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Denne veilederen er ment som et verktøy for å kunne
arrangere best mulige konkurranser i NC kombinert.

1.Invitasjon / innbydelser bør inneholde følgende informasjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klasser
Distanser
Bakkestørrelse
Program
Info om overnatting/transport
Innbetaling av startkontigent – info med:

2. Påmeldingsinformasjon
7. Kontaktperson/er med tlf og mailadresser
8. Påmeldingsfrist og startkontigent

Startkontigent og deltageravgift – satser vedtatt av skistyret sept
2011:
MAKSIMALE STARTKONTIGENTSATSER:
Klasse A og B
130 kr
Deltageravgift til skikretsen:
Vanlige renn
20 kr

Deltakeravgift
Deltakeravgift er en avgift til skikretsen og kreves inn av rennarrangøren. Den
inngår som en del av startkontingenten. Arrangøren betaler all innbetalt
deltakeravgift videre til skikretsen, uansett om de påmeldte løpere stiller til
start eller ikke.
I de tilfeller der arrangør ikke krever startkontingent skal det allikevel betales
deltageravgift til skikretsen.
Vanlige renn: Deltakeravgift på kr. 20,- er inkludert i maksimalsatsene for
startkontingenter.

Deling av deltakeravgiften
Når lag terminfester renn utenfor egen skikrets, fordeles deltakeravgiften likt
på lagets skikrets og den skikretsen der rennet arrangeres. Dette gjelder også
for renn som arrangeres i riksanlegg.
Der et renn er terminfestet til å gå gjennom flere skikretser, f.eks. med start i
en skikrets og innkomst i en annen, fordeles deltakeravgiften etter avtale
mellom de berørte skikretser. En skikrets har kun krav på del av
deltakeravgiften dersom kretsen eller lag innen kretsen er behjelpelige ved
avviklingen av arrangementet.
Deling av deltakeravgiften skjer altså kun dersom rennet er helt eller delvis
terminfestet utenfor egen krets, og ikke der renn pga f.eks. snømangel må
flyttes til annen skikrets for å gjennomføres.
Generelle merknader til startkontingent i vanlige renn
junior), Hovedlandsrennene og U23
mesterskapene har arrangøren anledning til å ta et tillegg på kr. 15,- til
ovennevnte startkontingentsatser.
kontingent x antall løpere på laget.
startkontingent, betaler denne klasses høyere kontingent.
starte i spesielt hopp og/eller
langrenn under samme arrangement, betales startkontingent for denne/disse
øvelser i tillegg.
overnattingel. lign. skal oppgis og innkreves separat og ikke slås sammen
med startkontingenten og øke denne.

3. Program – startlister
I NC – renn for klassene A og B er det den til enhver tid gjeldende NC-liste
sammenlagt, som danner grunnlaget for startrekkefølgen i hopprennet.
Løpere uten NC – poeng trekkes på vanlig måte og starter først i hver klasse.
-

Hvis kombinert og spesielt hopp gjennomføres samtidig, skal
kombinerthopperne trekkes i egen gruppe.
Denne gruppen kan deles opp i undergrupper. Se også hoppreglement
pkt.421.5. I kombinertrenn med en tellende hoppomgang, skal første
tellende omgang fra det spesielle hopprennet telle for
kombinertøvelsen.

4. Sportslig gjennomføring
NORGES – CUP for klasse A og B er en individuell konkurranse som
gjennomføres i h. t. pkt 540 eller 541
Følgende klasseinndeling gjelder:
NC – A : Alle seniorløpere som ønsker å delta i klasse A. De beste juniorene,
i utgangspunkt løpere som kjemper om plass til junior VM og COC, etter uttak
av sportsjef og NC-koordinator. Se pkt 562.1.2 i rennreglement – kombinert.
NC – B: Alle seniorløpere som ikke ønsker å delta i klasse A. Alle juniorløpere
som ikke er kvalifisert til klasse A. 15 og 16 åringer som deltar på
dispensasjon i NC.
-

Distansene i langrennet er normalt 10 km for klasse A, og 5 eller 10 km
for klasse B.
Cup –poeng skala følger FIS sin WC skala, som ligger på fis-ski.com,
under Rules FIS Nordic Combined World Cup 2012-2013, pkt 3.1
NC koordinator oppdaterer lista sammenlagt under hele sesongen.
Lista ligger under Norges Cup fanen på skiforbundet.no/kombinert
NSF/KK avgjør hvor mange renn som skal telle i Norges cup.
Deltagelse i finalen er ikke obligatorisk.

