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OSLO SKIKRETS ALPINT – RANGERINGSREGLER FOR ALPIN LANDSFINALE (TELENORLEKENE) OG 
HOVEDLANDSRENNET 
 
 
Til de nasjonale mesterskapene Alpin (Telenor) Landsfinale (Landsfinalen/ Telenorlekene) (U14) (LF) og Hovedlandsrennet 
Alpint (U16) (HL) er det åpen påmelding for utøvere som ønsker å delta. Påmelding og deltakelse skal likevel foregå i henhold til 
Skiforbundets og arrangørens bestemmelser og under forutsetning av at utøverne oppfyller de krav som stilles av kretsen.  
 
Alpinkomiteen i Oslo skikrets (AKO) er ansvarlig for rangering og puljeinndeling av utøvere i kretsen. Puljeinndeling skjer 
innenfor de kvoter som kretsen til enhver tid får tildelt av Skiforbundet, eventuelt innenfor hvert enkelt årskull. Utøvere fra Oslo 
skikrets kan melde seg på og delta i det aktuelle mesterskapet ut fra følgende kriterier og vilkår:  

 
1. Kun terminfestede renn i regi av Oslo skikrets/ klubber i Oslo skikrets, og som er merket i terminlisten, renninvitasjon 

eller på annen måte annonsert som "rangeringsrenn" (eller tilsvarende) (heretter rangeringsrenn), teller som 
kvalifisering for deltakelse i mesterskapet og for rangering og puljeinndeling. 
 

2. Skiforbundet har satt som krav at utøvere må ha deltatt i minst fire rangeringsrenn for å kunne delta i LF eller HL. 
 

3. Det tas sikte på å arrangere seks rangeringsrenn i kretsen, fordelt som følger mellom disiplinene: 
 

a) To slalåmrenn (SL) 
 

b) To storslalåmrenn (SSL) 
 

c) To super-G-renn (SG) 
 

4. Rangering og puljeinndeling 
 

a) Puljeinndeling skjer på basis av utøvernes plassering i kretsens rangerinsrenn. Beste enkeltresultat (plass-siffer) i 
en disiplin legges til grunn ved puljeinndeling for den aktuelle disiplinen.  
 

b) Hvis utøvere fra andre kretser enn Oslo har deltatt i et rangeringsrenn for Oslo krets, tas slike utøvere ut av 
resultatlisten for det aktuelle rennet for det formål å bestemme plass-siffer for utøverne fra Oslo krets, slik at 
den listen som legges til grunn for rangeringen kun består av løpere fra Oslo krets. Utøvere fra Oslo krets, som 
har plassering bak utøvere fra andre kretser, gis dermed et plass-siffer som er bedre enn sin plassering. Hvis 
f.eks. en utøver fra en annen krets ble nr 4 i rennet, så vil utøvere fra Oslo krets som ble nr 5, 6, 7 osv i rennet, 
få plass-siffer 4, 5, 6 osv. 
 

c) Hvis en utøver stiller til start i et renn, men kjører ut eller blir diskvalifisert, gis utøveren plass-siffer 998 i 
rennet.  
 

d) Utøvere som ikke er påmeldt et renn, eller som er påmeldt, men ikke stiller til start, gis plass-siffer 999 i rennet.  
 

e) Utøvere som ikke kan delta i rangeringsrenn på grunn av deltakelse i internasjonale barnerenn (alpint) etter uttak 
av Skiforbundet, gis plass-siffer 2 i det eller de rangeringsrennene dette gjelder. 
 

f) Dersom det er to utøvere med samme beste plassering i hvert sitt rangeringsrenn innenfor samme disiplin, eller 
to utøvere kommer på delt plass i ett og samme renn, gis den utøveren som har best plassering i det andre rennet 
i samme disiplin, best rangering i forholdet mellom de to. 
 

g) Ved fortsatt likhet i plassering vil samlet totaltid i begge rennene innfor aktuell disiplin bestemme rangeringen i 
forholdet mellom de to utøverne.  
 

h) Ved fortsatt likhet, og likheten gjelder rangering i enten SL eller SG, vil utøveren med best rangering i SSL få 
best rangering i forholdet mellom de to. Dersom likheten gjelder rangering i SSL, vil beste rangering i SL 
gjelde. 
 

i) Ved fortsatt likhet vil AKO foreta loddtrekning. Medlemmer av AKO, som er forelder eller foresatt til en utøver 
som er involvert i en slik loddtrekning, skal ikke ta del i loddtrekningen. 
 

j) Hvis det gjennomføres flere eller færre rangeringsrenn enn lagt til grunn i punkt 3 ovenfor, står AKO fritt til å 
tilpasse prinsippene ovenfor i dette punkt 4 så langt de passer for å kunne bestemme rangeringen.  
 

k) Plassering i puljer for mesterskapet gjøres i henhold til endelig rangeringsliste etter at samtlige rangeringsrenn er 
gjennomført. 
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5. Skade/ sykdom  
 

a) Dersom skade eller sykdom gjør at en utøver ikke har kunnet delta i det nødvendige antall rangeringsrenn, 
plasseres utøveren i siste startpulje i den eller de disiplinene hvor utøveren ikke har deltatt.   

