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1. KAPITTEL: FORMELLE VEDTEKTER  

 
FULLSTENDIGE KONKURRANSEVEDTEKTER FOR SAMENES IDRETTSFORBUND / 
SÁMIID VALÁŠTALLANLIHTTU - SVL:  
 

§ 1 – 1 SAMEMESTERSKAP – SM 

Samemesterskap: SM konkurranser avholdes årlig i de grener SVL idrettsting har bestemt, 
og det skal være deltakelse fra minst to distriktsforbund før konkurransen oppnår SM status. 
Distriktsmesterskap og andre konkurranser hvor det er deltakere fra bare ett distriktsforbund 
har status som DM eller cup.  
  

§ 1 – 2 MEDLEMSKAP 

1. Deltakende lag/forening skal betale medlemskap til tilhørende distriktsforbund for 
gjeldende konkurranseperiode.                        
2. En klubb kan ikke være medlem i to konkurrerende Samiske idrettsforbund samtidig. 
3. Man kan ikke være personlig medlem i SVL. Man må være medlem gjennom en klubb/ lag.  
4. Det kan ikke være flere konkurrenrende forbund tilknyttet SVL i samme gren. 

§ 1 – 3 KONKURRANSEVEDTEKTER  

I SM, DM og cup skal SVL sine konkurransevedtekter følges.   
  
1. SVL Tinget vedtar og godkjenner nye idrettsgrener og konkurransevedtekter. 
2.  Konkurranser skal være søkt, tildelt og godkjent av SVL.  
 

KAPITTEL 2: ADMINISTRATIVE SM VEDTEKTER  

§ 2 – 10 ARRANGEMENTER  
Vinter SM skal skal arrangeres i perioden februar, mars og april. SM bør ikke arangeres 
under følgende mesterskap: 

- Nord-Norsk mesterskap/NNM (Norge) ski 
- Norrbotn mesterskap (Sverige) ski 
- Golleboahtalčuoigan – Gold bottle Games i Inari 

 
Sommer SM skal arrangeres i perioden juni til september. 
SM i reinkappkjøring skal avholdes i perioden mars og april.  
SM i innebandy arrangeres i perioden september - mai 
Arrangementer som SVL ikke har godkjent, kan ikke gjennomføres i regi av SVL. 

§ 2 – 11 SØKNADER 

Søknader om å arrangere SM skal sendes til SVL, styret 1 år før mesterskapet skal 
avholdes. Tildeling av mesterskap skal skje minst 12 måneder før arrangementet. 
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§ 2 – 12 ARRANGØRENS ANSVAR  

Det vektlegges at arrangør av hvert SM arrangerer SM I tråd med SVL’s 
konkurransevedtekter, søknad, henvisning og tildeling. 
Arrangør/ teknisk delegert (TD) er pliktige til å ta kontakt med hverandre i god tid og minst 3 
måneder før mesterskapet. 
Planleggings- og gjenomføringsrutiner skal lages for mesterskapet. Arrangør er 
hovedansvarlig. 
  

§ 2 – 13 KONKURRANSEPROGRAM  

Konkurranseprogram for SM skal være godkjent av SVL og TD før det gis ut til 
medlemslagene. 
  

§ 2 – 14 INNBYDELSE 

Innbydelse til SM skal sendes ut senest en måned før påmeldingsfristen går ut. 
Konkurranseprogram sammen med arrangementsplan skal sendes som vedlegg til 
innbydelsen.  
  

§ 2 – 15 PÅMELDING 

SVL’s medlemslag melder på sine egne deltakere til konkurranser.  
Arrangøren kan i samarbeid med TD ta i mot etteranmeldte mot dobbelt startkontigent. 
Etteranmeldte føres først på startlisten. 
Påmeldingsavgiften refunderes ikke hvis påmeldt deltaker ikke deltar I konkurransen. Hvert 
lag/forening skal oppgi lagleder med navn, adresse og telefonnummer. Laglederen er 
lagets/foreningens kontaktperson for arrangøren og egne deltakere. 
Forandringer av påmeldinger kan ikke gjøres etter at påmeldingsfristen er gått ut.  
 

§ 2 – 16 JURY  

Hvert arrangement I regi av SVL skal det oppnevnes en jury. 
Jury i SM skal bestå av 5 personer.  
Juryformann er TD oppnevnt av  
Arrangørens løpsleder og teknisk leder (løypesjef/banemester/ standplassjef) og to lagledere 
fra andre deltakende lag/foreninger.  
I skyting gjelder internasjonale regler for skyting. 
  
Deltakere kan ikke være med I juryen. TD skal ikke være medlem av arrangørlaget. Juryen 
samles når ett medlem krever det. Juryens oppgave er blant annet å kontrollere at 
arrangementet er på grunnlag av SVL’s konkurransereglement. TD har rapporteringsplikt til 
SVL. 
Når det ikke er SM skal juryen bestå av tre personer. Arrangørlagets leder, 
løypesjef/banemester/standplassleder og en lagleder som ikke er medlem av arrangørlaget. 
Juryen velger juryformann som har rapporteringsplikt til SVL’s distriktsforbund. 
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Juryen behandler protester og følger vedtektene når protester behandler. Juryen skal vurdere 
vedtak etter følgende punkter: 
  

 Skal konkurransen avbrytes. 
 Skal protesten godtas eller ikke, og hvilke brudd på vedtekter er blitt gjort.  
 Gjøre vedtak på spørsmål som ikke kommer klart fram I SVL’s konkurransevedtekter. 

FIS reglemente skal brukes på protester som ikke omhandles SVL reglementet.   
  
Jurymedlemmene er alltid nøytrale. 
Juryens vedtak gjøres basert på flertallets bestemmelse. Hvis det er like mange stemmer, så 
teller juryformannens stemme.   

§ 2 – 17 PROTEST 

Lagleder skal levere skriftlig protest til juryen senest 30 minutter etter at resultatliste er 
offentliggjort. Protestavgift er 500,- Norske/Svenske kroner, eller 60 euro. 
  
Juryen kan innkalle parter til høring. Juryen skal komme med en avgjørelse før 
premieutdeling. Hvis protesten godtas skal protestavgiften refunderes.  

§ 2 – 18 FORSIKRING 

SM arrangør er pliktig til å forsikre arrangementet, funksjonærer og arena i tidsrommet 
arrangementet gjennomføres.  
  
Deltakere er pliktige til å forsikre seg selv til konkurranse og organisert trening.  
Medlemslagene er ansvarlig for at dette er gjort.  
Distriktsforbundene kontrollerer at lisensen er betalt.  
 

§ 2 – 19 AVGIFTER/HONORAR 

Påmeldingsavgift følger normer ellers i idretten. 

§ 2 – 20 KONTROLL 

Jury, arrangør og lagledere kontrollerer at konkurransevedtektene følges, deltakere har også 
ansvar for å gjøre seg kjent og følge konkurransevedtektene  

§ 2 – 21 SAMEMESTERE 

I SM konkurreres det om SVL’s gull-, sølv-, bronsjemedaljer i alle grener. 
  
I lagidretter som fotball og innebandy kåres samemestere hvis mesterskapet har minst to 
deltakende lag.  

§ 2 – 22 MESTERSKAPSMEDALJER 

SVL’s offisielle mesterskapsmedaljer skal brukes.   
SVL dekker utgifter til gull-, sølv-, og bronsjemedaljer I mesterskap. 
SVL’s distriktsforbund kan dele ut egne medaljer for Distriktsmesterskap.  
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§ 2 – 23 VANDREPREMIER 

Styret I SVL vedtar sammen med giver av vandrepremie regler for vandrepremie. Hvis det 
ikke er spesifikke regler for dette gis vandrepremie til den med best resultat.  
  
Vandrepremier kan settes opp i: 

 Langrenn  
 Reingjeterkonkurranse  
 Stafetter, sommer- og vintermester 
 Fotball, både dame- og herreklasse 
 Ellers i klasser vedtatt av SVL 

§ 2 – 24  PREMIER 

Minste premiering: 
  9 - 13 år   100 % · premiering 
 14-16 år    50 %  premiering 
 17 år og eldre  1/3  premiering 

  

§ 2 – 25 HENVISNINGER TIL VEDTEKTER 

I arrangementer er det i hver konkurransegren konkurransevedtekter hvor det er vedtekter 
som skal følges. I situasjoner hvor grenvedtekter sammen med andre vedtekter ikke sier noe 
om hendelsen/ situasjonen må jury finne fram til en løsning. Man følger da hva tilsvarende 
idretter gjør i andre forbund.  

§2 – 26 RESULTATER 

Arrangør skal sende resultatliste til SVL og SVL’s distriktsforbund. Resultatliste skal leveres 
til deltakende lag og foreninger. 
 

§2. 27 STRAFFEBESTEMMELSER 

§ 2 – 27.1 STRAFF 

Straffebestemmelser kan være advarsel eller diskvalifasjon. 
  
1. Advarsel: 
Muntlig eller skriftlig advarsel som forklarer brudd på vedtekter. 
  
2. Diskvalifikasjon 
Deltakeren diskvalifiseres og slettes fra resultatlistene.  
 
3. Annet: 
Deltaker, lagleder eller arrangør som fremviser dårlig sportsånd som bringer idretten i vanry, 
kan utestenges for inntil to år fra konkurranser i regi av SVL og SVL’s distriktsforbund  
  
4. Medlemslag som med overlegg bryter konkurransevedtektene kan ilegges bøter mellom 
2.500 - 5.000 kroner, euro 310 - 620. Hvis dette er av alvorlig karakter kan medlemslaget 
sammen med deltakere utestenges for inntil 2 år fra konkurranser i regi av SVL og SVL’s 
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distriktsforbund.  
 

§ 2 - 28. VEDTEKTENES UTSTREKNING 

Det er alles ansvar, som deltakere, lagledere og arrangører å fremheve idrettens gode 
idealer og hensikter.  
 

§ 2 - 29   VEDTEKTENES IKRAFTSSTEDELSE  

SVL’s (SVL’s distriktsforbund) grunnleggende konkurranseregler- formelle vedtekter 2 
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KAPITTEL 3 

 

VEDTEKTER FOR SM LANGRENNSKONKURRANSER 
        

§ 3 – 30 KLASSER -DISTANSER - SM LANGRENN 

Langrenn arrangeres enten i fristil eller klassisk. 
Stilartene rullerer hvert andre år (Fri 2014 og 2015. Klassisk 2016 og 2017 gjelder kun 
langrenn) ( i henhold til det som nevnt i vedtektene § 3-31 fjernes.) 
 
Kuldegrense - 15 C. Hvis det er vind i området, da kan kuldegrensa heves. 
  
Arrangørene skal ha løypemannskaper/ kontrollører i løypa.  
 
