
 

 

Protokoll Lagledarmöte nr 1 – Volkswagen Cup Scandi c 
Cup  

 

Dag och tid: torsdag den 8 mars 2018, kl. 18:00 

Plats:  Scandic Hotell Örnsköldsvik 

Närvarande:  Enligt närvarolista (bilaga) 

 

 

Presentation 

Håkan Wickberg ordförande i Hägglunds Ski Team hälsar alla välkomna till finalerna i Örnsköldsvik. 

Efter detta presenterades tävingsorganisationen. 

tävlingsledare: Gabriel Åberg 

stadionchef: Robert Johansson 

banchef: Emil Gyllroth  

TD: Erik Björelind  

Ass TD: Gudrun Ekblom  

SSF: Ludvig Remb 

huvudspeaker: Sofia Domeij 

Race office: Jörgen Sondell 

Tävlingssekreterare: Petra Åberg 

 

 

Overview Örnsköldsvik 

Översiktsbild av Skyttis visas och viktiga delar gås igenom. I bakkant av arenaområdet finns en pistad 

yta där det är tillåtet att ställa upp vallatält. Resten av stadionområdet hålls fritt från vallautrustning. 

I servicebyggnaden finns: tävlingsexpedition, cafeteria, toaletter, dopingkontroll, jury, sjukvård och 

omklädningsrum 

 

Vallabyn: Entrén till vallabyn sker dess södra kant. 



 

I curlinghallen finns matservering för de som förbokat och prisutdelning/prisceremoni fredag för 

båda tävlingar och lördag för VW-cup 

Programmet är nyligen uppdaterat, minutjusteringar är gjorda pga. många anmälningar. 

Scandic Cups klasser 17/18 19/20 är uppdelade. 

 

Viktiga tider: Race Office är öppet från 8.00 på  lördag och är öppet hela dagen, 16.30-17.30 är det 

officiell träning, lagledarmöte 18:00 även imorgon lördag och första tävling startar 11.00. 

 

Emil Gyllroth, banchef beskriver banan 

Lördagens bana är en 3,3km runda för samtliga klasser.  Start och utgång ur stadion kommer att vara 

lika under alla dagar utom distriktsstafetten 

 

Mellantid tas för VW-cup vid kamerapositionen vid 800 meter. 

 

Robert Johansson stadionchef beskriver stadionområdet 

Individuell start sker till höger i startfållan. Viktig gällande stadion är att enda vägen in till stadion är 

runt bildskärmen, vänligen respektera pga fiberkablar och annan utrustning.  

 

Vallatält uppställes enligt skyltning för att det ska fungera så smidigt som möjligt och man kan ha 

kvar tälten hela helgen. 

Stadion ligger på en friidrottsarena och därför är det viktigt att tältankare inte går ner till botten och 

förstör löparbanorna. 

10 minuter före dagens första start stänger alla banor och är stängda till sista målgång. 

Beslut är taget av Jurymötet så vänligen informera åkarna om detta. 

Uppvärmningsspåret är ett vändspår ca 1 kilometer enkel väg med breda spår. Det startar där man 

går in till stadion och kommer att prepareras nu ikväll samtidigt som tävlingsbanorna för att ha 

likvärdigt underlag. Det är inte avdelat, men skylt och enklare avspärrning kommer att finnas vid 

vändning. Högerregeln gäller. 

 

Det är tillåtet att gå ner under viadukten som åkare 

Uppvärmning utan skidor kan ske mellan start mål och vallatält.  

Numerlappsuthämtning sker från 8.00 i raceoffice; om ni betalat sent se till att ta med kvitto. 

 

Vid uthämtning av nummerlappar ska varje klubb lämna namn och telefonnummer till en 

kontaktperson så att juryn kan få tag i respektive klubb.  

 

FIS-lista 7 för distans gäller för lottningen. 

Tävlingsbanorna kommer att prepareras kvällen före tävling. Vid snöfall under natten sker 

ompreparering så nära start som möjligt. 

Föråkare kommer att finnas 

Coachning, drickalangning skall ske utanför stadion. 



SMHI prognos: snöfall både fredag och lördag utlovas. Det ser ut att bli kallt hela helgen. 

 

Prisceremonier sker i curlinghallen ca 15 minuter efter herrarnas målgång i respektive cup. De 15 

första åkarna får pris i respektive klass. 

 

Erik Björelind TD informerar 

Urspårregeln gäller även i fristil, man ska gå åt sidan om man blir upphunnen,  

Ingen skidåkning i fel åkriktning pga. olycksrisken. Detta gäller både träning och tävling. 

Under lördagens klassiska tävling kommer en stavmätningsstation att finnas på stadion där man kan 

kontrollmäta sina stavar. Slumpvisa kontroller kommer att ske både före och efter tävling. 

Kom ihåg att ta med det personliga chipet. 

I cuperna får man bara starta om man fullföljt alla cupens tävlingar. 

 

TD Erik Brörelind önskade alla lycka till. 

 

SSFs representant Ludvig Remb informerar 

Mats Selander VD i Bruksvallarna hälsar alla välkomna till fjälltoppshelgen. I år finns en teamsprint så 

ta chansen att odla klubbandan. 

Man jobbar för att streama SM-avslutningen. 

 

Påminner om SM-touren som ökat i prisbudget. 

Tävlingsansökningar inför nästa säsong pågår till sista april. 

SM i rullskidor 6-7 juli i Helsingborg, direktsänt i SVT.  

 

Informationsmaterial från SSF kommer att finnas i cafeterian 

En fråga till SSF togs upp under mötet angående vallabodar då priserna börjar skena iväg. 

Reglemente finns för världscup men inte för dessa tävlingar. Ludvig Remb svarar att SSF känner till 

problematiken och att frågan kommer att tas upp vid nästa elitklubbsmöte. 

 

Tävling kommittén informerar 

Teknikzon finns under lördagens klassiska tävlingar där diagonal teknik eller saxning utan glidning är 

tillåten. Kontrollanter kommer att finnas. Mer info kring teknikzonen sker under lördagens 

lagledarmöte. Teknikzonerna är uppmärkta även under den officiella träningen. 

Namnanmälan för distriktsstafetten måste vara gjord före 17.00 på lördag.  

 

Tävlingsledningen önskar alla lycka till under helgens tävlingar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


