
 

 

 

 
 
 
 
Til 
alle arrangører og TD-er som skal ha cuprenn sesongen 2020-21 
 

 

 
Oppland Skikrets har også i år 3 cuper: 
 

• GD Cup   11-14 år  Region Gudbrandsdalen 

• Totenbankcup  11-14 år  Region Hadeland-Valdres-Gjøvik/Toten 

• Mosetertoppen Cup 15-16 år  Kretscup 

 
 
 
 

GD Cup 
 

• Hovedsponsor er GD. 

• Kontaktperson i GD er Solveig Sigstadstø, tlf. 917 33 336, solveig.sigstadsto@gd.no 

• Arrangør tar kontakt med GD i god tid før arrangementet ang. annonse i avisa. 

• Alle arrangører av GD-cup renn skal bruke startnummer fra GD for klassene J/G 11-14 år og ha 

stadionreklame fra GD  

• Resultatliste sendes så raskt som mulig både til GD-sporten, sporten@gd.no, som publiserer 

resultatene i GD - og til OSK, oppland@skiforbundet.no, som fører poenglister. 

 

Følgende renn inngår i GD-cup 2021: 
 

•   3. januar Astridbekkrennet  Indv. start, klassisk  

•  24. januar Moskusrennet   Sprint, fri teknikk 

•  14. februar Heidalsrennet   Indv. start, fri teknikk 

• 21. februar Rudsbygdrennet  Indv. start, klassisk 

• 27. februar Gausdalsrennet   Indv. start, klassisk 

•   6. mars Tessandsprinten cross  Langrennscross/fri teknikk 

•  27. mars Arne Rustadstuens Minneløp Indv. start, fri teknikk 
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Totenbankcup 
 

• Hovedsponsorer er Toten Sparebank. 

• Kontaktperson: Jan Sverre Seierstad, tlf. 971 65 827, j.seierstad@totenbanken.no 

• Alle arrangører av Totenbankcup skal bruke startnummerserie fra Totens Sparebank for 

klassene J/G 11-14 år.  

• Totens Sparebank vil profilere seg med diverse bannere/seil på arenaen, utstyr står på egen 

henger. 

• Resultatliste sendes til OSK, oppland@skiforbundet.no, som fører poenglister. 

 

 

Følgende renn inngår i Totenbank Cup 2021: 
 

•  3. januar Lygnasæterrennet  Indv. start, fri teknikk 

•  9. januar Svearennet   Indv. start, klassisk 

• 24. januar ØTS-rennet   Indv. start, fri teknikk 

• 14. februar Åpningsrenn Myrskogen Indv. start, klassisk 

•   27. februar Eggeåsrennet   Indv. start, klassisk 

•   6. mars  Skrautvålrennet  Sprint fri teknikk 

• 27. mars Arne Rustadstuens Minneløp Indv. start, fri teknikk 

 

 

 

 

Mosetertoppen Cup 
 

• Hovedsponsorer er Mosetertoppen AS 

• Kontaktperson: Espen Harald Bjerke, tlf. 920 31 958, espen.harald@hafjell.no 

• Alle arrangører av Mosetertoppen Cup-renn skal bruke startnummer fra Mosetertoppen i disse 

klassene (J/G 15-16 år) – tilpass start for disse klassene ut fra startnummer dere har til 

rådighet. Kontakt forrige arrangør av rennet før for avtale mht. startnumre. 

• Resultatliste sendes til OSK, oppland@skiforbundet.no, som fører poenglister. 

 

Følgende renn inngår i Mosetertoppen Cup 2020-21: 
 

• 20. desember THL-rennet    Indv. start, klassisk 

• 10. januar Gålårennet    Indv. start, fri teknikk 

• 16. januar SWIX-rennnet/ KM sprint  Sprint klassisk 

• 31. januar KM 2020 Beitostølen   Indv. start, klassisk 

• 20. februar Raufossrennet    Langrennscross/fri teknikk 

• 21. mars Brandburennet    Indv. start, fri teknikk 

• 27. mars Arne Rustadstuens Minneløp Indv. start, fri teknikk 
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Poengberegning i cupene: 

 

1 plass gir 50 p  6 plass gir 34 p  11 plass gir 24 p  16 plass gir 15 p 

2 plass gir 46 p  7 plass gir 32 p  12 plass gir 22 p 17 plass gir 14 p 

3 plass gir 43 p  8 plass gir 30 p  13 plass gir 20 p 18 plass gir 13 p 

4 plass gir 40 p  9 plass gir 28 p  14 plass gir 18 p  19 plass gir 12 p 

5 plass gir 37 p      10 plass gir 26 p 15 plass gir 16 p  20 plass gir 11 p 

 

21 plass gir 10 p  26 plass gir 5 p 

22 plass gir 9 p  27 plass gir 4 p 

23 plass gir 8 p  28 plass gir 3 p 

24 plass gir 7 p  29 plass gir 2 p 

25 plass gir 6 p  30 plass gir 1 p 

 

Totalt 7 renn i hver cup, hvorav 1 renn kan strykes. 

Det gir IKKE gis doble poengsummer i siste renn! 

 

 

 

 

Diverse informasjon 

 

• Alle arrangører som skal arrangere flere cuper samtidig, får en utfordring ifbm. bruk av 

startnummer. Som det framgår over, skal dere bruke forskjellige startnummer fra forskjellige 

sponsorer på de forskjellige cupene. 

 

• Arrangører er selv ansvarlig for å skaffe startnummer til sitt renn. Vi oppfordrer arrangørene 

til å ta kontakt med arrangør av foregående renn for overlevering/ sending av startnummer 

osv. 

 

• Alle arrangører lager invitasjon som sendes til skikretsen, 

oppland@skiforbundet.no, som også legges ut på kretsens hjemmeside. 

 

• Det skal være logoer for sponsorene på cupen på programmets forside. 

 

• Det skal i tillegg til vanlig invitasjon skrives under med Oppland Skikrets som er medarrangør 

av cupene. 

 

• All informasjon om cupene – invitasjoner, resultatlister, poenglister m.m. - legges ut 

fortløpende på egen side på skikretsens hjemmeside 

 

 

 

 

LYKKE TIL MED SESONGEN! 
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