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1. Bakgrunn 
Akershus skikrets langrennskomite (LK) arrangerer cup for 13-14 års klassene. 

 
 
2. Kontaktpersoner sesongen 2022-2023 
Funksjon Navn E-post 
Adm.sjef Akershus skikrets Thor Gjelsvik Thor.Gjelsvik@skiforbundet.no 
Cup-ansvarlig LK Akershus Skikrets Torill Kalfoss torill.kalfoss@gmail.com 
Listeansvarlig Akershus Skikrets Steinar hagen stei-hag@online.no 

 
3. Renn 
a) Akershus cup består av 9 renn. 
b) Samtlige KM inngår i Akershus Cup. 
c) Finalen søkes arrangert som fellesstart. 
d) Forøvrig skal rennene representere en jevn blanding av stilarter, distanser og renntyper. 
e) Info om hvilke renn som inngår i Akershus Cup presenteres på kretsens høstmøte og 

legges deretter ut på kretsens nettsider. 
 
3.1. Momenter for tildeling av renn 
a) Akershus Cup søkes fordelt jevnt mellom Asker/Bærum, Follo, Øvre Romerike og 

Nedre Romerike. 
b) Rennene spres utover hele sesongen. 
c) Ungdommens Holmenkollrenn inngår normalt ikke Akershus cup 13 - 14 år, men kan bli 

tatt inn dersom mange avlysninger tidligere i sesongen. 
d) Arrangementer på snøsikre arenaer eller som har snøsikre reservearenaer vil bli prioritert 

ved tildeling. 
 
3.2. Andre momenter 
a) Akershus Cup skal være kvalitetsrenn. 
b) Dersom Akershus Cup settes opp samme helg som Oslo Skifestival bør cup-renn 

primært arrangeres søndag. 
c) Dersom finalen blir «palmehelgen» skal rennet primært settes opp på lørdag. 

 
3.3. Spesielt for renn med fellesstart 
a) Ved fellesstartrenn i Akershus Cup skal alle deltagere fra Akershus skikrets seedes. 

Løpere fra andre kretser seedes etter løpere fra Akershus. 
b) Kun påmeldte før ordinær påmeldingsfrist seedes. Etteranmeldte står bakerst. 
c) Grunnlag for seeding er status etter siste cup-renn før fellesstartrennet. Dersom kort tid 

mellom renn kan dette fravikes (avgjøres av LK). 
Listeansvarlig for cup’en kan bidra med seeding dersom behov. 

d) For KM Lang Fellesstart gjelder egne seedingsregler (ref Retningslinjer for KM langrenn i 
Akershus skikrets). 

mailto:Thor.Gjelsvik@skiforbundet.no
mailto:emilie.johanne@hotmail.com
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4. Profileringsutstyr til bruk på renn 
- 8 stk gule ledervester til leder av cup’en (inkl 2 i reserve i tilfelle delt ledelse etc) 

Adm.sjef i Akershus skikrets har ansvar for oppbevaring av utstyret, og hver enkelt arrangør 
må gjøre avtale med han/hun om henting og retur. 
I spesielle tilfeller (f.eks cup-renn både lørdag og søndag) kan utstyret leveres direkte fra en 
arrangør til den neste, men da skal dette være avtalt med Adm.sjef Akershus skikrets på 
forhånd. 

 
 
5. Forpliktelser for Akershus skikrets langrennskomite (LK) 
a) Oppnevne et LK-medlem som ansvarlig for cup’en hvert år. 
b) Oppnevne listeansvarlig som skal ajourføre cup-listene gjennom sesongen. 
c) Ajourføre status i Akershus Cup etter hvert renn senest 3 dager etter mottak av 

resultatlister fra arrangør. 
d) Levere sammenlagt premier til de 15 beste i hver klasse i Akershus cup 13 - 14 år 

sammenlagt ifm siste renn. 

e) Utnevne minimum en representant til utdeling av sammenlagt premiene ifm siste renn. 
 
 
6. Forpliktelser for cup-arrangør (CA) 
6.1. Generelt 
Rennet skal arrangeres iht til Skiforbundets rennreglement: 
https://www.skiforbundet.no/contentassets/24e92c4593324a26a8cc36471b7207d7/rennregle 
ment-langrenn-2018.pdf 

 
6.2. Før rennet 
a) Avklare henting av profileringsutstyr (ref pkt 3) i god tid før rennet. 

b) Speaker må sette seg inn i stillingen i Akershus cup. 
c) Forberede utdeling av gul ledervest til leder av cup’en etter rennet ifm premieutdeling. 

Listeansvarlig for cup’en kan kontaktes for lister til beregning av ny leder. 
d) Arrangør av finalerennet må ta kontakt med LK for å avklare overlevering av sammenlagt 

premier og hvem som deler ut premiene. 

https://www.skiforbundet.no/contentassets/24e92c4593324a26a8cc36471b7207d7/rennreglement-langrenn-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/contentassets/24e92c4593324a26a8cc36471b7207d7/rennreglement-langrenn-2018.pdf
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6.3. Under rennet 
a) Sørge for at leder av hver klasse i Akershus cup går med gul ledervest på rennet. 
b) Henge opp stillingen i Akershus cup på resultat-tavlen (gjelder ikke for første renn). 

Listene kan hentes på nettsidene til Akershus Skikrets, evt ved å kontakte listeansvarlig. 
c) Speaker skal omtale Akershus cup under rennet, herunder stillingen i klassene og 

at leder av cup’en går med gul ledervest. 
d) Dele ut gul ledervest til leder av Akershus cup ifm premieutdeling for klassen. 

Vesten tas tilbake etter premieutdelingen og returneres sammen med resten av 
profileringsutstyret. 

 
6.4. Etter rennet 
a) Sende resultatliste for cup-klassene i "excel-vennlig" format (excel, CSV etc) til 

listeansvarlig for cup’en umiddelbart etter rennet. 
b) Levere gule ledervester tilbake så raskt som mulig etter renndagen, evt avtale 

overlevering til arrangør av neste renn. 
Skader og eller mangler ved retur kan bli belastet CA. 

 
 
7. Økonomi for cup-arrangør (CA) 
7.1. Mulighet for egne samarbeidsavtaler innenfor bank, finans og 

forsikring 
CA kan ha egne samarbeidsavtaler innenfor bank, finans og forsikring. 
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8. Poengberegning 

 
Fra og med plass nummer 45 får alle løpere 1 poeng. Dersom to eller flere løpere deler en 
plassering, får begge samme poengscore. 
Av de 8 første rennene teller 6 beste resultat, uavhengig av stilart/form. 
Poengene som oppnås i finalen, legges til den summen man har før finalen. 
Dersom løpere har lik sammenlagt poengsum etter siste renn rangeres disse etter plassering 
på siste renn der minst en av deltagerne fullførte. 

 
 
9. Premiering 
De 15 beste løperne i hver klasse premieres med gavekort: 

 

Plass Gavekort 
1 kr 600 
2 kr 500 
3 kr 400 
4 kr 300 
5 kr 300 
6 kr 300 
7 kr 200 
8 kr 200 
9 kr 200 
10 kr 200 
11 kr 200 
12 kr 200 
13 kr 200 
14 kr 200 
15 kr 200 
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