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G1 Ändamål  
Ändamålet med tävlingar inom Terränggruppen är att pröva och öka deltagarnas skicklighet och 
kunnighet inom de områden som berörs av de olika tävlingsformerna, samt att öka förståelsen för 
vikten av att följa fastställda regler såväl inom som utom tävlingsbanorna. 
 

G2 Tävlingsformer  
Tävlingsmomentet består av lagtävlingar och individuella tävlingar.  
 

G3 Grenindelning  
Tävlande indelas i grenarna nedan. Varje gren regleras i respektive grenreglemente.  
ATV Trial  
ATV Mudspeed  
ATV Enduro  
 

G4 Tävlingstyp  
Alla tävlingar som Terränggruppen arrangerar, är av öppen typ. D.v.s. inget medlemskap, dock licens, 
krävs för deltagande.  
 
Traditionell tävling  
Med traditionell tävling avses tävling både för nybörjare och rutinerade förare. Resultatlista publiceras 
och priser kan utdelas. 
 

G5 Dopning  
Vare sig förare, minder/medhjälpare eller funktionär får vara påverkade av stimulantia eller 
prestationshöjande preparat (Mediciner som är ordinerade eller föreskrivna av läkare är givetvis 
tillåtna). Exempel på otillåten stimulantia eller preparat är alkohol, narkotika och klassade 
dopingmedel. Terränggruppen eller av Terränggruppen utsedd representant har rätt att genomföra 
föranmälda eller oanmälda tester.  
 

G6 Miljö  
Arrangör av tävling skall ovillkorligen säkerställa att de för tävlingsområdet och tävlingsgrenen 
gällande reglerna avseende miljöpåverkande faktorer efterlevs. Med säkerställande menas att man 
skall inhämta information rörande regleringen av miljöpåverkande faktorer från alla intressenter som 
kan ha synpunkter på tävlingsarrangemanget. Det är alltså inte bara efterlevnad av lagar och 
uppfyllande av lokala regler och bestämmelser utfärdade av kommunala instanser utan även att man 
har ett proaktivt och ansvarsfullt förhållningssätt till t.ex. kringboende eller angränsande verksamheter.  
 

G7 Reklam  
Reklam får anbringas på fordonet, minder/medhjälpare, samt föraren under förutsättning att den av 
tävlingsledningen inte uppfattas som vilseledande eller strider mot Terränggruppens syfte. Reklam får 
inte göras för t.ex. alkohol narkotika och tobak. Reklam får inte heller anbringas så den skymmer 
fordonets tävlings- och/eller eventuellt registreringsnummer.  
 
 

G8 Tävlingsledning  
För varje tävling skall Terränggruppen utse en tävlingsledare. Tävlingsledare tillsätter tillräckligt antal 
funktionärer med relevant kompetens. Tävlingsledare får inte delta som tävlande. 
  
Tävlingsledningens uppgifter, skyldigheter och befogenheter  
Tävlingsledning är ansvarig för att tävlingen genomförs i full överensstämmelse med detta samt 
grenbundet reglemente. Före tävling skall tävlingsledningen tillse att alla erforderliga tillstånd finns, 
utarbeta tilläggsregler och övriga anvisningar.  
 
Tävlingsledningen skall förvissa sig om att tävlingsbanan är körklar, att protokoll förs över tävlingen, 
att alla funktionärer är utplacerade och har tillgång till material och uppgifter för sina uppdrag, samt 
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övervaka att de tävlande och funktionärer följer detta reglemente, gren reglemente och för tävlingen 
fastställda regler.  
 
När tävlingen genomförts skall tävlingsledningen samla in alla protokoll, räkna ut och fastställa 
slutresultat, publicera resultatlista och förrätta prisutdelning. 
 
Tävlingsledningen äger befogenhet att varna eller utesluta tävlande som gör sig skyldig till grovt fusk, 
grov vårdslöshet eller till brott mot reglemente eller uppträder olämpligt. Tävlingsledningen äger också 
befogenhet att inställa eller avbryta tävling, varvid skälen därför skall anges.  
Vid tävling där förstagångsdeltagare förekommer kan tävlingsledningen utse en informationsansvarig. 

