
 Norges Cup: 
 11-12 åringer kan delta i egne klasser Rekrutt Lett og Vanskelig. Alle skal ha premie, 

resultatlister kan rangeres og publiseres. Alle skal ha lik premie i hht. SR, men det kan stå 
1. 2. plass osv… ?  

 Det skal ikke regnes Cup status (sammenlagt) på disse klassene.   
 

 Regions løp 
 11- 12 år, kan delta i de vanlige seksjon settene i klasser skilt ut som rekrutt, eks R, RD, RC 

og RB. For premiering gjelder det samme som Norges Cup. 
 

 8- 10 år, kan delta i de vanlige seksjon settene på samme linje som 11-12 åringer. Alle 
skal ha premie og den skal være lik men uten plassering. Resultatlisten skal ikke 
rangeres, lag en egen klasse som blir sortert alfabetisk. De bør også ha anledning til å 
bestemme hvilken klasse de skal kjøre i på løps dagen.  
 

 5- 7 år, kan være med å kjøre «seksjonstrening», det er klubben som står ansvarlig for 
denne gruppen, siden det ikke er en konkurranse. Seksjonstrening skal foregå i et eget 
seksjon sett og bør også ha flere vanskelighetsnivå slik at barna kan velge. Det må være 
god adkomst til seksjonene. Det bør være en person som tar seg av barn og foreldre i 
denne gruppen og lærer de opp. Alle skal ha deltaker premie, kortene trenger ikke 
punches, men summeres og gi tilbake til barnet på premieutdeling.  Det er også mulig 
for større barn å være med i «seksjonstrening», bør anbefales første gang de skal være 
med å starte løp. 
 

 Klubbløp 
 Klubbløp kan kjøres på samme måte som Regions løp, det er i tillegg lov til å ta med 6-7 

åringer i konkurransen. De barna som fortsatt er 5 år må bare være med å trene på 
seksjonstrening, de kan trene i seksjonene som er satt opp for de andre barna på et 
klubbløp.  
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