UPPDATERAD 17 JANUARI 2021
TILL DET EXTRA FÖRBUNDSMÖTET I MARS 2021

Styrelsens förslag om uppdatering i
regelverket för ett likvärdigt
tävlingsupplägg (uppdaterat 17 januari 2021)
Bakgrund
Förbundsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att till Förbundsmötet 2020 formulera ett tillägg
till tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg.
Syftet med ett likvärdigt tävlingsupplägg är i första hand att säkerställa att alla som är med på
en tävling får ett likvärdigt tävlingsdeltagande och att tävlingar ska vara utformade på ett
sådant sätt att diskriminering motverkas.
SOFT:s regelverk består av:
•
•

Tävlingsregler som beslutas av förbundsmötet
Tävlingsanvisningar som beslutas av förbundsstyrelsen

Uppdaterat förslag 17 januari 2021
Styrelsen har sedan det ursprungliga förslaget, som togs fram till Förbundsmötet i mars 2020,
uppdaterat underlaget i två omgångar. Den första uppdateringen gjordes inför det tänkta
extra förbundsmötet i november 2020 (som inte blev av pga covid-19) och nu den 17 januari
2021 har underlaget uppdaterats ytterligare en gång inför det extra förbundsmötet som är
planerat att hållas den 20 mars 2021.
I detta senaste förslag är tävlingsreglerna orörda och alltså desamma som i tidigare
presenterat förslag. Tävlingsanvisningarnas andemening är bibehållen men tre rubriker har
adderats – organisationsperspektiv, marknadsföring och kommunikation. Det har också
förtydligats att samtliga delar av svensk orientering ska ta sitt ansvar för att likvärdigt
utformade tävlingar ska uppnås.
Slutligen har det skapats ett stöddokument, vilket innehåller vägledning och konkreta
exempel för att hjälpa arrangörer att uppnå likvärdigt utformade tävlingar.

Tävlingsregel 2.1.3
Nuvarande skrivning:
TR 2.1.3 Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed
verka normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar.
Nationella tävlingar, mästerskapstävlingar och andra rankinggrundande tävlingar
ska vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Kravet på likvärdiga tävlingar ska
inte tolkas som att arrangemangen måste utformas i alla delar lika över hela landet.
Regler och kvalitetsmål kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till
lokala förutsättningar.
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Förslag på ny skrivning:
TR 2.1.3 Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar.
Tävlingar ska vara likvärdigt utformade för alla deltagare, det vill säga utformade på ett
sådant sätt att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning
eller ålder motverkas.
Likvärdigt utformade ska inte tolkas som att tävlingar måste utformas i alla delar lika
för alla. Mål om rättvisa och likvärdiga tävlingar kan ofta uppfyllas på olika sätt.
Hänsyn får därför tas till bevarandet av orienteringsidrottens särart och till
arrangörens förutsättningar.
Tävlingar ska också vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Det ska inte tolkas
som att de måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan
ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar.
Se TA 12.1 för ytterligare vägledning om vad som menas med rättvisa och likvärdiga
tävlingar.
Se RF:s hemsida för dokument med riktlinjer som beskriver idrott på lika villkor.

Tävlingsanvisning 12.1
Anvisningarna kompletterar reglerna och förklarar hur enskilda regler ska
tolkas och tillämpas. Här nedan följer förslag på skrivning till TA 12.1 som
blir ett nytt avsnitt i Tävlingsanvisningarna.
TA 12.1 Rättvisa och likvärdiga tävlingar:
I tävlingsreglerna framgår att regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och
likvärdiga tävlingar. Det betyder till exempel, men är ej begränsat till, att
tävlingar ska sträva efter att ha en jämställd tävlingsorganisation och
utformas likvärdigt med avseende på klasser, banläggning, tävlingsområde,
arenaservice och andra relevanta förutsättningar.
Det betyder också att alla inblandade – Svenska Orienteringsförbundet,
distrikt, föreningar och deltagare – ska arbeta aktivt och utifrån sina roller
för att uppnå likvärdiga tävlingar.
Mer konkret innebär det:
•
•
•
•
•
•

Att dam- och herrklasser ska vara jämbördiga och båda uppfattas som
huvudklasser.
Att det oavsett kön erbjuds likvärdiga tävlingsområden och banor av lika
svårighetsgrad för samma åldersklasser.
Att det oavsett kön erbjuds banor med lika beräknad segrartid för samma
åldersklasser *.
Att kommunikation, marknadsföring, utrymme i tid, samt tävlingstidpunkt är
likvärdig(t) för de huvudklasser tävlingen erbjuder.
Att det före, under och efter tävlingen erbjuds likvärdig service för både publik
och tävlande.
Att samtliga arrangemang, i sitt arbete för likvärdiga tävlingar, strävar efter att
uppnå en jämn könsfördelning inom tävlingsorganisationen. Särskilt viktigt är
det för de ledande rollerna.
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•

Att arrangörer arbetar aktivt och långsiktigt med frågan om likvärdigt
utformade tävlingar, till exempel genom löpande utvärdering och framtagande
av handlingsplaner. För större och återkommande tävlingsarrangemang krävs
att arrangörer upprättar och kontinuerligt uppdaterar handlingsplaner för
likvärdighet och särskilt jämställdhet.

