
Regler för ÖL-OL
Skrivet inför 2015 års upplaga

Allmänna regler

För att bli godkänd ska man korrekt fullfölja samtliga slingor i nummerordning. Inom varje slinga 
ska även kontrollerna tas i nummerordning. Stämpling ska ske vid varje kontroll. Mellan varje 
slinga ska en öl drickas (Se §3).

Inget får lämna kroppen under tävlingen. Detta inkluderar alla former av kroppsvätskor, enda 
undantaget från denna regel är blod, svett och tårar. Om detta inte efterföljs medför det direkt 
diskvalifikation. 

§1. Klasser

Klass Antal slingor/moment Antal öl

Herr 7 6

Dam 5 4

Handikapp 5 4

§2. Öl

För att en dryck skall definieras som öl, ska denna vara klassificerad som ”öl” på 
www.systembolaget.se. Volymen skall minst vara 33cl. Alkoholhalten måste minst uppstiga till 4,5 
volymprocent.

§3. Definition”Dricka en öl”

Alla tekniker för att förtära en öl är tillåtna, dock får ingen öl gå till spillo. Medparten av ölen ska 
drickas vid angivet tillfälle. Dvs. öl-n efter slinga-n där n=1, 2,...,antal öl för klassen (se §1). Det är 
dock tillåtet att lämna ”slatt”. Ölen ska dock vara uppdrucken innan nästa öl påbörjas alternativt 
målgång sker. När en ”slatt” är mindre än 2 cl anses ölen vara uppdrucken.

§4. Kontrollmätning

Kontrollmätning av att samtliga öl uppfyller specifikationer sker när tävlingsledningen misstänker 
regelbrott eller en korrekt inkommen protest inlämnats (se §7 för protester).

https://www.systembolaget.se/?subcategory=%C3%96l


§5. Reservöl

Om dryck av någon anledning inte hamnar i den tävlande (se exempel) medför detta 
diskvalifikation. Detta kan dock upphävas om man påbörjar en ny öl som fullföljes på ett korrektivs
(se §3).

§6. Klädsel

Det finns inga krav på klädsel under ÖL-OL. Dock ska Sveriges rikes lag följas, särskild hänsyn ska
tas till brottsbalken Kap. 16.  

§7. Protester

En protest lämnas muntligen till tävlingsledningen senast 30 minuter efter aktuella löpare gått i mål.
Protester efter tillnyktring ej tillåtna.

https://www.youtube.com/watch?v=EtCMESRvxJc


Bilaga 1- Kommentarer angående slatt volym
Att med traditionell hävf-teknik uppnå en restvolym mindre än 2 cl är i princip omöjligt. Att 
däremot med en ”slatt-tömning” efter följande orienteringsslinga uppnå detta krav är enkelt om 
detta utförs korrekt. 
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