
 

 

Tävlingskommitténs proposition 2022:1 
 

Endast tillåtet att försöka kvalificera sig till SM via DM/DM-serietävling i ett distrikt per disciplin 
och år 

 

Bakgrund 

Under en vinter i närtid uppstod en situation som delade pimpelsverige. För att klargöra detta i 
regelverket tillsatte Tävlingskommittén en arbetsgrupp som granskade den uppkomna situationen.  

En person deltog, inom grenen pimpel, samma år på en DM-serie i ett distrikt och en DM-tävling i ett 
annat distrikt. Båda tävlingarna utgjorde distriktens kval till SM i pimpel. Det fanns argument både för 
och emot och tävlingskommittén konstaterar att regelverket inte har tillräckligt tydliga formuleringar 
gällande deltagandet på flera DM-tävlingar samma år inom en och samma disciplin. 

 

Förslag till beslut 
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att besluta följande: 

1. Att det i det Allmänna regelverket skrivs in att: 
Det är inte tillåtet att försöka kvalificera sig till SM i mer än ett distrikt per disciplin och år. Det 
är dock tillåtet att delta på DM-tävlingar i mer än ett distrikt per år under förutsättning att 
deltagaren i förväg anmäler till tävlingsledningen att deltagandet sker utanför SM-
kvalmomentet. Deltar person utanför kvalmomentet skall detta tydligt markeras i deltagarlistan 
och dessa deltagare får inte räknas i beräkningen av kvoten för SM-platserna.  
 
Förtydligande: Har man deltagit i DM-serie/DM-tävling och ingått i resultatredovisningen får 
man alltså INTE ställa upp på ett annat distrikts DM-serie/DM-tävling och även där ingå i 
kvalificeringsunderlaget. 
 

  



 

 
 

Tävlingskommitténs proposition 2022:2 
 

Förtydliga regelverket gällande åldersfördelning vid öppet SM 

 

Bakgrund 

Till 2022 års öppna SM i pimpel var det inte tillräckligt tydliggjort i regelverket vilken åldersfördelning 
som skulle gälla vid öppet SM. Detta gjorde att tävlingskommittén tog beslut om vilken av kolumnerna i 
ålderstabellen som skulle gälla för den aktuella SM-tävlingen. Samtidigt tillsatte kommittén en 
arbetsgrupp för att se över regelverket och presentera förlag till förtydliganden.   

 
Förslag till beslut 
 
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att besluta att nedanstående ålderstabell ska gälla för 
grenarna pimpel och traditionellt mete. Regeländringen gäller från och med 2023-01-01. 

 

Ålderstabell* för DM och SM i grenarna pimpel och traditionellt mete 

Klassindelning vid SM utgår alltid utifrån ålderstabellens kolumn ”SM” oavsett om tävlingen genomförs 
med kval via DM eller som ett öppet SM. Om DM-tävlingarna genomförs samma år som den SM-
tävling kvalet avser, så gäller åldersfördelning enligt kolumn ”SM” även på DM. 

  DM SM 
YJ -15 -16 
ÄJ 16-19 17-20 
HS 20-55 21-56 
V 56-69 57-70 
ÄV 70- 71- 

 
*Förtydligande exempel: Man räknas som 20 år under hela det år man fyller 20 år. 

 

  



 

 

 

Tävlingskommitténs proposition 2022:3 
 

Samma åldersklasser i grenen mormyska som för pimpel och traditionellt mete 

 

Bakgrund 

Tävlingskommittén arbetar för att likställa regler så mycket som möjligt oavsett gren. Bland annat kan 
nämnas sanktioneringsavgifter som idag är samma oavsett gren. Nu har tävlingskommittén lyft frågan 
gällande klasser i nationella tävlingar och föreslagit att det skall vara samma i mormyska som i pimpel 
och traditionellt mete. I praktiken innebär detta att YJ och ÄV tillförs till de klasser som idag används i 
grenen mormyska. Observera att detta endast gäller nationella tävlingar, internationellt gäller andra 
åldersgrupper fortsatt. 

 
Förslag till beslut 
 
Tävlingskommittén föreslår att grenen mormyska inför samma klassindelning som pimpel och 
traditionellt mete och att man följer samma tabell rörande DM, SM och öppna SM. Regeländringen 
gäller från och med 2023-01-01. 
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