 
 
 
G9 Tävlingstillstånd  
Det åligger tävlingsledaren att införskaffa samtliga nödvändiga tillstånd för genomförandet av 
tävlingen.  
Alla tillstånd skall anslås vid startplatsen, t.ex.  
1. Markägarens tillstånd.  
2. Polistillstånd.  
3. Länsstyrelsen i berörda län (terrängkörningslagen).  
4. Tävlingstillstånd.  
 
 

G10 Inbjudan - tilläggsregler  
Följande uppgifter skall obligatoriskt finnas i tilläggsreglerna:  
 
1. Arrangör.  

2. Tävlingstyp.  

3. Tävlingsledare.  

5. Startplats/starttid.  

6. Fordons/förarklasser.  

7. Banans längd/antal sektioner/antal varv.  

8. Max tid.  

9. Startavgift/efteranmälningsavgift.  

10. Anmälningstid/adress.  

11. Tid för besiktning/förarsammanträde.  

12. Lokala bestämmelser.  

13. Slag av priser  

14. Om lagtävling förekommer skall alternativ och resultatbedömning anges.  
 
Varje tävlande skall vid inbjudan, anmälan eller senast 30 minuter före start kunna erhålla ett exemplar 
av tilläggsreglerna, eventuellt kompletterad med slutinstruktion. 
 

G11 Förändringar av tävlingsbanan  
Om förändringar av tävlingsbanan, t.ex. genom slopande av kontrollsektion eller förändring av total 
körtid görs, sedan den en gång har offentliggjorts, skall detta skriftligen av tävlinsledningen delges 
deltagarna och kvitteras av varje förare.  
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G12 Tävlandes förbindelser  
1. Varje deltagare i tävling har genom startanmälan förbundit sig att utan förbehåll följa 
bestämmelserna i detta reglemente, grenknutet reglemente och andra för tävlingen av 
Terränggruppen godkända regler samt får vid avstängning på viss tid icke protestera till andra 
instanser än dem, som omnämns i gällande reglemente.  

2. Det åligger föraren att tillse att gällande obligatoriska krav på tävlingsfordon uppfylls.  

3. Tävlande, som bryter eller utgår ur tävling, skall så fort som möjligt underrätta tävlingsledning om 
detta.  

4. Tävlande ska respektera gällande trafiklagstiftning, myndigheternas bestämmelser och uppträda 
med ansvar, hänsyn och humanitet. Brott mot detta medför uteslutning ur tävling.  

5. Påträffar tävlande annan trafikant, eller situation, under sådana omständigheter att hjälp eller 
ingripande behövs, skall den tävlande efter bästa förmåga bistå eller vidta åtgärder som han anser 
nödvändiga.  

6. Förare får inte uppföra sig på ett osportsligt sätt. Brott mot detta medför uteslutning ur 
tävling.
  
 

G13 Tävlingslicens  
Förare i en av Terränggruppen anordnad tävling, skall inneha för innevarande år gällande av Svenska 
Motorsportalliansen utfärdad licens. Svenska Motorsportalliansen licens utfärdas centralt. Ansökan om 
licens görs på Svenska Motorsportalliansens websida.  
I Svenska Motorsportalliansens tävlingslicens ingår en olycksfallsförsäkring för föraren 
Licensansökan i samband med tävling:  
Det åligger föraren att söka licens hos Svenska Motorsportalliansen i god tid innan tävling. 
 

G14 Utrustning förare  
Förare av fordon skall obligatoriskt vid tävling oavsett fordonsklass och gren vara utrustad med en för 
varje gren specificerad väl passande skyddsutrustning i god kondition. Tävlingsarrangören kan besluta 
om ytterligare skyddsutrustning om lokala förutsättningar kräver detta. Föraren är personligt ansvarig 
för att bestämmelserna följs och att utrustningen under hela tävlingen bibehålls i fullgott skick.  
 

G15 Tävlingsnummer  
Tävlande är skyldig att ha sitt tävlingsnummer väl synligt under tävlingens genomförande. 
 

