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HM KONUNGENS VANDRINGSPRIS
MODERN FEMKAMP SM LAG
(”KUNGAKANNAN”)

Bakgrund
Silverpokalen skänktes av HM Konungen 1989 för att utgöra ett vandringspris vid lag‐SM i
modern femkamp. Den tidigare kungakannan togs hem för gott av Sandviks IK 1988 efter
fem raka vinster.
Till dags dato har pokalen tio inteckningar mellan åren 1989 och 1999 med
femkampsklubbar från Uppsala, Göteborg och Farsta.

Regler antagna av styrelsen för svensk modern femkamp 30 juli 2015.
Silverpokalen ska vara ett evigt vandringspris. Vinnande klubblag graveras in i bucklan eller
dokumenteras på annat lämpligt sätt efter att SM‐tävlingarna avgjorts. De tävlande i det
vinnande laget erhåller också medaljer som är personliga och får behållas.
Ett lag består av 3 tävlande, där både herrar och damer ska vara representerade (1+2 eller
2+1). De individuella resultaten i SM räknas ihop. Regler och poängberäkning är desamma
som i den individuella tävlingen.
Vandringspriset avser endast full femkamp (d v s de tävlande som ingår i laget ska delta i
samtliga fem grenar) och full distans (vilket i dagsläget är 200 m simning och 4 x 800 m i
springskytte). Det innebär att ungdomar från och med B och uppåt kan räknas in i de
sammanlagda resultaten. Ett lag kan alltså utgöras av tävlande i samtliga klasser senior,
junior, ungdomar A och B. Masterstävlande kan också ingå i ett lag, förutsatt att de
genomför samtliga fem grenar på samma sätt som övriga klasser. Som framgår av de
svenska reglerna för nationella tävlingar ska ridbanan byggas efter deltagarnas och
hästarnas förutsättningar. Maxhöjden på hindren är 120 cm utomhus och 110 cm inomhus.
Någon nedre gräns finns inte angivet. Den hopphöjd som gäller i seniorklassen är den höjd
som ska gälla för samtliga lagmedlemmar som tävlar om Kungakannan.
En femkampsklubb kan anmäla valfritt antal lag, men det ska klart framgå före tävlingsstart
vilka tävlande som ingår i ett visst lag. Det är inte tillåtet att byta ut någon lagmedlem under
pågående tävling. En tävlande får inte ha representerat någon annan femkampsklubb under
det år som tävlingen avser.
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Silverpokalen delas ut till vinnande lag vid prisceremonin för övriga SM‐klasser. Svensk
modern femkamp ansvarar sedan för gravering och att prestationen uppmärksammas på
lämpligt sätt vid exempelvis efterföljande årsmöte då vinnande lag eller annan
klubbrepresentant tilldelas pokalen igen.

Regeländringar
Modern femkamp är en OS‐gren som har genomgått stora förändringar under senare
decennier och det är därför lämpligt att det finns en beredskap för att vid behov ompröva
regler och upplägg för detta vandringspris. Eventuella ändringar beslutas av styrelsen för
svensk modern femkamp, dokumenteras på lämpligt vis och informeras om i samband med
inbjudan till SM.
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