 
6. Endelig rangeringsliste 

 
a) AKO utpeker en person til å føre rangeringslister for hhv LF og HL. 

 
b) Snarest etter at alle rangeringsrenn er gjennomført utarbeider den som har ført listene, forslag til endelig 

rangeringsliste. Forslaget sendes til sportslig ansvarlig i AKO. 
 

c) Sportslig ansvarlig i AKO, i samråd med ett eller flere andre medlemmer av AKO, eller, dersom dette anses 
ønskelig av AKO, av AKO i fellesskap, fastsetter endelig rangeringsliste. Endelig rangeringsliste publiseres på 
kretsen hjemmeside eller ved at den distribueres på annen hensiktsmessig måte.  
 

d) Eventuell klage på endelig rangeringsliste eller puljeplassering kan kun fremmes av sportslig leder/ hovedtrener 
i den klubben som en berørt utøver representer. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og skal fremsettes 
senest dagen etter at rangeringslisten er publisert. Klagen rettes til AKO ved styrets leder. AKO kan innhente 
uttalelser fra sportslig leder/ hovedtrener i andre klubber, eller fra andre berørte.  
 

e) AKO avgjør med endelig virkning hvorvidt en klage skal tas til følge og skal i så fall fastsette ny, endelig 
rangeringsliste. Medlem av AKO, som er forelder eller foresatt til en utøver, som vil få en annen puljeplassering 
hvis klagen tas til følge, eller trener i den klubb en berørt utøver representerer, skal ikke delta i 
klagebehandlingen.  
 

f) Hvis AKO anser det nødvendig på grunn av tidsmessige eller andre forhold, kan AKO beslutte å fravike 
bestemmelsene ovenfor i dette punkt 6, herunder sette egne tidsfrister for innlevering av klager, m.v. 

 
7. Uttaksregler til Team Event (uformell kretskonkurranse i parallelslalåm, som arrangeres i forbindelse med mesterskap): 

 
a) For HL/U16, der det er rangeringsrenn og lister på tvers av de to deltakende årskullene tas det utgangspunkt i 

kretsens endelige rangeringsliste i slalåm. De to best rangerte guttene og de to best rangerte jentene er 
kvalifiserte til å inngå i kretsens lag. Nr 3, 4, 5 osv på rangeringslisten er reserver i samme rekkefølge som de er 
rangert, og kan bli kalt inn dersom noen av de kvalifiserte løperne har forfall eller ved behov av andre grunner. 

 
b) For LF/U13&14, der det er rangeringsrenn og lister for hver av av de to deltakende årskullene tas det 

utgangspunkt i kretsens endelige rangeringsliste i slalåm. Den best rangerte gutten i hver av årsklassene og den 
best rangerte jenten i hver av årsklassene er kvalifiserte til å inngå i kretsens lag. Nr 2 U14, nr 2 U13, nr 3 U14, 
nr 3 U13 osv på rangeringslistene er reserver i samme rekkefølge som de er rangert utfra prinsippet om at halve 
laget er U13 og andre halve U14, og kan bli kalt inn dersom noen av de kvalifiserte løperne har forfall eller ved 
behov av andre grunner. En reserve må være av samme kjønn og årgang som løperen den erstatter 
 

c) Den trener som kretsen har utpekt til å være sportslig leder/ hovedtrener ved det aktuelle mesterskapet 
(hovedtrener), bestemmer hvilke av de kvalifiserte utøverne som skal starte i hvilke heat, og bestemmer også 
hvorvidt reserver skal kalles inn. 
 

d) Hvis kretsen stiller med to lag i Team Event følges rangeringslisten for slalåm og punktene 7.a)-c) for uttak av 
lag 2 slik at de som står øverst på listene etter uttak av lag 1 utgjør lag 2. Reserver tas ut blant de neste plassene 
etter at lag 2 er fylt opp så fremt ingen av løperne i lag 1 er forhindret fra å stille, da vil best rangerte løper rykke 
opp til lag 1 og første reserve bli med i lag 2. Hovedtrener bestemmer hvor mange, og hvilke, reserver som skal 
stille for hvilket lag.  
 

8. Påmeldte utøvere forutsettes å forholde seg til kretsens opplegg. Alle utøvere, trenere og foreldre/ foresatte plikter å følge 
de regler og retningslinjer som til enhver tid blir gitt fra Skiforbundet, arrangør, Oslo skikrets og kretsens utpekte trenere 
og ledere.  

 
 
 
Oslo skikrets, Alpinkomiteen 
 


