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Mariehamn 12.04.2022 

 

 

Regler för utdelande av Ålands Idrottsdistrikts MÄSTERSKAPSMEDALJ 

 

När ÅM-medaljen får utdelas endast i av ÅID utlysta mästerskapstävlingar och i alla 

klasser där det är minst tre (3) anmälda. 

 

Till vem ÅID:s ÅM-medalj kan erhållas av en person som är medlem i en av ÅID:s 

medlemsföreningar från början av och under hela respektive idrotts 

tävlingssäsong.  För att tilldelas ÅM-medalj kan en tävlande dock inte under 

samma tävlingssäsong som tävlingsdeltagare i respektive idrott representera en 

annan förening än en ÅID medlemsförening i nationella och internationella 

allmänna tävlingar där det krävs personlig tävlingslicens.  

 

Dispens kan vid särskilda skäl beviljas efter prövning av ÅID:s utskottsstyrelse 

för respektive idrott. 

 

Åldersklass ÅID:s stora ÅM-medalj utdelas i klasserna 15-16 år och uppåt. 

 

 ÅID:s lilla ÅM-medalj utdelas i klasserna under 16 år. 

 

 ÅID:s guldmedalj med Ålands vapen i blå emalj utdelas endast i klasserna 

 seniorer Herrar och seniorer Damer. Medaljen utdelas i dessa klasser även om 

det är färre än tre (3) anmälda. 

 

Priser Arrangörsföreningen skall ge priser (t.ex. annan medalj än ÅID:s ÅM-medalj) 

till de fullföljande i ungdomsklasserna som eventuellt har färre än tre anmälda. 

 

Samman- Möjligheter finns att inom ramen för gällande regler slå ihop flere klasser, 

slagning  så att tre (3) blir startande i klassen. 

av klasser 

 

Undantag Undantag för regeln om minst tre (3) anmälda för utdelande av ÅM-medalj kan 

ges efter anhållan och enligt särskild prövning av ÅID:s utskottsstyrelse 

 

 

 

ÅID:s styrelse 2022. 

 

 

Tillämpningsanvisningar enligt beslut av ÅID-orienterings utskott: 

 

Medaljer delas ut till alla juniorer, även om det är färre än tre anmälda. Medaljer delas ut från 

HD10 och äldre. 
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I stafett kan en förening gå ihop med en eller flera föreningar för att bilda ett lag, förutsatt att 

föreningen inte får ihop ett eget lag eller en deltagare inte får plats i föreningens första lag. 

Blandlag kan erhålla ÅM-medalj. Övriga får delta utom tävlan 

 

En löpare kan delta i t.ex. Jukola, 25-manna och FSOM för en annan förening än IF Åland 

och ändå erhålla ÅM-medalj förutsatt att löparen är medlem i en åländsk förening, eftersom 

Jukola, 25-manna och FSOM är tävlingar som inte kräver tävlingslicens.  

 

Löparen kan inte delta i nationell orienteringstävling som kräver licens för en annan förening 

än IF Åland och samtidigt få ÅM-medalj. Observera att det gäller även tävlingar i Sverige. 

 

Dispens kan begäras av orienteringens utskottsstyrelse, det vill säga att om löparen vill 

representera en annan förening än IF Åland nationellt eller internationellt och ändå erhålla 

ÅM-medalj. Skriftlig motivering lämnas in till ordföranden. Utskottet prövar saken från fall 

till fall. 

 

Samma regler gäller för OL-cupen. 


