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Övergripande beskrivning
Speciell dispens för utövare 12 år eller yngre att tävla i en högre åldersklass
medges ej från och med 2020-01-01.
Specifik dispens för deltagande vid internationella tävlingar ges per automatik
för åkare som har giltig tävlingslicens fr.o.m. 2019-01-13. De åldersbaserade
dispenserna är oförändrade och kvarstår i enlighet med version 1.0.
Första officiella versionen, godkänd och beslutad av SVWF:s styrelse per
2018-05-06.
Smärre justeringar efter intern remiss samt återkoppling från RF:s Henrik
Persson. Förtydligat att tävlandet syftar till lärande samt anpassat
utslagningsmomentet i Wake till gängse LCQ-rutin. Version för granskning och
beslut av SVWF:s styrelse.
Kompletterat med specificerade anvisningar för wakeboard och barfota.
Version för ny spridning i arbetsgruppen.
Förtydligat åldersindelningen med en bild. Därutöver smärre redaktionella
ändringar.
Version för remiss till RF:s ungdomsansvarige Henrik Persson
Reviderad version efter arbetsgruppens skypemöte 2018-04-10.
Huvudsakligen förändringar av redaktionell karaktär, omdisponering och viss
omformulering.
Bilaga för tillämpning inom Vattenskidor inkluderad.
Revidering efter arbetsgruppens diskussion i anslutning SVWF:s årsmöte 17
mars.
Första utkast, förmedlat till Sportchef Michael Kjellander
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Inledning
Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott bygger på svensk idrotts
verksamhetsidé samt idéprogrammet Idrotten Vill. I riktlinjerna definieras ”barn” som aktiva till och
med 12 års ålder och ”ungdom” definieras de aktiva som är mellan 13–20 år. I riktlinjerna görs
dessutom en åtskillnad mellan bredd- och elitidrott för ungdomar, däremot görs ingen sådan
åtskillnad för barn. Barnverksamheten är alltid att betrakta som breddverksamhet.
Avsikten med riktlinjerna är att verksamheten ska utformas så att idrottsintresset upprätthålls hos
så många som möjligt, så länge som möjligt. För fler i rörelse.
Sedan maj 2014 gäller Riksidrottsförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
Anvisningarna beskriver hur riktlinjerna ska efterlevas och är styrande för all idrott som bedrivs
inom RF:s specialidrottsförbund.
RF:s anvisningar är uttryckta i form av följande 16 intentioner, indelade i tre kategorier:
Träning och tävling

Delaktighet

Trygghet och säkerhet

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Intention ”livslångt intresse”
Intention ”allsidighet”
Intention ”enkelhet”
Intention ”lek och motorik”
Intention ”ambition och
förutsättning”
Intention ”Bredd”
Intention ”Långsiktig utveckling”
Intention ”Resultat”
Intention ”Ledarnas kunskap”
Intention ”Kontinuerlig
utbildning”

•
•

Intention ”Aktives
ledarutbildning”
Intention ”Inflytande”
Intention ”Lärande”

Intention ”trygg miljö”
Intention ”Rent spel”
Intention ”Värderingar”

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets anvisningar gäller alla discipliner inom verksamheten
dvs. Wakeboard, Barfota och Vattenskidor. Nedan anges praktiska riktlinjer för tillämpning inom
respektive disciplin. Nedanstående gäller vid all tävlingsverksamhet inom SVWF:s olika discipliner.
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Intention Resultat
RF:s anvisningar inom Intention Resultat sammanfattas enligt följande:

Denna intention ska genomsyra SVWF:s verksamhet i alla discipliner, såväl nationellt och regionalt
som lokalt.