5. Teknisk gjennomføring
Tekniske installasjoner
De tekniske krav til anleggene er de samme som i hopp og langrenn ( se
hopp og langrennsreglementet)
I kombinert skal hoppbakken normalt ha et K-punkt på 90 eller 120 meter.
Løypelengden skal normalt være 10 km for kl A og 5 eller 10 km for kl B
De tekniske krav skal være som bestemt i langrennsreglementet pkt 312

Beskrivelse av langrennsløyper
Generell bekrivelse
Løypa skal være i samsvar med gjeldende normer og sette krav til løperens
tekniske, taktiske og fysiske evner. Vanskelighetsgraden skal tilpasses den
aktuelle konkurranse. Løypa skal være avvekslende med hensyn på
stigninger, flatt/småkupert terreng og utforbakker. Fiskebeinsbakker
lengre enn 10-15 meter og åpne, vindutsatte partier bør så langt som mulig
unngås. Løypa skal gi muligheter for jevn rytme under hele løpet.
Utforbakker skal gi løperne utfordringer, men ikke medføre fare selv om det er
harde og isete spor.
Løypa skal så vidt mulig bestå av:
- ca. 1/3 stigninger. Stigningene bør være mellom 9 og 18 %, med
høydeforskjell på over 10 meter. Korte stigninger brattere enn 18 %, se pkt
om høydeforskjeller.
- ca. 1/3 flatt og småkupert terreng som inkluderer alle terrengtyper, med
korte motbakker og utforkjøringer med høydeforskjell inntil 9 meter.
- ca. 1/3 varierte utforbakker som krever forskjellige utforteknikker.
Løypene må tilpasses de forskjellige aldersgruppene. Det betyr at
løypeprofilene må differensieres i ett og samme arrangement.
- Løypa må benyttes kun i den retning som er planlagt for konkurransen.
- Arrangør av NM, Hovedlandsrenn og Cuprenn skal tilrettelegge egnet areal
for skitesting. Testarealet bør ligge nær klargjøringsområdet.
- Om mulig bør det lages egen løype for funksjonærer, ledere og tilskuere

HOMOLOGERING
Normer for langrennsløyper
Høydeforskjeller (SH)
Differansen mellom høyeste og laveste punkt i løypa må ikke overskride:
- 0.4 - 1.8 km sprint: 50 meter
- 2,5 km: 50 meter
- 3,3 km: 65 meter
- 3,75 km: 75 meter
- 5 km: 100 meter
- 7,5 km: 125 meter
- 10 km: 150 meter
- 15 km og mer: 200 meter
I løyper som brukes av barn og ungdom bør ikke høydeforskjellen utgjøre mer
enn 1,5 % av løypelengden

Høydeforskjeller i én stigning (SHS)
- 0.4 -1.8 km: Sprint Fri teknikk: 0-30 meter
- 0.4 -1.8 km: Sprint klassisk: 10-30 meter (gj.snitt stigning 12- 18%)
- 2,5 km: 50 meter
- 3,3 km: 50 meter
- 3,75 km: 50 meter
- 5 km: 50 meter
- 7.5 km: 65 meter
- 10 km og over: 80 meter
I løyper som brukes av barn og ungdom bør ikke høydeforskjellen i en
stigning utgjøre mer enn 0,75 % av løypelengden.
For at en stigning skal anses som brutt, må det være en sammenhengende
flate/utfor på minst 50 meter i løyper kortere enn 5 km. For løyper på 5 km
eller mer må avbruddet være på minst 200 meter flate/utfor. Hvis avbruddet
innebærer et samlet fall med 10 m høydeforskjell, er stigningen å anse som
brutt uansett avbruddets lengde.

