
Teknikk kontroll 

Hvordan juryen kan jobbe 



Teknikk kontroll 

• Hvorfor? 

 
• 310.2.1 Classical Technique 

• 310.2.1.1 Classical technique includes the diagonal techniques, the double 

poling techniques, herringbone techniques without a gliding phase, downhill 

techniques and turning techniques. Where there is one or more set tracks, 

repeatedly changing or stepping in and out of tracks is not allowed. 

• 310.2.1.2 Single or double-skating is not allowed.  

• 310.2.1.3 Turning techniques comprise steps and pushes in order to change 

directions. Where there is a set track, turning techniques with pushing are not 

allowed. This will also apply to competitors skiing outside of the set track.  

 
• 343.8  

In classical technique competitions, the competitors must use classical 

technique only. 
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Teknikk kontroll 

• Juryens myndighet 

 

 

 

 

 

• «Mine øyne er godt nok som bevis» 

• Trenger ikke høre utøveren 

• Er det nødvendig med teknikk kontroll lenger?  
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Teknikk kontroll 

• JA – vi må fortsatt føre kontroll 

 

• Juryen/TD kan ikke være overalt 

 

• Sprint – prolog 

• Sprint uten TV dekning 

• NC junior 

 

• Turrenn 
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Teknikk kontroll 

• Krav til teknikk kontrollør 

• Ikke krav om TD-utdanning 

• Bør ha forståelse for hva vi ser etter 

• Korrekt plassering er viktig  
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Teknikk kontroll 

• Utstyr 

• Funksjonær må dokumentere 

• Video 

• Bilder? 

• Markeringer i snøen 

• Sporsetting 
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Teknikk kontroll 

• Prosedyre er MEGET VIKTIG 

 

• Innkall utøveren 

• Skaff deg oversikt over ev. bevis 

• Presenter saken for utøveren 

• La utøveren gi sin versjon av saken 

• Send utøveren ut på gangen! 

• Drøft i juryen 

• Hent inn utøveren – presenter juryens beslutning 

• Signer papirene om sanksjon ilegges 

• Før referat! 
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König Ludwig Lauf 2014 

 

• Hvordan sørge for at juryen overholder 

prosedyrene? 

 

• König Ludwig Lauf 2014 

• 3600 på start 

• 16 sanksjoner – 11 av de mot ICR 343.8 

• Videoer? 

• Får du tak i utøveren? 

• Arbeidsrom? 
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König Ludwig Lauf 2014 

 

• Hvordan sørge for at juryen overholder 

prosedyrene? 

 

• Eliten er uproblematisk, de kjenner vi 

 

• Løsningen ble å legge de som DSQ i 

tidtakersystemet 

• Live tidtaking – DSQ 

 

• Flere kom løpende til juryen 

• Mange dukket ikke opp – hva da? 
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König Ludwig Lauf 2014 
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Større turrenn og sprint 

• Bedre løsninger? 

 

• Hvordan ha oversikt? 

• Hvordan informere utøver? 

• Hvordan informere tidtaking? 

• Hvordan informere seremoni? 

 

• Hvordan ha TID til hele prosessen? 
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Planlegg  

• Video på minnekort 

• Video på tlf -> Dropbox 

• iPad fungerer ikke alltid 

 

• Samle all informasjon på juryrommet  

 

• Gi deg selv tid til alle samtalene 

 

• Årefjellsloppet – 23 utøvere med merknad…. 
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• Alle teknikk kontrollørene sendte SMS til 

rennsekretær 

• Samlet oversikt på juryrom 

• Klar tidsplan for etterarbeidet 

• Informerte løpere i mix-sonen 

 

 

Årefjellsloppet 2015 
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Årefjellsloppet 2015 

• DSQ  
343.8 Violation of classic technique 

                Bib 211 and 235 

• Written reprimand 
343.5 Not wearing chip 

                Bib 33 and18 

343.8 Violation of classic technique 

                Bib 42, 31, 514, 57, 518, 1, 23 and 503 

• Written reprimand + monetary fine 
344.2 “…not allowed to run more than 30 meters.” 

 Alexander Gonzales, Team LeaseplanGo 
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Årefjellsloppet 2015 

• Konsekvens: 

• Ingen blomsterseremoni 

• Ingen premieutdeling 

• Juryen sinker hele arrangementet – og TV 

overføringen 
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Hvordan informere publikum 

• Problem: 

• I løpet av de 2-3 timene løpet varer kommer det inn 

meldinger om regelbrudd 

 

• Hvordan informere TV-publikum? 

• Som en del av grafikken? 

 

• Dagens tidtakersystemer tillater tekst, men 

kun: 

• DSQ 

• DNF 

• DNS 
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JURY 

Hvordan informere publikum 

• Ønsket løsning: 

• Teksten «JURY» inn i grafikken 

JURY 
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JURY 

Hvordan informere publikum 
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Hvordan informere publikum 

• Formål: 

• Synliggjøre potensiell reaksjon 

• Skape forståelse for ev utsettelse av seremoni 

 

• Sideeffekter 

+ Mer spenning?  

+ Fokus på teknikk 

 

- Fokus på juryen 
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Teknikk kontroll 

• Juryens myndighet er endret 

 

 

 

 

• Trenger vi teknikk kontrollører lenger? 

 

• Hva gjør dette med juryarbeidet? 

 

• Får vi mer arbeid etter konkurransen? 
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Teknikk kontroll 

Takk for oppmerksomheten 
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