Allmänt
I SVWF:s tävlingsverksamhet, i alla discipliner, ska en åldersindelning tillämpas som möjliggör
tävling på barns villkor och en successiv övergång från barn- till ungdoms- och vuxenidrott.
Grundregeln är att individen i möjligaste mån ska tävla mot jämnåriga och jämbördiga, på ett sätt
som gynnar långsiktig utveckling från den mognads- och färdighetsnivå där man befinner sig.
Disciplinspecifik åldersindelning och regler beskrivs närmare i praktiska tävlingsanvisningar (bilagor
till detta dokument) vilka ska harmoniera med dessa anvisningar. Åldersindelningen ska åtminstone
skilja på barn och ungdomar. Men det är även eftersträvansvärt att skilja på yngre och äldre
ungdomar för att möjliggöra den successiva upptrappning som är anvisningarnas strävan.
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Den elitinriktade verksamheten, inklusive landslagsverksamheten, för ungdomar och vuxna bedrivs
centralt i SVWF:s regi. Våra fem specialdistriktsförbund har ett stort ansvar för den barn-, breddoch motionsinriktade verksamheten. SVWF vill uppmana föreningar och specialdistriktsförbund att
arrangera tävlingar med barn- och breddinriktat upplägg. Tävlingsformat enligt Inspiration Tour
eller liknande förordas i dessa sammanhang, gärna parallellt med ordinarie tävlingsformer för mer
rutinerade åkare, eftersom tävlingsreglerna där stimulerar till träning av moment som grundlägger
en god teknik. En bra barn- och breddverksamhet är en förutsättning för livskraftiga föreningar och
en stark elit.

Barn t.o.m. 12 år
Enligt RF:s anvisningar ska barns tävlande planeras så att resande minimeras. SVWF har ingen
annan inställning än RF i denna fråga och rekommenderar därför att barn i första hand tävlar i sitt
närområde. Barn får dock, fritt och utan restriktioner i dessa anvisningar, tävla inom Sveriges
gränser med giltig och av SVWF utfärdad licens.
För tävling utomlands krävs giltig och av SVWF utfärdad licens, det gäller alla åldrar. Enligt RF:s
anvisningar ska ett SF inte sanktionera att barn tävlar internationellt, och hänvisar till ”prestigefulla
sammanhang”. SVWF utesluter ej möjligheten för barn att under lekfulla och lärorika former delta i
tävling utomlands under förutsättning att det bedöms att formerna för resa och tävling ligger i linje
med intentionerna för barnidrott. Det kan t.ex. gälla tävling i våra grannländer där anläggningen är
belägen i barnets närområde, eller tävling i samband med familjesemester.
Barn tas aldrig ut för landslagsuppdrag vare sig utomlands eller inom Sveriges gränser.
RF:s anvisningar syftar till att barnidrott ska bedrivas på barns villkor. Fokus ska ligga på lek, lärande
och individuell utveckling. Resultat och jämförelse med andra utövare är underordnat.
Tävlingsmomentet ska syfta till att barn, på ett lekfullt och inkluderande sätt, får träna på att
utmana sig själva, stötta kamrater, hantera nervositet samt både vinna och förlora. Resultat och
placeringar ska redovisas för barnen men resultatlistor får med fördel, om det är praktiskt rimligt,
hållas i en mindre krets. I samband med prisutdelning eller motsvarande ska samtliga barn
uppmärksammas på lämpligt och jämbördigt sätt.
Alla barn, oavsett färdigheter och förmåga, ska ges samma möjlighet att delta i tävling. De ska få
tävla lika mycket och på lika villkor. Inget barn ska känna sig bortvalt. Detta innebär:
•
•

Inga tävlingar som kräver resultatbaserad kvalificering får förekomma för barn
Inga tävlingar med utslagningsmoment får förekomma för barn

Vid tävlingar i flera omgångar ska således alla barn få delta i alla omgångar på lika villkor.
Resultatbaserad ”skiktning”, t.ex. i form av A- och B-finaler, är inte tillåtet i dessa åldrar.
Serietabeller där poäng samlas under en tidsperiod och seriesegrare koras ska inte förekomma för
barn. Däremot uppmuntras att barn deltar i lokala och regionala tävlingsserier under förutsättning
att deltävlingarna för dessa åldrar hanteras som isolerade tävlingstillfällen och följer dessa
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anvisningar. Arrangörer av sådana tävlingsserier uppmanas att premiera barns deltagande, t.ex.
genom ”bonuspoäng” eller utmärkelser till föreningar som anmäler barn till deltävlingarna.
Lag bestående av endast barn får tävla mot varandra inom respektive ålderskategori. Däremot ska
barns resultat inte ingå i lagsammanställning för åldersmixade lag. Barn ska inte uppleva att deras
resultat har bäring på äldre kamraters tävlingsframgångar.
Barns resultat ska inte förekomma på rankinglistor, varken regionalt, nationellt eller internationellt.
Tävlingsarrangörer ska hantera barns resultat i särskild ordning för att aktivt förhindra detta.
Resultaten ska däremot skickas in till SVWF för kartläggning av t.ex. aktivitet och behov av
ledarutbildning.
Enligt RF:s anvisningar ska nationella mästerskap (dvs. SM) inte anordnas för barn. För enkel och
enhetlig hantering ska, inom SVWF:s verksamhet, motsvarande gälla för regionala mästerskap (dvs.
DM). I samband med SM- och DM-arrangemang kan dock informella tävlingsklasser arrangeras för
barn.

