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Opprop
◦ Østfold

◦ Akershus

◦ Oslo

◦ Hedmark

◦ Oppland

◦ Buskerud

◦ Telemark/Vestfold

◦ Agder og Rogaland

◦ Hordaland

◦ Sogn og Fjordane

◦ Møre og Romsdal

◦ Sør-Trøndelag

◦ Nord-Trøndelag

◦ Nordland

◦ Troms

◦ Finnmark



Organisasjon
◦ Leder hovedkomite: Henning Nilsen (også Rennkontor)

◦ Rennleder langrenn: Christian Sola Holberg

◦ Løypesjef: Knut Arne Røer (fredag), Per Kristian Gjermhus (lørdag), Anders Johansen (søndag)

◦ Tidtaking: Pål Christian Ingjerd, Claes Watndal

◦ Arena: Hugo Johan Henriksen

◦ Start: Ole Martin Bull, Pål Hagrup (sprint)

◦ Mål: Fredrik Gustavson, Bjørn Malm

◦ Brikker: Arve Kåsine

◦ Smøreboder: Anders Flågen

◦ Rennlege: Guri Majak, Kristin Wisløff-Aase



Jury
◦ TD: Fred Arne Jacobsen

◦ Ass TD: Geir Colbjørnsen

◦ Ass TD: Olav Kregnes

◦ Ass TD: Pål Rise

◦ Rennleder langrenn: Christian Sola Holberg



Smittevern
◦ VÆR HJEMME OM DU ER SYK!

◦ Ikke møt i Holmenkollen skistadion eller Midtstuen hoppanlegg ved mistanke om smitte. Dette gjelder 
deltagere, ledsagere, publikum og funksjonærer.

◦ Arrangør oppfordrer til 1 m avstand i alle områder som er innendørs.

◦ Det oppfordres også til god håndhygiene, og håndsprit er tilgjengelig på alle toaletter og i kafeteria. 



Langrenscross



Fredag



Arena



Fredag
◦ 5 km Fristil (J15, G15, J16) ◦ 7.5km Fristil (G16)



Forvarsel
Runding og 
forvarsel

Passering ca 2,1km Passering ca 0,5 og 
4,2 km

Fredag tidtaking
◦ Pinnestart og mellomtider

◦ Tilfeldig trekking av startlister



Lørdag



Arena



Lørdag
◦ Sprint (J/G15, J/G16)

◦ Start kl: 09:00 (J/G15)

◦ Start kl: 13:00 (J/G16)

◦ Løype stenger kl: 08:45

◦ Oppvarming og trening

i øvrig løypenett.



◦ Pinnestart i prolog

◦ Mellomtid

◦ Tilfeldig trekking av startrekkefølge

◦ 30 beste går videre til finalene, 
resten går langrennscross

◦ Ingen tidtaking i finalene

◦ Lucky loser basert på tid i prologen

◦ 325.4.2.6 i Rennreglementet

◦ Se hjemmesiden for kjøreplan i 
finalene

Lørdag tidtaking

Forvarsel

Passering



Lørdag
◦ Langrennscross

◦ Fristil (J/G15, J/G16)

◦ Start 1 time etter starttid 

prolog

◦ Stengt for trening lørdag



Søndag



Arena

Kun løpere har adgang 
til start/veksling med 
unntak av ledere fra 
hver krets med 
adgangskort

◦ Alle kretser får 2stk 
adgangskort, med unntak 
av:
◦ Sør-Trøndelag: 4
◦ Buskerud: 4
◦ Oslo: 10
◦ Akershus: 8



Søndag
◦ Stafett (J15/16, G15/16)

◦ Start kl: 09:30 Jenter

◦ Start kl: 11:15 Gutter

◦ Løyper stenger kl: 09:15

◦ Plogstart, 7 spor



◦ Etappetider og mellomtider

◦ Seeding:
◦ 327.4.1 i Rennreglementet

Søndag tidtaking

Passering



Skitest
◦ Skitest alle dager

◦ Oppvarming



Løyper og preparering
◦ Løype preparering:

◦ Sporsetting kl 23:00-02:00

◦ Torsdag: 
◦ Treningsløyper i fristil og klassisk
◦ Langrennscross/Kombicross

◦ Fredag:
◦ Fristil distanse

◦ Langrenn:
◦ Enkelt startspor

◦ Kombinert:
◦ 3 stk startspor for fellesstart

◦ Klassisk spor til sprint settes ca kl 17:00

◦ Lørdag: 
◦ Klassisk sprint
◦ Spor: 4 spor rundt hele traséen, slettes og markeres i 

svinger (for retningsendrende tak). Teknisk sone markeres 
med skilt.

