
Støttefordeling sesongen 2019/2020 

Ungdommens Holmenkollrenn 

- 1500 

 

Hovedlandsrenn: 

- 3000 

 

Norgescup junior 1. år: 

- 4000 første helg. 

- 4000 andre helg, hvis topp 100 menn/60 damer 1. helg. 

- 5000 tredje og fjerde helg, hvis topp 75 menn/40 damer 2. helg og kvalifisert til 4. helg.  

 

 

Norgescup junior 2. år: 

- 4000 første helg. 

- 4000 andre helg, hvis topp 100 menn/50 damer 1. helg. 

- 5000 tredje og fjerde helg, hvis topp 75 menn/40 damer 2. helg og kvalifisert til 4. helg. 

 

Norgescup junior 3. år: 

- 4000 første helg. 

- 4000 andre helg, hvis topp 125 menn/50 damer 1. helg. 

- 5000 tredje helg, hvis topp 100 menn/40 damer 2. helg. 

- 5000 fjerde helg, hvis kvalifisert til 4. helg eller gode muligheter for å gå seg inn i avslutninga. 

 

Norgescup junior 4. år: 

- 4000 første helg. 

- 4000 andre helg, hvis topp 125 menn/50 damer 1. helg. 

- 5000 tredje helg, hvis topp 100 menn/40 damer 2. helg. 

- 5000 fjerde helg, hvis kvalifisert til 4. helg eller gode muligheter for å gå seg inn i avslutninga. 

 

 

Senior norgescup 1. år: 

- 4400 første helg. 

- 4400 andre helg. 

- 5400 tredje og fjerde helg, hvis topp 110 menn/40 damer 2. og 3. helg 



 

Senior norgescup 2. år og eldre: 

- 4400 første helg. 

- 4400 andre helg, hvis topp 100 menn/30 damer 1. helg. 

- 5400 tredje og fjerde helg, hvis topp 100 menn/30 damer 2. og 3. helg 

 

VM – Mønstring 

Individuell vurdering av styret, potensielt topp 30/15 i egen årsklasse. 

- 4000. 

Smørestøtte 

Dersom det ikke smøres av klubb på arrangementene over, gis det en støtte på inntil 300 pr. distanse 

i smørestøtte. 

 

Ekstra støtte til deltakelse på team for senior 

Egenandel/klubbdel team kan betales etter individuell vurdering av styret. Knyttes opp mot 

forpliktelser tilbake i klubb, markedsverdi og utvikling over tid. 

 

Andre større renn for senior 

Individuell vurdering av styret. 

 

NNM 

Styrets vurdering ut i fra gruppas økonomiske situasjon og hvor arrangementet finner sted. 

 

 

Snøsamlinger 

13 – 14 år, en årlig støtte på inntil 1000. 

15 – 16 år, en årlig støtte på inntil 1000. 

Junior og senior, en årlig støtte på inntil 2000.  

 

Reglementet kan etter forespørsel overprøves positivt av styret. Årsaker kan være vurderinger rundt 

skade, sykdom, uforutsette hendelser.  

 