Sum stigning (SS)
Summen av høydeforskjellene i samtlige stigninger i løypa skal ligge
innenfor følgende verdier:
- 0,4 – 1,8 km sprint fri teknikk: 0 - 60 meter
- 0,4 – 1,8 km sprint klassisk: 20 - 60 meter
- 2,5 km: 75 - 105 meter
- 3,3 km: 100 - 135 meter
- 5 km: 150 - 210 meter
- 7.5 km: 200 - 315 meter
- 10 km: 250 - 420 meter
- 15 km: 400 - 600 meter
Løypebredde
Løypebredden må være tilpasset konkurranseformen. Løypa må være så
bred at løperne kan passere hverandre. I fellesstart og sprint i fri teknikk er
det ønskelig med 9 meters bredde i motbakkene
Gjennomføring av konkurransen
- Ved gjennomføringen av kombinert renn gjelder samme regler som for hopp
og langrenn.
- Hopprennet
I alle konkurranser gjennomføres hopprennet med en prøveomgang og en
eller to tellende omganger. De tellende omgangene danner
beregningsgrunnlaget for startdifferensen i langrennet eller legges til
poengsummen i Fellesstart.

- I NC-renn for klassene A og B er det den til enhver tid gjeldende NC-liste
sammenlagt, som danner utgangspunktet for startrekkefølgen i hopprennet.
Løpere uten NC-punkter trekkes på vanlig måte og starter først i hver klasse.
-

Hvis kombinert og spesielt hopprenn gjennomføres samtidig, skal
kombinerthopperne trekkes i egen gruppe. Denne gruppen kan deles
opp i undergrupper. Se også hoppreglementet pkt. 421.5. I
kombinertrenn med én tellende hoppomgang skal første tellende
omgang fra det spesielle hopprennet telle for kombinertøvelsen.

-

Følgende tabell gjelder for de forskjellige bakkers meterverdi:

Bakkestørrelse Meterverdi – verditabell 433.2.1
60 - 69 meter: 2,4 poeng per meter
70 – 79 meter: 2,2 poeng per meter
80 – 99 meter: 2,0 poeng per meter
100 – 120 meter:1,5 poeng per meter
Langrennet
- Kombinert langrenn gjennomføres normalt etter Gundermetoden, d.v.s at
vinner av kombinert hopprenn starter først, deretter følger de andre løperne
med startintervaller utregnet etter poengdifferansen fra hopprennet.
-

Når startintervallene for langrenn regnes ut, legges poengdifferansen
mellom vinneren av hopprennet og hver enkelt løper til grunn og
omregnes til tidsdifferanser. Følgende poeng-verdier gjelder pr min:

Verditabell 525.3.2
Øvelse
Løypelengde (km)
Sekund/poeng
Gundersen kl A
10
4,00
Fellesstart senior u/stilkarakterer 10
4,00
Gundersen kl B
5 / 10
4,00
Supersprint 1000meter
1
0,50
4x5 km lag
20
1,33
3x5 km lag
15
1,82
Lagsprint
15
4,0

Poeng/min
15
15
15
120
45
33
15

Spiralmetoden 1 km/500 meter med 2 hopp: 1 hoppoeng = tillegg på 1 meter
Spiralmetoden 1 km/500 meter med 1 hopp: 1 hoppoeng = tillegg på 2 meter

