
 

 

 

Trimtex Senior Cup 2023  

Vinder af Trimtex Senior Cup 2023 

Vinder af Trimtex Senior Cup 2023 er den løber, der har fået flest point i 6 af de 8 
konkurrencer. I tilfælde af pointlighed gælder følgende i prioriteret rækkefølge: 

1. Antal 1. pladser, antal 2. pladser, antal 3. pladser, osv. 
2. Placering i sidste afdeling 

Startrækkefølge og seedning 

For at fastholde spænding til sidste løber er i mål, og sikre en spændende afvikling af de 
enkelte ranglisteløb, anvendes der seedning til alle ranglisteløb. Seedning baseres som 
udgangspunkt på verdensranglisten, se seedningsregler nedenfor. 

I klasser, hvor der er tilmeldt mere end 10 løbere, foretages der seedning. De løbere, der 
er tilmeldt inden den ordinære tidsfrists udløb, bliver delt op i blokke af 10, hvis der er 30 
tilmeldte eller flere, og op i blokke af 5, hvis der er færre end 30 tilmeldte. De 10/5 bedst 
placerede løbere på WRE-listen for pågældende disciplin (sprint eller skov) starter sidst. 
Rækkefølgen mellem disse løbere afgøres ved lodtrækning. De efterfølgende 10/5 bedst 
placerede starter i blokken før dette – igen med lodtrækning om startrækkefølgen inden for 
blokken. Dette princip fortsætter igennem hele startlisten. Det er WRE-listen på tidspunktet 
for den ordinære tilmeldingsfrists udløb, der er afgørende. Eftertilmeldte løber starter først 
uanset deres placering på WRE-listen 

Opdeling i E1 og E2 

Ved afdelinger hvor deltagerantallet er stort, kan arrangørerne opdele henv. H21 og D21 i 
flere eliteklasser. 

I dette tilfælde sker opdeling på baggrund af WRE-listen på tidspunktet for den ordinære 
tilmeldingsfrists udløb. 

Landsholdsledelsen har ret til at indplacere løbere i E1 efter individuel vurdering. 

Pointgivning 

Der gives følgende point i hver konkurrence: 100, 90, 82, 76, 72, 68, 64, 60, 58, 56, 54 52, 
50, 49, 48 osv. 

- Ved sæsonfinalen tildeles der dobbelt point (ikke gældende for 2023). 



 

Ved afdelinger med mere end en klasse, f.eks. E1 og E2, placeres alle løbere i E2 efter 
alle gennemførte løbere i E1. 

Løbere på placeringerne 1, 2 og 3 i E2, tildeles 5, 3 og 1 point ekstra. Samme princip 
anvendes ved yderligere klasser. 

Resultater 

Resultatlisten føres på Dansk Orienterings Forbunds hjemmeside. 

Præmier 

Præmier i Trimtex Senior Cup består af gavekort til Trimtex’s webshop. Når ranglisten er 
afgjort (efter sidste løb) vil alle gavekort sendes ud til respektive vindere. 

Vinder af 1 afdeling: 500 kr. 

Samlet ranglistevinder: 
1. 1500 kr. 
2. 1000 kr. 
3. 500 kr. 
4. 300 kr. 
5. 200 kr. 

Spørgsmål 

Uddybende spørgsmål kan rettes til: 

• Anders Bachhausen (seedning) 
• Rasmus Djurhuus (øvrige spørgsmål) 

IOFs verdensrangliste finder du her. 

 

 

Løberen League 2023 

Vinder af Løberen League 2023 

Vinder af Løberen League 2023 er den løber, der har fået flest point i 7 af de 9 
konkurrencer. I tilfælde af pointlighed gælder følgende i prioriteret rækkefølge: 

1. Antal 1. pladser, antal 2. pladser, antal 3. pladser, osv. 
2. Placering i sidste afdeling. 
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Startrækkefølge og seedning 

For at fastholde spænding til sidste løber er i mål, og sikre en spændende afvikling af de 
enkelte ranglisteløb, anvendes der seedning i klasser, hvor der er tilmeldt mere end 10 
løbere. Seedning baseres som udgangspunkt på den aktuelle rangliste, hvor top-10 bliver 
placeret i en rød startgruppe i slutningen af startlisten, i tillæg hertil bliver alle løbere på 
landsholdet også placeret i rød startgruppe. 

Der foretages 2 almindelige lodtrækninger, én for normal startgruppe og én for rød 
startgruppe. Eftertilmeldte løbere starter først uanset placering på rangliste eller landshold. 

Pointgivning 

Der gives følgende point i hver konkurrence: 100, 90, 82, 76, 72, 68, 64, 60, 58, 56, 54 52, 
50, 49, 48 osv. 

- Ved sæsonfinalen tildeles der dobbelt point (ikke gældende for 2023). 

Resultater 

Resultatlisten føres på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside. 

Præmier 

Præmier i Løberen Junior League består af gavekort til Løberens butikker. Når ranglisten 
er afgjort (efter sidste løb) vil alle gavekort sendes ud til respektive vindere. 

Til enkelte afdelinger præmieres de tre bedste i hhv. D20 og H20 

1. 300 kr. 
2. 200 kr. 
3. 100 kr. 

De 5 bedste i de samlede rangliste præmieres med: 
1. 1000 kr. 
2. 500 kr. 
3. 300 kr. 
4. 200 kr. 
5. 100 kr. 

Spørgsmål 

Uddybende spørgsmål kan rettes til: 

• Anders Bachhausen (seedning) 
• Rasmus Djurhuus (øvrige spørgsmål) 
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