SAMEMESTERSKAP -  DISTANSER - 9 ÅR 17 ÅR 

 ALDER: KLASSE: DISTANSE: 

1 9 år Gutter - jenter 1,5 km 

2 10 år Gutter - jenter 1,5 km 

3 11 år Gutter - jenter 1,5 km 

4 12 år Gutter - jenter 3 km 

5 13 år Gutter - jenter 3 km 

6 14 år Gutter - jenter 5 km 

7 15 år Gutter - jenter 5 km 

8 16 år Gutter - jenter 5 km 

9 17-18 år Junior herrer og damer 5 km 

 
SAMEMESTERSKAP -  DISTANSER - KVINNER 

 DISTANSE KLASSE 

1 5 km Åpen klasse (19år +) 

2 5 km 35 - 49 år 

3 5 km 50 - 59 år 

4 3 km 60 år + 

 
SAMEMESTERSKAP- DISTANSER - HERRER 

 DISTANSE KLASSE 

1 15 km Åpen Klasse (19år+) 

2 10 km 35 - 49 år 

3 8 km 50 - 59 år 

4 5 km 60 år + 

   
Klasseinndeling er basert på fødselsår.   
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§ 3 – 31 STILARTER REINGJETERKONKURRANSEN  

Stilartene rullerer mellom fristil eller klassisk årlig i henhold til det som nevnt i vedtektene § 3-
30. Hvis ikke annet ikke er bestemt ved SVL’s styre. Kuldegrense - 15 C. Følt kulde må 
vurderes. 
 

§ 3 – 32  GEVÆR 18 + herrer, åpen klasse  

Utstyr: 
Hver deltaker skal ha et merket gevær til konkurransen og egen kveilet lasso som bæres av 
deltaker. Lassoen kan ha to lassoringer, i hver ende. 
 
Innskyting skal være avsluttet senest en time før konkurransen starter. Skytingen utføres 
liggende. Det er ikke lov å benytte hjelpemidler(duvdagiid) under konkurransen.  
  
Skyting foregår på 50 m selvanvisning, finkalibert gevær kal. 22 LR uten kikkertsikte. I 
liggende skyting er blinkens diameter 4,5 cm 
  
Det er kun lov til å anvende fem -5- skudd, der er ikke lov å anvende ekstraskudd. 
  
Tilleggstid ved bom: 50m. selvanviser: 1 min. for hver bom 
  
Magasinet settes i geværet under tilsyn på standplass. Funksjonærer på standplass gir 
beskjed om hvor godt hver enkelt deltaker har skutt. Brudd på skytereglene kan medføre at 
deltakeren tas ut av konkurransen og diskvalifiseres. Skyteleders og skytefunksjonærers 
instruksjoner skal følges ellers. Sekundering er ikke tillatt på standplass.  

§ 3 – 33 REGLER FOR SKYTING 

Skyting foregår etter internasjonale regler for skyting. 

§ 3 – 34 GEVÆR OG AMMUNISJON 

Gevær og ammunisjon skal oppbevares etter forskriftene. (§ 3 -33) 

§ 3 – 35 ARRANGØRENS ANSVAR, VARSELMERKE/-FLAGG  

Arrangør er ansvarlig for å sikre at skytebanen sammen med utstyr er sikret før innskyting. 
Det e også arrangørens ansvar å merke skytebanen med varselmerke/-flagg når den i bruk. 
 (§ 3 -33) 
 
 
 
 
 



Vedtatt og godkjent på SVL tinget i Hætta 10.–11.05.2014 Side 11 
 

§ 3 – 36 KLASSER - DISTANSER - SM REINGJETERKONKURRANSE 

  
ALDER 

 
KLASSE 

 
DISTANSE 

 
LASSO-
KASTING 

 
LENGDE 

 
TILLEGGS-

TID 

1 9 år Jenter- gutter 1,5 km 
(1 + 0,5) 

1 X 5  5 m 1 min. 

       

2 10 år Jenter- gutter 1,5 km 
(1 + 0,5) 

1 X 5   5 m 1 min 

3 11 år Jenter- gutter 1,5 km 
(1 + 0,5) 

1 X 5   6 m 1 min 

4 12 år Jenter- gutter 3 km 
(1,5 + 1,5) 

1 X 5   6 m 1 min. 

5 13 år Jenter- gutter 3 km 
(1,5 + 1,5) 

1 X 5   7 m 1 min 

6 14 år Jenter- gutter 3 km 
(1,5+1,5) 

1 X 5   7 m 1 min 

7 15 år Jenter- gutter 4,5 km 
(3 +1,5) 

1 X 5   9 m 1 min 

8  16 år Jenter  4,5 km 
(1,5 +1,5+1,5) 

2 X 5   9 m 1 min 

  16 år  Gutter 6 km 
(1,5+1,5+1,5+
1,5) 

2 X 5   11 m 1 min. 

9 17 - 18 år Junior damer 4,5 km 
(1,5 +1,5+1,5) 

2 X 5   9 m 1 min 

9 17 - 18 år Junior herrer 6 km 
(3 + 1,5 + 1,5) 

2 X 5   11m 1 min 

10 19 år + Damer A – 
Åpenklasse 19+ 

7,5 km 
(3 + 3 + 1,5) 

2 X 5   9m 1 min 

11 35 - 49 år Damer 4,5 km 
(1,5 +1,5+1,5) 

2 x5 9 m 1 min 

12 50- 59 år Damer  4,5 km 
(1,5 +1,5+1,5) 

2 X 5   9 m 1 min 

13 60 år + Damer  3 km 
(1,5 + 1,5) 

1 X 5   7 m 1 min 

14 19 år + Herrer  A– 
Åpenklasse 19+  

9 km 
(3 + 3 + 3) 

2 X 5   
 

13 m 
 

      1 min 

15 35 - 49 år Herrer 7,5 km 
 (3 + 3 + 1,5) 

2 X 5 11 m 1min 

16 50 – 59 år Herrer 7,5 km 
 (3 + 3 + 1,5) 

2 X 5   11 m 1 min 

17 60 år + Herrer 4,5 km 
(3 + 1,5) 

1 X 5   9 m 1 min 

  
Klasseinndeling er basert på fødselsår. 
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LASSOKAST STANDPLASS VINTERIDRETT 
       1          2              3           4             5            6 

  
0      X         0       X       0     X      0       X       0     X       0      X       0  

      

      

      

      

 5m      

 6m      

 7m      

      

 9m      

      

11m      

      

13m      

      

15m      

 
 
Utstyr: 
Lassoen kan ikke rettes ut før fra anvist punkt, 100 meter før standplass. Lassoen kan ha to 
lassoringer.  
 
 
Klasse 9-10 år jenter og gutter reingjeterkonkurranse   
I den klassen kan deltakeren få hjelp til å rette ut lassoen under lassokasting. Deltakeren kan 
også motta hjelp fra lagleder hvis lassoen surrer seg. Lassoen kan etterlates ukveilet etter 
lassokastingen er avsluttet. (§ 3 – 30 ja § 3 -36) 
  
Skiene skal være på beina under lassokastingen. Det skal kastes fem -5- ganger på samme 
horn fra samme sted.  
 
Avstand mellom hver hornstolpe og midtstolper skal være 1,25 meter. 
 

 Horn som anvendes skal ha så lik form som mulig. 
 Hornstolpen som hornet skal festes til skal være ca 1 meter lang fra bakken til hornet. 
 Hornene skal ikke stå på tvers.  
 Lengdene skal være godt merket og merkene godt forankret i bakken. 
 Kant- og midtstolper skal være like høy som høyeste punktet på hornet.  

 
Tillegg: når lassokastingen ikke er godkjent er det tilleggstid etter § 3-36. 
  
Etter fullført lassokasting: skal lassoen kveiles og settes over skulderen og under den 
andre armen før man kan gå videre med riktig utstyr. Det er ikke tillatt å sette lassoen rundt 
halsen. Enden på lassotauet skal ikke henge etter, hvis dette forekommer kan det gis 
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tilleggsminutter. 
 
  
Det er ikke tillatt å motta hjelp til å rette ut lassoen med unntak av i 9-10 årsklassen. 
Standplassleders og funksjonærers instruksjoner må følges ellers. Kun arrangører tillates å 
være innenfor sperret lassokastområde. 
 
 Hvis deltakeren med vilje ikke prøver å treffe hornet, kan vedkommende diskvalifiseres. 
  
Lassokastingen er godkjent når: 

 Lassoen er rundt hornet uten å være borti det. 
 Lassoen er fast i hornet, ved tvilstilfeller skal lassoen strammes så den ikke er borti 

bakken. 
 Dommer løfter opp hånda. 

  
Lassokastingen er ikke godkjent når: 

 Deltakeren mister lassoen under lassokastet. 
 Lassoen er festet til kroppen/ kroppsdeler. 
 Lassoen tar i et annet horn, (horn ved siden av, kantstolpe). 
 Lassoen faller ned mellom lassokasteren og hornet.  
 Hvis lassokasteren med beinet, skien eller armen går over lengdemerket. 
 Dommer vinker utover/ markerer bom. 

 
Tidsberegning 

 Langrennstid, hvor lang tid man bruker 
 Lassokasting – hver bom medfører tilleggstid på grunnlag av § 3-36  
 Skyting - 1 min tillegg for hver bom. 

  
Beste resultat har den som har best tid:  
(langsrennstid + tilleggstid lassokasting ) 
(langsrennstid + tilleggstid lassokasting) 
  
Distanse, antall lassokast, kastdistanse og tilleggstid i hver klasse kan sees på tabellen i   
§ 3 – 36.  
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§ 3 – 37 REINGJETERSTAFETT 

Lassoen kan ikke rettes ut før fra anvist punkt, 100 meter før standplass. Lassoen kan ha to 
lassoringer. Skiene skal være beina under lassokastingen. Det skal kastes fem -5- ganger på 
samme horn fra samme sted.  
Avstand mellom hvert enkelt horn fra ytterste takk, og kant- og midtstolper skal være en -1- 
meter. 
 
Veksling og mål: 
Det som berører lassokasting se § 3-36. 
 
Stilarter reingjeterstafett: 
1.etappe  klassisk  
2 etappe  fristil 
3. etappe  fristil 
  
 
 KLASSEINNDELING REINGJETERSTAFETT 

 
KLASSE: 

DISTANSE LASSO-
KASTING 

LASSOKAST 
DISTANSE 

STRAFFE-
RUNDE 

Gutter/jenter 
9 – 10 år 

 
3 x 1 km 

 
3 x 5 ganger 

 
5 meter 

 
50 – 100 m. 

Gutter/jenter 
11 – 12 år 

 
3 x 2 km 

 
3 x 5 ganger 

 
6 meter 

 
50 – 100 m. 

Jenter 
13 – 15 år 

 
3 X 3 km 

 
3 x 5 ganger 

 
7 meter 

 
50 – 100 m. 

Gutter 
13 – 15 år 

 
3 X 3 km 

 
3 x 5 ganger 

 
7 meter 

 
50 – 100 m. 

