
    

Inbjudan Bauhaus Cup 
Skellefteå Skidklubb har på uppdrag av Svenska Skidförbundet nöjet att arrangera Bauhaus Cup i 

längdskidåkning 14–16 januari 2022. Cupen består av nio deltävlingar varav sju deltävlingar räknas 

i den totala cupen. Klasser: D 17 – 18, D19 – 20, H17 – 18, H 19 – 20 

Arrangör och tävlingsplats 
Arrangör Skellefteå Skidklubb, Skidstadion, Mossgatan 31, 931 70 Skellefteå 

Tävlingsprogram 

Datum Start  Klass Distans Startformat Teknik 

14 januari    9:00 Damer D17-18, D19-20 10 km  Individuell Klassisk teknik 

                    12:00 Herrar H17-18,H19-20 10 km Individuell Klassisk teknik 

15 januari 9:00 Herrar H17-18, H19-20 Sprint  Fri teknik 

 9:00 Damer D17-18,D19-20 Sprint  Fri teknik 

16 januari       

JVM-test 9:30 Damer D17-20 15 km Masstart Fri teknik 

JVM test 11:00 Herrar H17-20 30 km Masstart Fri teknik 

JVM test 

Ingår ej i BAUHAUS cup, tävlingen håller FIS-status 

Anmälning och lottning 

Anmälan sker via SSF TA tävlingskalender på Idrott online.  

Ej tillåtet att starta utan aktiv FIS-kod och personlig transponder (åkare som inte äger en 
transponder kan hyra på plats). 
 
Anmälan är öppen fram till tisdag 11/1-22  Anmälningsavgift är 300 kr/person i respektive deltävling.  
Anmälningsavgiften betalas in i samband med anmälan till Skellefteå Skidklubbs bankgiro 204-1176 

ange betalande klubb vid betalning. Åkare är anmäld till tävlingen först när anmälningsavgiften är 

betald. 

Efteranmälan kostar 450 kr/person i respektive deltävling och kan göras fram till lagledarmötet för 
respektive tävling. 

Vallabodar 

Vi är tyvärr fullbokade gällande vallabodar. Plats för tält/vallavagn med ström på 

campingen/skidstadion finns fortfarande tillgängligt Kostnad 500kr/dygn. För mer info och bokning 

se: www.skellefteaskidklubb.se/bauhaus-cup/ 

Banor och spår 

Banor, spårprofiler, stadionkartor och relaterad information kommer att finnas tillgängliga på 

hemsidan www.skellefteaskidklubb.se/bauhaus-cup/ 

Officiell träning på tävlingsbanorna delges i tävlings-PM.  

http://www.skellefteaskidklubb.se/bauhaus-cup/
http://www.skellefteaskidklubb.se/bauhaus-cup/


    
Transpondrar/chip 

Alla åkare ska ha ett personligt chip. Åkare som glömt eller saknar chip kan hyra sådant i 

Tävlingsexpeditionen för 150kr/tävlingsdag. Ej återlämnad extra eller hyrd transponder/chip 

debiteras klubben med 1000 kr/enhet. 

Lagledarmöten 

Digitalt lagledarmöte på Microsoft Teams genomförs kl. 18 dagen före respektive tävling, länkar till 

mötet kommer på www.skellefteaskidklubb.se/bauhaus-cup/ 

Nummerlappar 

Hämtas föreningsvis i tävlingsexpeditionen och kvitteras med namn, telefonnummer och mejladress 
av den som hämtar ut västarna. INGA NUMMERVÄSTAR lämnas ut av arrangörerna förrän 
anmälningsavgiften är till fullo betald. Nummervästar lämnas ut mot att kvitto på inbetalning 
uppvisas eller efter att betalning görs på plats. Ej återlämnad nummerväst/coachväst/lånechip 
debiteras åkare/klubb med 1000 kr 

Priser 

Topp tio damer och herrar erhåller sakpriser eller rikstäckande presentkort på samtliga deltävlingar. 

Prisutdelning sker på skidstadion, tid för utdelning av priser anges i tävlings-PM. 

Boende 

Saknar du boende, kontakta Visit Skellefteåwww.visitskelleftea.se 

Startlistor och Resultat  

All publicering av start- och resultatlistor under säsongen kommer vara digital och ske via FIS Live, 

SSF Live, FIS webb och SSF TA. 

Tävlingsregler 

FIS tävlingsregler gäller med SSF tillägg för Svenska Mästerskap. Tävlande, funktionärer och åskådare 

deltar på egen risk. 

Covid 19 

Under rådande omständigheter kan förändringar ske snabbt vad gäller cupens och tävlingarnas 

upplägg och genomförande. Det är viktigt att alla som ämnar delta/närvara på arrangemangen 

håller sig informerad via Folkhälsomyndigheten och respektive lokal arrangörs kanaler. 

 

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, 
men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade 
vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med 
trängsel. 

Det är viktigt att stanna hemma när du är sjuka och var uppmärksam på symtom. Håll alltid god 
hygien och håll avstånd.  

Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, 
allmänna råd och rekommendationer. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/fritidsaktiviteter-for-barn-och-unga/ 

http://www.skellefteaskidklubb.se/bauhaus-cup/
http://www.visitskelleftea.se/
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Huvudfunktionärer 

Tävlingsledare  Thomas Granlund 070-577 06 98 

Tävlingssekreterare Veronica Lundquist  

Banchef   Fredric Karlsson 

Stadionchef   Mathias Hedström 

Startchef   Rune Erngrund 

Sjukvård  Annelie Dahlberg 

Tidtagning  Magnus Nilsson 

TD   Mattias Berglund 070-3602836 

TDA  Gunilla Stenmark 

Speaker   Ilsbäcks-Jonas Andersson 

Kansli  070-350 20 63  kansli.ssk@telia.com  
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