
 

 

 

PM: BAUHAUS Cup, FIS-tävlingar, 14-16 januari 2022 

Tävlingsplats  

Start och mål vid Skidstadion Skellefteå.  

Tävlingsexpeditionen 

Tävlingsexpeditionen kommer vara på skidstadion, all kontakt sker i fönstret på långsidan av huset. 

Tävlingsexpeditionen är öppen torsdag 16:00-18:00, fredag 7:00-15:00, lördag 7:00-14:00 och söndag 

7:00-13:00. Nummerlapparna går att hämta ut fredag 07:00-12:00, lördag 07:00- 12:00 och söndag 

07:00-12:00. Nummerlappar hämtas ut klubbvis. De som besöker tävlingssekretariatet ska bära 

munskydd.  

Om du har anmält dig och betalt sista veckan, ska du kunna visa upp kvitto på betalning vid 

uthämtningen av nr-lapp. Betalning är möjlig att göra på plats med swish eller kontant  

Ej återlämnad nummerlapp och/eller chip debiteras klubben med 1000:-/st.  

Lagledarmöte 
Digitalt på teams torsdag 13/1, fredag 14/1 och lördag 15/1 kl. 18.00 Länk på hemsidan 

https://www.skellefteaskidklubb.se/vara-tavlingar/tavlingar-bauhaus-cup-2022/  

Efteranmälan och strykningar  
Efteranmälan och strykningar av svenska deltagare kan ske via SSF TA Tävlingskalender från onsdag 

12 januari kl.18:00 fram till lagledarmötet kvällen före aktuell tävling.  

Eventuella strykningar skall senast meddelas i samband med lagledarmötet kvällen före aktuell 

tävling. Sena strykningar på grund av sjukdom på tävlingsdagen meddelas till tävlingssekretariatet.  

OBS! Åkare som stryks efter ordinarie anmälningsdatum 11 januari kommer att debiteras 

anmälningsavgift. Åkare som anmäls efter 11 januari kommer att debiteras efteranmälningsavgift 

vilken betalas mot faktura, se Inbjudan. 

Officiell träning:  
Distansbanor är öppna för officiell träning torsdag kl: 12:00-14:00.  

Sprintbanor är öppna för träning fredag kl: 16:30-18:00.  

Distansbanor är öppna för träning lördag kl: 16:00-17:30 

Officiell anslagstavla 

Information och banskisser anslås på hemsidan https://www.skellefteaskidklubb.se/vara-

tavlingar/tavlingar-bauhaus-cup-2022/  

Dusch, Omklädning 

Pga rådande pandemi erbjuds inga dusch- eller ombytesmöjligheter (Covid-19 restriktioner)  
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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 under fredagens klassiska 

tävlingar dessa är markerade med röda skyltar där de inleds och grön där de avslutas. De är 

uppmärkta under officiell träning på torsdag. 

Seedning 

Individuell start fredag: 

HD17-18 och HD19-20. SM-lottning. (distanslista 3) 25% av fältet seedas. Det seedade fältet delas in i 

två grupper, A (50 %) och B (50 %). Seedningen börjar alltid med en B-seedad åkare, därefter en A-

seedad osv. Det seedade fältet kompletteras med en C-grupp och en D-grupp. C-gruppen seedas 

enligt FIS-punkter omedelbart före den B - A seedade gruppen. D-gruppen innehåller alla åkare utan 

FIS-punkter och startordningen för dessa lottas. D-gruppen skall starta först i tävlingen. 

Startmellanrum 30 sek. 

Tidtagning 

Svenska och norska juniorer har sitt eget chip. Utländska åkare får låna chip. Om lånat chip tappas 

bort, debiteras deltagaren 1000 kr. Svenska och norska juniorer kan hyra chip för 150 kronor/dag. Vid 

målgång tar deltagaren själv av sig sin nummerlapp och lämnar den på anvisad plats i målområdet 

Startlista 

Startlistan presenteras torsdag/fredag/lördag efter lagledarmöte och lottning på 

https://www.skellefteaskidklubb.se/vara-tavlingar/tavlingar-bauhaus-cup-2022/ och ta.skidor.com  

Resultatlista 

Resultatlistor kommer endast att publiceras digitalt via FIS Live, SSF Live och på vår hemsida 

https://www.skellefteaskidklubb.se/vara-tavlingar/tavlingar-bauhaus-cup-2022/ 

Officiella resultat publiceras även på ta.skidor.com efter tävlingsdagens slut.  

Blomsterceremoni 
Efter respektive klass i anslutning till målområdet placering 1-3 ca 5 minuter efter målgång.  