Ungdomar 13 – 20 år
Ungdomar är fria att tävla inom Sveriges gränser med giltig och av SVWF utfärdad licens. Detta
gäller även barn som vuxna.
För tävling utomlands finns ingen särskild restriktivitet gällande ungdomar i detta sammanhang
dock krävs giltig och av SVWF utfärdad licens. Detta gäller även barn som vuxna.
Ungdomar kan vara föremål för landslagsuppdrag, både i Sverige och utomlands.
För ungdomar får kvalgränser tillämpas. För de yngsta ungdomarna ska kvalgränserna dock sättas
lågt (successiv övergång från barn- till ungdomsidrott) och mer syfta till att sporra än att gallra.
Utslagningsmoment får förekomma då ungdomar tävlar. För successiv övergång från barn- till
junior- och vuxenidrott bör dock följande eftersträvas i de yngsta ungdomsklasserna:
•
•

Det bör undvikas att enstaka åkare slås ut, i sådana situationer bör huvuddomare fatta
beslut om att utöka finalfältet så att alla inkluderas
Åkare som slås ut ur tävlingen om de högsta placeringarna bör ges chans att åka B-final
eller motsvarande, så att de får lika många tävlings-åk som finalisterna

I breddinriktade sammanhang är kvalgränser och utslagning olämpligt även på ungdomsnivå.
Ungdomars resultat får ligga till grund för ranking regionalt, nationellt och internationellt.
I åldersmixade lagtävlingar får ungdomars resultat ingå i lagsammanställning.
Mästerskap för ungdomar får hållas både regionalt och nationellt. Tävlingsupplägg ska följa dessa
anvisningar.

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Tel 0709-72 78 29
Org.nr 802004-7208
Bankgiro 120-3330

Email: kansliet@svwf.se
webb: www.vattenskidor.org

Sida 8 av 18

Hantering av undantag och dispenser
Enligt RF:s anvisningar ska åldersgränser ses som riktmärken snarare än absoluta regler. Hänsyn ska
tas till individens behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner sig. I individuella
fall kan därför undantag från ovanstående regler göras. Sådana undantag kräver i normalfallet
dispens av respektive disciplinkommitté, om inte annat beskrivs i de disciplinspecifika
anvisningarna.
Viktigt angående dispenser:
•

Byte till högre eller lägre ålderskategori. Dispens krävs alltid om inte annat anges i
disciplinspecifik tillämpning

•

Inga dispenser ges för barn (individer t.o.m. 12 år) att tävla i en högre åldersklass, oavsett
disciplin

•

Barns deltagande i mästerskap (SM eller DM): Inga dispenser kan komma ifråga för barns
deltagande i mästerskap varken i de yngsta eller äldsta ungdomsklasserna. Inga barn ska
tillåtas tävla i Open-klassen

•

Åldersgränsen för deltagande i open-klassen varierar något disciplinerna emellan. I
disciplinerna Wakeboard Kabel samt Barfota medges start i open-klassen från och med det
år den tävlande fyller 13 år och i disciplinerna Vattenskidor och Wakeboard Båt från och
med det år den tävlande fyller 15 år

•

Landslagsuttagning för barn: Inga dispenser ges för barns uttagning till landslag eller
motsvarande

