
 

Om stafetter og lagsammensetning i LYNSKI 

Klubben, med trenerne i spissen, setter sammen stafettlag. For de yngste 
klassene lager vi jevne mix lag. For klassene gutter og jenter 13-14 topper vi 
1/3 del av antall lag.  

Stafett er gøy og for alle. Vi skal jakte godfølelsen og være en del av en stor 
klubb og et godt fellesskap. Alle, både små og store, har en viktig rolle for at 
absolutt alle skal føle seg velkommen, sett og viktig! Stafett er samarbeid, og 
mestring skal vi oppleve sammen! 

Obs! En stor oppfordring fra klubben er at dersom en utøver er påmeldt til 
stafett, bør det være tungtveiende grunner for å allikevel ikke delta. En 
avmelding tett inn mot start, medfører utrolig mye merarbeid for oppmenn, 
lagledere og trenere. I verste konsekvens kan av avmelding helt på tampen 
medføre at resten av utøverne på laget, heller ikke får deltatt på stafett.  

Ved uttak av lag for eldre grupper.  
Fra og med gutter og jenter 13 år toppes 1/3 av lagene til stafetter. Det er 
spesielt to store og viktige stafetter; Oslo Skifestival (OSF) og Rustad-
stafetten. Under OSF er det stafett for 13/14 år. Rustad-stafetten er 
kretsmesterskap (KM) for 13/14 og 15/16 år. Lagene som ikke toppes settes 
sammen så jevne som mulig. Vi ser 13/14 år som en klasse og 15/16 år som 
en klasse. 

Det er trenerne som, etter gitte kriterier, tar ut lagene og har siste ordet når det 
gjelder sammensetning av toppede lag. Oppmenn på hver gruppe fungerer 
som sparringspartnere ved behov, og har ikke noe med laguttakene å gjøre.  

Uttaksrenn: 
Til Oslo Skifestival er det Lauritz Bergendahls Minneløp og ett renn til som 
gjelder. Uttaksrenn nummer to, kan variere ut ifra gjeldende terminliste. 
Rennet fastsettes av styret hvert år og blir kommunisert ut til medlemmene så 
fort sesongens terminliste er klar.    
 
Til Rustad-stafetten er det for 2023 Hemingrennet og KM klassisk som gjelder 
for 13/14 år og 15/16 år. Andre resultater kan tas i betraktning ved tvil om 
uttak. 
  

  



 

Oslo Skifestival (Holmenkollen Skianlegg) 

For kullene 8 år og eldre. Stafetten går i klassisk stil. 

Her går alle individuell start lørdagen, og de yngste (8-14 åringer) har stafett 
søndagen. Til stafett har vi påmelding til lag. Påmelding til stafett skjer i Rubic. 
Husk påmeldingsfristen! Ved etteranmelding settes utøveren på en 
reserveliste og fordeling på et lag følger «først i tid, best i rett- prinsippet». Det 
garanteres ikke plass til etteranmeldte utøvere. 

Mixlag for stafetten ser slik ut: 

  
Lag mix   Distanse 

8-10 år  3 x 2 km 

11-12 år  3 x 2 km 

Jenter 13-14 år  3 x 3 km 

Gutter 13-14 år  3 x 3 km 

 

En av landets største stafetter og vi er tradisjonelt største klubb. 
  

  



 

RUSTAD STAFETTEN (Skullerud skiarena) 

For kullene 9 år og eldre. Stafetten går i klassisk stil. 

Arrrangørens side. 
Påmelding skjer i Rubic. Ved etteranmelding er man ikke garantert plass. 

Stafetten går på Skullerud arena og har lange tradisjoner. Vi bruker å være 
mange lag til start. 

Vi lager jevne lag for de yngste gruppene. Oppmenn, i samarbeid med trenere 
har ansvar for dette. For klassene 13 år topper vi 1/3 av lagene. Trenere har 
ansvar for dette. 

Stafett er sosialt, hyggelig og en fin ski-happening å ta med seg videre! Vi blir 
gode sammen! 

Klasser/lag er: 

• MIX GJ8 år 
• MIX GJ 9 år 
• MIX GJ 10 år 
• MIX GJ 11 år 
• MIX GJ 12 år 
• Gutter/Jenter 13-14 år (her toppes 1/3 av antall påmeldt til stafetten) 
• Gutter/Jenter 15-16 år (her toppes 1/3 av antall påmeldt til stafetten) 
• Jenter 
• Junior 
• Senior 
• Menn veteran 
• Kvinner veteran 
• Menn superveteran 
• Kvinner superveteran 

  

https://www.langrenn.rustad-idrettslag.no/?page_id=209


 

Hemingstafetten (Holmenkollen skianlegg) 

For kullene 11 år og oppover. Stafetten går i fristil.  

Påmelding skjer i Rubic. Ved etteranmelding er man ikke garantert plass. 

Lagtempo, flere årsklasser på samme lag, slik det alltid har vært. Årets renn 
har endret litt på oppsettet: 11-14 år + 15-20 år + 11-99 år 

Etapper: 

Klasse Fordeling løpere 

11-14 år 
4 etapper på hhv 2,3,4,5 km 
11-12 år: 2 løpere 
13-14 år: 2 løpere 

15-20 år 
4 etapper på hhv 2,3,4,5 km 
15-16 år: min. to løpere 
17-20 år: 0-2 løpere 

11-99 år 
4 etapper på hhv 2,3,4,5 km 
11-14 år: 2 løpere 
15-99 år: 2 løpere 

  

Laget starter samtidig. Selvvalgt rekkefølge. Klasse 11-12 år kan gå maks 4 
km. Forhåndsoppgitt rekkefølge til arrangør. Avhopp underveis. Forreste løper 
hopper av ved hver 1 km. Leiebrikke på lagets siste løper. 

 


