnas Skidförbunds LK