För ytterligare vägledning har ett stöddokument tagits fram: ”Att arrangera
likvärdiga tävlingar”, se BILAGA 1 sist i detta dokument. Stöddokumentet
innehåller stöd för att ta fram och arbeta med en handlingsplan, samt detaljerade
exempel på frågor som en arrangör kan behöva arbeta med för att uppnå likvärdigt
utformade tävlingar.
* I dag har alla klasser förutom 35 år och uppåt lika beräknade segrartider som
komplement till angivna banlängder. Styrelsen kommer att ta beslut om att lika
beräknade segrartider även ska gälla för klasserna 35 år och uppåt och att detta börjar
gälla senast den 1 januari 2022.

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
att
att
att

införa ny skrivning i TR 2.1.3 och TA 12.1 enligt förslaget.
samma skrivningar införs i tävlingsregler och anvisningar för PreO,
SkidO och MTBO.
beslutet gäller från 1 juli 2021.
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BILAGA 1

Stöddokument - Att arrangera likvärdiga tävlingar
Syfte
Syftet med stöddokumentet är att vägleda arrangörer i arbetet för att uppnå likvärdigt utformade
tävlingar. Stöddokumentet är tänkt att fungera för alla arrangörer, oavsett nivå på tävling.
Stöddokumentet innehåller två huvuddelar:
• Del 1: Att ta fram och aktivt arbeta med en handlingsplan.
•

Del 2: Konkreta exempel på områden som en arrangör kan behöva tänka igenom utifrån ett
likvärdighetsperspektiv.

Del 1: Att ta fram och aktivt arbeta med en handlingsplan
Här ges förslag på hur en arrangör kan ta fram en handlingsplan och hur arrangören sedan aktivt kan arbeta
vidare. En handlingsplan kan upprättas på många olika nivåer. Nivå och utformning är upp till varje
arrangör/organisation.
A. Förstå nuläget
Ta fram en nulägesbild och förankra den inom föreningen och hos funktionärerna.
Exempel på vad en kan göra för att få fram nuläget är:
att sammanställa deltagarstatistik från de senaste åren, reflektera kring hur det ser ut och titta på
eventuella trender.
att gå igenom arrangemanget och ställa sig frågor för att förstå vad i tävlingsupplägget som är
likvärdigt och vad som inte är det. Nedan finns ett antal frågor som ska ses som stöd i arbetet.
att gå igenom organisationen och hur den ser ut.
B. Utifrån nuläget ta fram önskat läge och en handlingsplan
Definiera tillsammans inom organisationen områden som ni vill och behöver arbeta vidare med. Ta fram
ett önskat läge för dessa områden. Utifrån önskat läge och nuläget skapas sedan en handlingsplan med
tydliga aktiviteter, vem som ansvarar för vad och en tidplan. Förankra planen inom organisationen.
Handlingsplanen kan ha både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det är bra om det finns beskrivet hur
organisationen kommer att arbeta med handlingsplanen och hur uppföljning kommer att göras.
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Del 2: Konkreta exempel på områden och frågor att tänka igenom
Nedan listas olika områden och konkreta frågor som en arrangör kan ställa under respektive rubrik. Exemplen
är hämtade från verkligheten och förhoppningen är att materialet kan hjälpa arrangörer att kartlägga nuläget
och att förstå vilken typ av frågor som är viktiga att arbeta med.
Organisation
•
•

Har tävlingen en likvärdig organisation gällande ålders- och könsfördelning?
Hur ser likvärdigheten ut när det handlar om ledande roller såsom tävlingsledare, banläggare och
kartritare?

Tävlingsdiscipliner
Erbjuder tävlingen för dam- och herrklasser i samma ålder:
•
•
•
•

likvärdiga tävlingsformer?
likvärdiga tävlingstidpunkter?
likvärdiga tävlingsdistanser?
likvärdigt tidsomfång?

Banor
Erbjuder tävlingen:
•
•
•
•
•

banor av lika svårighetsgrad för samma ålder?
banor med lika beräknad segrartid för samma ålder?
ett likvärdigt utbud av dam- och herrklasser?
vätska för tävlande på samtliga banor med en beräknad segrartid som innebär att deltagaren,
enligt regelverket, ska erbjudas vätska?
mellantidskontroller med beräknade segrartider som enda utgångspunkt? Det är inte likvärdigt
om exempelvis damer och herrar i samma ålder har olika många mellantidskontroller.

Priser
Om det delas ut priser på tävlingen kan arrangören analysera följande:
•
•

Har dam- och herrklasser likvärdiga prisbord?
Är priserna lämpliga eller är de könsnormerande?

Kommunikation och marknadsföring
•

•

Är marknadsföringen och kommunikation inför, under och efter tävlingen likvärdig för de
huvudklasser tävlingen erbjuder? Detta innefattar till exempel inbjudan, tävlings-PM,
nyhetsbrev och sociala medier.
Är tävlingstidpunkt och utrymme i tid likvärdig för huvudklasserna?

Övrigt
Erbjuder tävlingen:
•

möjlighet till barnpassning och familjelottning så att alla vårdnadshavare kan delta i
åldersklass?
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