
Scandlines – Steep&Deep 
Cup 

(Alpin Cup) reglement 
(gældende for sæson 2014/2015) 

 
Scandlines - Steep&Deep Cup er en samling af alpine 
konkurrencer i Sydsverige med bredest mulig tilslutning.  
 
FORMÅL: 
Udbredelse af kendskab, lyst og muligheder for alpint 
portløb og alpine konkurrencer. 
 
ARRANGØRER: 
De klubber, som efter henvendelse til Sjællandskredsens 
alpinudvalg får tildelt en delkonkurrence. Der kræves 
henvendelse på Sjællandskredsens repræsentant-
skabsmøde eller i september måned før afholdelsen. 
 
STED: 
På Vallåsen i Sydsverige. 
 
DELTAGELSE: 
Ethvert medlem af en skiklub under Dansk Skiforbund. 
Arrangøren kan dispensere herfra. Evt. løbere fra 
sydsvenske klubber kan deltage. 
 
TILMELDING: Mandagen før konkurrencen. Eftertilmelding 
koster ekstra gebyr på kr. 50,- 
 
STARTGEBYR: 
Alpinudvalget i Kredsen fastsætter størrelsen af ordinært 
startgebyr. 
 
KLASSEINDDELING: 

Er den samme som til Kredsmesterskaber og DM: 
STARTRÆKKEFØLGE: 
Startrækkefølgen afgøres af arrangøren. Samme 
rækkefølge i 1. og 2. gennemløb. 
 
PRÆMIER: 
De tre bedste i hver klasse får medaljer straks efter 
afslutningen af hver delkonkurrence af den arrangerende 
klub. Præmier uddeles kun til løbere, som er tilstede ved 
præmieoverrækkelsen. 
 
JURY: 
Inden start udpeges en jury på i alt 3 medlemmer fra 
forskellige klubber. 
 
PROTESTER: 

Behandles af juryen. Protesttiden er 10 minutter efter 
sidste løber i mål. 
 
REGLER: 
Der følges så vidt muligt samme regler som til DM. 
Reglerne fortolkes lempeligt i de to yngste klasser. 
Resultatliste skal være Kredsens alpin udvalgsformand i 
hænde senest 3 dage efter afholdelse af konkurrencen. 
Resultatliste skal udarbejdes i TAK’s konkurrencesystem,  
 
AFVIKLING: 
Arrangøren SKAL sørge for, at sidste løber er i mål 
senest kl. 20.45. Det kan betyde, at der i nogle tilfælde 
kun vil være ét gennemløb, eller at tiden til besigtigelse er 
meget kort eller helt bortfalder. Arrangøren kan vælge 
først at afvikle de yngste klassers 1. og 2. gennemløb og 
derefter de ældste klassers 1. og 2. gennemløb. 1. og 2. 
gennemløb kan blive i samme bane med få ændringer. 
 
ALPIN CUP POINT: 
Pointsum efter alle delkonkurrencers afvikling beregnes. I 
tilfælde af point-lighed vinder den løber, der har flest 
førstepladser, dernæst andenpladser og så fremdeles. Er 
der stadig lighed, må flere løbere erklæres at have den 
samme placering. Er der så ikke præmier nok, må der 
trækkes lod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMLET ALPIN CUP VINDER: 
Præmieoverrækkelse finder sted på et andet egnet 
tidspunkt, f.eks. Klubbernes repræsentantskabsmøde, 
DM eller lignende. 
 
Mindst to delkonkurrencer skal afvikles og gennemføres 
for at finde en samlet vinder. Kun medlemmer af en 
sjællandsk klub under Sjællandskredsen kan deltage i 
den samlede konkurrence. 
 
Udarbejdet af Sjællandskredsens Alpine Udvalg 
December 1999 
Revision Januar 2015 (ver. 9) 

Alder 
Sæson 
2014/15 

Klassebetegnel
se 

Klassebetegnelse 

Fødselsår 
sæson 
13/14 

 
Op til og 
med 8 år 

Piger U8 Drenge U8 
2007 og 
senere 

9 - 10 år Piger U10 Drenge U10 2005  2006 

11-12 år Piger U12 Drenge U12 2003 - 2004 

13-14 år/K1 Piger U14 Drenge U14 2001 - 2002 

15-16 år/k2 Piger U16 Drenge U16 1999 - 2000 

17-18 år/J1 Junior Piger U18 Junior Drenge U18 1997 - 1998 

18–21år/J2 Junior Piger U21 Junior Drenge U21 1994 - 1996 

22-30 år Senior Damer Senior Herre 1985 - 1993 

31  år+ Veteran Damer 
31+ 

 1984 og 
 tidligere 

31– 45 år  Veteran Herre 31+  1970 – 1984 

46 år+  
Veteran Herre 46+ 

1969 og  
tidligere 

Placering Point 

1 25 

2 20 

3 15 

4 12 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 