Priser  

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

Prisutdelning sker på skidstadion ca 30 minuter efter sista målgång 

Vallabodar, uppställningsplats för vallatält och fordon  

Vallabodar och anvisning av plats för vallafordon och tält sker enligt karta som skickas ut. Medtag 

egna hänglås. Begränsat antal finns för utlåning.  

Kontaktperson vallabodar Eric Jonsson 073-826 25 28 

Parkering av personbilar får ej ske vid vallabodar. För parkering hänvisas till parkeringsplatser vid 
Skellefteå Kraft Arena. Endast en bil per förening får köra in och lossa, passerkort ska vara synligt i 
framrutan på bilen.  
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Tävlingsorganisation 
Tävlingsledare  Thomas Granlund 070-577 06 98 

Tävlingssekreterare Veronica Lundquist  

Banchef   Fredric Karlsson 

Stadionchef   Mathias Hedström 

Startchef   Rune Erngrund 

Sjukvård  Annelie Dahlberg/Ulla Ottosson 

Tidtagning  Magnus Nilsson 

TD   Mattias Berglund 070-3602836 

TDA  Gunilla Stenmark 

Speaker   Jonas Andersson 

Tidtagning  EliteTiming  

SSF-representant Ludvig Remb 

Medieansvarig Mikael Winterkvist 070-6751837  

Vallabodar  Eric Jonsson   073-8262528 

Kansli  070-350 20 63   

Tävlingsjury: TD Mattias Berglund, TDA Gunilla Stenmark, Thomas Granlund 

EXTRA INFORMATION PÅ GRUND AV COVID-19: 

På Svenska Skidförbundets hemsida finns information som uppdateras löpande angående idrott 

under coronapandemin. Vi rekommenderar alla att även ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna 

råd med anledning av covid-19. 

Alla deltagare, ledare, föräldrar och funktionärer har ett gemensamt ansvar att följa de eventuella 

allmänna rekommendationerna från FHM.  

• Stanna hemma vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymtom  

• Så långt det är möjligt vill vi att antalet medföljande på tävlingsområdet begränsas, att bara 

de som är nödvändiga för att upprätthålla service till de startande är på tävlingsområdet. 

• Vi uppmanar alla deltagare, aktiva, ledare och serviceteam att vara vaccinerade mot Covid-19 

• Vi uppmanar deltagare från andra länder att ta del av Polismyndighetens regler för inresa till 

Sverige 

• Munskydd ska bäras av ALLA (åkare, coacher, teståkare, vallare och funktionärer som 

befinner sig på arenan under tävlingsdagarna från och med torsdag kväll. Undantaget är 

åkare under själva test- och tävlingsmomentet. 

• Ur smittskyddssynpunkt är det olämpligt att åkare vistas i vallabodarna och vi 

rekommenderar att så inte sker. 

• Åkare kommer tävlingsklädda till arenan och lämnar arenan snarast efter prisutdelningen. 

Ingen servering inomhus erbjuds, försäljning av hamburgare, kaffe fika finns utomhus.  Bänkar med 

bord kommer att finnas uppställda utomhus. 

Ingen dryck serveras efter målgång. Ta med egen dryck. 

Ingen värmestuga. 



 

 

Vid symptom på Covid-19 
Region Västerbotten erbjuder PCR-test genom självtest. Testkit kan hämtas enligt nedan: 
Hämta provtagningskit: Måndag-fredag, klockan 8-12 och 13-16. 
Lämna provtagningskit: måndag-fredag, klockan 8-16. 

Plats: Skellefteå lasarett, byggnad 110, ovanför parkeringsplatsen, mellan akutmottagning och 

psykiatri. 

Tidsschema: 

Torsdag Officiell träning 12:00-14:00   

Fredag D17-20 Fredag H17-20 

D 17-18 9.00-10.20. H 17-18 12.00-13.20 

D 19-20 10.30-11.40 H 19-20 13.30-14.40 

Fredag Officiell träning 16:30-18:00  

Lördag D17-20 Lördag H17-20 

Prolog 9.00, Final D 17-18 12.30 Prolog 9.00, Final H 17-18 11.00 

Prolog 9.00, Final D 19-20 12.55 Prolog 9.00, Final H 19-20 11.25 

Lördag Officiell träning 16:00-17:30  

Söndag D 17-20 Söndag H17-20 

09.30-10.30 (Endast en damtävling) 11.00-12.15 (Endast en herrtävling) 
   

  

Varmt välkomna, Skellefteå Skidklubb 
 