Damer 
16 år +  

 
3 X 3 km 

 
3 x 5 ganger 

 
9 meter 

 
100 – 150 m. 

Herrer 
16 år + 

 
3 X 5 km 

 
3 x 5 ganger 

 
11 meter 

 
100 – 200 m. 

 
Gutter/jenter 9 – 10 år: I denne klassen er det tillatt med miksede lag, både jenter og gutter 
på samme lag eller kun gutter og kun jenter. Kan motta hjelp på standplass. 
 
Felles vedtekter for alle klasser: 

 Ikke tillatt å ha lassoen rundt halsen, verken før eller etter lassokastingen.  
 Hvis deltakeren med vilje ikke prøver å treffe hornet, kan vedkommende 

diskvalifiseres. 
 I hver etappe skal det kastes fem ganger fra samme lassokastdistanse (se tabell)  
 Hver lassokasting har fem forsøk. For hver bom skal man gå strafferunde(r), 

(§ 3-36) 
 Ved veksling skal deltakeren være borti den andre med en kroppsdel I 

vekslingsområdet.  
 Vekslingsområdet skal være 20 meter.  
 En og samme deltaker kan ikke delta i to eller flere konkurranser i forskjellige 

aldersklasser.  
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§ 3 - 38 PARSPRINT MED LASSOKASTING    
               

Klasser Distanser Lassokasting Lassokast 
distanser 

Strafferunder 

Jenter  
9-12 jagi 

2x300m 
(1+1) 

2x3-5 
ganger 

5 meter 50 meter 

Gutter 
9-12 jagi 

2x300m 
(1+1) 

2x3-5 
ganger 

5 meter 50 meter 

Jenter  
13-15 jagi 

4x300m 
(2+2) 

4x3-5 
ganger 

7 meter 50 meter 

Gutter 
13-15 jagi 

4x300m 
(2+2) 

4x3-5 
ganger 

7 meter 50 meter 

Damer 
16+ 

4x500m 
(2+2) 

4x3-5 
ganger 

9 meter 100 meter 

Herrer 
16+ 

6x500m 
(3+3) 

6x3-5 
ganger 

11 meter 100 meter 

 
 
§ 3 – 39 SPRINTLANGRENN MED LASSOKASTING 
  

Klasseinndeling 
Jenter - gutter   

 09 - 10 år   
 11 - 12 år  
 13 - 14 år  
 15 - 16 år  
 17 - 18 år 
 Damer - Herrer 19 år+ 

 
Løypelengde: 

 400 til 1000 m.  
Etter lassokasting og strafferunder fortsetter deltaker mot mål.  
Strafferunde som på stafett, se § 3 – 37. 
  

Klasser Distanser Lassokasting Lassokast 
distanse 

Strafferunder 

Jenter/Gutter 
9-10 år 

400 meter 1x3-5 5 meter 50 meter 

Jenter/Gutter 
11-12 år 

400 meter 1x3-5 6 meter 50 meter 

Jenter/Gutter 
13-14 år 

800 meter 1x3-5 7 meter 50 meter 

Jenter/Gutter 
15-16 år 

800 meter 1x3-5 7 meter 50 meter 

Damer 17-18 år 1000 meter 1x3-5 
 

9 meter 100 meter 
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Herrer 17-18 år 1000 meter 1x3-5 
 

11 meter 100 meter 

Damer 19 år + 1000 meter 1x3-5 
 

9 meter 100 meter 

Herrer 19 år + 1000 meter 1x3-5 
 

11 meter 100 meter 

 
        
Lassokasting: 

 Kravet er treff på tre av fem forsøk. 
 Hvis man ikke har tre treff av 5 mulige, må man ut i strafferunder.  
 Strafferunden se § 3 – 37. 
 Lassoen kan være rettet ut på standplass. 
 Etter endt kasting kan man la lassoen ligge igjen på lassokaststandplass. 
 Hvis deltakeren med vilje ikke prøver å treffe hornet, kan vedkommende 

diskvalifiseres. Dette kontrolleres av horndommere. 
 Foreslås å bruke minst 15 horn. 

  
 
Prolog: 
Klassene starter med enkelstart. Startintervall med halvt minutts mellomrom. Lagledere 
legger lassoen til rette og fjerner lassoen når deltakeren er ferdig med lassokastingen.   
  
Finaler: 
I alle klassene kvalifiserer de 10 beste seg til finalen og starter konkurransen i to rekker. De 
med fem beste tider i første rekke og fem beste i neste rekke. Hvis to deltakere har samme 
tid må saken legges frem til juryen for avgjørelse. Deltakeren med best tid kaster lasso på 
horn nr. 1 osv.  
Lassokasting i finalen foregår på samme måte som på prologen. Arrangører gjennomfører 
målfoto. Ved målgang er det skotuppen som teller. 
  
Vanlige bestemmelser:  
Stilarten veksler sammen med de andre konkurransene. 
Dårlig sportsånd kan medføre at deltakeren ikke kan fortsette konkurransen.  
 
  

§ 3 – 40 TRADISJONELL REINGJETERKONKURRANSE 
 
Tradisjonell reingjeterkonkurranse er for deltakere som er 17 år og eldre. Konkurransen skal 
foregå i klassisk stilart.  
  
Det konkurreres i to klasser, 17-59 år og 60 år og eldre for damer og herrer.  
Distanser for herrer er 9 og 6 km, for damer 6 og 4 km.  
Skyteavstanden er 100 m. Det er tillat å anvende både fin- og grovkaliber. Tilleggstid er 2 
minutter pr bom, maksimalt 10 min. biddjo 100 mehtarii.  
Lassokastingen er fra fem distanser, tilleggstid er fra ett minutt til fem minutter, totalt 15 min.  
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 Langrenn - langrennstid (hvor lang tid man bruker)  
 Lassokasting – hver gang man bommer medfører tilleggstid på 1 til 5 min. 
 Skyting – 2 minutter tilleggstid for hver bom. (Herrer A klasse)  

 
Beste resultat har den som har brukt kortest tid (langrennstid+ tilleggstid+ tilleggstid 
skyting(Herrer A klasse)  
 
 
 
 

§ 3 – 41 TRADISJONELL REINGJETERKONKURRANSE 
 

KLASSE: DISTANSE LASSOKASTING 
TILLEGGSTID 
LASSOKASTING 

SKYTING 
TILLEGGSTID 
SKYTING 

Damer A 
16 år+ 

 
6 km 

5 ganger 
7 – 11 meter 

1,2,3,4 og 5 min 
totalt 15 min. 

  
 

Damer B 
60 år+  
og eldre 

 
4 km 

5 ganger 
7 – 11 meter 

1,2,3,4 og 5 min 
totalt 15 min. 

  
 

 
Herrer A 
16 år+ 

 
9 km 

5 ganger 
11 – 15 meter 

1,2,3,4 og 5 min  100 m. 2 min for 
hver bom, 
totalt 10 min. 

Herrer B 
60 år+ 

 
6 km 

5 ganger 
7 – 11 meter 

1,2,3,4 og 5 min 
totalt 15 min. 

  

  
Tilleggsminutter i lassokasting.  
Ved bom på 7 meter får man 1 min tilleggstid, 8 meter 2 min tileggstid osv. Klasser herrer B, 
og damer A og B.  
Totalt kan man få 15 min tilleggstid.  
Herrer A klasse: Ved bom på 11 meter får man 1 til 5 min tilleggstid osv. 
Tilleggsminutter skyting. For hver bom får man 2 min tileggstid. Totalt 10 min. 
  
 
 

 § 3 – 42 ALPINT SM-KONKURRANSE 
Alpin SM består av både slalåm og storslalåm, fra ungdomsklasser til voksne. 
 
 

 GREN: KLASSE: ALDER: 

1 Slalåm, storslalåm C 10 – 11 år 
jenter - gutter 

2 Slalåm, storslalåm B 12 – 13 år 
jenter - gutter 

3 Slalåm, storslalåm A 14 – 15 år 
jenter - gutter 

4 Slalåm, storslalåm Juniorer 16 – 19 år 
jenter - gutter 
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5 Slalåm, storslalåm Seniorer 20 – 34 år 
damer - herrer 

6 Slalåm, storslalåm Veteraner 35 år + 
damer - herrer 
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KAPITTEL 4 REINKAPPKJØRING 
 
§ 4 - 40 OM KONKURRANSEREGLER 
 
Samenes Idrettsforbund (SVL) og regionale forbund (SVL-N, SVL-R og SVL-S) følger SVL`s 
regler for reinkappkjøring ved arrangering av reinkappkjøringskonkurranser. 
Reglene skal være gjort kjent og lett tilgjengelige for jury medlemmer, arrangører og 
deltakere ved hvert løp. 
 

§ 4-41 KONKURRANSEGRENER 
 
SM   Samisk mesterskap 
O     Rekordløp 
J      Gruppekjøring 
C     Cup-løp 
S      Stafett for regionale forbund og lag/distrikt 
I-R    Individuell sledekjøring 
I-S    Individuell kjøring på ski 
L-S    Lag-stafett på ski 
JR     Juniorklasse på ski 
N-R   Dameklasse sledekjøring 
I-R     Individuell sledekjøring med en rein om gangen.  

 
§ 4 - 42 KONKURRANSEKALENDER OG REGISTER 
 
§ 4-42.1 Konkurransekalender 
- Samenes Idrettsforbund (SVL) og regionale forbund (SVL-N, SVL-R og SVL-S) lager 
konkurransekalender årlig.  
 
§ 4-42.2 Løpsregister for kjørerein 
-  Samenes Idrettsforbund (SVL) og regionale forbund (SVL-N, SVL-R og SVL-S) fører 
løpsregister, hvor alle rein som har deltatt i offentlige løp, blir registrert.  
- Registreringsavgift på 10 euro må være betalt før reinen registreres i løpsregisteret. 
-  I løpsregisteret føres resultater og kvalifiseringer som reinen har oppnådd i offisielle 
konkurranser.  
- Samenes Idrettsforbund (SVL) og regionale forbund (SVL-N, SVL-R og SVL-S) arkiverer 
offisielle resultatene fra alle løp. 

 
§ 4 - 43 PÅMELDING 
 
- Påmeldingsfrist til offisielle løp: Minimum fire (4) døgn før konkurransedag, innen kl. 16.00.    
- Påmeldinger som mottas etter fristen, blir forkastet.  
- Påmelding skal skje pr. telefon, telefax, e-post, eller pr. post.  
Oppgi: Reinens navn og øreklips-nummer. Eierens og kuskens navn og tilhørighet til 
lag/forening. 
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- Deltakelse varmblodsklassen: Rein som har oppnådd kvalifisert tid på bedre enn 1.19.00. 
- Deltakelse åpen klasse: Alle rein som er registrert i kjørereinregisteret.    
- Hver rein kan kun delta i en klasse under hvert arrangement. 
- Hver rein kan kun delta på ett løp pr. dag. 

