
 

Udtagelseskriterier i forbindelse med deltagelse i FIS-løb 

 

FIS-kvoter for Danmark i sæsonen 2022-23 

Danmarks og andre nationers FIS-kvoter defineres normalt i henhold til ”Rules for the FIS Alpine Points”. 
Iflg. afsnit 7.1.1-7.1.4. vil Danmark i almindelige FIS-løb på baggrund af seneste FIS Points List i sæsonen 
2022-23 have flg. kvote: 

• Kvinder – 4 løbere  

• Mænd – 6 løbere (kvoten er større da Danmark har én løber i top-150 (Christian Borgnæs)) 

Der er normalt max. 140 deltagere i FIS-løb, hvor kvoten for den arrangerende nation er 50 løbere, men 
med mulighed for opfyldning hvis andre nationer ikke udnytter de resterende antal løbere op til de 140. I 
de store skinationer som Sverige og Norge er nationskvoten dog 70 i SL og GS og 90 i fart. Dette er 
beskrevet i afsnit 7.1.6 og 7.1.6.1. 

Derudover eksisterer der landegrupper, hvilket er defineret i afsnit 7.1.7, hvor Danmark indgår i den 
nordiske gruppe og i en Lowlanders gruppe, hvor har en aftale med SWE, NOR, FIN og ISL i den ene gruppe 
og med Belgien, Holland, Irland, Island og Luxembourg i den anden gruppe. Dette gør, at der kan deltage op 
til 30 løbere fra Danmark i normale FIS-løb arrangeret af Sverige, Norge, Island, Finland, Belgien, Holland, 
Irland og Luxembourg. Herudover er den normale begrænsede kvote på i alt max. 25 udenlandske løbere i 
National Championships (NC & NJC) udvidet til den generelle FIS kvote på 4 kvinder og 6 mænd. 

I ”Rules for the FIS Alpine Points” angives det dog i afsnit 7.6.4, at arrangørerne af National Junior Races 
(NJR) kan reducere ovennævnte generelle FIS-kvoter på 4 kvinder og 6 mænd for Danmark til: 

• Kvinder – 2 løbere 

• Mænd – 3 løbere 

Den nordiske aftale og aftalen med Lowlanders landene som Danmark har, har samme begrænsning og 
historisk har det vist sig at dette kan lede til en udfordring ift. at finde plads til alle danske juniorløbere, der 
vil deltage i NJR-løb. 

Kvoterne beskrevet ovenfor kan derudover generelt komme under pres på Team Captain-møder uanset 
reglerne, såfremt der er markant flere tilmeldte end arrangørerne skønner, at der er plads til. Kombineret 
med at Danmark pt. har 12 aktive kvinder og 24 aktive mænd, som er aktive og kan køre FIS-løb, bevirker 
dette, at udtagelse til løb vil komme på tale. Det forventes dog ikke at være så ofte, da de danske løbere 
kan køre forskellige løb og befinder sig forskellige steder i verden samt – indenfor Norden – at der er 
forhøjede kvoter undtagen på NJR-løb. 

Alle skal være opmærksomme på, at til alle løb af kategorien NC og NJC (nationale mesterskaber, fastsætter 
arrangørlandet kvoterne, og vi skal bede om kvoter før løbene. 

Til CIT-løb har Danmark en kvote på 6 kvinder og 8 mænd 

 

Løbsplanlægning 

Arrangørerne af FIS-løb afholder typisk løb flere dage i træk og ofte med to løb i samme disciplin efter 
hinanden. Derfor kan der ofte være tale om, at et givet løbsarrangement forløber med flere løb over 2-4 
dage. 

Men det kan ske – og i så fald skal flg. udtagelseskriterier følges. Der kan rejse én ekstra løber med (end det 
antal Danmark forventes at have pladser til) til et givet FIS-løbsarrangement. I forbindelse med NJR men 
også NC & NJC vil der forventeligt blive tale om udtagelse. 