G16 Startavgift  
Tävlingsledningen äger rätt att av tävlande i samband med anmälan ta ut en startavgift. Om tävlingen 
före start inställs skall betald avgift återbetalas eller gälla i ny tävling. Betald startavgift återbetalas ej 
om återbud lämnas senare än 48 timmar före första start. Startförbud vid besiktning eller brytande av 
tävling är inte skäl för återbetalning av startavgift.  
 

G17 Minder / Publik  
Publik eller följeslagare till tävlande får på inga villkor förflytta sig med eller på annat sätt framföra 
fordon i närheten av tävlingsbanan. Publik eller följeslagare får inte befinna sig i tävlingsbanan under 
tävlingens gång, påverka eller på annat sätt störa funktionär eller tävlande. Vid uppenbar fara för 
publik eller tävlande, får däremot utomstående assistera.  
Om publik eller följeslagare påverkar eller försöker ändra bedömning av tävlande, kan detta påverka 
beslut i protestärende.  
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G18 Besiktning  
Besiktning av tävlingsfordonet och förarens utrustning skall äga rum före start. Besiktning kan 
genomföras genom stickprov.  
Om bristfälligheter eller bristande utrustning som kan påverka säkerheten, eller avsaknad av 
utrustning, skall startförbud för fordonet utfärdas, såvida felet inte avhjälps före start.  
Besiktningsprotokoll skall föras vid besiktning och finnas vid hela tävlingens genomförande 
tillsammans med tävlingstillståndet.  
Fordon som under tävlingens gång skadats på ett sådant sätt att det inte uppfyller gällande 
bestämmelser, skall sättas i reglementsenligt skick innan tävlande fortsätter. Funktionär som 
upptäcker fel skall göra den tävlande uppmärksam på detta och meddela att felet kommer att 
rapporteras till tävlingsledningen om ekipaget fortsätter tävlingen innan felet åtgärdats. Brott mot 
dessa bestämmelser kan medföra uteslutning.  
 

G19 Start och startanmälan  
Definitiv anmälan i kassa/sekretariat skall ske minst 30 min före tävlandes starttid eller tidigare om så 
föreskrivs i tilläggsreglerna.  
 

G20 Prisbedömning  
Priser bör utdelas till de tre bäst placerade av antalet startande i respektive klass.  
Alla priser skall av arrangören överlämnas till pristagarna snarast möjligt, dock senast en månad 
sedan eventuella protestärenden avgjorts.  
 

G21 Protest mot tävling  
Tävlande äger rätt att till tävlingsledning senast 30 minuter efter det ekipaget kommit i mål, inlämna 
skriftlig protest. Påpekande mot resultaträkning skall göras senast 15 minuter efter det att 
tävlingsledning anslagit resultatlistan.  
Tävlingsledaren har skyldighet att utan fördröjning behandla protester och meddela skriftligt beslut till 
den som protesterar.  
Är den tävlande inte nöjd med resultatet av behandlingen, har han rätt att senast två dagar efter det 
att han erhållit tävlingsledningens beslut protestera hos Terränggruppens styrelse. Styrelsen skall ha 
verkställande utredning och meddela utslag senast 15 dagar efter det protesten mottagits.  
Styrelsen verkställer begärd slutbehandling samt meddelar resultat till tävlingsledning och den som 
har inlämnat protesten. Först efter att slutbehandling gjorts kan tävlingsledningen upprätta prislista för 
klassen och ev. lag och hålla prisutdelning.  
För att styrelsen skall vara behörig till behandling av protester, skall i behandlingen delta minst två 
ledamöter vilka inte deltagit som tävlingsfunktionärer i den tävling mot vilken protesten riktar sig.  
Styrelsens beslut går inte att överklaga.Godkänns protest skall betald avgift återbetalas.  
 
Avgifter:  
Protest till Tävlingsledningen 100 kr  
Protest till Styrelsen: 300 kr  

 
G22 Resultatlista - publicering  
Tävlingsledningens uträkning av slutresultat sammanställs i en resultatlista.  
Resultatlistan skall innehålla följande:  
1. Tävlingsarrangör.  