 
§ 4 - 44 KONKURRANSEREGLER FOR REINKAPPKJØRING 
 
- Konkurransedeltakelse:   
Rein og kusk påmeldt og startkontingent betalt innen tidsfristen.  
 
- Startkontingent:   
- Arrangør bestemmer størrelse på startkontingent for hver konkurranse.  
- Startkontingent betales for hver rein som deltar.  
 
- Gebyr for innlevering av eventuelle protester: Minimum 500 NOK. 
 
§ 4-44.1 Kjøring 
- Reinkappkjøring kjøres mot sola.  
- I løpet av en konkurransedag har hver kjørerein kun lov å kjøre tre (3) ganger på 1000 

eller  
2000 meters bane.  

- Bytte av påmeldt kusk: Kun tillatt ved gyldig grunn. 
- Ved gruppekjøring foretas loddtrekning av bane både i senior og juniorklassen. 
- Gruppekjøring: Minimum 3 rein, og maksimum 6 rein kjører samtidig.  
- Individuell kjøring: En og en rein starter om gangen.  
- Sprintløp: Minimum 2, og maksimum 6 rein kjører samtidig.  
- Juniorklassen: Maksimum 3 rein kjører samtidig. 
 
§ 4-44.2 Tømmer, seletøy og ski 
Offisiell reinkappkjøring med slede:  
- Tillatt å bruke to tømmer.  
- Kjøreren skal være i sleden. 

 
Offisiell reinkappkjøring på ski:  
- Reinen skal styres/kjøres med en tømme.  
- Bruk av 2 tømmer/styretau fører til diskvalifikasjon.  
- Vanlige eller spesielle konkurranse-seletøy brukes, såfremt kusken trekkes etter reinen 
med vuohtaraipi.  
-  Seletøyet må være på reinen når den kommer i mål.  
- Tømmen skal være festet under reinens hake.  
- Kjøretømmen og vuohtaraipi kan ikke være lenger enn fire (4) meter.  
-  Ved gruppekjøring er det forbudt å slenge tømmen til siden, slik at sidemannen blir 
hindret.  
-   Ved målpassering: Tømmene og vuohtaraipi skal ikke slippes før kuskens fremste del av 
kroppen har passert målstreken (hånd, hode, fot, overkropp osv.)  
-  Skøyting med skiene under løp er ikke tillatt. 
-  Eventuelle skarpe kanter på ski må slipes. 
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§ 4-44.3 Kusker 
Aldersgrense seniorkusker offisielle reinkappkjørings- og kvalifiseringsløp:  
  
- 15 år, eller at kusken fyller 15 år i kjøresesongen (januar-april).  
 
Vektgrense seniorkusker offisiell reinkappkjøring og kvalifisering:  
-  Minimum 60 kg inkludert kjøreutstyr (skisko, ski, og godkjent hjelm)  
 
Sledekjøring for herrer:  
-  Kusk og slede må til sammen veie minst nitti (90) kg.  
 
Sledekjøring for damer: 
-  Kusk og slede må veie minst åtti (80) kg. 
 
Juniorklasse:  
-  kusk må være minst 10 år, eller fylle 10 år i kjøresesongen (januar-april).  
-  Øvre aldersgrense er 14 år.  
-  SVL-N styret kan gi dispensasjon for deltakelse i juniorklassen for kusk som har fylt 15 år.  
-  Ingen vektgrense for juniorer.  
 
Påbudt under kjøring:  
- Hjelm og ishockey halsbeskyttelse. 
 
Ved ikke-offisielle konkurranser kan arrangøren bestemme hvilke regler som skal gjelde. 

 
§ 4 - 45 PREMIERING 

 
§ 4-45.1 Pengepremier 
Det deles ut minst tre (3) pengepremier i hver klasse. Minste premiesum i hver klasse: 
 

Varmblodsklasse Sprintklasse Åpen klasse Juniorklasse 

I  280 euro I 400 euro I 220 euro I 100 euro 

II 200 euro II 280 euro II 185 euro II 75 euro 

III 170 euro III 200 euro III 150 euro III 50 euro 

 IV 150 euro   

 V 100 euro   

 VI  75 euro   

 
Premiebeløpene blir vurdert hvert år. 

 
 
§ 4 - 46 STENGING AV KJØRETRASEEN FØR KONKURRANSE 
 
- Kjøretraseen/banen stenges for leiing av rein rundt banen 1,5 timer før konkurransestart. 
- Testing av ski er tillatt selv om banen er stengt.  
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- Banen stenges for all aktivitet en halv time før konkurransestart. 

 
 
 
§4 - 47 KONKURRANSEBANEN 
 
- SM i reinkappkjøring arrangeres enten på 2000 meters (2 km), 1000 meters (1 km) eller 

201,16 meters bane.  
- Banens lengde måles en meter innenfor banens indre grense. 
- Lengde sprintløpsbane: 201,16 meter. 
- Cup-løp kan også arrangeres på baner med andre distanser.  
 
 
§ 4-47.1 Banens mål 
- Banens minimumsbredde skal være 3 meter.  
- Startstrekningen, de første 15 meter av banen skal være 8 meter bred.  
- Siste 150 meter før målstreken skal være 5 meter bred.  
- Banen skal være godt merket. 

 
§ 4 - 48 KONKURRANSENS FUNKSJONÆRER 
 
Samenes Idrettsforbund (SVL) og regionale forbund (SVL-N, SVL-R og SVL-S) velger 
hovedansvarshaver til offisielle konkurranser, som også er formann i juryen. De andre 
funksjonærene blir valgt av arrangørforeningen. De samme personene kan ha flere verv. 
 
§ 4-48.1 Konkurransens funksjonærer skal være følgende: 
 

1. Teknisk delegert 8. Tidtaker 

2. Konkurranseleder 9. Speaker 

3. Baneansvarlig   10. Sekretær 

4. Jury  (tre-fem 3-5) 11. Dyrlege 

5. Løpsdommere (tre-fem 3-5) 12. Ordensvakter 

6. Premieringsutvalget 13. Eventuelt ambulansepersonell 

7. Hovedstarter  

 
§ 4-48.2   Funksjonærenes gjøremål 
 
Teknisk delegert  
- fungere som hoveddommer og juryformann 
- skrive eventuelle straffereaksjoner i konkurranseboka og underskrive dette 
- måle banen 
- skrive rapport etter konkurransen   
 
Jury og løpsdommere 
- Kontrollere at reglene følges 
- Veiing av kusker 
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- Ta avgjørelse ved protester. Juryens avgjørelse skal offentliggjøres til alle parter før 
premieutdeling 

- Skrive protokoll 
- Kan, ved eventuelt dårlig vær eller dårlig bane, komme med spesielle 

regler/bestemmelser, som skal gis til deltagerne i god tid før konkurransen 
 
Premieringsutvalg 

- Ha hovedansvar for pengepremiene og eventuelle andre ærespremier 
 
Hovedstarter 
- inspisere og veilede starternes funksjoner 
- inspisere og veilede klargjøring av reinene ved start 
- gi startsignal og få reinen av gårde 
- få reinene av gårde ved gruppekjøring med en gang hjelpestarter gir signal 
- kontrollere at startnummer og fargeskiltene på reinene stemmer 
- kontrollere at reinen er i riktig bås og at seletøyet er riktig påsatt 
- sjekke at kusken oppfyller kravene og er klar 
 
Rennledere 
-  Ansvarlig for at arrangementet går som planlagt.  
 
Sekretær 
- skrive resultater 
- fullføre dommernes og premieringsutvalgets bestemmelser 
- ajourføre konkurransekalender 
- påmelding 
- sekretæren kan ha hjelpere 

 
 

§ 4 - 49 KVALIFISERING TIL KONKURRANSER 
 
I offisielle reinkappkjøringer kan det kjøres i åpen-, varmblods- og juniorklasser.   
 
§ 4-49.1 Kvalifiseringskriterier 
Arrangørene kan avvikle kvalifiseringsløp, hvor alle kjørerein kan kvalifisere seg til offisiell 
reinkappkjøring.  For å kvalifisere seg må reinen løpe 2000 meter under 3.15,0, eller 1000 
meter under 1.25,0. Når reinen er kvalifisert, skal den merkes med nummerert klips i øret. 
Rein som deltar må være hannrein som er minst 2 ½ år gamle. 
 
 
 

§ 4 - 50 GRUPPEKJØRING  
 
Ved loddtrekning (som for øvrig er offentlig) av grupper til innledende runder må det tas 
hensyn til, så langt det er mulig, at rein fra samme forening ikke kommer i samme gruppe. 
Hvis en forening har flere rein enn grupper med i løpet, kan det imidlertid ikke unngås at rein 
fra samme forening kommer i samme gruppe. 
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Vinnere, og to andreplasser med best tid fra innledende runde går videre til mellomrunder. Til 
mellomrundene loddtrekkes gruppene på samme måte som til innledende runder.  
I mellomrundene og finalen må samme kusk benyttes på hver rein. Hvis ikke samme kusk 
benyttes, må det være gyldig grunn til skifte. 
Til finalen kommer heatvinnerne fra mellomrundene.  
Tidtaking foregår elektronisk og med målfoto. Vinneren kåres med målfoto. 
I varmblodsklassen kommer mellomrundevinneren til A-finalen, nummer 2 kommer til B-
finalen og nummer 3 kommer til C-finalen. 

 
 
§ 4 - 51 CUP-KJØRING 
 
Cup-kjøring består av individuell kjøring med tidtaking, gruppekjøring eller 
kombinasjonskjøring. 
Ved cup-reinkappkjøring skal det benyttes startbokser. Målkamera eller noe tilsvarende skal 
benyttes. Det skal benyttes elektronisk tidtaking, slik at hundredeler kommer frem. 
 

 
 
Poengfordelingen i cup-kjøring: 
 
Varmblodsklasse: 

Plass I II III IV V VI VII VIII IX 

Poeng 36 35 34 33 32 31 30 29 28 

Plass 
 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

Poeng 27 26 25 24 23 22 21 20 19 

Plass 
 

XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII 

Poeng 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Plass 
 

XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI 

Poeng 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
Åpen klasse / Juniorklasse:  

Plass 
 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Poeng 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Plass 
 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 
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Poeng 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 
Utregning av poeng: 
Hvis to eller flere rein har oppnådd like mange poeng, gjelder følgende: 

1. Plassering under cup-kjøring (1. 2. og 3. plass) 
2. Beste tid ved 1000 meters cup-kjøring. Hvis dette ikke går, så gjelder nest beste tid. 

 
Vinner er den som har flest seiere i cup-kjøringene. 
Kusken får bare poeng for best plassering i de forskjellige klassene. For cup-kjøring lages 
resultatliste for de 10 beste konkurransene. I cup-kjøring deles samme poeng for samme 
plassering til. 
 
Ved spesielle grunner kan individuell cup-kjøring godkjennes som delkonkurranse i 
reinkappkjøring og kan arrangeres ved lokal reinkappkjøringsløp. 