 

Udtagelseskriterier 

I AKD er der en rolle som international koordinator, som for tiden bestrides af Henrik Oksholm. Den 
internationale koordinator vil udtage løbere til FIS-løb, såfremt det måtte komme på tale for at håndtere et 
begrænset antal pladser. Dette vil ske efter flg. principper: 

• De point, der fremtræder på den seneste FIS Points-liste, anvendes som udgangspunkt til at 
rangliste løberne der ønsker at deltage i et givet løb 

• De løbere – inkl. én ekstra ift. de forventede antal pladser – der har de laveste FIS-point udtages 

• Hvis der eksempelvis er én mere løber med til et FIS-løbsarrangement, end der er pladser til, 
anvendes den seneste FIS Point liste til også at håndtere hvem der kører hvilke løb i arrangementet. 
(se eksempler på hvordan dette foregår i appendix på næste side) 

Den internationale koordinator har altid det afgørende ord i tvivlstilfælde.



 

Appendix: Eksempler på udtagelse / deltagelse i løb med kvoter < antallet af løbere 

 

Eksempel 1 

4 mandlige løbere er afsted til et NJR FIS-løb i Norge med kun 3 pladser til Danmark. Her vil så gælde flg.: 

a. Den bedst placerede løber i den relevante disciplin kører automatisk alle løb og er ”fredet”                                             
(medmindre der er DNF to gange i træk i en løbsserie på mere end 2 løb) 

b. Den dårligst placerede løber i den relevante disciplin kører ikke første løb i arrangementet 

c. Resultatet målt ved FIS-point af det første løb afgør hvem af den anden- og tredjebedst placerede 
løber, der står over på den anden løbsdag – DNF / DSQ er altid det dårligste resultat (hvis begge er 
DNF / DSQ står den dårligst placerede løber over) 

d. På den anden løbsdag træder den dårligst placerede løber på FIS Point listen ind på den ledige plads 

e. Resultatet målt ved FIS-point mellem de to løbere, der kører på andendagen, anvendes til at finde ud 
af, hvem der skal udskiftes med oversidderen til et evt. tredje løb i samme disciplin (bedste løber 
fortsætter) 

f. Hvis der skiftes disciplin, går man tilbage til udgangspunktet og starter fra punkt a igen 

Figur 1 Illustration af eksempel med 4 løbere til et FIS-løbsarrangement med 3 pladser (i alt 4 løb)

Hvem? Results Hvem? Results Hvem? Results Hvem? Results

Racer FIS point SL FIS point GS

A 45.56 52.43 x DNF x 48.99 x 55.11 x 51.07

B 101.34 122.13 x 104.56 x 117.44 x 127.42 n.a.

C 125.67 128.67 x 117.65 n.a. x 125.33 x 123.98

D 143.89 131.33 n.a. x 139.65 n.a. x 130.43

Løb 1

SL GS

Løb 2 Løb 1 Løb 2

 
 

Eksempel 2 

NJR FIS-løb med kun 2 pladser til Danmark og 3 kvindelige løbere afsted. Her vil flg. gælde: 

a. De to bedst placerede løbere i den relevante disciplin kører det første løb og den dårligst placerede 
sidder over i første løb 

b. Resultatet målt ved FIS-point af det første løb afgør hvem af de 2 løbere, der står over på den anden 
løbsdag – DNF / DSQ er altid det dårligste resultat (hvis begge er DNF / DSQ står den dårligst 
placerede løber på FIS Point listen over) 

c. På den anden løbsdag træder den dårligst placerede løber på FIS Point listen ind på den ledige plads 

d. Resultatet målt ved FIS-point mellem de to løbere, der kører på andendagen, anvendes til at finde ud 
af, hvem der skal udskiftes med oversidderen til et evt. tredje løb i samme disciplin (bedste løber 
fortsætter) 

e. Hvis der skiftes disciplin, går man tilbage til udgangspunktet og starter fra punkt a igen 