Dispensansökan behandlas och beslut fattas av respektive disciplinkommitté. Dispensbeslut ska
grunda sig i en bedömning av individens förmåga och utvecklingsnivå och tydligt syfta till
motivation, lärande och långsiktig utveckling. Dispenser ska inte ges som belöning för goda resultat
eller som uppmuntran till kortsiktig prestigesträvan.
För att dispens ska beviljas krävs därför att kommittén bedömer undantaget vara av väsentlig
betydelse för den aktives lärande och långsiktiga utveckling. Att ett undantag ”inte skadar” är en
otillräcklig grund för beviljande.
Beviljad dispens kan avse enstaka tävlingstillfällen eller en angiven tidsperiod. Dispens kan aldrig
gälla längre än till slutet av den tävlingssäsong den beviljas. En ansökan om dispens kan beviljas
delvis och inbegripa särskilda villkor och restriktioner.
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Dispenser som innebär att yngre ungdomar tävlar i en klass för äldre ungdomar medför av praktiska
skäl att individens resultat hanteras därefter. Detta ska beaktas vid ansökan om dispens och
accepteras om dispens beviljas.
Dispensbeslut ska meddelas skriftligt, beslutet ska dokumenteras och arkiveras. I brådskande
situationer får muntligt förhandsbesked lämnas.
En dispensansökan ska lämnas av kvalificerad ungdomsledare. Härmed avses ungdomsledare med
god kännedom om den aktives förmåga, mognad och utvecklingsbehov.
Ansökan skickas i god tid via e-mail till berörd kommittee-ordförande samt till SVWF Sportchef med
kopia till SVWF kanslikontor. Ansökan ska beskriva det specifika önskemålet kopplat till ett beskrivet
utvecklingsbehov. Följande ska framgå:
•
•
•
•

Vilket specifikt undantag önskas (t.ex. byte till lägre åldersklass)
Vilket individuellt utvecklingsbehov motiverar undantaget (t.ex. nybörjare som behöver
mer jämbördigt motstånd för att behålla motivationen)?
I vilket sammanhang föreligger behovet av undantag (t.ex. särskild tävling eller liknande)
Önskas undantag för ett enstaka tävlingstillfälle eller för en längre period?

Vagt formulerad ansökan utan tydlig motivering avslås.
Namn och e-mail adresser till de tre kommittee-ordföranden, SVWF Sportchef och SVWF
kanslikontor finns att tillgå på Svenska Vattenskid- & Wakeboard Förbundets officiella websida som
vid denna revidering (version 1.2) är www.vattenskidor.org.
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Bilaga 1: Praktisk tillämpning Vattenskidor
Denna bilaga avser att konkretisera tillämpningen av RF:s och SVWF:s anvisningar för barn- och
ungdomsidrott i samband med tävlingsverksamhet inom disciplinen Vattenskidor.
Bilagan beskriver den åldersklassindelning som gäller inom disciplinen och vilken praxis som ska
gälla inom SVWF:s verksamhet. I händelse av motsättning mot ordinarie internationella regler ska
SVWF-praxis gälla.

Allmänt
Inom vattenskidverksamheten för barn och ungdomar använder SVWF den åldersindelning som
vårt överordnade förbund, IWWF Europa, föreskriver:
Barnklasser: U-10 och U-12
Ungdomsklass: U-14
Juniorklasser: U-17 och U-21
Utgångspunkten är att utövare ska tävla inom sin egen ålderskategori och under de regler som
gäller för denna. Tävlingsarrangörer som bjuder in barn och ungdomar ska därför erbjuda den
möjligheten, dvs. hopslagning av åldersklasser ska inte ske. Tävlingsarrangörerna ska inte acceptera
anmälan till ”otillåten” ålderskategori såvida individen inte kan hänvisa till
dispens/undantagsbeslut. (se regler för undantag nedan).
Med hänvisning till intentionerna för barn- och ungdomsidrott måste ibland tävlingsformat och
upplägg skilja sig åt mellan olika ålderskategorier. Observera att samtliga resultatlistor, tillsammans
med tävlingsrapport, ska skickas till SVWF där de används för bl.a. analys av utbildningsbehov för
ledare och liknande.

Barnklasser U-10 och U-12 (t.o.m. 12 år)
Följande hastigheter och hopphöjder gäller:
U-10, Pojkar och flickor

U-12, Pojkar och flickor

Slalom:
Bashastighet 25 km/h
Maxhastighet 49 km/h

Slalom:
Bashastighet 25 km/h
Maxhastighet 52 km/h

Hopp:
Maxhastighet 42 km/h
Hopphöjd: 135 – 150 cm (lägsta möjliga
inom intervallet)