 
 
§ 4 - 52 KLASSEINNDELING  
 
Kappkjøringsrein deles opp i tre klasser: 
 
§ 4-52.1 Varmblodsklasse 

a) Tid 2.50,0 min. eller bedre på 2000 meter                                                                                                                  
b) Tid 1.19,0 min. eller bedre på 1000 meter på individuell- eller gruppekjøring 

 
§ 4-52.2 Åpen klasse 

a) Tid 1.19.1-1.25,0 min. på 1000 meter 
 
§ 4-52.3 Junior klasse 
Kvalifiseringsgrense tid 1.25,0, se § 4-41.3 
Rein som deltar i åpen klasse, rykker opp til varmblodsklasse hvis den oppnår tidsgrense for 
klassen ved individuell eller gruppekjøring. Dette gjelder ikke rein som deltar i juniorklassen. 
Som offisiell rekord for reinen gjelder kjøring både i varmblods- og åpen klasse. 
Ved opprykk til varmblodsklasse kan reinen først delta i denne ved neste løp. 
 
§ 4-52.4 Sprintløp 
I sprintløp konkurrerer både rein fra varmblods- og åpen klasse i samme løp, og poengene 
fordeles etter varmblods-tabell. 

 
 
§ 4 - 53 SAMEMESTERSKAP 
 
- I samemesterskap kan varmblodsrein som har deltatt på cup-løp delta.  
- I samemesterskap må rein fra minst 2 forbund / land delta.  
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- Samemesterskap gjennomføres i to deler med 1000 meter gruppekjøring og 1000 meter 
individuell kjøring, eller sprintløp (utslagsmetode).  

- Arrangørene bestemmer hvor store grupper det skal være ved gruppekjøring, grupper fra 
tre til seks rein (3-6). 

- Samemesteren kåres ved å legge sammen tidene eller poengene i de to gjennomførte 
konkurransene. 

- Hvis to rein har samme tid eller poeng sammenlagt, kåres den med beste tid på 1000 
meter individuell/gruppekjøring til vinner. 

 

 
§ 4 - 54 START OG MÅL 
 
Start: 
-  Starttidspunkt er når reinens snute har passert startstolpene.  
- Ved gruppekjøring er startstrekningen på cirka femten (15) meter og startordenen 
  loddtrekkes. 

- Ved gruppekjøring er starttidspunktet når den første reinens hode har passert 
startstolpene. 

- Ved individuell start kan det være maksimum to (2) starthjelpere.  
- Hjelperne ikke være nærmere enn tre (3) meter fra reinen ved starttidspunkt.  
- Hjelperne har ikke lov å gå på banen. 
- Ved gruppestart er det lov å ha maksimum tre (3) starthjelpere.  
- Foran startbokser skal det være et fem (5) meter langt gjerde på begge sider. 
- Dommerne avgjør om påfølgende rein kan starte når foregående rein har passert 500    

meter. 
- Ved starttidspunkt skal kuskens skitupper være parallelle ved startboksens fremre kant. 
 
Mål: 
- Reinen og kusken skal være på banen når de passerer målstreken.  
- Ekvipasjen er i mål når reinens fremste del (snute) har passert målstreken. 
 

 
§ 4 - 55 OMSTART OG PROTESTER 
 
- Hvis kjøring blir avbrutt eller at kusken havner utenfor banen på grunn av årsaker han  

ikke selv er skyldig i eller drar fordel av, kan løpsdommere godkjenne kjøringa eller gi 
mulighet til omstart. 

- Ved gruppekjøring blir det omstart, hvis alle båsdørene ikke åpner seg.  
-  Hvis alle kjørerne faller, kan dommerne forkaste kjøringen, og tillate omstart for hele 

gruppen. 
- Ved finale må eventuell protest gis skriftlig innen en halvtime etter offentliggjøring av 

resultatet. 
- Ved andre løp må eventuell protest gis umiddelbart etter avslutning av løpet. 
- Ved innlevering av protest, betales et gebyr på kr. 500,-. Gebyret refunderes hvis    

protesten godtas. 
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§ 4 - 56 DISKVALIFISERING AV LØP 
 
- Dersom en kjørerein løper ut av banen etter å ha passert startstolpene, godkjennes 

kjøringen hvis kusken holder seg på banen og klarer å få reinen til å fortsette videre 
etter banen. 

- Hvis kusken havner utenfor banen, blir det diskvalifisering.  
- Ved gruppekjøring gjelder regelen først etter at rein og kusk har kjørt 250 meter fra 

start. 
- Hvis kusken faller under kjøring, men kommer i gang igjen før det er gått fem (5) 

minutter, er kjøringa godkjent.  
- Kuskene har ikke lov til å distrahere/forstyrre de andre kuskene og heller ikke annen 

upassende oppførsel er lov.  
- Under gruppekjøring skal reinen slippes løs ved fall.  
- Ved målpassering skal kusken holde i begge tømmene. 

 
 
§ 4 - 57 HÅNDTERING AV KJØREREINEN  
 
- På konkurransearenaen og banen er straffing av kjørerein, temming, opplæring og 

banning forbudt.  
- Kusken skal følge regelverket og vise god konkurranseånd.  
- Det er lov å bruke lyd og tømmer for å få bedre fart på kjørereinen under løpet.  
- Ved gruppekjøring er roping under kjøring forbudt.  
- På konkurransearenaen er bruk av alkohol forbudt. 

 
 

§ 4 - 58 STRAFFEMETODER  
 
Reineier eller kusk som bryter konkurranseregler eller kjøreorganisering til fordel for seg selv, 
eller oppfører seg dårlig, kan straffes på flere måter: 
 
- offentlig advarsel 
- tap av premie 
- utestenging fra konkurranse 
- utestenging fra konkurranser i  et bestemt tidsrom 

 
Juryen avgjør straffereaksjon. Juryens avgjørelse kan ikke påklages. 
Ved bruk av ulovlige stoffer og nekting av testtaking straffes reineier og kjørereinen med 
utestengelse fra konkurranser i fem (5) år.  
Ved eventuell mottatt premie skal premien tilbakeleveres til arrangørene innen fjorten (14) 
døgn. Arrangør skal melde straff skriftlig til Samenes Idrettsforbund. 
 

 
§ 4 - 59 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
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Deltakere skal kjenne til konkurranse- og kjøreregler og de skal følge samme bestemmelser 
som funksjonærene. Offisielle løp skal offentliggjøres i terminliste på Samenes 
Idrettsforbunds hjemmeside og på andre forbunds hjemmesider. 

 
§ 4 - 60 LØPSRESULTATER 
 
Arrangøren skal innen tre (3) dager etter arrangement, sende løpsresultatene til Samenes 
Idrettsforbund, hvor tildelte pengepremier og eventuelle straffetiltak skal komme frem. 
 

 
§ 4 - 61 FORSIKRINGER 
 
Arrangørene må se til at forsikringer og andre tillatelser er på plass. 
 

 
 
 
§ 4 - 62 REVIDERING OG TOLKNING AV KONKURRANSEREGLENE 
 
Reglene kan revideres av styret i Samenes Idrettsforbund. 
Ved uenighet om tolkning av reglene eller hvis kjørereglene ikke omtaler den aktuelle 
problemstilling, behandler løpsdommerne saken og løser den. 
 
 
Samenes Idrettsforbund: løpsregler 4: Reinkappkjøring gjelder fra 1. januar 2016 
 
 
 
  



Vedtatt og godkjent på SVL tinget i Hætta 10.–11.05.2014 Side 29 
 

KAPITTEL 5 

SOMMER SM - LASSOKASTING 

  

§ 5-50 SOMMER SM - LASSOKASTING 
 
Det skal kastes fem -5- ganger på samme horn fra anvist distanse.  
Lassoen kan ha to lassoringer.  
Avstand mellom hvert enkelt horn fra ytterste takk, og kant- og midtstolper skal være en 
meter. 
Hornene skal være av omtrentlig samme form.  
Hornene skal være rettet fremover mot lassokasterens kasteposisjon.  
Start og målpunkt skal være 25 meter fra hornene. 
Lengdene skal være godt merket og merkene godt forankret i bakken. 
  
Hvert treff gir poeng på grunnlag av tabellen. 
  
1. Poengberegning: 
Best resultat har den som har flest poeng etter fem lassokast. Hvis to deltakere har samme 
poengsum, så er vinneren den som har kastet fem lassokast fortest. 
 
2. Kvalifisering: 
Første dagen konkurreres det om hvilke deltakere får fortsette til semifinaler. Det er tidtaking 
under lassokasting. I kvalifiseringen skal det være mellom 4-6 deltakere i hvert heat. Fra 
kvalifiseringen kvalifiserer 12 deltakere seg til semifinale. Hvis det er under 6 deltakere i 
kvalifiseringen går alle direkte til finale.  
  
Hvis det i kvalifiseringen er flere enn 12 deltakere som har samme poengsum, så avgjør 
tiden. 
 
Andre dag gjennomføres semifinaler og finale. Ellers er det de samme regler som første dag.  
  
3. Annet 
- Lassoen skal være rettet ut før konkurransen starter..  
- Tiden tas fra start til lassokastingen er gjennomført, og lassoringen holdes oppe.  
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§ 5- 51 KLASSER 

  

Klasse 4 5 6 7 8 

  poeng poeng poeng poeng poeng 

9 år jenter - gutter  4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 

10 år jenter - gutter 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 

11 år jenter - gutter 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 

12 år jenter - gutter 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 

13 år jenter - gutter  6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 

14 år jenter - gutter 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 

15 år jenter - gutter 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 

16 år jenter - gutter 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 

17-18 år junior damer 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 

17-18 år junior herrer 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 

19 år + Damer  
Åpen (19 – 60 år +) 

7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 

45 – 59 år Damer 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 

60 år + Damer 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 

19 år+ Herrer 
Åpen (19 – 60 år +) 

11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 

45 – 59 år Herrer 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 

60 år + Herrer 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 

  
SM LASSOKAST ARENA 
             1               2              3               4                 5              6            
  

           X     o       X      o      X      o      X       o       X      o      X       
  
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
     I                I                I                I                I                I                I 
X = hornstolpe 
o = midtstolpe 
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 = kantstople 
  
Nummerskilt 1-6, skal ha en annen farge enn kantstolpene. Avstand mellom hornstolpe og 
midtstolpe skal være 1,25 meter. I sommerkonkurranser kan midtstolpe sløyfes, men ikke 
kantstolper. Avstand mellom hornstolpene 1,25 meter. Kant- og midtstolper skal være like 
høy som høyeste punktet på hornet.  
  
Lassokastdistanser  
Herrer: 11, 12, 13, 14, 15 meter 
Damer: 7, 8, 9, 10, 11 meter 
  
  

§ 5-52  FELLES BESTEMMELSER 

Hele lassoen skal være laget i samme materiale. Hvis lassoen er skjøtet så skal skjøtet være 
av samme materiale som hoveddelen.  
  

