
 

                     

 

 

IFK Lidingö SLK, Mälaröarnas Alpina Skidklubb och 
Täby Slalomklubb 

inbjuder till LVC-kval SL och GS för  
D/H 11-12 och D/H 13-14 den 25-26 januari 2020 

 

Till följd av snöbristen i Stockholm med omnejd kan de inplanerade LVC-kvaltävlingarna 18/1 
respektive 25/1 för U12 och U14 inte genomföras som planerat. Därför har Stockholms Alpina 

Kommitté i samråd med arrangörsklubbarna beslutat att flytta tävlingarna till Sundsvalls 
Slalombacke, Södra Berget. Vi ser framemot en rolig tävlingshelg där vi hjälps åt att skapa en 
minnesvärd upplevelse för våra åkare, trots vårvindar och gröna gräsmattor på hemmaplan. 

Värdegrunder 

Visa respekt för varandra på tävlingar samt övriga gäster i anläggningen 
Åkare, föräldrar och ledare skall vara en god förebild för sporten. 

 
Tävlingsdagar:  lördagen den 25:e januari och söndagen den 26 januari 2020, 

damer och herrar födda 2006 - 2009.  
 
Tävlingsklasser: Slalom U14 damer och herrar lördag 25 januari. 

Slalom U12 damer och herrar lördag 25 januari. 
 
Storslalom U12 damer och herrar söndag 26 januari. 
Storslalom U14 damer och herrar söndag 26 januari. 
 

Regler:   Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina 
  tävlingsregler, samt tillägg till tävlingsreglerna. 

 
Anmälan:   Via IdrottOnline, senast onsdag, 22:a januari 2020. Efteranmälan 

fram till 30 min före lagledarmötet, 75 kr extra avgift. 
 

OBS! Anmäld åkare till ordinarie tävlingsdagar den 18/1 och 25/1 
behåller sin anmälda plats. 

 
Anmälningsavgift:   150 kr per åkare i ordinarie startavgift samt 100 kr per åkare i extra 

avgift pga av extra kostnader i samband med flytt av tävling, totalt 
250 kr per åkare. Faktureras i efterskott klubbvis. 



 

                     

 

 

 
Tävlingsbacke:   Sundsvalls Slalombacke, Södra Berget, Mogatan 60, Sundsvall 

www.sundsvallsslalombacke.se 
 
Liftkort:   Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i liftkassan. 

Det går även att ladda liftkort online via www.skipass.nu. Kostnad 
150 SEK /åkare och dag. 

   
  
Preliminärt tidsschema lördag 25 januari: 
 

Nummerlappar U14 07:30-08:00 (utdelning klubbvis) 

Lagledarmöte U14 07:45 i målområdet 

Banbesiktning åk 1 damer och herrar U14 08:00 – 08:30  

Start åk 1 U14 herrar 08.35  

Start åk 1 U14 damer Omedelbart efter sista åkare U14 herrar 

Banbesiktning åk 2 damer och herrar U14 Omedelbart efter sista åkare i U14 damer 

Start åk 2 U14 herrar Omedelbart efter besiktning 

Start åk 2 U14 damer Omedelbart efter sista åkare i U14 herrar 

  

Nummerlappar U12 11:30-12:00 (utdelning klubbvis) 

Lagledarmöte U12 11:45 i målområdet 

Banbesiktning åk 1 damer och herrar U12 12:10-12:40 

Start åk 1 U12 herrar  12:45 

Start åk 1 U12 damer Omedelbart efter sista åkare U12 herrar 

Banbesiktning åk 2 damer och herrar U12 Omedelbart efter sista åkare U12 damer 

Start åk 2 U12 herrar Omedelbart efter besiktning 

Start åk 2 U12 damer Omedelbart efter sista åkare U12 herrar 

  

Prisutdelning U12 och U14 Ca 17.15 
 

 
Preliminärt tidsschema söndag 26 januari: 
 

Nummerlappar U12 07:30-08:00 (utdelning klubbvis) 

Lagledarmöte U12 07:45 i målområdet 

Banbesiktning åk 1 damer och herrar U12 08:00 – 08:30  

Start åk 1 U12 damer 08.35  

Start åk 1 U12 herrar Omedelbart efter sista åkare U12 damer 

Banbesiktning åk 2 damer och herrar U14 Omedelbart efter sista åkare i U12 herrar 

http://www.skipass.nu/


 

                     

 

 

Start åk 2 U12 damer Omedelbart efter besiktning 

Start åk 2 U12 herrar Omedelbart efter sista åkare i U12 damer 

  

Nummerlappar U14 11:30-12:00 (utdelning klubbvis) 

Lagledarmöte U14 11:45 i målområdet 

Banbesiktning åk 1 damer och herrar U14 12:10-12:40 

Start åk 1 U14 damer  12:45 

Start åk 1 U14 herrar Omedelbart efter sista åkare U12 damer 

Banbesiktning åk 2 damer och herrar U12 Omedelbart efter sista åkare U12 herrar 

Start åk 2 U14 damer Omedelbart efter besiktning 

Start åk 2 U14 herrar Omedelbart efter sista åkare U12 damer 

  

Prisutdelning U12 och U14 Ca 17.15 

OBS! Städning och iordningställande av backen före prisutdelning. Alla hjälps åt! 

 
Tävlingsledare:   Lördag 25 januari 

U12: Madeleine Gillberg, Täby Slalomklubb 
070-348 81 60, madeleine.gillberg@gmail.com 
U14: Annika Billberg, Täby Slalomklubb 
070-267 97 91, billbergannika@gmail.com 
 
Söndag 26 januari 
U12: Tom Rapaport, Mälaröarna Alpina 
070-732 80 09, tom.rapaport@stralfors.se 
U14: Jonas Måhlen, IFK Lidingö Slalomklubb 
073-312 91 18, jonas@mahlen.se 
 

 
Boende:  Det finns ett flertal hotell och vandrarhem med närhet till backen, 

såsom de större hotellkedjorna (Scandic, Elite, Clarion) samt 
vandrarhem. 

 
Publicering:  Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt 

deltagar-, start- och resultatlistor publiceras på respektive klubbs 
hemsida, samt Idrott Online 

 
Övrigt:  Sundsvalls Slalombacke har försäljning av grillade hamburgare och 

varmkorv, samt kaffe, fikabröd mm 
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En flytt av tävling till annan ort innebär större belastning för tävlingsorganisationen än 
normalt. Eftersom vi kommer ha både U12 och U14 i samma backe kommer vi ha många 

åkare på plats samtidigt. Vi kommer arbeta under ett tight tidsschema och göra vårt yttersta 
för att hålla tävlingen så effektiv som möjligt för att undvika långa väntetider. En förutsättning 
för att vi ska kunna genomföra tävlingarna på detta sätt är att medföljande vuxna är beredda 

att hjälpa till vid behov under helgen.  
 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagarens skyldighet 
att hålla sig informerad om eventuella programändringar på respektive klubbs hemsida. 

 
Allt deltagande sker på egen risk. 

 

Varmt välkommen till Sundsvall! 

 
 


