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Nye hovedsponsor 
- sesongene 2022/2023 og 2023/2024

https://www.classicnorway.no/hotell/


3

Classic Norway Hotels randoneecup
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Classic Norway Hotels randoneecup - 2

For sammenlagtlista til cupen gjelder følgende

• De sju beste resultatene teller

• For å få premie må en utøver delta i minimum 3 konkurranser 

Klasser i cupen

• U18, U20, senior og veteran

Arrangørene oppfordres til også å ha U16 og ungdomsklasse
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Classic Norway Hotels randoneecup 
- Poengskala



6

Endringer regelverk - klasseinndeling

• Norgescupen blir arrangert i U18, 

U20, senior- og masterklasse. Ved 

premiering i Norgescupen samles 

de tre masterklassene til en klasse.

• NM arrangeres i klassene U18, U20 

og Senior. Master inngår i 

seniorklassen

Klasse for kvinner og menn Alder

Aldersbestemt Under 15 år

U16 15-16

U18 17-18

U20 19-20

Senior fom. 21

Master 40 40-49

Master 50 50-59

Master 60 60+

• Hvilken klasse en deltaker tilhører bestemmes av alder utøveren fyller i 

Norgescupens hovedår. For eksempel hvis en utøver blir 19 år i 2023 skal 

utøveren stille til start i klassen U20 i Norgescupen 2022/2023. Unntak 

gjelder for de over 40 som ønsker å gå seniorklassen.

• Det er ikke anledning til å stille i en annen aldersklasse enn den man 

tilhører.
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Endringer regelverk - løypelengder

• For individuell konkurranse kan lengre løyper vurderes for konkurranser 
med særpreg. For arrangører som ønsker dispensasjon fra grensene for 
høydemeter må det i søknad om Norgescup legges ved et begrunnet 
ønske om dispensasjon. En eventuell dispensasjon kan gis etter en 
skjønnsmessig vurdering tatt i randonee-utvalget.

Løype U16 U18 U20 Senior Master

Sprint 70 høydemeter eller maks 4-4,5 minutters konkurransetid for de beste seniorer

Vertikal 400-500hm 500-700hm

Individuell 800-1000hm 1150-1600 høydemeter

Lag 1000-1500hm 1500-2600hm

Stafett 120-150hm 150-180hm, maks 15 minutter.
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TD/arrangørkurs 

• Lillehammer 6.-8. januar

• Gratis å delta

• Dekket reise og overnatting
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Status landslag

Foto: Vegard Øie
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Uttakskriterier til EYOF og VM

• Uttakskriterier-EYOF-og-VM-2023.docx (skiforbundet.no)

https://www.skiforbundet.no/contentassets/93dd62aaa53a4824ac67c73082105927/uttakskriterier-eyof-og-vm-2023.pdf
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Europeisk ungdoms OL
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Verdenscup og VM
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ISMF Europeisk ungdomscup
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Olympiatoppen

Prioritet idrett frem mot OL-2026

• Oppfølging via en coach og andre fagmiljøer i OLT

• Økonomisk bidrag

Langsiktig utviklingsprosjekt 2023-2027

• Målgruppe: Målgruppen er unge utøvere mellom 15-25 år og 

deres utviklingsmiljøer, med ambisjoner og potensiale om 

fremtidige internasjonale toppresultater.

• Oppfølging via konsulent talentutvikling i OLT

• Økonomisk bidrag

Trenerløftet

• Trenerløftet er et kompetansehevingsprogram for unge 

talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere.
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Status økonomi

2022

• Inntekter per 1. desember 2021 kr 200 000,-

• Inntekt per 1. juli kr 750 000,-

o NSF sentralt

o Olympiatoppen – prioritert idrett

2023

• Inntekter per 10. november kr 1 400 000,-

• NSF sentralt

• Classic Norway Hotels (penger og overnattinger)

• Olympiatoppen – prioritert idrett

• Olympiatoppen – langsiktig utviklingsprosjekt
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Status Verdenscup i Tromsø