- Tideler som fremkommer ved utregning av startdifferansen avrundes etter
gjeldende matematiske regler slik at starttidene viser hele sekunder.
- Det benyttes ikke elektronisk startport.
- For å sikre en nøyaktig start, må det benyttes en stor startklokke. Det kan i
nødsfall også benyttes stoppeklokke. Klokken startes samtidig med første
løper.
I større renn er det vanlig med programmerbare startklokker som teller ned til
starttid.
- Startplassen må anlegges slik at 2 eller flere løpere om nødvendig kan
starte ved siden avhverandre. Videre må det, alt etter terrengforholdene,
settes 2 parallelle traseer i minst 100 - 200 m ut fra start.
- Hver utøver er selv ansvarlig for å starte i rett tid. En utøver som starter for
tidlig må snu og gå tilbake og passere startstreken på nytt. Starttid er tiden på
startlista. Utøvere som ikke krysser startstreken på nytt skal diskvalifiseres.
- Ved ugunstige værforhold kan juryen beslutte å utsette starten. Vedtak om
dette må fattes av juryen minst 30 minutter før opprinnelig starttid. Tidspunkt
og sted for jurymøtet må gjøres kjent for alle lagledere.
- Kombinert langrenn skal gjennomføres med fri teknikk.
- Løypa skal, alt etter terrenget, legges i flere runder, slik at publikumsvennlig
effekt oppnås ved at løperne passerer stadion flere ganger.
- Måldommere avgjør rekkefølgen i mål dersom det ikke benyttes
videokamera.
- Slutt-tiden måles bare i hele tidels sekunder.
- Anvendt langrennstid omregnes ikke til poeng.
INDIVIDUELL GUNDERSEN
- Hoppdelen, som gjennomføres først, avvikles i hht pkt.525.1.1 med én
tellende omgang for kl A og B, mens den påfølgende langrennsdelen
gjennomføres iht pkt 525.2.1. Det anbefales å benyttes sløyfer på 2.5km eller
5km på 10km og 2.5km på 5km løyper.

- Utregningen baserer seg på de til enhver tid gjeldene verditabeller se pkt
525.1.4 og pkt 525.2.2
- Skulle startdifferensene bli for store kan juryen vedta ”bølgestart”.

INDIVIDUELL FELLESSTART
- Konkurransen består av et langrenn med fellestart etterfulgt av et hopprenn
med to tellende omganger uten stildømming. Startrekkefølgen i hopprennets
første omgang er i omvendt rekkefølge av resultatene etter langrennet – det
betyr at vinneren av langrennet hopper til slutt. Juryen kan bestemme om
antall deltakere i finaleomgangen skal reduseres
- Tidsdifferensen avrundes til hele sekunder og omregnes til poeng etter
gjeldende verdier,se pkt 525.1.4. Vinneren i langrennet gis 120 poeng mens
poengdifferensen fra langrennet trekkes fra for de andre løperne.
I hopprennet teller bare lengden. Det gis ikke stilkarakterer men trekkes for
manglende nedslag eller fall som følger:
Fall:
- i normalbakke = 5m = 10.0 poeng
- i stor bakke = 7m = 10.5 poeng
Manglende nedslag:
- i normalbakke = 2m = 4.0 poeng
- i stor bakke = 3m = 4.5 poeng
Juryen avgjør om det skal trekkes eller ikke.
-

Beslutningen om det skal trekkes eller ikke må være enstemmig. Det
kan ikke protesteres mot avgjørelsen.

Startprosedyren for fellesstart er:
- Starteren står slik at han lett kan høres av alle deltakerne.
- Når det er 1 min igjen til start sier han ”gå til start”. Så informeres det om ”30
sekunder til start”. Samtidig snus startklokka så bare starteren kan se denne.
Når tiden er inne gis et akustisk startsignal eller et skudd.
- En startassistent står 50 m etter start og stopper feltet dersom det er
feilstart. Starten skjer da om igjen etter samme prosedyre. Den løper som
forårsaket feilstarten settes i
bakerste rekke.
LAGKONKURRANSE GUNDERSEN
Konkurransen består av en laghoppdel og en stafett.
- Hvert lag består av tre løpere, fra samme krets eller klubb, som fullfører
begge disipliner.
I lag-NM kan en utenlandsk statsborger pr lag delta dersom vedkommende
oppfyller bestemmelsene i Fellesreglementets pkt.203. I lag-NM kan kretser
fra samme region som ikke har 3 løpere søke KK om å stille felles lag som
teller i NM konkurransen.

