
Trysilcup 6 (Sprint klassisk) 11.  Mars 2023
Vang Skiløperforening ønsker velkommen til Trysilcup 6 og sprint i klassisk stil på Gåsbu
Langrennssenter.

KLASSER/LØYPER: Jenter/gutter 8-9-10 år
Jenter/gutter 11 -12 år
Jenter/gutter 13 -14 år
Jenter/gutter 15 -16 år
Jenter 17 - 18 år
Gutter 17 - 18 år
Jenter 19 - 20 år
Gutter 19 – 20 år
FH stående
Damer senior
Herrer senior

START: Første start  er foreløpig satt til Kl.10.00 med Tidsskjema kommer
nærmere renndagen. .

STILART: Klassisk

PÅMELDING: Online påmelding via NSF’s terminliste:
http://www.skiforbundet.no innen 08. mars  kl. 23.59.

Etteranmelding inntil kl. 10:00 (09:00 Senior) renndagen mot tillegg i
startkontingenten etter NFS`s satser

NSF’s obligatoriske skiforsikring må være betalt for løpere som har
fylt 13 år.

KONTAKTPERSONER: Påmelding:
Marte Nordli tlf. 975 02 506 epost: marnor93@hotmail.com

Rennleder:
Ludvig Leopold Baksjøberget tlf. 916 74 431
Epost: Ludvigleopold@gmail.com

STARTKONTIGENT: Gutter/jenter t.o.m 16 år kr. 130,-
Gutter/jenter 17-20 år kr. 150,-
Senior kr. 170,-

Startkontigent(er) SKAL betales før start!

http://www.skiforbundet.no
mailto:marnor93@hotmail.com
mailto:Ludvigleopold@gmail.com


START OG RESULTATLISTER
Startliste: Kommer på Vangski.no
Resultatliste: Kommer på Vangski.no
Heatoppsett med starttider: Henges opp på stadion Det er utøvers ansvar å være ved start
når heatet starter. Heat vil starte på oppsatt tid, og utøvere som ikke er på start i tide vil
automatisk plasseres sist i heatet. Det vil etterstrebes å henge opp resultater og oversikt
over heatinnplasseringer med starttider på stadion så raskt som mulig

UTØVELSE AV SPRINT:
Aldersklasse 8-10 år:
Alle utøvere går to forhåndsoppsatte heat.

Aldersklasse 11-16 år:
Alle løpere går prolog og deretter tre heat. Heatene vil bli sammensatt i følgende grupper:

• J/G 11-12 år
• J/G 13-14 år
• J/G 15-16 år

De seks raskeste (1-6) fra prologen vil bli plassert i Heat A, de seks neste (7-12) i Heat B, de seks
neste (13-18) i Heat C osv.. Etter første runde med heat vil de to siste i hvert heat rykke ned i neste
heat (gjelder ikke siste heat) og de to raskeste vil rykke opp et heat (gjelder ikke i Heat A). Samme
opp- og nedrykkssystem benyttes etter andre heat for å bestemme heatsammensetningen i tredje
og siste heat. Tid i heat er ikke avgjørende, det er kun plassering som teller.

Utøverne vil få poeng etter plassering i heatene. Vinner av hvert heat får lavest poengscore (1. plass
i Heat A gir 1 poeng, 1. plass i Heat B gir 7 poeng, 1. plass i Heat C gir 13 poeng osv.) og taper av
hvert heat får høyeste poengscore (6. plass i Heat A gir 6 poeng, 6. plass i Heat B gir 12 poeng, 6.
plass i Heat C gir 18 poeng osv.).

Etter tre heat står hver løper igjen med tre poenggivende plasseringer som summeres sammen og
gir en totalscore. Deretter settes det opp en resultatliste for hver enkelt konkurranseklasse (G 11,
J11, G12, J12 osv.) der vinner er den utøveren som har lavest poengscore.

Aldersklasse junior og senior:
Alle løpere går prolog og deretter tre heat. Her vil alle bli delt inn i en felles heatsammensetning. De
seks raskeste (1-6) fra prologen vil bli plassert i Heat A, de seks neste (7-12) i Heat B, de seks neste
(13-18) i Heat C osv.. Etter første runde med heat vil de to siste i hvert heat rykke ned i neste heat
(gjelder ikke siste heat) og de to raskeste vil rykke opp et heat (gjelder ikke i Heat A). Samme opp-
og nedrykkssystem benyttes etter andre heat for å bestemme heatsammensetningen i tredje og
siste heat. Tid i heat er ikke avgjørende, det er kun plassering som teller.

Utøverne vil får poeng etter plassering i heatene. Vinner av hvert heat får lavest poengscore (1.
plass i Heat A gir 1 poeng, 1. plass i Heat B gir 7 poeng, 1. plass i Heat C gir 13 poeng osv.) og
taper av hvert heat får høyeste poengscore (6. plass i Heat A gir 6 poeng, 6. plass i Heat B gir 12
poeng, 6. plass i Heat C gir 18 poeng osv.)

Etter tre heat står hver løper igjen med tre poenggivende plasseringer som summeres sammen og
gir en totalscore. Deretter settes det opp en resultatliste for hver enkelt konkurranseklasse (M17,
K17, M18, K18 osv.) der vinner er den utøveren som har lavest poengscore.



PREMIERING:
100 % premiering i klassene 8-16 år.
Øvrige klasser: 1/3 av antall påmeldte deltakere

PARKERING:
Ved innkjøring til Gåsbu er det automatisk bom som vil belaste kjøretøyets kjennemerke med 95kr.
Dette må betales innen 48t på youpark.no for å unngå fakturagebyr.

LØPER:
Løypetraseene for årets utgave legges ut på Vangski.no

RENNKONTOR:
Rennkontor er inne på kafeen. Startnummerutdeling er ved kafeen.

ANNEN INFORMASJON:
Værmelding Gåsbu: HER
Værstasjon Gåsbu: HER
Veikart til Gåsbu: HER

Følg med på www.vangski.no

https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/1-516483/Norge/Innlandet/Hamar/G%C3%A5sbu
https://www.vangski.no/vaeret-pa-gasbu/
https://www.google.com/maps/place/G%C3%A5sbu+skistadion/@60.9000235,11.1964442,15z/data=!4m6!3m5!1s0x466a0998bd87aa0b:0x5870c3e191a4a5ca!8m2!3d60.9000209!4d11.2051989!16s%2Fg%2F11f40lgg_0
http://www.vangski.no

