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Policy för stafettuttagningar, IF Rigor OL-sektionen 
Målgrupp 
Barn (tom HD 12), ungdomar (HD13-16) och juniorer (HD17-20). 

Syfte 
Policyn är baserad på RFs riktlinjer för barn och ungdomsidrott, IF Rigors Föreningspolicy, IF Rigors 
stadgar samt OL-sektionens övergripande mål. 

Målet är att de barn och ungdomar som vill ska ges möjlighet att springa i klubbens stafettlag. 

I första hand är vi en bredd- och familjeklubb, där vi i även möjligaste mån vill ge möjlighet och 
uppmuntran till de ungdomar som önskar satsa.  

Uttagningsansvar 
Sträckor som löps av barn/ungdomar tas ut av Ungdomskommittén enligt nedan principer, vilket 
betyder att vid större stafetter där OL-kommittén har huvudansvar måste samråd göras med 
Ungdomskommittén. 

Uttagningsprinciper 
• Huvudprincipen är att alla som vill ska få springa. 
• Ungdomarna bör/ska ha sprungit aktuell svårighetsgrad på tävling eller träning i okänd terräng 

tidigare, dvs. stafett ska inte vara första tillfället att gå upp en nivå. Vi ska inte pressa upp 
ungdomar för att få ihop lag. 

• Ingen toppning upp t.o.m. HD14. I stafetter med sammanslagna åldrar (HD14-16) tillämpas därför 
ingen toppning, tex DM-sprint och DM-stafetten. Alla som vill ska få springa och lagen görs så 
jämna som möjligt. I de fall där fler löpare än sträckor finns tillämpas lottning och om möjligt plats 
i propagandaklass (att se som Öppen klass) för att få stafetterfarenhet och lagkänsla. 

• I de stafetter som klassas som ”Spets” tillämpas toppning i HD16, men aldrig på bekostnad av fler 
lag i tävlingsklass. Om alla möjligheter uttömts erbjuds om möjligt plats i propagandaklass. 

• För juniorstafett (HD18-20) gäller ”bästa lag”. 
• Toppade lag baseras på Sverigelistan (baserat på den dag när lagen tas ut, vilket kommuniceras i 

förväg).  
• Vid breddstafetter förekommer ingen toppning men däremot kan reglerna för stafetten göra att 

restriktioner rörande kön och ålder betyder att principerna i denna policy måste frångås för att få 
ihop ett lag.  

• Vi flyttar inte upp löpare en åldersklass, d.v.s. yngre ungdomar kan inte ”putta ut” äldre 
ungdomar. Däremot prioriteras ungdomar över vuxna löpare vid t.ex. Tjoget och 25-manna. 

• Vi har som mål att variera sträckor så att ungdomar prövar springa båda första, andra och tredje 
då de behärskar aktuell nivå. 

• Då vi har flera lag, eller någon ungdom får springa i annan åldersklass så att de också får lag, bör 
det varieras så att inte samma ungdom flyttas varje gång. 
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Uttagningsprocedur 
1. Intresseanmälan via länk i Eventor, där det tydligt framgår om det är bredd eller spets (dvs 

hur uttagning sker) 
2. När sista datum för anmälan passerats tar Ungdomskommittén ut lag (eller i stafetter med 

seniorer, tar ut sträckor). Det är också detta datum som man till ”spets-stafetter” (dvs 
toppade lag) tittar i Sverigelistan. 

3. Laguppställningen publiceras i sektionens Facebook-grupp 

Stafetter  
Nedan är de stafetter vi normalt satsar på. Tillkommer ytterligare stafetter informeras särskilt om 
dessa, där det också ska framgå om stafetten klassas som bredd eller spets. Utöver nedan, där vi 
försöker få ihop klubblag, erbjuder Hallands OF tävlingar för HD13 och äldre, där det förekommer 
uttagning både till individuella tävlingar och till stafetter. Vilka uttagningsprinciper som tillämpas 
framkommer i inbjudan. 

Stafett Spets*/bredd** Ansvarig för uttagningen 
Sprint-stafett-DM 
(maj) 

HD12: bredd 
HD13-16: bredd 

U-kommittén 

Mini-tjoget 
(juni) 

Bredd U-kommittén 

Tjoget 
(juli) 

Bredd – ungdomar prioriteras före 
seniorer. 

OL-kommittén  
(U-kommittén för 
ungdomssträckor) 

U10-mila 
(augusti) 

HD14: Bredd 
HD20: Spets 

U-kommittén 

Stafett-DM 
(september) 

HD12: bredd 
HD13-16: bredd 

U-kommittén 

25-manna 
(oktober) 

Bredd – ungdomar prioriteras före 
seniorer. Rekommenderas från HD14 
och äldre. 

OL-kommittén  
(U-kommittén för 
ungdomssträckor) 

Daladubbeln 
(oktober) 

Patrull-tävling (dvs par-löpning) där 
resan görs i HOFs regi. För löpare i 
åldrarna HD10-HD12 krävs att 
förälder medföljer. 

Par-bildning görs av löparna 
själva. 

IFK-kaveln Bredd U-kommittén 

*Vid ev toppning görs uttagning baserat efter Sverigelistan 
**Vid fler löpare än vad som går att få lag tillämpas lottning tom HD14. HD15 och äldre tas ut efter Sverigelistan 

Referensmaterial 
• Föreningspolicy 
• Stadgar 
• OL-sektionens verksamhetsplan 2022 
• HOF ungdoms facebook (Sven Tolestam är Rigors representant i HOF Ungdom) 
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