- Lagene skal meldes til arrangøren med navn i den rekkefølge de skal
hoppe, senest 2 timer før hopprennets start. Startrekkefølge i stafetten
bekjentgjøres 1/2 time før stafetten starter.
Hopprennet
- Det kombinerte hopprennet gjennomføres i vanlig form med én tellende
omgang og før langrennsdelen i stafetten. Farten kan endres mellom puljene.
- Førstemann på hvert lag hopper etter hverandre i startrekkefølge, deretter
følger alle toerne og til slutt nr. 3 på hvert lag.
- Løperne bør utstyres med startnummer som for stafett (1/1, 1/2 osv.)
-

Utregningen skjer som for vanlig hopprenn. Samlet poengsum for
hopperne på laget regnes ut og danner utgangspunktet for
startdifferansene i stafetten. For 3x5 km stafett regnes tidsdifferensene
ut etter gjeldende tabell som for tiden er 33 poeng pr. min.

Langrennet
- Kombinertlangrennet gjennomføres som en 3x5 km stafett. Det startes etter
Gundermetoden, se pkt. 525.2.1. Nr. 2 og 3 på hvert lag starter som ved
veksling i vanlig stafett.
Det lag har vunnet som passerer målstreken først med sin ankermann.
- Tekniske data for løypene skal være som for de individuelle
konkurransene.

LAG SPRINT

Et lag består av to utøvere fra samme team eller krets, som må delta og
fullføre begge disipliner (hopp og langrenn)
Hopprennet
Konkurransen består av et hopp av hver utøver.
Langrennet
2 X 7,5 km langrennskonkurranse, der hver utøver går annen hver runde på
1500 meters lengde. Totalt 5 runder hver.
Utregning
Utregningen er basert på den aktuelle meterverdi og poeng pr minutt i
henhold til rennreglement kombinert pkt 525.2.3 og 525.3.2. Beregningen av
hopp-resultatet er et gjennomsnitt av begge hoppene for hvert lag. Dette blir
brukt til beregning av starttid for langrennet.

PENALTY RACE
Penalty Race gjennomføres slik:
Gjennomføring av hopprennet:
- Hoppkonkurransen organiseres som en Gundersen
konkurranse. Ett hopp, og med å dømme og vind / gate kompensasjon
- Antallet strafferunder vil bli beregnet ut i fra poengene i hoppkonkurransen
etter følgene tabell:
· Vinner: 0 runder + 10sek bonus
· 0 runde 0,1 til 4,9 poeng bak vinneren
· 1 runde 5,0 til 9,9 poeng bak vinneren
· 2 runder 10,0 til 16,9 poeng bak vinneren
· 3 runder 17,0 til 24,9 poeng bak vinneren
· 4 runder 25,0 til 35,0 poeng bak vinneren
Poengbergningen er gyldig både for liten og stor bakke.
Gjenomføring av langrennet:
- Vinneren av hopprennet starter 10 sek. foran fellesstarten
- Maks. 50 meter er skøytefri sone i starten
- Strafferunden skal ligge på stadion, og er 150 meter
- Ingen begrensning på når utøveren kan ta ”strafferunder"
- Kontrollering av antall ”strafferunder” gjøres ved at arrangøren har
kontrollører som teller og krysser av antall runder pr løper på en liste.
- Løypelengde er 10 km med 2,0 km sløyfer

6. Selve konkurransen
A. Konkurranseform m/kriterier
Det defineres i forkant av konkurransehelgen hvilke type renn det er.
Ulike typer renn:
1. Uttak til COC/uttak til COC og junior VM/ nordisk juniorlandskamp
2. Uttak til junior VM/ Nordisk juniorlandskamp
3. Ingen uttak
-

I utgangspunket skal det alltid kjøres 10 km for klasse A på både
lørdag og søndag, og 10 km lørdag og 5 km søndag for klasse B

-

Ved usikre værprognoser, hvor man ser at man kan ende opp med kun
ett renn, skal det kjøres 10 for begge klasser

-

Hvis lørdagens konkurranse blir avbrutt, skal det hvis mulig, kjøres
fellesstart på ettermiddagen. Hvis mulig skal det da hoppes tre hopp på
søndag : 2 hopp som teller for lørdagens fellesstart. 1 hopp som teller
for søndagens 10 km . det skal uansett kjøres 10 km på søndag.