Hopp:
Maxhastighet 42 km/h
Hopphöjd: 135 – 150 cm (lägsta möjliga
inom intervallet)
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För att undvika att barns resultat hanteras felaktigt, t.ex. förs upp på rankinglistor, ska tävlingen i
dessa åldersklasser klassificeras som NTE.
Vid tävling i flera omgångar ska formatet ”bäst av x omgångar” användas, dvs. alla barn ska få delta
i samtliga tävlingsomgångar. Om Waterski for Windows används ska parametern ”Simple
classification” (Individual classification Setup) sättas till värdet ”Best of x rounds”.
Vid åldersmixade lagtävlingar, t.ex. i mästerskapssammanhang, ska resultat från barnklasserna inte
ingå i lagsammanställning. I Waterski for Windows löser man det genom att inte markera åkaren
som ”Team member”.
SVWFs ambition är att stimulera barn att träna alla grenar (slalom, trick och hopp) samt att deltaga
i kombinationstävlingar. Vid kombinationstävling ska det därför räcka att delta i två grenar för att
komma med i kombinationssammanställningen, även om nollresultat görs. Om Waterski for
Windows används ska parametern ”To be classified in overall a skier must have” sättas till värdet
”participated in 2 events”.

Ungdomsklass U-14 (13–14 år)
Följande hastigheter och hopphöjder gäller:
U-14 Flickor

U-14 Pojkar

Slalom:
Bashastighet 34 km/h
Maxhastighet 52 km/h

Slalom:
Bashastighet 37 km/h
Maxhastighet 55 km/h

Hopp:
Maxhastighet 45 km/h
Hopphöjd: 150 cm

Hopp:
Maxhastighet 48 km/h
Hopphöjd: 150 cm

I denna ålderskategori förordas att utslagningsmomentet görs i form av A- och B-finalupplägg.
Detta är dock ej ett krav. TK kan stötta kring konfiguration i Waterski for Windows.

Juniorklass U-17 och U-21 (15–21 år)
För U-17 och U-21 gäller sedan tidigare etablerade regler avseende hastigheter, hopphöjder och
tävlingsupplägg i övrigt.

Undantag och dispenser inom Vattenskidor
I SVWF:s övergripande anvisningar för barn- och ungdomsidrott beskrivs grunder och former för
undantag och dispenser. Där beskrivs även processen för dispensansökan och beslut.
I denna bilaga specificeras ytterligare vilka undantag som kan komma ifråga inom disciplinen
Vattenskidor:
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För U-14 kan exempelvis dispens ges för att byta till närmast högre ålderskategori. Dvs. en 13-åring
kan ges dispens att tävla i U-17 klassen men inte ges dispens att flytta upp till U-21-klassen. Inga
dispenser medges för en U-14 åkare att tävla i Open-klassen.
För U-17 och U-21 är det fritt att utan dispens delta i högre ålderskategorier, inklusive Open.
Observera att detta ska ske på individens initiativ och villkor, tävlingsarrangörer får inte slå ihop
åldersklasser med hänvisning till denna bestämmelse.
För alla ålderskategorier kan dispens ges för att byta till närmast lägre ålderskategori.
Vid byte till lägre (eller högre) ålderskategori tävlar man normalt enligt det regelverk (hastigheter
och hopphöjder) som gäller i den aktuella ålderskategorin. Ett beslut om dispens kan dock vara
utformat med restriktion för t.ex. hastighet i hopp.
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Bilaga 2: Praktisk tillämpning Wakeboard Kabel
Denna bilaga avser att konkretisera tillämpningen av RF:s och SVWF:s anvisningar för barn- och
ungdomsidrott i samband med tävlingsverksamhet inom disciplinen Wakeboard Kabel.
Bilagan beskriver den åldersklassindelning som gäller inom disciplinen och vilken praxis som ska
gälla inom SVWF:s verksamhet. I händelse av motsättning mot ordinarie internationella regler ska
SVWF-praxis gälla.
Inom wakeboard-kabel för barn och ungdomar som vårt överordnade förbund, IWWF Europa,
föreskriver existerar klasserna U-11, U-15 och U-19.
För tävlingar i Sverige, sanktionerade av SVWF, ska tävlingsarrangörer erbjuda följande klasser:
Barnklass: U-12
Ungdomsklass: U-15
Juniorklass: U-19
Utgångspunkten är att utövare ska tävla inom sin egen ålderskategori och under de regler som
gäller för denna. Tävlingsarrangörer som bjuder in barn och ungdomar ska därför erbjuda den
möjligheten, dvs. hopslagning av åldersklasser ska inte ske. Tävlingsarrangörerna ska inte acceptera
anmälan till ”otillåten” ålderskategori såvida individen inte kan hänvisa till
dispens/undantagsbeslut. (se regler för undantag nedan).
Med hänvisning till intentionerna för barn- och ungdomsidrott måste ibland tävlingsformat och
upplägg skilja sig åt mellan olika ålderskategorier. Observera att samtliga resultatlistor, tillsammans
med tävlingsrapport, ska skickas till SVWF där de används för bl.a. analys av utbildningsbehov för
ledare och liknande.

