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Policy: ”Deltagande SM i Trädklättring” 

 

 

Grundkrav 

Svenska Mästerskapet (Träd SM) följer de regler som ISA har skapat för ändamålet.  

 
Tävlande 

De tävlande skall vara kompetenta i de klättertekniker som erfordras samt ha 

god kunskap om träd. Råder det tvivel skall utbildningsbevis visas eller en 

validering från person känd av kommittén. Kommittén godkänner de tävlande. 

Kommittén fattar beslut om hur många som får tävla, detta i förhållande till hur 

stora resurser de har tillgängligt, ekonomiskt och i bemanning.  

 
Tävlingsklasser 

En damklass och en herrklass är obligatorisk med hänsyn till om någon ställer 

upp i respektive klass. Det är upp till kommittén om en Rookieklass eller någon 

annan tävlingsklass skall genomföras. 

 
Medlem, icke medlem 

Medlemmar (Trädföreningen eller någon form av ISA medlemskap) och icke 

medlemmar får ställa upp. Medlemmar betalar en lägre anmälningsavgift än 

icke medlemmar.  

 
Gästklättrare 

Klättrare från andra nationer (saknar svenskt medborgarskap) kan få tävla 

men då som gäster. Antalet gästklättrare beslutas av kommittén. En 

gästklättrare kan inte bli svensk mästare eller representera Sverige i 

internationella tävlingar.  

 
Alla som saknar svenskt medborgarskap räknas som gästklättrare. 

 
Gästklättrare i Masters challenge 

I förhållande till hur många deltagare från damklassen och herrklassen som går 

vidare till Masters challenge kan en gästklättrare kvala in till respektive klass. 

Om tre tävlande går vidare till Master challenge kan en gästklättrare kvala in 

om den har vunnit grundomgången eller kommit tvåa. Har den kommit trea går 

platsen till den svensk som har kommit närmst. Om fem tävlande går vidare till 

Master challenge kan en gästklättrare delta om den är bland de fem första. Om 

någon av de fem första tackar nej till sin plats kommer den erbjudas till den 

svensk som har kommit närmst. 

 
Regeländringar 

Kommittén förbehåller sig rätt att ändra regelverk så att svensk lag, 

arbetsmiljöföreskrifter och andra säkerhetskrav uppfylls. En regeländring skall 

utannonseras till alla deltagare senast när anmälan öppnas samt vara godkänd 

av styrelsen. 

 


