
 

 

BLEKINGECUPEN 2018 
 

Blekingecupen är en cup för att stimulera till deltagande på 
våra tävlingar i distriktet. Samtliga individuella tävlingar med 
ungdomsklasser ingår i cupen. Åkarna samlar poäng både till 
sig själva i respektive klass men också till den egna föreningen 
i kampen om att bli bästa ungdomsförening i Blekinge. 
 

Deltävlingar i Blekingecupen 
6 jan UDM Sprint Karlskrona SOK 
13 jan UDM Distans Ronneby OK 
27 jan U-tävling (i samband med DM 30+20km) OK Orion 
3 feb Mardrömmen vinter (fristil) Karlskrona SOK 
7 feb Elljusloppet Ronneby OK 
17 feb U-tävling (i samband med Karlsnäsloppet) Ronneby OK 
(datumen för tävlingarna kan komma att ändras p.g.a. snöförhållanden) 

 

Poängberäkning 
Slutar flera åkare på samma poäng så jämförs först poängen på 
samtliga deltävlingar, därefter antal 1:a-placeringar, 2:a-placering 
o.s.v. och sist inbördes möten. Vid sammanslagna klasser vid någon 
deltävling så får åkarna ändå poäng i sin normala klass.  
 

Ledarväst 
Ledarna i klasserna D/H 9-16 kommer att köra i en ledarväst på 
nästkommande tävling. 
 

Prisutdelning och avslutning 
Prisutdelning sker i samband med avslutningen för Blekingecupen 
lördagen den 10 mars. Där kommer 2018-års bästa ungdomsförening 
i Blekinge koras samt att de tre främsta i klasserna D/H 9-16 kommer 
att premieras. I klasserna D/H 8 kommer alla som genomfört minst 
tre deltävlingar att få pris (om det enbart genomförts två deltävlingar 
så skall man ha deltagit på båda). 
Vid avslutningen kommer det utöver prisutdelningen även att 
arrangeras någon typ av plojtävling (ingår inte i Blekingecupen) samt 
att alla bjuds på grillad korv.     
 

Ytterligare information 
Ingemar Ericsson   
e-post: ericsson.ingemar@gmail.com    Telefon: 070-508 17 25 
 
Resultat mm: http://blekinge.skidor.com/Grenar/Langdakning 

 

Klasser som ingår i cupen 
D 15-16 H 15-16 
D 13-14 H 13-14 
D 11-12 H 11-12 
D 9-10 H 9-10 
D 8*  H 8* 
 
* Ej tidtagning eller placering I klasserna D/H 8 

Poängfördelningen  
1:a  20 poäng 
2:a  15 poäng 
3:a 12 poäng 
4:a 10 poäng 
5:a 8 poäng 
6:a 6 poäng 
Fullföljande 5 poäng 
 
I klasserna D/H 8 får alla som 
fullföljer 10 poäng. 

Antal räknade resultat  
beroende på antal genomförda 
deltävlingar 

  
Deltävlingar Räknade resultat 
6 genomförda 4 bästa räknas 
5 genomförda 4 bästa räknas 
4 genomförda 3 bästa räknas 
3 genomförda 2 bästa räknas 
2 genomförda 2 räknas 
0-1 genomförda 0 (ingen cup) 
 
I föreningskampen räknas däremot 
alla resultat. 
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