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1. KAPITTEL: FORMELLE VEDTEKTER  

 
 

§ 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. 
  

§ 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 imot 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/ standplass-sjef) 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. 



  
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 reglement 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-, bronsemedaljer 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 bronsemedaljer i mesterskap. 



SVL’s distriktsforbund kan dele ut egne medaljer for Distriktsmesterskap.  

§ 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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   

§ 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 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 – 
Åpen 19 og 60+ 

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 – 
Åpen 19 og 60+ 

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. 
  
 



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 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.  
  

§ 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.  
 
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 – 38 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 

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 – 38 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.  
  

 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 – 39 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 tilleggstid 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 tilleggstid. Totalt 10 min. 
 


