
Uttakskriterier Junior - Norges Cup og Jr NM 2019/20 

• Resultater i kretsrenn og NC vil bli vektlagt 

• Løperne må ha gått kretsrenn langrenn i hver «uttaksperiode» 

• Løperne må representere en klubb i Troms Skikrets 

• Løpere som bor i en annen del av landet må dokumentere deltakelse på kretsrenn i  sin 

region i samme tidsrom som de lokale uttaksrenn   

• NC og NM: 

1. NC Lygna 10-12/1 (1,2,3)  uttaksdato: 29/12 – ca 40 løpere 

2. NC Holmenkollen 14-16/2 (4,5,6) uttaksdato: 29/1 – ca 40 løpere 

3. Jr NM Beitostølen 13-15/3 (7,8)  uttaksdato: 2/3 – ca 40 løpere 

4. NC Finale Lillehammer 26-29/3 (9,10)  uttaksdato: 16/3 - kvalifiserte løpere  

UTTAKSRENN 

1. RENN – Lygna 10-12. januar 

➢ 7.-8. des Nordreisa – Sprint F  

➢ 21. des  Bardufoss OIF – Ind K  

➢ 28. des  Bardu IL – Ind F 

2. RENN – Holmenkollen 14-16. februar 

➢ 4. jan  Medkila SL - Ind 

➢ 10.-12. jan  NC Lygna 

➢ 25. jan  Fjell SL, KM – Ind F 

3. RENN – Junior NM Beitostølen 13-15. mars 

➢ 14.-16. feb  NC Holmenkollen 

➢ 22.-23. feb Tromsø Skifestival – Ind K, Fellesstart F 

➢ 29. feb  Pioner – Ind K 

➢ 1. mars  Senja Ski – Ind F  

4. RENN – Finale Lillehammer 26-29. mars 

    Kvalifiserte løpere  

 

• Trenerne fra Nordnorsk skilinje, NTG-Tromsø og kretsen gjør innstilling til uttak. 

• Kretstrener og LK fatter endelig vedtak og står ansvarlig for uttaket. 

• Løpere som blir tatt ut til kretsens opplegg skal være med fullt ut. Dvs. at alle løpere reiser 

sammen, bor på samme plass og smører alle skiene av Troms skikrets sine smørere. Gjelder 

hele sesongen. 

• Alle løpere skal gå med Troms lua/pannebånd i konkurransene og overholde gjeldende 

sponsoravtaler. 



UTTAKSREGLER FOR NM STAFETT FOR JUNIOR 

• Plassering i det aktuelle mesterskapet 

• Plassering i tidligere kretsrenn/nasjonale renn 

• Skjønn 

 Uttakskomiteen består av Kretstrener, sportslig leder i LK og ett medlem fra LK 

UK er enerådende og kan ikke påklages av utøvere eller andre. 

Medlemmer i UK må være oppmerksom på sin rolle i forbindelse med vurdering av egne 

barn. 

  

 

 


