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Förslag A  till förändring av regler för Nationella RPO-tävlingar 

1 Bakgrund 
På RPO SM-möte 2005-08-29 efterlystes att banor på uttagningstävlingar till EM/VM ska bli 
mer lika banor som förekommer på just EM och VM, i första hand för seniorer. Det föreslogs 
att en arbetsgrupp skulle ta fram ett förslag till nya regler. Ev beslut om regeländring enligt 
förslaget tas sedan efter omröstning per e-post där enkel majoritet krävs. Röstberättigade är de 
som har deltagit vid nationell jakt som tävlande eller arrangör. Till arbetsgruppen föreslogs 
Michael/OXW (H40 nästa år), Magnus (H21), Håkan (H21), Leif/EZM (H60) och Janne/FUG 
(H50 och uttagningsansvarig). 

2 Mål 
Målet med föreslagna regler (förslag A) är att möjliggöra längre och mer krävande banor för i 
första hand seniorklassen, med bibehållen deltagarbredd och utan att arrangörsjobbet blir 
avsevärt mycket jobbigare än hittills. Syftet med längre och mer krävande banor är att ge 
bättre tävlingserfarenhet och träning inför större tävlingar och få uttagning till EM/VM på 
villkor som mer liknar förhållanden vid EM/VM. 

3 Förslag till formella regeländringar 
0. Tidigare regler gäller om de inte påverkas av följande punkter (t.ex. lottad 

startordning, startkorridorer, kartutdelning vid start, användning av skärmar). 

1. Elektronisk tidtagning (t.ex. SportIdent) inkl mellantider vid rävar bör användas. 

2. Nationell jakt (dock ej om den räknas som SM 2m) får genomföras med rävar på två 
frekvenser, varav bana för en eller flera klasser kan bestå av rävar på båda 
frekvenserna. Då rävar på båda frekvenserna ingår ska valet av rävar göras så att 
tävlande behöver växla frekvens max två gånger per sändningscykel för att kunna höra 
alla banans rävar. Bana kan t.ex. bestå av räv 2-3-4 på ena frekvensen och 1 och 5 på 
den andra. Bana får t.ex. inte bestå av 1-3-5 på ena och 2-4 på andra frekvensen. Då 
rävar på två frekvenser används ska fortfarande var och en av rävarna sända i en av de 
fem minuterna i en vanlig sändningscykel. Om detta alternativ utnyttjas (med två 
frekvenser) ska HD20+HD21+H40 springa den långa banan (5 rävar) och 
D35+HD50+H60 den korta (5 rävar). (Om två-frekvensalternativet inte används 
springer HD20+HD21+D35+H40+HD50 samma bana med 5 rävar och D50+H60 tar 
4 av de rävarna). 

3. Minimilängd för H21-bana är 5 km (kortast möjliga banval mätt fågelvägen). 

4. Arrangören bör eftersträva att start och mål är på olika ställen (vilket de alltid är på 
EM/VM; inverkar på banans konfiguration). 

5. Arrangör eller tävlingskontrollant ska verifiera att alla sändare går innan första 
tävlande startar. Om något problem upptäcks ska beslut tas om hur problemet hanteras 
så att förutsättningarna blir så lika som möjligt för alla tävlande. 

6. Förhållanden som kommer att gälla skall anges i respektive inbjudan. Åtminstone 
följande information ska framgå av inbjudan: stämplingssystem, inbördes ordning på 
80m och 2m-jakten, ungefärlig starttid, ungefärliga banlängder (inom ca 2km-interval, 
t.ex. 6-8 km), om fler än en sändningsfrekvens används på någon jakt. Inbjudan ska 
publiceras minst två veckor före tävlingen. 
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4 Förslag till praxis 
Vi har idag sex nationella tävlingar per år som här benämnes N1-80m, N1-2m, N2-80m, osv., 
varav N3-2m också räknas som SM 2m. Tävlingarna arrangeras i par under tre helger, 
vanligtvis med två tävlingar på en och samma dag. 
Föreslagen regeländring (punkt 2) ger t.ex. möjlighet att en tävling i varje tävlingspar 
arrangeras med två extra rävar på annan frekvens än övriga fem rävar, på så sätt att 
HD20/HD21/H40-klasserna får en bana som motsvarar en VM-bana, medan övriga klasser får 
banor med motsvarande längd som varit vanligt tidigare. Med ”motsvarar VM-bana” menas 
en banlängd på ca 7-10 km beroende på kupering och terrängens beskaffenhet. 
Exempel: 
N1-2m (förmiddag): lång bana för H21 etc. med tre rävar på en frekvens och två på en annan 
frekvens. Övriga klasser fem rävar på en frekvens och kortare banlängd. 
N1-80m (eftermiddag): som vanligt, dock minst banlängd enligt punkt 3 (fem rävar på en och 
samma frekvens; alla har samma bana utom H60 som skippar en räv) 
N2-80m (förmiddag): lång bana för H21 etc. med tre rävar på en frekvens och två på en annan 
frekvens. Övriga klasser fem rävar på en frekvens och kortare banlängd. 
N2-2m (eftermiddag): som vanligt, dock minst banlängd enligt punkt 3 (fem rävar på en och 
samma frekvens; alla har samma bana utom H60 som skippar en räv) 
N3-2m/SM (eftermiddag): fem rävar på en frekvens och samma bana för alla klasser. Banan 
kan vara något kortare än en typisk VM-bana, men bör vara längre än den kortare varianten på 
andra nationella tävlingar (t.ex. 6-8 km beroende på terräng). 
N3-80m (förmiddag dagen efter): lång bana för H21 med tre rävar på en frekvens och två på 
en annan frekvens. Övriga klasser fem rävar på en frekvens och kortare banlängd. 