§ 5-53  KONKURRANSEBESTEMMELSER 

1.  Under konkurransen skal lassoen være i hånda. 
2.  Under lassokastingen er det ikke tillatt å tråkke over distansestreken.  
3.  Hvis man treffer mer enn det hornet/stolpen som er avtalt/ tildelt deltakeren, godkjennes 

ikke lassokastingen. 
                                   

§ 5-54  HORNSTOLPE 

1. Hornstolpen som hornet skal festes til skal være ca 1 meter lang fra bakken til hornet.  
2.  Horn som anvendes skal ha så lik form som mulig.  
 

§ 5-55 TREFFSIKKERHET OG LASSOKASTHURTIGHET  

1. I treffsikkerhets- og lassokasthurtighet er målsetningen å være hurtig og ha en god 
treffsikkerhet.  

2 Lassokastingen gjennomføres med fellesstart, og deltakerne starter fra samme sted 25 
meter fra treffpunktet. 

3. Konkurransen gjennomføres på den måten at 2 - 6 deltakere kaster lasso av gangen.  
4. Når startsignalet er gått, går/løper deltakerne til den korteste lassokastdistanse (herrer 11 

meter og damer 9 meter). Hver lassokaster har 2 meters lassokastbane. Mellom ytterste 
hornspiss og kantstolper skal det være en meter. 

5. Lassokastingen godkjennes ikke hvis man treffer/får fast både hornet og kantstolpen.  
6. Når lassoen er fast i hornet, skal man i tvilstilfeller stramme lassoen til den ikke berører 

bakken. 
7. Deltakerne skal være på anvist lassokastbane under hele konkurransen.  
8. Deltakerne skal kaste mot hornet til man har truffet/ fått fast. Deretter skal deltakeren 

fortsette med neste lengde, en meter lenger bak.  
9. Deltakeren avanserer i konkurransen når man har truffet/ fått fast en gang på hver lengde/ 

distanse. 
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10. Deltaker som har fått fem treff/ fått fast fem ganger, skal løpe tilbake til startstreken.  
11. Lassokasteren som er først ferdig, er vinner av konkurransen. Man kan ta tiden på 

lassokastkonkurransen.  
12. Hvis det er flere enn 6 deltakere I konkurransen, kan man gjennomføre kvalifisering i 2 

eller heat. Den som gjennomførere lassokastingen hurtigst i hvert heat kvalifiserer seg til 
finalen.  

13. Hvis det er flere enn 36 deltakere påmeldt, gjennomføres konkurransen i tre omganger/ 
runder, en kvalifiseringsrunde hvor deltakerne går videre etter å ha oppnådd fem treff/ fått 
fast fem ganger og oppnådd best tid. I semifinalen benyttes samme måte.  

 
  
  

§ 5-56  LENGDELASSOKASTING  

1.  Deltakerne kaster etter tur med den samme lassoen. Arrangøren skal ha mellom 1 og 3 
lasso(er) til konkurransen, som alle Deltakerne bruker.  

2.  Alle kaster på det samme hornet, ca 1m høy stolpe.  
3. Første lengde for herrer er 16 meter, og for damer 12 meter.  
4. Deltakeren velger selv fra hvilken lengde vedkommende starter lassokastingen, er ikke 

påbudt å starte fra korteste lengde.  
5. Hver deltaker kan forsøke inntil tre ganger på hver lengde. Hvis deltakeren treffer/ får fast 

på første forsøk så kan vedkommende selv velge neste påfølgende lengde. 
6. Hvis en deltaker ikke treffer/ får fast på sine to første forsøk, kan vedkommende flytte sitt 

siste forsøk til en lengre distanse.  
7. Hver deltaker kan bestemme selv fra hvilken lengde man vil kaste fra. 
8. Hvis en deltaker ikke kaster lasso når det er vedkommendes tur, godkjennes ikke 

lassokastingen.  
9. Vinner er den som har truffet/ fått fast fra lengst lengde/distanse og brukt minst forsøk. 

Underkjent lassokasting er det samme ett forsøk.  
 
 
 
LASSOKASTARENA LENGDELASSOKASTING 
  
o         X          o         Lengdestreken kan flyttes 0,5 - 2 meter.  
I                       I          Når konkurransen begynner skal lassokastdistansen være  
I                       I          16 meter for herrer og 12 meter for damer. 
I                       I            
I                       I            
I                       I            
I                       I            
I                       I            
Lengdestrek 
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6. KAPITTEL: SOMMERIDRETT SM 
  

§ 6-60  SM SOMMERIDRETT  

SM sommerkonkurranser er individuelt løp og lassokast konkurranse, og reingjeterstafett. 

§ 6-61  SM TERRENGLØP 

Klasse Distanse 

9 år Jenter - Gutter 0,5 km 

10 år Jenter - Gutter 0,5 km 

11 år Jenter - Gutter 1 km 

12 år Jenter - Gutter 1 km 

13 år Jenter - Gutter 1,5 km 

14 år Jenter - Gutter 1,5 km 

15 år Jenter - Gutter 3 km 

16 år Jenter- Gutter 3 km 

17-18 år Junior damer 3 km 

17- 18 år Junior herrer 3 km 

60 år+ Damer 3 km 

50-59 år Damer 3 km 

35-49 år Damer 3 km 

19 år+ Damer 3 km 

60 år+ Herrer  3 km 

50-59 år Herrer 3 km 

35-49 år Herrer  3 km 

19 år+ Herrer 6 km 

 

 
§ 6-62 SOMMER- REINGJETERKONKURRANSE MED LASSOKASTING      
 
 

Klasser Distanser Lassokast Lassokast 
distanse 

Tilleggsminut
t 

Jenter-Gutter 
9 år 

0,5km 1x5 ganger 5 meter 1 min 

Jenter –Gutter 
10 år 

0,5km 1x5 ganger 5 meter 1 min 

Jenter- Gutter 
11 år 

0,5km + 0,5km 1x5 ganger 6 meter 1 min 

Jenter-Gutter 
12 jagi 

0,5km + 0,5km 1x5 ganger 6 meter 1 min 

Jenter –Gutter 
13 år 

1km + 0,5km 1x5 ganger 7 meter 1 min 

Jenter -Gutter 
14 år 

1km + 0,5km 1x5 ganger 7 meter 1 min 

Jenter – Gutter 1,5km x 2 1x5 ganger 7 meter 1 min 
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15 år 

Jenter -Gutter 
16 år  

1,5km x 2 1x5 ganger 9 meter 1 min 

Damer 
17-18 år 

1km x 3 2x5 ganger 9 meter 1 min 

Herrer 
17-18 år 

2km x 3 2x5 ganger 11 meter 1 min 

Dame  
19 + 

1km x 3 2x5 ganger 9 meter 1 min 

Damer  
35-49 år 

1km x 3 2x5 ganger 9 meter 1 min 

Damer 
50 -59 år 

1km x 3 2x5 ganger 9 meter 1 min 

Damer  
60+ 

1,5km x 2 1x5 ganger 7 meter 1 min 

Herrer  
19 + 

2km x 3 2x5 ganger 13 meter 1 min 

Herrer  
35-49 år 

1km x 3 2x5 ganger 11 meter 1 min 

Herrer 
50 – 59 år 

1km x 3 2x5 ganger 11 meter 1 min 

Herrer 
60+ 

1,5km x 2 1x5 ganger 9 meter 1 min 

 
 
  

§ 6-63 SM REINGJETERSTAFETT  

Lassokasting: se paragraf 3-36. Lassoen kan ha to lassoringer. Det skal kastes fem -5- 
ganger på samme horn fra samme sted.   
Avstand mellom horn fra ytterste takk, og kant- og midtstolper skal være en meter. 
 
Gutter/jenter 9 – 10 år: I denne klassen er det tillatt med miksede lag, både jenter og gutter 
på samme lag eller kun gutter og kun jenter. Kan motta hjelp på standplass. 
 
Etter fullført lassokasting:  

 Skal lassoen kveiles og settes over skulderen og under den andre armen før man kan 
gå videre med riktig utstyr.  

 Det er ikke tillatt å sette lassoen rundt halsen. Det er ikke lov å motta hjelp fra andre.  
 Lassokastarenaleders og medhjelperes instruksjoner skal følges.  
 Kun arrangører har adgang innenfor lassokastarena. 
 Veksling er godkjent når det er fysisk kontakt i vekslingssonen.  
 Vekslingssonen skal være ca. 20 meter.  
 En og samme deltaker kan ikke løpe for to eller flere aldersklasser i stafetten.  
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§ 6-64 SOMMER PARSPRINT 

 
Klasser distanser Lassokasting Lassokast 

distanser 
Strafferunder 

Jenter/Gutter 
9-12 jagi 

2x300m 
(1+1) 

2x3-5 
  

5 meter  50 meter 

Jenter 
13-15 jagi 

4x300m 
(2+2) 

4x3-5 
  

7 meter  50 meter 

Gutter 
13-15 jagi 

4x300m 
(2+2) 

4x3-5 
  

7 meter  50 meter 

Damer 
16+ 

4x500m 
(2+2) 

4x3-5 
  

9 meter 100 meter 

Herrer 
16+ 

6x500m 
(3+3) 

6x3-5 
  

11 meter 100 meter 

 
 
§ 8: RÁIGESPÁBBASPEALLU 

  
 
  Internášunála ráigespábbaspealu njuolggadusat čuvvojit. 
  

  

 
 
 
 
 

Klasser Distanse Lassokasting Lassokast 
distanse 

Strafferunde 

Barn 
9-10 år 

3x0,5 km 3x5 ganger 5 meter 50 meter 

Barn 
11-12 år 

3x1 km 3x5 ganger 6 meter 50 meter 

Jenter 
13-15 år 

3x1,5 km 3x5 ganger 7 meter 50 meter 

Gutter 
13-15 år 

3x1,5 km 3x5 ganger 7 meter 50 meter 

Damer 16 år + 3x2 km 3x5 ganger 9 meter 100 meter 
 

Herrer 16 år+ 3x3 km 3x5 ganger 13 meter 100 meter 
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FA Sápmi 
 

Stiftet 29. mars 2014. 
 

Kapittel 1- Innledende bestemmelser 

 

§ 1 - 1 Virkeområdet 
 
Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under FA Sápmi. 
 
FA Sápmi er den høyeste myndighet på fotballidrettens område i Sápmi. 

§ 1 – 2 Formål 

 
FA Sápmis formål er å utbedre og lede forballidretten i Sápmi, og representerer 
idretten internasjonalt. 

§ 1 – 3 Farger og emblem 

 
FA Sápmis farger er rødt, grønt, gult og blått (flaggfargene). Forbundets emblem med 
bokstavene FA Sápmi skal brukes på de merker, pokaler, premier og diplomer som 
tinget og styret deler ut.  
 