2. Tävlingsdatum.  

3. Tävlingens namn.  

4. Antal startande i resp. klass.  

5. Förarplacering i resp. klass med namn och startnummer.  

6. Antal prickar/tid för resp. förare (gärna också fördelat per varv/heat).  

7. Särskiljning.  
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8. Lagplacering.  
 
Det är mycket önskvärt att tävlingsresultat publiceras offentligt. Detta kan göras på flera sätt men 
minimikravet är att det finns tillgängligt på terränggruppens websida. 
  

G23 Prisutdelning  
Prisutdelning får tidigast äga rum efter den definitiva resultatlistans offentliggörande. Om tävlande 
protesterar mot resultaträkningen och protesten i rätt tid inlämnats till rätt instans, får utdelning av 
priser för berörd klass inte göras, förrän ärendet avgjorts och fastställd resultatlista publicerats.  
 

G24 Funktionärer - Funktionärslicens 
Som villkor för tävlingstillstånd gäller att tävlingsfunktionärer skall inneha av Terränggruppen utfärdad 
funktionärslicens av minst den valör som anges för respektive befattning och tävling i aktuellt 
grenreglemente.  
Dispens från ovanstående licenskrav vid enstaka arrangemang kan beviljas om särskilda skäl 
föreligger. 
Det åligger tävlingsledaren att säkerställa att berörda funktionärer har den utbildning och/eller 
kompetens som krävs för fullgörande av det specifika funktionärsuppdraget.  
Vid tävling skall det klart framgå vilka som är funktionärer.  
Funktionärslicenser  
Tävlingsledarlicens  
Utbildas av Svenska motorsportalliansen eller SVEMO 
Krav:  
Minimiålder 18år.  
Efter godkänt prov utfärdar Svenska motorsportalliansen eller liknande organisation en 
funktionärslicens.  
Funktion:  
Tävlingsledare  
Chefsfunktionär  
Utbildas av tävlingssektionen utsedd utbildningsledare.  
Krav:  
Minimiålder 18år  
Kursledaren håller ett av tävlingssektionen beslutat skriftligt prov. Provet gås igenom efter ifyllande, 
tillsammans med övriga kursdeltagare och alla skall efter detta ha samma svar.  
Funktion:  
Chefsfunktionär.  
Tävlingsfunktionär  
Utbildas lokalt  
Utbildningsledaren måste inneha funktionärslicens av högre valör än den som utbildas.  
Krav:  
Kunskap om vad grenen är och vad tävlingsmomentet går ut på.  
Funktion:  
Tävlingsfunktionär.  
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G25 Bestraffning  
Tävlande eller funktionär som uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till fusk, grov vårdslöshet eller 
brott mot grund-, grenreglemente eller tilläggsregler, kan bestraffas av funktionär eller tävlingsledning. 
Funktionär äger rätt att till chefsfunktionär, tävlingsledare rekommendera tävlande för bestraffning som 
uppträder osportsligt.  
Bestraffning kan utdömas enligt följande:  

       
 
 

 Chefsfunktionär Tävlingsledare Tävlingsledning 
1. Osportsligt uppträdande x x  
2. Varning  x  
3. Uteslutning ur tävling  x  
4. Uteslutning från vissa 
tävlingar 

  x 

5. Tidsbegränsad 
avstängning från alla 
Terränggruppens tävlingar 
 

  x 

6. Diskvalifikation för all 
framtid från tävlingar inom 
Terränggruppen 

  x 

 
 
 
Bestraffning för osportsligt, ohövligt uppträdande i tävling utdöms direkt av chefsfunktionär. Typ av 
bestraffning anges i respektive grenreglemente.  
I de fall bestraffning verkställs enligt punkterna 5 och 6, skall vederbörandes rätt att deltaga dras in. 
Efter eventuell tidsbegränsnings utgång vid straff enligt punkt 5 kan rätten att deltaga omprövas.  
Samtliga funktionärer och eventuella vittnen skall höras om händelsen. Innan beslut fattas om 
bestraffning, skall den som blivit anmäld beredas tillfälle att inkomma med förklaringar.  
 

G26 Tolkning  
Detta grundreglemente kan inte åsidosättas av grenreglemente eller tilläggsregler. I de fall 
tveksamheter i tolkning uppstår gäller grundreglementet över grenreglemente. Ytterst beslutar 
tävlingsledningen vad som gäller. 


