
Info om rennavvikling og regler for 

puljekvalik/poengberegning sesongen 2017 

____________________________________________________ 

 

A.  Hovedlandsrenn (HL) og Alpin Landscup (LC) 

B.  Sparebanken Møre Cup 

C.  Rennavvikling og annet   
 

 

A. RANGERINGSREGLER AV LØPERE TIL HL og LC 
 

Fra og med sesongen 2012/-13 ble det fri påmelding for deltagelse i HL og LC. Kvalifiseringsrennene 

i kretsen har derfor kun som formål å rangere løperne for puljeplassering (startpulje). 

  

KVALIKRENN 

Hvilke renn som har status som puljekvalik renn fremgår av terminlisten (5 x SL/6 x SSL/4 x SG). 

 

POENGBEREGNNG 



 De tre beste omgangane i SL og tre beste omgangene i SSL er tellende. Det er krav om at to 

av omgangsresultatene i SL og to av omgangsresultatene i SSL er fra samme renn. I SG er det 

de tre beste resultatene av totalt fire renn som er tellende. Dersom det blir gjennomført kun to 

renn i SG skal det beste rennet være tellende.  

  

 Poengfordeling: 1.pl = 12p, 2.pl = 10p, 3.pl = 8p, 4.pl = 7p, 5.pl = 6p, 6.pl =5p, 7.pl = 4p, 8.pl 

= 3p, 9.pl = 2p, 10.pl = 1p. 

 

Summen av antall poeng avgjør endeleg kvalifisering (puljeplassering).   

 

 For puljetildeling gjelder poengoppnåelse per disiplin. Ved poenglikhet skal beregningen 

utvides ved at det legges til èn ekstra omgang i beregningen. Løpere som mangler 

omgangsresultat vil da gå bak løper som har fullført ekstra omgang. Ved fortsatt lik 

poengoppnåelse skal tidsdifferanse fra omganger i aktuell disiplin, der begge løperne har 

fullført benyttes.  

 

 Rangeringsrekkefølgen i SG bestemmer rekkefølge for puljevalg SG i HL og LC.  

 



 Rangeringsrekkefølge i SG bestemmer rekkefølge for puljevalg i første og andre 

treningsomgang U i HL. Resultat fra andre treningsomgang bestemmer rekkefølge for 

puljevalg i tredje treningsomgang, og resultat i siste treningsomgang bestemmer rekkefølge 

for puljevalg i U-rennet i HL.  

 

 AK kan bruke skjønn i evalueringen/rangeringen av løpere i tilfeller med skade/sykdom, 

tidsdifferanser, eller dersom ikke alle kvalifiseringsrenn blir gjennomført. 

 

Ved sykdom eller skade vil AK kunne vurdere hvert enkelt tilfelle. Imidlertid skal følgende 

retningslinjer følges: 

 

 Sykdom eller skade som oppstår i forkant av renn, skal umiddelbart 

rapporteres på e-post eller telefon til AK-leder. 

 

 Sykdom/skade under renn (for eks. skadd i 1.omg. og kan derfor ikke starte i 

2.omg.) skal umiddelbart rapporteres til AK. 



 Dersom en løper fullfører en omgang kan man ikke i etterkant hevde å ha vært 

skadet, for på den måten kunne ”annulere” et eventuelt svakt resultat. 

 

 Varsling om sykdom/skade som kommer inn senere enn renndagen vil bli avvist. 

 

AK har muligheten til å rangere løpere utelukkende basert på skjønn, og kan herunder fravike 

reglene foran. 

 

I saker der AK må bruke skjønn skal AK medlem som er foreldre/foresatt til involvert løper 

regnes som inhabil. AK medlem som representerer involvert løper sin klubb er habil. 