§ 1 – 4 Organisasjon 

 
FA Sápmi er medlem av Sámi Valastallanlihttu (SVL) 
FA Sápmi er medlem av CONIFA. 
 
 

§ 1 – 5 Medlemskap 
 
Alle Lag/Foreningar som organiserer fotballidrett for samer har rett til å bli medlem av 
FA Sápmi. 
 
Lag/Foreningar tilsluttet FA Sápmi  plikter å overholde SVLs og FA Sápmis lover, 
bestemmelser og vedtak. 
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§ 1 – 6 Høyeste myndighet 
 
Tinget er FA Sápmis høyeste myndighet. Mellom tingene er Forbundsstyret høyeste 
myndighet. 
 
 

Kapittel 2 - Fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd 
 

§ 2 – 1 Ting, frister for innkalling og forslag 
 
Ordinært forbundsting holdes hvert annet år innen utgangen av mars måned. 
 
Ting innkalles med følgende frister: 
FA Sápmi: Minst 20 uker 
Forslag til forbundstinget kan fremmes av Forbundsstyret, klubber, forbundets 
komiteer og ansatte, jfr. § 2-4. 
 
Forslag som ønskes behandlet må med motivering være innsendt innen følgende 
frister: 
FA Sápmi: Minst 16 uker 
Poststemplets dato er avgjørende. Forslag som mangler motivering ved innsendelsen 
kan ikke tas opp til behandling. 
 
Dagsorden med beretninger, revidert regnskap og innkomne forslag må være sendt ut 
til organisasjonsledd og tillitsvalgte innen følgende frister: 
FA Sápmi: 4 uker 
 
Frister for innkalling til ekstraordinært ting er: 
FA Sápmi: 4 uker 

 
§ 2 – 2 Tingets forhandlinger 
 
Ting ledes av valgt(e) dirigent(er). 
 
Dirigent(ene) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 
 
Over Tingets forhandlinger føres protokoll. Forbundsstyret sender utskrifter av 
protokollen fra forbundstinget til klubber senest 8 uker etter tinget. 
 

§ 2 – 3 Vedtaksførhet 
 
Lovlig innkalt ting eller årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter/medlemmer som møter. 
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Årsmøte i idrettslag er vedtaksført dersom det møter et antall godkjente 
representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom 
årsmøte i idrettslag ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
om minimumsdeltagelse. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 
 
På ting eller årsmøte kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 
som ikke er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres 
når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om 
godkjennelse av saksliste. 
 
Forslag må stå i forbindelse med sak oppført på dagsorden for å kunne bli tatt opp til 
behandling. 
 
Styre/arbeidsutvalg og komiteer/utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene møter. Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved sitt styre. For 
idrettslag med gruppestyrer, vil det si hovedstyret. 
Over styrenes/arbeidsutvalgenes og komiteenes/utvalgenes forhandlinger føres 
protokoll. 
 

§ 2 – 4 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagrett 
 
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år. 
 
Representanter til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd, må ha vært medlem 
av representasjonsberettiget lag, eller organisasjonsledd i minst 1 måned, og ikke 
skylde kontingent. Det kan ikke velges representanter, som er arbeidstaker innen det 
organisasjonsledd vedkommende representerer, eller innen det organisasjonsledd 
representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant 
de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i det 
representasjonsberettigede lag. 
 
Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med 
mindre idrettsstyre gir dispensasjon. 
 
Møteberettiget komité - og utvalgsmedlem uten stemmerett, har tale- og forlagrett i 
saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 
 
På FA Sápmi´s ting møter med forslag- og talerett 1 representant for de ansatte; 1 fra 
FA Sápmi´s sekretariat. Generalsekretæren kan ikke velges som representant for de 
ansatte i Fa Sápmi´s sekretariat. 
 
Revisor har møte- og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 

§ 2 – 5 Stemmegivning 
 
Ingen representanter har mer enn 1 stemme. 
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Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. På ting og årsmøte er 
presidentens/lederens stemme avgjørende ved stemmelikhet, bortsett fra ved valg. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om 
det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. 
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall 
forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 
annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke 
avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning. 

 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer 
en halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 
omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som 
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med 
loddtrekning. 
 

§ 2 – 6 Habilitet 
 
En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlag for en 
avgjørelse, eller til å treffe avgjørelser. 
 

a) Når vedkommende selv er part i saken. 
 

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller 
nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken. 

 
c) Når vedkommende er, eller har vært gift med, eller er forlovet/samboer med en 

part. 
 

d) Når vedkommende er leder for, eller har ledende stilling i, eller er medlem av 
styret i en klubb, eller et selskap som er part i saken. 

 
Likeså er en person inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, bl.a. skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulemper for vedkommende 
selv, egen klubb eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det 
skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. 
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Habilitetsspørsmål avgjøres av det aktuelle organ. 
 
Habilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes, eller 
ansattes tilknytning til saken eller partene, ikke vil kunne påvirke vedkommendes 
standpunkt, og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 
 
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i samme organisasjonsledd. 
 
Med part menes i denne bestemmelsen person som en avgjørelse retter seg mot, eller 
som saken ellers direkte gjelder. 
Medlem med styreverv i organisasjonsledd kan ikke samtidig være medlem av doms- 
eller appellutvalget i samme organisasjonsledd. 
 

§ 2 – 7 Kjønnsfordeling 
 
Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styrer, råd og 
utvalg i FA Sápmi, skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. 
Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. 
Idrettsstyret/fotballstinget kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra 
denne bestemmelsen. 
 

§  2 – 8 Geografisk fordelning 
 
Ved valg/oppnevning av representanter til ting,samt medlemmar til styrer,råd og utvalg 
i FA Sápmi skall det velges kandidater/representanter fra hela den samiske området. 
Idrettsstyret/fotballstinget kan, når det foreligger särlige forhold,gjore unntak fra 
denne bestemmelsen. 
 

§ 2 – 9 Overordnet organisasjonsledds kompetanse 
 
Organisasjonsledd tilsluttet FA Sápmi plikter på FA Sápmi’s forlangende å utlevere 
regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag m.v. FA Sápmi kan innkalle til 
ekstraordinært ting, eller møte i underordnet organisasjonsledd, når det foreligger 
særlige grunner. Fa Sápmi kan, når det foreligger særlige grunner, overta 
administrasjonen av klubb å oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. 
 

§ 2 – 10 Refusjon av utgifter. Honorar 
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan 
motta et rimelig honorar eller lønn for sitt arbeid. 
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Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse etter forrige punktum, skal fremgå 
av budsjett og regnskap. Organisasjonsleddets styre bestemmer hvem som er 
berettiget. 
 
Forbundsstyret fastsetter reiseregulativ for FA Sápmis tillitsvalgte. 
 
 

 
 
 
 
Kapittel 3 - Forbundsting 
 

§ 3 – 1 Forbundsting 
 
Tinget vedtar lover og fastsetter bestemmelser for forbundets virksomhet. 
 

 
 
§ 3 – 2 Representasjon på tinget 
 
Tinget består av: 
 

a) forbundsstyrets medlemmer 
 

b) Representanter for klubbene. For å ha representanter må en klubb ha vært 
medlem av Fa Sápmi i minst 1 år, og oppfylt pålagte forpliktelser. Hver klubb kan 
sende 1 representant + 1 for hvert 25. medlem, maksimalt 4 representanter. 
Representantene må være medlemmer av den klubb de representerer. 

 
§ 3 – 3 Tingets oppgaver 
 
Tinget skal: 
 

a) Godkjenne fullmakter. 
 
b) Godkjenne dagsorden. 

 
c) Velge dirigent(er) og sekretær(er), samt en redaksjonskomité på 3 medlemmer 

for tinget. 
 

d) Velge 2 desisorer som sammen med Forbundsstyret undertegner Tingets 
protokoll. 

 
e) Behandle Forbundsstyrets beretning for tingsperioden. 
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f) Behandle de avsluttede og reviderte regnskap for FA Sápmi. 

 
g) Behandle beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under FA 

Sápmi. 
 

h) Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. 
 

i) Behandle forslag til endringer i FA Sápmi´s lov og reglement. 
 

j) Behandle andre innkomne forslag og saker. 
 

k) Behandle forslag til budsjett. 
 

l) Foreta valg av Forbundsstyret: 
President, visepresident, 3 styremedlemmer og 3 vara medlemmer i nummerert 
rekkefølge. 
- Valgkomité på 3 medlemmer. 

 
m) Foreta valg av statsautorisert/registrert revisor til revidere forbundets 

regnskaper, og fastsette revisors honorar. 
 
 
 

§ 3 – 4 Utmerkelser 
 
Tinget fastsetter eget reglement for utmerkelser innen forbund og krets. 
 

§ 3 – 5 Ekstraordinært ting 
 
Ekstraordinært ting holdes når Forbundsstyret eller minst 1/3 av medlemsklubbene 
krever det. Innkalling skjer gjennom Forbundsstyret.Om icke forbundsstyret kallar til 
ekstraordinaert ting så kan 1/3 av medlemslagen/foreningarkalla till ekstra ordinaert 
ting. 
Tinget kan bare behandle de saker som kravet om det ekstraordinære tinget omfatter, 
og som er kunngjort i innkallingen. 

 
 
 
§ 3 – 6 Ledermøte 
 
I år uten Forbundsting holdes fellesmøte for Forbundsstyret, 6 representanter valgt av, 
og blant de lag/foreningar kommende sesong som deltar i Samecupen. 
 
Ledermøtet innkalles av Forbundsstyret med 2 måneders varsel. 
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Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatt budsjett og 
langtidsbudsjett, samt drøfte prinsipielle organisasjonsmessige saker. Møtet har ingen 
besluttende myndighet. 
 
Dersom Forbundsstyret, p.g.a. særlige forhold, ønsker å fratre med kortere varsel enn 
ved å innkalle til ekstraordinært ting, kan Forbundsstyret innkalle til ledermøte. Dette 
ledermøte skal avholdes innen 10 dager etter at Forbundsstyret har fattet sitt vedtak. 
Ledermøte skal: 
 

a) Behandle styrets redegjørelse for fratreden. 
 

b) Foreta valg av styre, bestående av President, visepresident og 3 
styremedlemmer. 

 
Styret tiltrer umiddelbart og fungerer med de samme plikter og rettigheter som et 
tingsvalgt Forbundsstyre fram til neste ordinære eller ekstraordinære ting. 
 
 

 
Kapittel 4 - Forbundsstyret 
 

§ 4 – 1 Forbundsstyret 
 
Forbundsstyret leder forbundets virksomhet og skal herunder: 
 

a) Iverksette Tingets beslutninger. 
 

b) Forvalte forbundets midler og meddele prokura. 
 

c) Utarbeidet beretning og legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge alle 
saker for tinget. 

 
d) Føre kontroll med klubbens økonomi. Kontrollen utøves bl.a. ved at 

forbundsstyret: 
 

- Utarbeider bestemmelser om klubbens økonomiske virksomhet, herunder 
instrukser vedrørende regnskap og revisjon. 

