
 
 
 
 
Min. format för Nordic Lead Challenge 2015. 
 
I hopp om att kunna locka fler klubbar & klätterhallar att arrangera leadtävlingar och 
samtidigt locka in fler klättrare att delta har TK i samarbete med landslagsledningen härmed 
nöjet att presentera följande information samt inbjuda till 2015 års Nordic Challenge i 
ledklättring. 
 
Tala med TK så får ni info om lämpliga datum samt hjälp att gå ut i bergsport och andra 
medier med inbjudan, hjälp att ordna huvuddomare, sponsorpriser etc. 
 
 
Kort hjälpguide, 
 
• Scorecards säljs av arrangören för deltagaravgift av max 350 kr. 
 
• Klasser: Youth C, Youth B, Youth A, Juniorer, Seniorer: Alla deltagare ska 

inneha rött kort! Obs! I det fall en aktiv tävlande har säkrare eller ordnat 
säkrare till kvalet behövs inget rött kort under förutsättning att säkraren 
innehar det. 

  
• Kval: Scorecardtävling på i gymmet befintliga eller helst nybyggda leder (7 st., 

från 6a-8a). Aktuella leder märks med nummer och svårighetsgrad. 
De 4 bästa ledernas erhållna poäng beräknas i kvalet. De tävlande för sitt eget 
scorecard.  
Obs! Det räcker således med att den aktive klättrar 4st leder i kvalet 

 Ett försök per led. 
 Hemmatävlande klättrar först 
 PS! Vid planering av arrangemang av en tävling så informera er gärna och 

lägg tävlingen i samband med att gymmen bygger om lederna för att på så om 
möjligt kunna erhålla nya leder. 

 
• Final: 8st till final i varje klass 
 Finalformat: EYC format Onsight men med 6min klättertid. 

Finalleder: 3 st. nybyggda finalleder av internationell svårighet. (exempelvis 
7b+, 7c+, 8a+/8b). 
Youth C samt Youth B fem. kör den lättaste, 
Youth B mail, Youth A fem, Jr. fem & Sr. fem kör mellanleden.  
Övriga den svåraste (Youth A mail, Jr. Mail & Sr. Mail). 

 
• Först till finalen stängs Ledväggen och Isolering, Huvuddomare, domare och 

säkrare behövs. 
 
• 3 medaljer till varje klass, medaljerna fås från TK, övriga (sponsor) priser 

lottas/delas ut 
 
• Resultatet rapporteras till Svenska klätterförbundet/Bergsport.se 
 



 
 
 
• Det som blir sista cupen för året räknas som final och totalpris delas ut.  
 De fyra bästa cupresultaten används som beräkning för totalresultat och ranking. 
 Vid sista deltävlingen (finalen) erhålls dubbla poäng. 
 
 
 
Poängberäkning kval: 
 

• Vid kvalet beräknas antal klipp istället för grepp poäng. 
Anledningen till att klipp används är bl.a. för att undvika nödvändigheten av 
leddomare, lätt att kontrollera rätt poängbedömning efter klättringsförsöket samt att 
möjlighet till fusk, felbedömning, yttre påverkan mm minimeras. 
Av säkerhetsskäl skall de två första klippen vara förklippta. 
Dynoklippning är helt förbjudet och ett ev. sådant klipp räknas inte. 
Vid urtoppning erhålls 2st extra klipp poäng. 1 Poäng för varje klipp och 2st extra 
klipp poäng vid urtoppning. 
Varje led har en faktorberäkning beroende på svårighetsgrad enl. nedanstående tabell. 

 
6a         6b         6c         7a         7a+         7b         7b+         7c         7c+          8a 
x 4       x 5        x 6        x 7        x 7,5        x 8        x 8,5       x 9       x 9,5        x 10 

 
 

Exempel på led med 8 klipp inklusive topp klipp (topp ankare): 
5 erhållna klipp på 7b led ger 5 x 8 = 40p 
Urtoppning på 7b led ger 8 x 2st bonus klipp poäng = 10 x 8 = 80 poäng 
 
Ett försök med att använda sig av en maximal poäng (för att deltagare kan jämföra 
sina poäng med och mot varandra och mäta sin utveckling vid kval där arrangören 
använder sig av ovan nämnda kvalberäkning), skall genomföras och således bör 
enbart 8st klipp beräknas. Detta ger 10st klipp med bonusen vid urtoppningen. En 
total maxpoäng blir då 100+95+90+85 = 370 poäng. 
 
Obs! Det är helt upp till varje arrangör att istället för klipp poäng använda sig av 

grepp poängberäkning. I det fallet krävs dock leddomare. 
Obs! Vid tävling då kvalet klättras på befintliga leder skall vid likaställning efter final 

EJ Countback tillämpas. I dessa fall ska klättertiden i finalen eller superfinal 
tillämpas för att skilja klättrarna åt. Vilket man använder sig av måste 
informeras innan finalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kommentar 

• Scorecard-formatet på befintliga leder ger ”hemma tävlande” fördel i kval vid 
kvalklättring på befintliga leder men den fördelen förväntas skifta med varje 
tävlingsort. 
Hemma klättrarna klättrar även först (vid kval på befintliga leder) och fungerar då som 
förklättrare för de övriga. 

• Med planerade 6st cuptävlingar får vi utmärkta tränings och mötestillfällen för våra 
unga aktiva klättrare. 

• Gymmen behöver inte stänga sina lokaler för omfattande ledbyggnation utan på 
kvaldagen endast öronmärka kvallederna för de tävlande. Endast finallederna skall 
täckas eller delvis remonteras då finalerna är onsight. 

• Gymmen kan även med detta format på ett enkelt sätt erbjuda sina kunder att kunna 
delta på SE-cup deltävlingar. 

 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Svenska Klätterförbundets tävlingskommitté 
 
 
 
Ingemar Kallas 