◦ Startspor: 1 spor i prolog, 6 spor i finaler
◦ Langrennscross/kombincross i fristil

◦ Søndag:
◦ Klassisk og fristil stafett

◦ Spor: 2 klassisk og 2 fristil spor i hele traséen
◦ Startspor: 7 stk.
◦ Arena kart for beskrivelse av veksling



Generell informasjon
◦ Startnummer

◦ Løper henter selv startnummer på vei inn til arena fredag og lørdag 20 min før start
◦ Startnummer for stafetten hentes av kretsleder på Rennkontoret på søndag
◦ Alle beholder sitt eget startnummer som et minne
◦ Lårnummer skal benyttes i sprintfinalene, deles ut i brikketeltet på vei inn til start, festes med sikkerhetsnåler
◦ Lårnummer for siste etappe for stafetten ligger i lagposen, festes med sikkerhetsnåler

◦ Brikkekontroll
◦ Brikker kontrolleres på arena på vei inn til start
◦ Leiebrikker hentes og betales med VIPPS på Rennkontoret og beholdes hele helgen
◦ Leiebrikker leveres inn på Rennkontoret etter siste løp
◦ Sjekk startliste om brikkenummer stemmer, avvik justeres på Rennkontoret

◦ Akkreditering
◦ Hver krets henter sine akkrediteringer til arena på Rennkontoret
◦ Kun ledere med akkreditering har adgang til arena



Generell informasjon
◦ Stafett

◦ Frist for innlevering av lagoppstilling er lørdag kl: 18:00
◦ Skal leveres i excel-ark på e-post, blir sendt ut på fredag kveld til hver krets
◦ Vær nøye med å påse at riktig lag går med innmeldt startnummer og brikker
◦ Ved endring av lag pga sykdom kan reserve settes inn på laget inntil to timer før start. Det er ikke anledning til å endre andre lag ved å 

flytte lagoppstillingen oppover

◦ Oppvarmingstøy
◦ Henges opp inne på arena og hentes der etter målgang av utøver

◦ Løperdrikke
◦ Det er ikke løperdrikke på lørdag 

◦ Stavlengde
◦ Måleutstyr for stavlengde er tilgjengelig ved servicebygget

◦ Parkering
◦ Følg henvisning og sjekke hjemmesidene

◦ Kafeteria
◦ Det blir åpen kafeteria innendørs



Premieutdeling
◦ Resultatlister fås via EQ Timing og hjemmesidene.

◦ Det er klarert med Norges Skiforbund at premiering kan foregå uten restriksjoner, og dette vil derfor 
avholdes i egen sone innendørs i kafeteria for de 10 beste utøverne i hver klasse omtrent 35 minutter 
etter at siste utøver i klassen er i mål. 

◦ Det vil være 1/3 premiering med egen HL-medalje og NSF diplomer, disse hentes enkeltvis utenfor 
kafeteria i etterkant av premiering av topp 10.

◦ For videre informasjon og premiering, seremoni og tidspunkter se: 
https://www.skiforbundet.no/hl2022/premieutdeling/

https://www.skiforbundet.no/hl2022/premieutdeling/


Førstehjelp
◦ Ved alvorlig hendelse ring 113

◦ Kontakt rennlege:
◦ Guri Majak: 40 20 00 75
◦ Kristin Wisløff-Aase: 95 90 85 56



Informasjon fra TD
◦ I renn med intervallstart må en løper som blir tatt igjen av andre, gi løype på første signal

◦ I fellesstart/sprint: Den som passerer har ansvaret for korrekt passering. Han/hun må ha sine ski foran 
skiene til den som blir tatt igjen, før passeringen er gjennomført. - Dette gjelder også der det er korridorer 
på oppløpet.

◦ Startprosedyre - individuell start, sprint

◦ Korrekt veksling > berøre kropp

◦ Forbud mot bruk av fluor

◦ Gå ikke på ski imot fartsretningen

◦ Respekter løypevakter, gjerder og skilting

◦ Sekundanter går til fots ut i løypa

◦ Oppvarming og skitesting på eget område utenfor konkurranseløype



Informasjon fra TD
◦ Svingteknikk - og markering (bilde)

◦ Når er det lov, når er det ikke lov med svingteknikk?



Informasjon fra TD
◦ Regelbrudd.

◦ Teknikk- kontroll lørdag og søndag 
◦ Tydelig merkede soner

◦ Link til stavlende reglement:
◦ https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/dokumenter/02-var--og-hostmoter/2016---

host/infoskriv-regeloppdateringer-vedr-klassisk-2016-171509.pdf

https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/dokumenter/02-var--og-hostmoter/2016---host/infoskriv-regeloppdateringer-vedr-klassisk-2016-171509.pdf


Værmelding
◦ Informasjon om vær og snøforhold i Holmenkollen:

◦ https://www.skiforbundet.no/hl2022/var-og-snoforhold/

https://www.skiforbundet.no/hl2022/var-og-snoforhold/


Lykke til!
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