-

Det bør etterstrebes å ha hopprenn både lørdag og søndag. Først
prøveomgang og så tellende omgang. Hvis det kun er mulig å hoppe
en dag, skal det først være prøveomgang, så tellende omgang for
lørdagens konkurranse. Deretter tellende omgang for søndagens
konkurranse. Det bør være minimum 30 minutters pause mellom de to
tellende omgangene.

-

10 km konkurransen har prioritet. Hvis det er usikkert om det er mulig å
gjennomføre to konkurranser, skal man sørge for at dette blir 10 km.

-

I lørdagens konkurranse bør farten settes etter ”forventet internasjonal
standard” i klasse A. Dette for å skille bedre mellom gode og mindre
gode hoppere, og for å få et mer realistisk forhold med tanke på uttak.
På søndag settes farten i begge klassene etter beste løper i hver
klasse.

Normal rennhelg hvor alt går som det skal :
1. Uttak COC /uttak COC og junior VM/ Nordisk juniorlandskamp
Lørdag: Prøveomgang og ett tellende hopp. 10 km for klasse A og B. En
felles klasse med lik fart og hvor den totale vinneren av hopprennet starter
først i langrennet. Resultatlista splittes opp i klasse A og B.
Søndag: Prøveomgang og ett tellende hopp. 10 km for klasse a og 5 km for
klasse B.
2. Uttak junior VM 7 nordisk juniorlandskamp
Lørdag: Prøveomgang og ett tellende hopp. !0 km for klasse A og B. Klasse
A og B har mulighet til å kjøre ulik fart. Klasse B starter først i langrennet.
Klasse A starter 10 min etter kl B
Søndag: Prøveomgang og ett tellende hopp. 10 km for klasse A og 5 km for
klasse B. Klasse B starter først i langrennet. Klasse A starter 10 min etter kl B.
3. Ingen uttak
Lørdag: Prøveomgang og ett tellende hopp. 10 km for klasse A og B. Klasse
A og B har mulighet til å kjøre ulik fart. Klasse B starter først i langrennet.
Klasse A starter 10 min etter klasse B.
Søndag: Prøveomgang og ett tellende hopp. 10 km for kl A og 5 km for
klasse B. Klasse B starter først i langrennet. Klasse A 10 min etter klasse B.

Hvis lørdagens konkurranse blir avbrutt/avlyst og det er mulig å kjøre
hopprenn på søndag:
1. Uttak COC / COC og junior VM / nordisk juniorlandskamp
Lørdag: 10 km fellesstart hvor begge klasser starter likt ( forutsetter brikker)
Søndag: Ingen prøveomgang, to tellende omganger for lørdagens langrenn.
Så en tellende omgang for 10 km langrenn på søndag. En felles klasse med
lik fart og hvor den totale vinneren av hopprennet starter først. Resultatlista
splittes opp i klasse A og B.
2. Uttak junior VM / nordisk juniorlanskamp
Lørdag: 10 km fellesstart hvor klasse B starter først og klasse A starter 10
min etter.
Søndag: Ingen prøveomgang. To tellende omganger for lørdagens renn. Så
en tellende omgang for 10 km langrenn på søndag. Klasse B starter først og
klasse A 10 minutter etter.
3. Ingen uttak
Lørdag: 10 km fellesstart hvor klasse B starter først og klasse A 10 minutter
etter.
Søndag: Ingen prøveomgang. To tellende omganger for lørdagens langrenn.
Så en tellende omgang for 10 km langrenn på søndag. Klase B starter først
og klasse A starter 10 min etter.

B. Avvik
Avlysning, avbrytning eller utsettelser.
Rennets jury beslutter behovet for avbrytelser, utsettelser eller avlysning av
konkurransen.

C. Kuldegrenser langrenn
Hvis temperaturen er under minus 18 grader, målt på kaldeste sted i løypa,
skal konkurransen utsettes eller avlyses av juryen.

