
 

 

Denne happeningen bør du ikke gå glipp av! 

Lørdag 2. April - SUPERCOMBI 

Søndag 3. April - Parallell Slalåm 
 Klasseinndeling:  
SUPERCOMBI:  U10år og yngre, U12, U14,  
 U16, U18, U21 og Senior  
 
Parallellslalåm: U10år og yngre, U12, U14,  
 U16, U18, U21 og Senior  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankenes Cup 

2016 
 



 

 

 

INFORMASJON 
TID 

2.april 2016, SUPERCOMBI 
3.april 2016, PSL 

 
KLASSER 

SL: 
10 år og yngre, U12, U14,U16, U18, U21 og 

Senior 
Parallellslalåm: 

10 år og yngre, U12, U14 ,U16, U18, U21 og 
Senior 

10 år og yngre kjører 2 fortløpende 
omganger mellom 1. og 2. omgang lørdag, 

søndag 2 omganger før semifinalene. 
 

LAGLEDERMØTE 

Lørdag kl 09:00 for SUPERCOMBI 
Lørdag etter renn for PSL 

Alle møtene holdes i heishuset 
 

RENNSTART 
Lørdag: 

Alle klasser 

Besiktigelse 10:00-10:45 
Start 11:00 

Søndag: 

Alle klasser 
Besiktigelse 09:30-10:00 

Start 10:30 

 
STARTREKKEFØLGE PSL 

Resultat SUPERCOMBI lørdag er 
bestemmende for startrekkefølgen i 

innledende omgang i parallellslalåm. Løpere 
som ikke har deltatt i SC vil få fortløpende 
startnummer etter de som har deltatt i SL 

lørdag. 
Før 1. runde kan det bli kvalik for de med 
høyest startnummer i hver klasse slik at 1. 

runde består av 16, 8, eller 4 løpere. 

Fordelen er at de som må kvalifisere seg til 
1. runde da har kjørt løypa. 

 

UTSLAGSMETODEN PSL 
Løperne kjører mot hverandre to ganger, en i 

hver løype. Vinneren etter kjøring i rød og 
blå løype mot samme motstander, er den 
løper med positiv differanse til konkurrent. 
Dersom en løper faller vil den bli tillagt en 

maksimal tidsdifferanse for å opprettholde 
spenningen til neste omgang. Dersom det 

etter to omganger sammenlagt ikke er 
differanse mellom de to løperne, går 

vinneren av siste omgang videre til neste 
runde i cupen. 

Finalene i hver klasse vil bli kjørt så fort det 

blir klart hvem som er finalistene. 

PÅMELDING 
Innen tirsdag 29. mars til 

pamelding@ankenesalpin.no 
Bruk vedlagte Excel ark til påmelding 
Husk lisensnummer ved påmelding. 

 

STARTKONTINGENT 
Kr. 140,- pr. renn. 

Innbetales til 
kto.nr 4545.08.18635 Kvittering for betalt 

startkontingent forevises 
 

RENNLEDER 
Einar Arntzen, 

tlf 908 85 528 
 

Arr. Ansvarlig 
Vibeke Kristensen 

Tlf 468 11 001 

 
PÅMELDING 

Frode Kristensen 
Tlf 951 778 83 

 
HEISKORT 

Heiskort kr 150,- for løpere og ledere 

KeyCard i 08 serien kan benyttes i bakken. 
KeyCard koster kr 100,- 

 

INNKVARTERING 
Ordnes av klubbene selv 

 

 

Vi ønsker alle løpere, foreldre 
og ledere velkommen til 

Ankenes for nok en sportslig 
utfordring. 

Med hilsen Ankenes Alpinklubb 

 

 

 

 