 
- Hvor det er ønskelig, forlange innsendt regnskap, protokoller m.v. til 

gjennomgåelse. 
 

e) Ansette generalsekretær, forbundets øvrige arbeidstakere. 
 
f) Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, samt utarbeide instruks for disse. 
g) Inngå alle avtaler om overføringer i radio, fjernsyn m.v. 

 
h) Godkjenne sammenslutninger innen organisasjonen. 
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i) Påse at lover og reglementer overholdes. 

 
Styremøte holdes når president eller 3 av styrets medlemmer krever det. 
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg. Styret utarbeider retningslinjer for 
Arbeidsutvalget. 
 

§ 4 – 2 SVL styret 
 

 Presidenten og visepresidenten representerer FA Sápmi i SVL styret. 
 Forbundsstyret velger selv vararepresentant fra styret til SVL styret. 
 
 

Kapittel 5 - Komiteer og utvalg 
 

§ 5 – 1 Valgkomité 
 
Valgkomiteen legger fram forslag til valg av tillitsvalgte, unntatt til valgkomiteen. 
 
Komiteen kan ikke innstille egen medlemmer som tillitsvalgte. 
Valgkomiteens innstilling legges frem på Tinget. 
 
Valgkomiteen velger selv sin leder. 
 
 

Kapittel 6 – Lag/foreningar 
 

§ 6 – 1 Opptak som medlem 
 
Ett Lag/forening som ønsker å bli opptatt sender søknad. Søknaden sendes FA 
Sápmi´s forbundsstyre. 
 

§ 6 – 2 Lag/Forenings uavhengighet 
 
Medlemslag/forening skal ha frihet til å treffe selvstendig avgjørelse i alle spørsmål 
knyttet til medlemskap, uavhengig av utenforstående gruppe, selskap eller person. 
Lag/foreningen plikter å overholde dette uavhengig av avtaleform og klubbstruktur. 
 

§ 6 – 3 Ansvar 
 
Ett lag/forening er ansvarlig overfor FA Sápmis for handlinger den på lag/foreningens 
vegne godtar at utenforstående organisasjoner, firmaer og enkeltpersoner foretar. 
 
Lag/forening hefter for sine medlemmers økonomiske forpliktelser overfor forbund. I 
den utstrekning klubben overlater til andre å utøve virksomhet, som hører naturlig til 
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ett lag/forening oppgave eller virksomhetsområdet, skal klubben sikre seg nødvendig 
innflytelse 
over virksomheten. 
I lag/forening økonomiberetning skal det redegjøres for de økonomiske forhold ved 
slik virksomhet. 
 

§ 6 – 4 Rapporter og avgifter 
 
Lag/foreningen plikter å sende rapporter og oppgaver innen frister bestemt av 
overordnet myndighet. 
 
Lag/forening betaler årskontingent og lagavgifter til FA Sápmi innen 15. maj. 
 
Ett lag/forening som ikke har betalt sin kontingent – eller oppfylt andre forpliktelser til 
fastsatt tid, taper 3 uker etter rekommandert varsel fra overordnet myndighet sine 
rettigheter inntil forpliktelsen er oppfylt. Det kan etter søknad gis henstand med 
betalingen. 
 

§ 6 – 5 Regnskap m.v. 
 
Forbundsstyret kan stille krav til lag/forenings økonomiske virksomhet. 
 
Lag/foreningens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for 
arrangementer av ikke-sportslig art, som lotteri, gaver og lignende. 
 
Lag/foreningens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av Forbundsstyret. 
Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 år. 
 
Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp 
lag/forening er pålagt å betale. Forbundsstyret kan også overføre beløpet annen 
lag/forening, spiller eller andre. 
 

§ 6 – 6 Årsmøte 
 
Forbund og krets har adgang til og talerett på årsmøter. 
 

§ 6 – 7 Utmeldelse 
 
Ønsker en klubb å melde seg ut, må Forbundsstyret underrettes i rekommandert brev. 
 
 

Kapittel 7 - Doping 
 

§ 7 – 1 Forbud mot doping 
 
Det er forbudt rettsstridig å bruke midler og metoder som fremgår av IOCs 
dopingsliste. 
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Det er forbudt å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule bruk av 
dopingsmiddel eller metode. 
 
Det er forbudt å innføre, erverve, sende, overdra eller være i besittelse av middel som 
nevnt i første eller annet ledd, når dette kan (antas å ha vært eller skulle) brukes i 
dopingssammenheng. 
 
Alkoholpolicy: Missbruk av alkohol och narkotiska accepteras inte av spelare och 
ledare i regi av FA Sápmi 
 

§ 7 – 2 Hvem kan underkastes dopingskontroll? 
 
Følgende utøver plikter å underkaste seg dopingskontroll, herunder blodprøve: 
 

1. Ethvert medlem av FA Sápmi. Den som melder seg ut av FA Sápmi, er fortsatt 
pliktig til å underkaste seg dopingskontroll i ett år etter utmelding. Den som 
melder seg ut av FA Sápmi, og samtidig uteblir fra dopingskontroll, kan ikke 
gjeninntre som medlem før to år etter uteblivelse.  

2. Enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i FA 
Sápmi. 

3. Enhver utøver som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet. 
Dopingskontroll kan også foretas av andre organisasjoner, når det følger av 
avtale med FA SápmiL, eller av internasjonale regler. 

4. Enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangement som arrangeres 
av et organisasjonsledd innen FA Sápmi. Dette gjelder uavhengig av om 
arrangementet har karakter av trening eller konkurranse. 

 
§ 7 – 3 Dopingskontroll 
 
Innkalling til, eller gjennomføring av dopingskontroll, kan skje uten forhåndsvarsel. 
Innkalling kan skje skriftlig eller muntlig. Idrettsstyret, eller den det gir fullmakt, 
fastsetter hvor/når kontrollen skal finne sted. 
 
Regler for kontroll, prøveoppbevaring, forsendelse og oppfølging av analyseresultater 
fastsettes av SVL, eller den det gir fullmakt. 
 
 
 

§ 7 – 4 Forhold som likestilles med positiv dopingsprøve. 
 
Unnlatelse av å møte til pålagt dopingskontroll blir vurdert på samme måte som en 
positiv prøve, med mindre det foreligger gyldig forfall. Det samme gjelder forsøk på å 
unndra seg dopingskontroll på annen måte. 
 
Den som på en eller annen måte forfalsker, forbytter, eller ødelegger prøven i den 
hensikt å unndra seg kontroll, blir vurdert på samme måte som om et var avlagt positiv 
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prøve. Det samme gjelder den som på annen måte bevirker at prøven ikke kan bli 
analysert. 
 
Hvis utøveren ikke er medlem av FA Sápmi, vil nektelse av å møte til pålagt kontroll 
uten gyldig forfall, jfr. Første ledd, automatisk medføre diskvalifikasjon fra deltagelse i 
arrangementet, og annullering av de oppnådde resultater. Utøveren kan heller ikke 
delta i stevner, eller arrangementer arrangert av et organisasjonsledd innen SVL i 2 år 
fra diskvalifikasjonen fant sted. 
 

 
 
§ 7 – 5 Virkning av positive dopingsprøve. 
 
Medlem av SSL som forsettelig eller uaktsomt overtrer reglene om doping, straffes. 
Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av FA Sápmi. Ved 
utmeldelse blir soningen utsatt, og løper videre ved eventuell innmeldelse. Avgis 
positiv prøve før innmeldelse i FA Sápmi, er medlemmet utestengt i den tiden SVL 
bestemmer. 
Ikke-medlemmer som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer arrangert av 
et organisasjonsledd i SVL, vil bli diskvalifisert fra stevnet, og få sitt resultat annullert 
ved avleggelse av positiv dopingsprøve. 
 
 

 
 
 
 
 
Kapittel 8 - Avtaler med næringslivet 
 

§ 8 – 1 Formål 
 
Som avtalepartner skal alle organisasjonsledd ta vare på sin frie stilling. Ingen avtaler 
kan inneholde bestemmelser som bryter med idrettens etiske grunnlag, eller som er 
egnet til å skade idrettens anseelse. 
 

§ 8 – 2 Forbud mot avtaler som hovedsak begunstiger andre 
 
Det er ikke adgang til å inngå avtale med næringslivet, hvis det økonomiske utbytte i 
hovedsak tilfaller andre. 
 

§ 8 – 3 Hvem som kan inngå avtaler. Regelverk for avtaler 
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Avtaler kan bare inngås av Forbundsstyret. Avtalen skal undertegnes av 
Forbundsstyret. Lag kan bare inngå avtaler etter et regelverk for samarbeidsavtaler 
med næringslivet. 
 

§ 8 – 4 Idrettens forpliktelser overfor næringslivet 
 
Den som inngår samarbeidsavtale står ansvarlig for alle forpliktelser; herunder 
økonomiske forpliktelser, som avtalen pålegger og disse må innfris. I avtaler som 
forutsetter at utøver medvirker, må det gjøres oppmerksom på vedkommendes rett til å 
ta forbehold, 
jfr. § 8 – 5 
 
Alle avtaler skal inneholde bestemmelser om at sponsorstøtten til en utøver som 
omfattes av avtalen, faller bort, dersom denne blir dømt for bruk av doping. 
 

§ 8 – 5 Utøvers forbeholdsrett 
 
Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i reklame – eller annen 
markedsføringsmessig sammenheng, dersom medvirkning vil stride mot dennes 
etiske eller moralske overbevisning, eller gjelder reklame for konkurrenter til eget eller 
arbeidsgivers virksomhet. Dersom det oppstår tvil om utøverens overbevisning, 
oppfyller kravene i første punktum, avgjøres dette av Forbundsstyret. 
 

§ 8 – 6 Valgbarhet. Inhabilitet 
 
Sponsorer og sponsoransvarlige er som medlemmer valgbare til tillitsverv. Om 
habilitet gjelder reglene i FA Sápmi’s lov § 2 – 6. 
 

§ 8 – 7 Reklamereglement 
 
Forbundsstyret fastsetter reklamereglement gjeldende for organisasjonsledd. 
 
 

Kapittel 9 - Endringer 
 
Endring i denne lov kan bare foretas med 2/3 flertall. 
 
Et enstemmig Forbundsstyre kan, hvor det anses påkrevd, foreta foreløpige endringer 
i lov og reglementer vedtatt av Forbundstinget. Slike endringer skal legges frem for 
første Forbundsting. 
 
 

 
Kapittel 10 - Oppløsning 
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Forslag til oppløsning må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsningen 
besluttet med minst ¾ stemmeflertall, blir forslaget forelagt ekstraordinært ting 6 
måneder senere. Blir beslutningen gjentatt, hvortil igjen kreves ¾ stemmeflertall, 
bestemmer dette ting over forbundets midler, som bare kan anvendes til idrettslige 
formål. 
 
  
 
  
 


