
 

KVALIFISERINGSBESTEMMELSER FOR ALPINE LANDSFINALER OG 
HOVEDLANDSRENN FOR ØSTFOLD SKIKRETS. 

Alpinkomiteen er ansvarlig for Landsfinalen og Hovedlandsfinalen. Finalene er åpne arrangementer 
hvor alle i utgangspunktet kan melde seg på via kretsen, med de forutsetninger som er nevnt 
under. 

 

1. Kun terminfestede renn i kretsen (åpne klubb renn), 2 x SL og 2 X SSL, og 1 X SG teller som 
kvalifisering for puljeinndeling i finalene. Når det gjelder SG kan en åpne for en enkelt 
vurdering basert på resultat i SSL. 
 

2. Utøver/foresatte skal melde fra til AK før rennsesongen starter om det er ønske om 
deltagelse på Landsfinalene, dette for at AK/klubb eventuelt på forhånd kan fordele 
økonomisk støtte så dette er kjent. Utøver/foresatt bekrefter samtidig at utstyr som skal 
brukes er i hht. reglement, og at man har gjort seg kjent med lover og regler som gjelder.  
 

3. Løpere som ikke har gitt beskjed på forhånd om ønsket deltagelse, blir plassert utenfor 
tildelte puljer på Landsfinalene. 
 

4. Løper må dokumentere deltagelse på fartssamling/fartserfaring i inneværende sesong for og 
bli tatt hensyn til i puljefordeling HL/LF, dette med tanke på utøvers egen sikkerhet.  
 

5. Utøvere må delta i minst 4 kvalik renn, hvorav et må være SG, for og kunne delta på HL/LF. 
 

6. Puljeinndeling: 
• Beste resultat i gren legges til grunn ved pulje inndeling 
• Dersom 2 løpere har samme plassering gjelder plassering i det andre rennet i samme 

disiplin. 
• Ved fortsatt likhet vil totaltid i all omganger gjelde i aktuell gren. 

 
7. Hovedlandsrenn fart: 

• Deltagelse på Fartssamlinger og fortrinnsvis fartsrenn legges til grunn, AK vurderer 
puljeplassering hvis tellende renn ikke kan dokumenteres men deltagelse på 
fartssamlinger er gjennomført. 



 

8. Ved gyldig forfall, legeattest, kan AK på grunnlag av vurdering rangere løper inn på 
forhåndstildelte puljer.  
 

9. Løpere som deltar på Alpine Landsfinaler skal delta i alle disipliner, hvis ikke vil plassen som 
disponeres bortfalle. Men i HL åpnes det for å kunne delta i tekniske disipliner. 
 

10. Tilbakemelding, pr e-post, om deltagelse på Alpine Landsfinaler på Voss og Hafjell gis til 
Alpinkomiteen innen første kvalik renn på 12.02.2016 

 

Kontaktinformasjon Alpinkomiteen: jan@sa-mesterhus.no  

Puljeinndelinger  / kvoter Alpine Landsfinaler sesongen 2016-2017. 

Telenorlekene: Voss /Bavalen 30.mars- 2. april U-14. 

Alle kretser har 1-en-løper i første pulje, begge klasser. 

Østfold  Kvote Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5 Pulje 6 

Jenter  2 1  1 

Gutter  2 1  1 

Løpere ut over rangeringskvote trekkes i hhv pulje 6 og 7 

 

Puljeinndelinger  / kvoter Alpine Landsfinaler sesongen 2016-2017. 

Hovedlandsrenn: Hafjell 21. mars-23. mars U-16. (18-23 mars med fart) 

Alle kretser har 1-en-løper i første pulje, begge klasser. 

Østfold  Kvote Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5  

Jenter  2 1  1 

Gutter  2 1  1 

Løpere ut over rangeringskvote trekkes i hhv pulje 5 og 6 

 

Alpin Komiteen Østfold  


