
Informasjon til arrangører av Sparebank 1 cup, KM stafett og KM sprintstafett
2018-2019 sesongen.

Dato Distanse Stilart Navn på klubb

SP1-CUP 1 28.12.2018 Normal Klassisk Tydal IL

SP1-CUP 2 05.01.2019 KM sprint Friteknikk Oppdal IL
SP1-CUP 3 19.01.2019 KM langdist Klassisk Byåsen IL
SP1-CUP 4 24.03.2019 KM Normal Friteknikk Surnadal IL

SP1-CUP 5 06.04.2019
Langrennscross

friteknikk Rindal IL
SP1-CUP 6 06.04.2019 Normal Duathlon Rindal IL
KM Stafett 31.12.2018 KM stafett KFF Strindheim IL
KM Sprintstafett 10.03.2019 KM Sprintstafett Friteknikk Ranheim IL
Midt-Norsk 09.02.2019 MNM L=Fri, S=Klas Røros IL

10.02.2019  MNM Røros IL

For komplett liste med TD, tlf. nr etc, se vedlegg



Hovedsponsor og samarbeidspart Sparebank 1 Midt-Norge:

For sesongen 2018/19 har Sør-Trøndelag skikrets (STS) og Langrenns komitèen (LK) med

Sparebank 1 Midt-Norge (SMN1) som samarbeidspart og hovedsponsor for Sparebank 1 cup Sør-

Trøndelag (SP1-cup). SMN1 ønsker å støtte opp om trøndersk og norsk langrenn, og profilere seg

gjennom støtte til breddeidretten. SP1-cup er et breddearrangement for 13 år til senior i STS. I

tillegg arrangeres det ofte tilliggende barneskirenn/ sonerenn for 8-12 år sammen med SP1-cup,

men dette er opp til hver enkelt klubb å avgjøre.

Det er laget en pakke med utstyr og effekter (banner, flagg, seil, mm) som skal være med på alle

SP1-cup arrangementer.

Det skal brukes egne startnumre som profilerer SMN1. I tillegg skal leder av hver klasse gå med

gul ledertrøye. Hvem som skal ha gul ledertrøye fremkommer av sammenlagtlista som er lagret

her: http://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/langrenn/skirenn/stcup-langrenn.

Som et forslag til løsning anbefales at leder i sin klasse får både startnr og gul ledertrøye, og at

disse benyttes samtidig (gul trøye utenpå startnr). Dette forenkler utdeling av nummer, samt event

spørsmål fra starter/arrangør under selve rennet.

Arrangør av hvert renn må hente og levere tilbake utstyrspakke (Sparebank1 og Rambøll) og

startnummer ved kretskontoret i Trondheim, etter avtale med STS, Erik Andresen tlf. 91824644/

epost: erik.andresen@skiforbundet.no . Startnumre skal leveres tilbake vasket, tørre og sortert på

stigende nummer. SMN1 kan også ønske å gjøre flere aktiviteter sammen med lokalt bankkontor

der dette finnes i nærheten av SP1-cup arrangement. Dette vil eventuelt SMN1 komme nærmere

tilbake til i samarbeid med arrangør. Det er viktig at alle arrangører legger til rette for et godt og

konstruktivt tilrettelagt samarbeid med SMN1, og påser at alle våre forpliktelser overfor SMN1 blir

ivaretatt på beste måte. STS/ LK vil alltid ha en representant og kontaktperson tilstede ved alle

arrangement som arrangør skal forholde seg til, og eventuelt få avklart oppstående spørsmål og

uklarheter. Se vedlagt skjema vedr hvem som er kontaktperson og TD til ditt renn.



Premier og premiering:

Tidligere avtale med MX sport har dessverre ikke vært mulig å videreføre vedrørende gavekort.

For kommende sesong 2018-2019 vil premiering på alle Sparebank1 cup og KM måtte

fremskaffes av hver enkelt klubb.

Det skal for øvrig være full premiering t.o.m 16 år. Langrennskomiteen anbefaler at det også er full

premiering for junior og senior, men minimum 50%. Dette for å stimulere til stor deltakelse i disse

klassene.

I tillegg oppfordres det til uttrekkspremier for alle klasser.

Medaljer vedrørende KM leveres fortsatt av Sør-Trøndelag skikrets. Det samme gjelder for

sammenlagtpremier i Sparebank1 cup og deltagerpremie for minst 4 fullførte SP1-cup renn.

Dersom det er spørsmål rundt å arrangere Sparebank 1 cup Sør-Trøndelag, og de øvrige rennene,

er det bare å kontakte kretskontoret.

Øvrige punkter:

Det henvises forøvrig til Norges skiforbund vedrørende regler for stavkontroll, stakefrie soner og

et eventuelt forbud mot bruk av fluorprodukter (fra 0-16år, dvs opp til junior).

https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/

Lykke til med vinterens arrangementer i Sør-Trøndelag skikrets!

Med vennlig hilsen

Langrennskomite Sør-Trøndelag skikrets.

15. nov-2018

Vedlegg 1: Komplett tabell SP1-cup av 15.11.2018


