
 

 

Protokoll Lagledarmöte nr 2 – Volkswagen Cup Scandi c 
Cup  

 

Dag och tid:  fredag den 9 mars 2018, kl. 18:00 

Plats:  Scandic Hotell Örnsköldsvik 

Närvarande:  Enligt närvarolista (bilaga) 

 

Tävlingsledare Gabriel Åberg  

 

Gabriel lägger fram förslaget att hålla lagledarmöte för både lördagens- och söndagens tävlingar. 

Ingen motsätter sig förslaget. 

 

Gabriel visar kartan över området. Organisationen ser likadan ut som tidigare och även juryn som är 

densamma under hela helgen. Lite viktiga tider och förändringar gås igenom. 

Lördag: Race Office öppettider 08.00-18.00 

Deadline kl. 17 för namnamälan till distriktsstafetten vilka åkare åker vilken sträcka. 

Uppdaterade starttider för jaktstarten i Scandic cup. 

Prisceremoni i Scandic Cup på lördag sker på stadion. 

Distriktsstafetten startar 10.00 på söndag 

Söndagens prisceremonier sker på stadion, bakom målområdet bredvid storbildsskärmen. 

 

Banchefen Emil Gyllroth  

Lördagens klassiska bana gås igenom. Det är Spårfritt i en lång utförsbacke som är kurvig och där 

kommer det att finns skylt ”kurvig utförsbacke”. Teknikzon vid ca 2,5 km skyltat med ”teknikzon 

börjar” och ”teknikzon slutar”. Teknikzonen kommer att filmas. Vid tv-kameror vill vi ha coach och 

åkarfritt förutom tävlande., annars fri coachning utefter spåret. Mellantider vid 0,8 km och 4,2 km. 

Spårsläppen markerade med 4-6 granruskor i bredd. Riktiningsförändringar tillåtna vid spårsläpp. 

Banan stängs 10 minuter före första start.  



En lagledare påpekade att avskärminingsnät i ”vallabacken” vore bra för att öka säkerheten 

 

Stadion 

Observera att varvningsspåret startar tidigare än vad barnkartorna visar. Där varvning och målgång 

delas är det väl markerat med granruskor, om man missar kan man vika över inom denna zon, efter 

granruskorna kommer markeringen övergå till V-boards och dessa får ej åkas emellan. Informera 

åkarna om detta.  

Emil Gyllroth går igenom söndagens bana  

Söndagens bana är Identisk med fredagens prologbana. 

På distriktsstafetterna sker starten åt andra hållet, uppför backen där det glidtestats. Väl uppskyltat 

med pilar så man inte kan åka in på den klassiska banan.  

Jaktstart Volkswagen cup,  

växlingszon efter kurva, den åkare som växlar har kommit ner i fart. 

Glidtest under söndagen 

från 9.50 till 10.47, är backen där glidtester skett stängd.  

Det kommer att finnas tydlig märkning där man kan gå upp till uppvärmningsspåret 

Nummerlappar från 08.00 i race office gäller både lördag och söndag,  

1:a Röd, 2:a grön, 3:e gul Ben nummerlapp för sträcka 3. Vänster ben 

Distans baseras startordningen på fredagens resultat 

Jaktstart Scandic Cup lördag, vågstart efter 2:30 i alla klasser 

Titta på startlistan för söndagens vågstart 

Banpreparering 

Tanken är att preparera spåren 06.00 imorgon bitti, spåren är stängda mellan 06.00-08.00 

Banan stängs 10 minuter före första start 

Prisutdelning 

För Volkswagen cup, 15 första får priser, prisutdelning sker i curlinghallen på Lördag 

För Scandic Cup sker prisutdelning på stadion efter tävlingarnas slut 

Prisutdelning för Distriktsstafetten sker på Stadion 11.40 

Prisutdelningarna VW cup på söndag, sker på stadion 

 

TD Erik Björelind 

Gratulerar alla som vunnit idag och konstaterar att det fungerat bra på dagens tävlingar. En sanktion 

har utdelats till en ledare som åkt i tävlingsspåren. 

Urspårregeln gäller trots dubbla spår under Lördagen, i teknikzoner är bara diagonalåkning och 

saxning utan glid tillåten. I markerade kurvor utan spår är riktningsförändringsteknik tillåten. 

Se till att åkarna är i tid i stafetten och att de vet vilken korridor de startar från, det är åkarens ansvar 

att vara i rätt korridor och i rätt tid, startlistor finns vid insläppet av startfållan. 

I distriktsstafetten start kommer fem spår startspår att finnas, startordning lottas, växling sker genom 

kroppskontakt. 



stavmätningsstationen flyttas till målet och slumpvis kontroller sker både före start och vid målgång, 

man själv kontrollera sina stavar innan tävlingen. 

Lycka till lördag och söndag! 

Ludvig Remb tackar för en trevlig dag och informerar om att drönare kommer användas för 

filmningen om vädret tillåter. Han önskar alla Lycka till! 

 

 

 

 

 

 