5 Utrustning 
Till både 80m och 2m finns redan idag utrustning för att köra med två extra rävar på annan 
frekvens. Till 80m kan användas t.ex. fem SSA-, VRK- eller ESA-rävar på 3535 kHz och två 
SRJ/KON-rävar eller BRJ-rävar på 3580 kHz. 
Till 2m finns två st sändare från VRK med annan frekvens än 144.810 MHz. Dessa kan 
kopplas till valfri kompatibel nycklingsenhet (typ SSA-/VRK-rävarna). Observera att använda 
antennerna bör vara ekvivalenta på samtliga rävar. 

6 Kommentarer 
Konsekvenser för arrangör: vid användning av dubbla frekvenser ska 7+5 rävar sättas ut till 
ett tävlingspar (isf 5+5); större tävlingsområde krävs för att rymma den längre banan (typ A4 
1:15000 eller A3 1:10000); start på annan plats än mål kräver någon form av transportlösning. 
Lite mer tankearbete krävs vid banläggning. Man behöver ev kunna handha två typer av rävar 
och man behöver kanske låna rävar från flera håll. Användning av elektronisk stämpling 
kräver lån/hyra av stämplingsenheter samt att någon kan programmera och läsa av dem. 
 
Konsekvenser för tävlande: färre klasser har samma bana och man kan jämföra tider med 
färre tävlande; HD20/HD21/H40 måste ratta frekvens under vissa lopp; HD20/HD21/H40 får 
springa en lång bana plus en mindre lång bana samma dag. Riktigt korta banor (<5 km) 
behöver inte förekomma. 
 
Några motiveringar till några gjorda val: 

Möjlighet till två tävlingar samma dag även i fortsättningen för att slippa kringarrangemang 
som logi och mat; för att inte tappa jägare som tycker en hel helg är för lång tid och som kan 
tänkas välja att skippa tävlingarna helt om han tycker det är för långt att åka för bara en 
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tävling. Observera dock att det finns tävlande, speciellt de med lång resväg till tävlingen, som 
föredrar två rejäla tävlingar på två olika dagar, så detta ska också ses som en möjlighet. 
Arrangören kan överlåta till tävlande att själva ordna med mat och logi. 

Bara en riktigt lång tävling per dag för HD20/HD21/H40: torde vara uppenbart. Man orkar 
inte köra lika hårt som på VM två gånger på samma dag. 

Varför det är H21 som ska ratta frekvens och inte alla andra? För att det är främst H21or som 
är drivande i frågan och för att inte avskräcka jägare i övriga klasser från att delta. 

Start och mål på olika ställen för att det medger större variationen i bankonfigurationer. 

H40 springer samma bana som H21 för att undvika situationen att en bra tränad H40-löpare 
väljer att klassa ner sig till H21 för bättre träning samtidigt som annan H40-löpare springer i 
sin vanliga klass och får kvalificeringspoäng till EM/VM. Att HD20 och D21 också springer 
den långa banan är ett lite mer godtyckligt val. Arbetsgruppen anser det viktigt att detta val är 
gjort på förhand för att undvika diskussioner inför varje tävling. Det här föreslagna valet 
motiveras av att deltagare som tränar för att prestera bra på EM/VM bör springa den längre 
(och mer EM/VM-lika banan). 
 