Barnklasser U-12 (t.o.m. 12 år)
Vid tävling i flera omgångar förordas formatet ”bäst av x omgångar”, där alla barn deltar i samtliga
omgångar. I sammanhang där övriga åldersklasser tävlar enligt ”kval-LCQ- final-upplägg” kan detta
innebära att barnklasserna måste administreras separat eller helt enkelt på papper.
Vid åldersmixade lagtävlingar, t.ex. i mästerskapssammanhang, ska resultat från barnklasserna inte
ingå i lagsammanställning.

Ungdomsklass U-15 (13–15 år)
För ungdomar gäller sedan tidigare etablerade regler avseende och tävlingsupplägg i övrigt.

Juniorklass U-19 (16–19 år)
För juniorer gäller sedan tidigare etablerade regler avseende och tävlingsupplägg i övrigt.
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Undantag och dispenser inom Wakeboard Kabel
I SVWF:s övergripande anvisningar för barn- och ungdomsidrott beskrivs grunder och former för
undantag och dispenser. Där beskrivs även processen för dispensansökan och beslut.
I denna bilaga specificeras ytterligare vad som kan komma ifråga inom disciplinen WakeboardKabel:
•

För U-15 och U-19 är det fritt att utan dispens delta i högre ålderskategorier, inklusive
Open. Observera att detta ska ske på individens initiativ och villkor. Tävlingsarrangörer får
inte slå ihop åldersklasser med hänvisning till denna bestämmelse

•

För ålderskategorierna U-15 och U-19 kan dispens ges för att byta till närmast lägre
ålderskategori

Ett beslut om dispens kan vara utformat med restriktioner.
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Bilaga 3: Praktisk tillämpning Wakeboard Båt
Denna bilaga avser att konkretisera tillämpningen av RF:s och SVWF:s anvisningar för barn- och
ungdomsidrott i samband med tävlingsverksamhet inom disciplinen Wakeboard Båt.
Bilagan beskriver den åldersklassindelning som gäller inom disciplinen och vilken praxis som ska
gälla inom SVWF:s verksamhet. I händelse av motsättning mot ordinarie internationella regler ska
SVWF-praxis gälla.
Inom Wakeboard Båt för barn och ungdomar som vårt överordnade förbund, IWWF Europa,
föreskriver existerar klasserna U-14 och U-18.
För tävlingar i Sverige, sanktionerade av SVWF, ska tävlingsarrangörer erbjuda följande klasser:
Barnklass: U-12
Ungdomsklass: U-14
Juniorklass: U-18
Utgångspunkten är att utövare ska tävla inom sin egen ålderskategori och under de regler som
gäller för denna. Tävlingsarrangörer som bjuder in barn och ungdomar ska därför erbjuda den
möjligheten, dvs. hopslagning av åldersklasser ska inte ske. Tävlingsarrangörerna ska inte acceptera
anmälan till ”otillåten” ålderskategori såvida individen inte kan hänvisa till
dispens/undantagsbeslut. (se regler för undantag nedan).
Med hänvisning till intentionerna för barn- och ungdomsidrott måste ibland tävlingsformat och
upplägg skilja sig åt mellan olika ålderskategorier. Observera att samtliga resultatlistor, tillsammans
med tävlingsrapport, ska skickas till SVWF där de används för bl.a. analys av utbildningsbehov för
ledare och liknande.

Barnklasser U-12 (t.o.m. 12 år)
Vid tävling i flera omgångar förordas formatet ”bäst av x omgångar”, där alla barn deltar i samtliga
omgångar. I sammanhang där övriga åldersklasser tävlar enligt ”kval-LCQ- final-upplägg” kan detta
innebära att barnklasserna måste administreras separat eller helt enkelt på papper.
Vid åldersmixade lagtävlingar, t.ex. i mästerskapssammanhang, ska resultat från barnklasserna inte
ingå i lagsammanställning.

Ungdomsklass U-14 (13-14år)
För ungdomar gäller sedan tidigare etablerade regler avseende och tävlingsupplägg i övrigt.

