
  

 

Sollefteå Skidor IF och Svenska Skidförbundet bjuder in till 
Bauhaus Cup för juniorer 8–10 april 2022 

 
 

I detta tävlings-PM finns mer viktig information om tävlingarna. 

 
 
TÄVLINGSPROGRAM:  Fredag 8 april sprint klassisk teknik 
 08.30 Prolog start 

13.00 Finaler start 
  
Lördag 9 april distans 7,5 km fristil  
09.00 Start DJ 17-18 
10.00 Start DJ 19-20 
14.00 Start HJ 17-18 
15.30 Start HJ 19-20 
 
Söndag 10 april jaktstart 7,5 km klassisk stil 
09.00 Start HJ 17-18 
09.45 Start HJ 19-20 

 13.00 Start DJ 17-18 
13.35 Start DJ 19-20 
 
Eventuellt kommer vågstart att tillämpas på söndagens jaktstart. Beslut tas efter det individuella 
loppet och presenteras på lördagens lagledarmöte. 
 

 
 

TÄVLINGSSEKRETARIAT: Tävlingssekretariatet kommer att vara öppet;  
Onsdag: 16:00-20.00 
Torsdag: 10.00-18.00 

 Fredag: 06.30-18.00 
Lördag: 07.00-18.00 
Söndag: 07.00-16.00  
 

  
 

LAGLEDARMÖTEN:  Lagledarmöten sker digitalt via teams dagen före tävlingsdag. 
 
Länk till lagledarmöte kl. 18.00 torsdagen 7 april: 
meet.google.com/kvi-mcvx-uvv 
 
Länk till lagledarmöte kl. 18.00 fredagen 8 april: 
meet.google.com/qnx-uqmh-bxa 
 
Länk till lagledarmöte kl. 18.00 lördagen 9 april: 
meet.google.com/jow-bdcc-iva 
 
 

http://meet.google.com/kvi-mcvx-uvv
http://meet.google.com/qnx-uqmh-bxa
http://meet.google.com/jow-bdcc-iva


EFTERANMÄLAN/STRYKNINGAR:  Efteranmälan och strykningar av svenska deltagare kan ske via SSF TA från kl. 17.00 och fram till 
lagledarmötet kvällen före aktuell tävling. 
 
Sena strykningar på grund av sjukdom på tävlingsdagen meddelas till sekretariatet. 
 
Åkare som anmäls efter 5 april kommer att debiteras efteranmälningsavgift.  
Åkare som stryks efter 5 april kommer att debiteras full anmälningsavgift. 
 
Alla anmälningsavgifter faktureras respektive klubb i efterskott. 
 
 

OFFICIELL TRÄNING: Officiell träning torsdag 7 april kl. 13.00-15.00 Då är både sprintbanan och 
distansbanan öppna för officiell träning för klassisk skidåkning. (det går att åka skate, men spår 
finns i enlighet med tävlingsdagarna) 
Bussar kommer att gå onsdag mellan 12.00-16.00 från Teknikhuset (skiss finns på hemsidan) för 
att transportera åkare/ledare till officiella träningen. 
 
Banorna kommer att vara öppen direkt efter tävlings slut fram till kl. 20.00 varje kväll. 
 
 
 

STADION OCH BANOR: Kartor över stadion och banor finns på klubbens webbplats. Banorna kommer 
vara stängda alla dagar från kl. 20.00 fram till 1,5 timme innan första start för preparering.  

 
 
 

PARKERING: Bussar kommer att gå upp mot skidstadion i skytteltrafik med start fredag kl. 05.30. Busstider 
finns att tillgå via hemsidan. Varje klubb kommer att få tillgång till EN ackreditering för 
dagsparkering och en ”hämta/lämna” ackreditering (frånsett de som bor uppe på Hallstaberget) 
 

 
 

VALLABODAR: Tävlingssekretariatet kommer att vara öppet torsdag 6 april från kl. 16.00-20.00 för utlämning av 
nycklar till vallabodar och information kring uppställningsplatser. 
 
 
 

NUMMERVÄSTAR: Nummervästar/coachvästar hämtas föreningsvis i sekretariatet och kvitteras med namn, 

telefonnummer och mejladress av hen som hämtar ut västarna. Ej återlämnad 

nummerlapp/coachväst debiteras åkare/klubb 500 kr 

 

 

LIVESÄNDNING: Tävlingarna kommer att webbsändas genom ett samarbete mellan Svenska 

skidförbundet och Expressen. 