 

B. SPAREBANKEN MØRE CUP 

For sesongen 2016/-17 er det resultatlisten i rennet som teller for sammenlagtresultatet. Av alle 

arrangerte renn i SBM Cup gjennom vinteren fordelt på henholdsvis SL, SSL og SG er det et 

antall tilsvarende halvparten av alle rennene (uavhengig av disiplin) som teller. Plassiffer for de 

beste resultatene blir lagt sammen. (Er det oddetall antall renn for eks. 9, høynes det oppover, 

altså til 5 renn). Det er krav om at aktuelle løpere deltar i finalen for å kunne bli premiert i 

sammendraget. Eventuelt sykdomsforfall kan behandles av AK.  

 

Finaleresultatet teller ikke med i resultatberegningen. Ordningen med at enkeltomganger teller i 

SBM Cup gjelder ikke lenger. 

 



 

 

C. RENNAVVIKLING OG ANNET 
 

Senere rennstart lørdagsrenn 

Det anmodes om senere rennstart lørdager av hensyn til deltagere med lang reisevei. På den kan 

man unngå overnatting fra fredag til lørdag. 

 

Prøveprosjekt - Droppe besiktigelse og flere gjennomkjøringer/omganger  

Som en prøveordning i ett eller flere renn i sesongen 2017 droppes ordinær besiktigelse for 
klassene i kort løype (U12 og yngre) og heller kjører 3-4 fortløpende omganger (for eksempel 2 x 
prøveomganger + 2 x tellende omganger, eventuelt 1 x prøveomgang + 2 x tellende omganger). 
Det er de to siste omgangene som skal være tellende (gjelder for rangering i klasse U12). Det 
skal informeres om rennopplegget i innbydelsen, samt gjennomgås på lagledermøtet. 

 
Hvor mange gjennomkjøringer man velger å kjøre (i forkant av de to siste ordinære) er avhengig 

av antall løpere, løypeforhold etc. Intensjonen er at det ikke skal ta vesentlig lengre tid å avvikle 

enn tradisjonell rennavvikling med besiktigelse og to omganger. 

 

Type staur i kort løype (kl. U12 og yngre) 

Det er opp til rennarrangør om man vil bruke «kortstaur», «Jr-Jr staur» eller begge deler. 
Imidlertid så anmoder AK klubbene å bruke «kortstaur» for klassene U10 og yngre, og eventuelt 
«Jr-Jr staur» for klasse U12 hvor det er rangering. Det skal opplyses i innbydelsen om hvilken 
type staur man planlegger for de respektive klassene i kort løype. 
 

Diskvalifisering 

I og med at omganger er tellende for kvalifiseringen til HL og LC skal alle kunne delta i 2. 

omgang selv om de ble diskvalifisert i 1.omgang. 

 

Kretsmesterskap 

Yngste klasse i kretsmesterskap er 13-14 år (U14). 

 

Premiering 

AK anmoder alle rennarrangører om å premiere 100% i alle aldersbestemte klasser. Dette er ikke 

et krav i gjeldende regler, men et ønske fra AK om å stimulere til økt deltakelse i alle klasser. 

 

Uttaksregler for NM Junior I (17-18 år) og Junior II (19-21 år) 

NSF’s regler – FIS punkter. 

 

  



Alder og klassebestemmelser for jenter og gutter 16 år og yngre 

 

Klasse: 15-16 år 

Klasse: 13-14 år 

Klasse: 11-12 år 

Klasse: 10 år 

Klasse: 9 år 

Klasse: 8 år og yngre. 

 

Man stiller for eks. i 10 årsklassen dersom en fyller 10 år i løpet av 2017. Klassene 15-16 år, 13-

14 år og 11-12 år er toårige årsklasser. Klassene 9 år og 10 år er ettårige årsklasser. Klassen 8 år 

og yngre er en klasse. 

 

Klasseinndeling for kvinner og menn 

 

Klasse Junior I 17-18 år 

Klasse Junior II 19-21 år 

Klasse A: Kvinner 22-25 år - Menn 22 – 30 år 

Klassene D-I: Kvinner 26 år og eldre - menn 31 år og eldre 

 

 

 

AK i Møre og Romsdal skikrets ønsker alle løpere i kretsen en riktig god sesong! 

 

 

Med hilsen 

Møre og Romsdal Skikrets 

Alpinkomiteen 