Juniorklass U-18 (15-18 år)
För juniorer gäller sedan tidigare etablerade regler avseende och tävlingsupplägg i övrigt.
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Undantag och dispenser inom Wakeboard Båt
I SVWF:s övergripande anvisningar för barn- och ungdomsidrott beskrivs grunder och former för
undantag och dispenser. Där beskrivs även processen för dispensansökan och beslut.
I denna bilaga specificeras ytterligare vilka undantag som kan komma ifråga inom disciplinen
Wakeboard Båt:
För U-14 kan dispens ges för att byta till närmast högre ålderskategori men inte högre. Dvs. en 13åring kan ges dispens att flytta upp till U-18 klassen. Inga dispenser medges för en U-14 åkare att
tävla i Open-klassen.
För U-18 är det fritt att utan dispens delta i Open klassen. Observera att detta ska ske på individens
initiativ och villkor, tävlingsarrangörer får inte slå ihop åldersklasser med hänvisning till denna
bestämmelse.
För båda ålderskategorierna (U-14 och U-18) kan dispens ges för att byta till närmast lägre
ålderskategori.
Ett beslut om dispens kan vara utformat med restriktioner.
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Bilaga 4: Praktisk tillämpning Barfota
Denna bilaga avser att konkretisera tillämpningen av RF:s och SVWF:s anvisningar för barn- och
ungdomsidrott i samband med tävlingsverksamhet inom disciplinen Barfota.
Bilagan beskriver den åldersklassindelning som gäller inom disciplinen och vilken praxis som ska
gälla inom SVWF:s verksamhet. I händelse av motsättning mot ordinarie internationella regler ska
SVWF-praxis gälla.

Allmänt
Inom barfotaverksamheten för barn och ungdomar som vårt överordnade förbund, IWWF Europa,
föreskriver existerar enkom en klass, U-17.
För tävlingar i Sverige, sanktionerade av SVWF, ska tävlingsarrangörer erbjuda följande klasser:
Barnklass: U-12
Juniorklass: U-17
Utgångspunkten är att utövare ska tävla inom sin egen ålderskategori och under de regler som
gäller för denna. Tävlingsarrangörer som bjuder in barn och ungdomar ska därför erbjuda den
möjligheten, dvs. hopslagning av åldersklasser ska inte ske. Tävlingsarrangörerna ska inte acceptera
anmälan till ”otillåten” ålderskategori såvida individen inte kan hänvisa till
dispens/undantagsbeslut. (se regler för undantag nedan).
Med hänvisning till intentionerna för barn- och ungdomsidrott måste ibland tävlingsformat och
upplägg skilja sig åt mellan olika ålderskategorier. Observera att samtliga resultatlistor, tillsammans
med tävlingsrapport, ska skickas till SVWF där de används för bl.a. analys av utbildningsbehov för
ledare och liknande.

Barnklass U-12 (t.o.m. 12 år)
För att undvika att barns resultat hanteras felaktigt, t.ex. förs upp på rankinglistor, ska tävlingen i
dessa åldersklasser klassificeras som NTE.
Vid tävling i flera omgångar ska formatet ”bäst av x omgångar” användas, dvs. alla barn ska få delta
i samtliga tävlingsomgångar. Om Waterski for Windows används ska parametern ”Simple
classification” (Individual classification Setup) sättas till värdet ”Best of x rounds”.
Vid åldersmixade lagtävlingar, t.ex. i mästerskapssammanhang, ska resultat från barnklasserna inte
ingå i lagsammanställning. I Waterski for Windows löser man det genom att inte markera åkaren
som ”Team member”.

Juniorklass U-17 (13–17 år)
För juniorer gäller sedan tidigare etablerade regler och tävlingsupplägg i övrigt.
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Undantag och dispenser inom Barfota
I SVWF:s övergripande anvisningar för barn- och ungdomsidrott beskrivs grunder och former för
undantag och dispenser. Där beskrivs även processen för dispensansökan och beslut.
I denna bilaga specificeras ytterligare vilka undantag som kan komma ifråga inom disciplinen
Barfota:
För U-17 är det fritt att utan dispens delta i Open klassen. Observera att detta ska ske på individens
initiativ och villkor, tävlingsarrangörer får inte slå ihop åldersklasser med hänvisning till denna
bestämmelse.
För U-17 kan dispens beviljas för byte till U-12. Detta kommer i praxis att beröra 13- och 14-åringar
då disciplinen, både i Sverige och internationellt, saknar en renodlad yngre ungdomsklass.
Ett beslut om dispens kan vara utformat med restriktioner.
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