D. TD relaterte oppgaver
-

TD skal ta kontakt med arrangøren. Men det hender at dette ikke skjer,
ta derfor gjerne kontakt med TD på et tidlig tidspunkt.
TD skal forvisse seg om at arrangøren kan hopp og langrennstabell
TD skal forvisse seg om at arrangør har tilstrekkelig antall
funksjonærer.
TD skal kontrollere bakke og løype i forhold til sikkerhet.
TD skal forvisse seg om at nødvendig teknisk utstyr er operativ.
TD skal være tilstede på lagledermøter og orientere om sitt arbeid, og
avtale hvor juryen skal arbeide.
TD må ha satt seg inn i reglementets bestemmelser og skal være
tilgjengelig for arrangøren.

7. Lagledermøte – følgende informasjon bør gis:
-

Oppdatert værrapport for konkurransedagene
Informasjon om gjennomføring av hopprenn
Informasjon om gjennomføring av langrenn
Informasjon om trening
Startlister

8. Premiering
Hver årsklasse premieres for seg, etter følgende skala beregnet etter antall
startende:
-

17 år og eldre minst 1/3 av antall startende
I NM premieres 1/3 av de startende

9. Innkvartering
Dersom det er inngått avtaler med overnattingssted/er, bør dette gå ut som et
tilbud til deltagerne, gjerne i innbydelsen.

10. Økonomi – marked – sponsing
Arrangementbistand er ikke avtalt for sesongen 2012/ 2013

11. Informasjon / media
Resultatservice under konkurransen
Resultatservice etter konkurransen
Det bør oppnevnes en informasjonsansvarlig mot presse / media.

12. Vertskapsrollen
Stemning på arena er viktig – lyd, musikk og speakerregi
Premieutdelingen – hvor /hvordan skal denne gjennomføres? Bør planlegges.
Noen felles arrangementer ( middag, bankett eller lignende? Foredrag om
ulike tema? )

Se for øvrig : RENNREGLEMENTET I KOMBINERT, vedtatt i skistyret nov
2011. godkjent av lovutvalget 7.okt 20111

Sjekkliste arrangører NC kombinert
Status
ORGANISERING:
Rennledelse
Hovedfunksjonærer
Møteplaner
ØKONOMI:
Bakkeleie
Innkjøp
Premier
Arrangørstøtte
ANLEGG:
Leieavtale
Kostnader
Arenakart
Strøm
Trådløst nettverk
Parkering
Lydanlegg
Beredskap ved vanskelige
værforhold
SPORT:
Program dag til dag
Snø
-

Snøproduksjon
Preparering
Backup-planer

Data/ tidtaking
-

Ev. avtale leverandør
Mannskap
Resultatservice

Værservice

Oppfølging

Ansvar

Samband
Serviceområde
-

Smøreboder/
smøreområde

Garderober
RAMMEN RUNDT
Arenaproduksjon
-

Speaker
Musikk

Seremoni og premier
-

Premieutdeling
Premier

Publikumsservice
-

Parkering
Startlister/ program
Mat, drikke, salg

Publikumsaktiviteter
Sosialt program

INNKVARTERING:
Organisering
(kontaktperson, lister etc)

Avtaler med hoteller
AKKREDITERING:
Arenakart
SANITET/ LEGE
Sanitet/ ambulanse
Antidoping
- Lokaliteter
SIKKERHET
Vakthold
Forsikring av anlegg
PRESSE/ MEDIA
Presseansvarlig
Resultatservice
Hjemmeside
Organisering målområde
PR OG MARKEDSFØRING

Markedsføringsplan
-

-

Annonser
Radio, TV, aviser
PR-aktivitet

Hjemmeside
SPONSOR
Sponsoropplegg
- Profilering av NC sponsor
FRIVILLIGE/
FUNKSJONÆRER
Opplæring nye
funksjonærer
Kommunikasjonsplan,
strategi
Service
- Mat, drikke dommere,
TD og egne
funksjonærer

Kontaktinfo på funksjonærer
EVALUERING/ RAPPORT
Evaluering/erfaringsrapport
TD rapport
Evaluering TD –rapport til
KK
Regnskap
Dokumentasjon

-

