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Regler poängberäkning Älghornet och Ungdomens vandringspris 
(nya regler antagna vid årsmöte 2011-01-28) 

 
 
 
Förutsättning för en tävling skall räknas: 
 
� Nationell eller internationell individuell tävling i dagorientering sanktionerad av 

SOFT eller annat nationellt förbund anslutet till IOF. 
� Restriktioner: 

� Träningstävlingar räknas ej (tex Vintercup, advents-ol) 
� Krets- eller klubbtävlingar räknas ej (t.ex kretsmästerskap, klubbmästerskap, 

4-klubbs) 
� Undantaget från ovanstående är att ungdomscuper räknas. 
� Löpare som deltar i utländsk tävling och gör anspråk på att denna skall räknas 

måste själv ombesörja att resultat kommer statistikansvarig tillhanda 
�  Statistikansvarig bedömer klassificeringen (enligt tabell nedan) av 

klassindelning i utländska tävlingar för fastställandet av maxpoäng per klass. 
 
 
 
 
Poängberäkning: 
 
Beräkningen utgår från en maxpoäng per typ av klass enligt lista på nästa sida. 
 
Maxpoäng innebär seger eller samma tid som segraren. För varje procent (av 
segrartiden) efter segraren dras motsvarande andel av maxpoängen1). Fullföljd bana 
ger alltid minimum 5 poäng oavsett hur lång tid man är efter segraren 
 
De tio bästa resultaten under kalenderåret räknas. 
 
Om två eller flera medlemmar skulle få lika poäng utökas antalet tävlingar som 
räknas till skillnad uppstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Exempel: Segrartiden i en klass är 40 minuter och medlemmens är 44. Därmed kommer 10% av 
maxpoängen dras av. I en elitklass skulle medlemmen då få 45 poäng, i huvudklass 36, och i en 
öppen klass 27 poäng) 
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Ny klassindelning införs under 2011 och därmed kommer två olika system att finnas. 
 
 

Klasser 
Gamla systemet Nya systemet 

     Ungdomsklasser Maxpoäng 

 

Ungdomsklasser Maxpoäng 

DH10-DH16 40 

 

DH10-DH16 40 

   

DH12K-DH16K 40 

     Vuxenklasser Maxpoäng 

 

Vuxenklasser Maxpoäng 

DH18-DH20 40 

 

DH18-DH20 40 

DH17-20 30 

 

DH17-20K 30 

DH21 45 (40)* 

 

DH21 45 (40)* 

   

DH21K 40 

DH35-DH90 40 

 

DH35-DH90 40 

DH35M-DH70M 30 

   

     Lång & Elitklasser Maxpoäng 

 

Elitklasser   

DH18Elit-DH21Elit 50 

 

DH18Elit-DH21Elit 50 

DH21Lång 45 (40)** 

   DH18Lång, DH20Lång, DH35Lång 40 

   

     Motionsklasser Maxpoäng 

   DH35-70M 30 

   

     Inskoln & utvecklingsklasser Maxpoäng 

 

Inskoln & utvecklingsklasser Maxpoäng 

U1-4 30 

 

U1-2 30 

Insk 30 

 

Insk 30 

     Öppna klasser Maxpoäng 

 

Öppna motionsklasser Maxpoäng 

Ö1-10 30 

 

Ö1-12 30 

     *) då Lång- och/eller Elitklass inte finns 

   **) då Elitklass inte finns 

     