 

TÄVLINGSREGLER:  Internationella Skidförbundets (FIS) tävlingsregler gäller. Tävlande och ledare 
deltar på egen risk. ICR 310.2.1 kommer att tillämpas. Det kommer att finnas 
Teknik zon/er både under fredagens och söndagens klassiska tävlingar dessa är 
markerade under officiell träning. 

 
  
 
STARTLISTA: Startlistan presenteras efter kvällens lagledarmöte och lottning på 

https: www.skidfest2022.sollefteaskidor.com/tavling/startlistor/ 
 
 

SEEDNING:   Enligt FIS-punktlista på sprint och SM lottning på individuella tävlingen. 
SM-lottning innebär att startordningen seedas utifrån FIS-punkter. 25% av de 
bästa FIS-rankade åkarna seedas och lottas sinsemellan och startar sist i startfältet. 
De utan FIS-punkter lottas först i fältet. 

http://www.skidfest2022.sollefteaskidor.com/tavling/startlistor/


 
 

UPPVÄRMNING: Uppvärmning i tävlingsspår får ske i åkriktningen på tävlingsdagen fram till 5 
minuter före start. Uppvärmning kan även ske i testområdet utanför 
tävlingsområdet. Om banorna öppnas mellan klasserna skickas det ut i WhatsApp gruppen. 
 
 

TESTNING:   Testning av valla och skidor sker på särskilt anvisat testområde. Skiss finns på hemsidan. 
   Testspåret körs samtidigt som övrigt spårsystem, och är öppet varje dag mellan 06.00-20.00 

 
 
COACHNING:   Coachning är tillåtet längs banan utom framför TV-kameror, sponsorskyltar och på stadion. 
 
 
 
DRYCK OCH ÖVERDRAGSKLÄDER: Dryck efter målgång kommer att erbjudas. 

Överdragskläder lämnas av åkare i anslutning till start. Följ funktionärernas 
anvisningar. 

 

 
 

RESULTAT:  Resultatlistor kommer endast att publiceras digitalt via FIS Live, SSF live och via 
vår hemsida https://skidfest2022.sollefteaskidor.com/tavling/resultatlistor/ 
 
 
 

BLOMSTERCERMONI: Blomsterceremoni genomförs direkt efter målgång för placering 1-3 i respektive 
klass och tävling. 

 
 

 
PRISUTDELNING: Prisutdelning för placering 1-10 i varje klass kommer att ske nere vid uteserveringen vid Hotell 

Hallstaberget ca 30 min efter sista målgång i aktuell klass. 
 
 
 

SJUKVÅRD:   Sjukvård finns på området och kontaktas via funktionärerna. På 
tävlingsområdet ges endast sjukvård kopplat till tävlingarna och de tävlande. 

 
 
 
SERVERING:  I anslutning till tävlingsområdet kommer enklare servering att finnas. 
 
 
 
OMKLÄDNING/TOALETTER: I anslutning till stadion finns möjligheter till omklädning i Friluftsgården – samt toaletter. Det 

finns också toalettvagnar i anslutning till vallatältet samt vid ingången till stadion (vid 
vallatältuppställningsplatserna) Inne på hotellet finns anvisade konferensrum för skidåkarna att 
värma sig och hänga i (MOBACKEN och ev. någon lokal till) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skidfest2022.sollefteaskidor.com/tavling/resultatlistor/


TÄVLINGSORGANISATION: Tävlingsledare  Lena Källman, 070-324 60 55 
Bitr. tävlingsledare Andreas Ribbefors, 070-208 75 50 

 Tävlingssekreterare Anna-Karin Hägglund 
 Banchef  Jens Forsberg 
 Stadionchef  Mårten Wagman 
 Startchef  Anders Sohlin 
 Tidtagning  EliteTiming 
 Vallabodar  Jimmy Hägglund, 070-287 70 56 
 TD  Björn Westerström 
 TDA  Per Lindberg 

SSF-representant Ludvig Remb 
 
 
 
 Tävlingsjury: TD, TDA och Tävlingsledare 
 
 
 

Skidfest2022 – Längd cup finaler Hallstaberget Sollefteå (sollefteaskidor.com) 

 

 

Varmt välkomna till Sollefteå och Hallstaberget! 
 
 

 

      

https://skidfest2022.sollefteaskidor.com/

