Påmeldingsskjema Laghopp
Solan Gundersens Vinterleker 24. februar 2019
Sandeggbakken, Alvdal
Lag/Kretsnavn

Utøver/Hopper

Mixlag:

Klubb:

Klasse

Startnr
hopp
lørdag

12-K35
13-K35
14-K52

Påmeldingsavgift kr 345,Betaling startkontingent laghopp kan gjøres på to måter:
1. betale kontant på rennkontor ved påmelding
2. faktura ettersendes. Mix lag faktureres kun til en adresse hvis ikke kontant betaling.
Fakturaadresse:
Det bekreftes at påmeldingsavgift på kr. 345.- er innbetalt til arrangøren.
Signatur lagleder:
Signatur rennkontor:

Regler for laghopp:








Lag i hovedrennet for aldersklassene 12, 13 og 14 år skal bestå av en løper fra hver
aldersklasse.
Om en krets mangler en løper kan en yngre løper settes inn i stedet. Merk: Dvs. at hvert lag
MÅ bestå av minimum èn 12-åring
Kretser som mangler en løper i en aldersklasse kan benytte en annen, men maksimal samlet
alder er 39 år. Mixlag tillates, men de stiller i egen klasse.
En jente kan settes inn som deltaker i et lag i gutteklassen, men ikke om det medfører at
kretsen da ikke kan stille lag i jenteklassen.
Kretsene kan stille så mange lag man har løpere til.
Kretsene kan samordne mix-lag, men arrangøren vil også organisere og forsøke å fylle opp
lag som ikke er fulltallige. (aktuelle hoppere for mix-lag meldes til rennkontoret med navn og
alder senest 1 time etter siste hopper på lørdag
Mix-lagene skal ha to utøvere som skal hoppe i K35 og en utøver som skal hoppe i K48,
uavhengig av alder. f.eks. kan en 13-åring hoppe i K48 dersom leder/trener mener det er
ansvarlig

Annen informasjon det har kommet spørsmål rundt.
På Mix-lag kan for eksempel en 13-åring hoppe i K52 (storbakken), dersom leder/trener til
vedkommende mener det er sportslig greit.
På Mix-lag kan samtidig en 14-åring hoppe i K35, hvis det er aktuelt av samme grunn. Det kan jo være
at en-14-åring ikke mener seg god nok til å hoppe i K52.
Vi gjentar at det kan mixes som best man kan for at alle hopperne skal få delta i laghopp under Solan
Gundersens Vinterleker
For ordens skyld: På RENE lag må alder og bakkestørrelse samsvare etter reglene, 12- og 13 år i K35,
14 år i K52.
Det presiseres at også mix-lagene skal ha to utøvere som skal hoppe i K35 og en utøver som skal
hoppe i K52, uavhengig av alder på utøverne på laget.
På Mix-lag er ikke alderen avgjørende for bakkestørrelsen, men man kan ikke fravike alderen ved å
benytte en 11-åring eller en 15-åring. SGV er for klassene 12, 13 og 14 år.

