
Informasjon til HL-løpere
Fra Kretssamling

Holmenkollen 24.-25. okt

• OASSK Cupen

• HL – stafett-uttak

• Young Star



• OASSK Cupen !

En sesongcup for årsklassene

J15, J16, G15, G16

etter modell av NorgesCupen



Poengberegning



Terminliste for renn i Cupen er:

• 16-17 jan: KM Fet

• 30-31 jan: Kvalfoss Holmenkollen

• 13-14 feb: Bendit Bjerke

• 20-21 feb: ØM Dombås

Renn i OASSK Cupen 2015

5 av 8 renn er tellende, 3 strykes



Trøyer

Gul trøye
For beste poengsum

Prikkete trøye
For beste skyteresultat

Trøyene brukes i rennene
og skal deles ut til vinnerne
av OASSK Cupen på HL!

(I noen renn vil det ikke være anledning til å bruke
trøyene. Dette er avhengig av systemet til
arrangøren.)



OASSK Cup avslutning

Trøyene tildeles til odel og eie:

Gul for beste poengsum

Prikkete for beste skyteresultat.

Premie seremoni med overleveringen av trøyene blir
på en kretssamling etter HL.



Vinnere 2015



OASSK Cup - Endelig resultat 2015

Vinner av cupen og gul trøye

J15: Matine Sogn-Larssen, Try

G15: Christian Bucher-Johannessen, Fossum

J16: Stine Bratteng, Nittedal

G16: Lars Hammernes Leopold, Asker Skiklubb

Vinner av skytter trøye:

J15: Martine Nordengen, Fet

G15: Ole Marius Sundby, Bjerke

J16: Therese Blindheim, Bjerke

G16: Ole Christian Johnsrud, Bjerke



Uttak av
OASSK-stafettlag

på HL

• Uttaket gjøres på lørdagen i Bardufoss

• Stafetten går søndag 3. april 2016



Stafettuttaket

• Klare kriterier, intet skjønn / kun resultater som avgjør hvem
som går på hvilke lag

• Grunnlaget for uttaket skal være så bredt som mulig, dvs flere
renn skal kunne telle

• Målet med stafettlag uttaket er at OASSK skal plasserer seg så
høyt opp på resultatlistene som mulig

• Kretsen får tildelt antall lag iht reglement fra NSSF. Vi jobber
for at alle som ønsker det får gå stafett, men kan ikke love at
alle får gå.



Stafettprogram

• Gjennomføres på HL søndag 3 april.

• Distanser
– Gutter 4 x 4,0 km
– Jenter 3 x 4,0 km
– Mixed lag 3 x 4,0 km

• Øvelser
– 2 skytinger per etappe, 3 ekstraskudd per skyting
– strafferunde: 100 m



Grunnlag for stafettuttak

Vi bruker resultatene fra OASSK Cupen med noen justeringer:
Gutter:
• Totalt 4 renn teller. HL Normal og Sprint SKAL være to av disse . De to beste

renn fra OASSK cup er tellende.
• Ved lik poengsum mellom løpere rangeres den først som har best plassering

på HL Sprint

Jenter:
• Det eneste som er annerledes for jentene er at det er tre etapper i stafetten,

mot fire for guttelagene.

Rekkefølge:
Høyest rangerte løper går siste etappe
Gjenstående raskeste løper / beste skytter går normalt første etappe





Statkraft Young Star
2016

Holmenkollen 2 mars

• Forbundsrenn for årsklassen 15-16 år i forbindelse med World Cup/Prøve
VM som arrangeres i Holmenkollen.

• Inntil 30 gutter og inntil 30 jenter fra 15-16-årsklassene

• Landsdelene (regionene) tildeles kvoter

• Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal og
Oslo/Akershus

•Region Sør: Rogaland, Agder

•Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane

•Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

•Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark



Kvalifisering 2016
• Region Øst (Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark,

Nord-Østerdal og Oslo/Akershus)
– 19 jenter

– 18 gutter

• Kvalifiseringsrenn er:

• 30-31 jan: Kvalfoss

• 13-14 feb: Bendit

• 20-21: ØM Dombås

• Plassifferpoeng etter samlet liste 15 og 16 år
– Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som

begge løperne har deltatt i



Lykke til!


