
Datoer for ST-cupen og KM 2015/16
Langrennskomiteen (LK) i Sør-Trøndelag skikrets legger i år opp til at det arrangeres seks ST-cuprenn, inkludert 
KM normaldistanse og sprint. Ved fastsettelse av datoene for ST-cupen har vi vært nødt til å ta mange hensyn, og
ingen av de valgte helgene vil kollidere med Norges-cup, NM eller Hovedlandsrennet (jamfør «Terminlistens 
hovedpunkter» av 17. april) . Tabellen under viser når ST-cuprennene vil foregå, samt stilart og distanse. Merk at
siden Midt-Norsk mesterskap i år skal arrangeres av en Sør-Trøndersk klubb, har vi også fastsatt dato for disse 
rennene.

I samme runde som vi søker etter arrangører til ST-cupen, ønsker vi også søkere til KM stafett og KM 
sprintstafett. Vi ønsker å ha en KM stafett som samler alle aldersklasser opp til seniorklassene, og det er derfor 
en forutsetning at stafetten ikke kolliderer med nasjonale renn som NM, NC eller HL. Aktuelle datoer for 
stafetten kan være 31. desember, 13. januar, 20. januar, 3. februar eller 17. februar, 2. mars eller 16. mars. 

For KM sprintstafett ser vi for oss to muligheter: (1) sprintstafetten arrangeres 10. april, dagen etter duathlonen, 
og fortrinnsvis på samme sted og av samme arrangør; (2) sprintstafetten arrangeres på en av onsdagene som er 
listet som aktuelle datoer for KM stafett over.

Vi ønsker at klubbene som er interessert i å arrangere de overnevnte skirennene (inkl. Midt-Norsk mesterskap) 
sender en søknad til LK. Søknaden sendes til LK v/ Terje Skulbru på epost terje.skulbru@gmail.com innen 
mandag 25. mai. Spørsmål om søknadsprosessen kan stilles til LK via samme epostadresse.

Kriterier for utvelgelse av arrangører
LK ønsker å være åpne om hvilke kriterier som det legges vekt på ved utvelgelse av arrangører, og presenterer 
under en urangert liste med punkter vi vurderer ved hver søknad. 

 Erfaring fra tidligere år

 Fasiliteter og kompetanse

 Geografisk spredning av ST-cup

 Prioritere klubber med mål om å arrangere nasjonale renn som NC/HL/NM

 Snøforhold og mulighet/plan for reservearena (reservearena må oppgis)

Felles premiering i ST-cupen
LK forutsetter at det neste år vil være like premier i hvert ST-cuprenn. Det arbeides i disse dager med å få på 
plass en felles avtale for innkjøp av premier til ST-cupen. Hvordan innkjøpet praktisk vil håndteres kommer vi 
tilbake til, men man kan anta at premiekostnaden vil ligge på samme nivå som i dag.

Med sportslig hilsen 
Langrennskomiteen i Sør-Trøndelag skikrets

Dato Distanse Stilart

ST-CUP 1 19. - 29. desember Normal klassisk

ST-CUP 2 16. januar Normal friteknikk

ST-CUP 3 17. januar KM sprint klassisk

ST-CUP 4 6. februar KM langdistanse friteknikk

ST-CUP 5 5. mars Normal klassisk

ST-CUP 6 9. april Duathlon

KM sprintstafett friteknikk

Midt-Norsk 30. og 31. januar


