
 
På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder SK Bore Torsby till 
Volkswagen Cup för seniorer 23-24 januari 2021 
 

Volkswagen Cup arrangeras i år utan publik och är inte en offentlig tillställning.  
Tänk på den rådande pandemin och skicka bara nödvändigt folk.  
Vi kommer tillämpa restriktioner på tillgängligheten till tävlingsarenan, vallabyn och angränsande områden. 
Vi vill betona vikten för deltagare att läsa nyheter och PM noga då förutsättningar kan ändras med kort 
varsel. 

 

https://www.volkswagencup.se 

TÄVLINGSPLATS:  Torsby skidtunnel och sportcenter, Torsby 

DISTANS/TEKNIK:  Exakta tider och övrig information kommer i ett PM några dagar innan 

tävlingarna.  

Lördag 23 januari sprint klassisk stil, D 21, H 21 

Söndag 24 januari individuell start klassisk stil, D 21 10 km, H 21 15 km. 

ANMÄLAN:  Alla åkare för svensk klubb anmäler sig via SSF TA, via IdrottOnline.  

Åkare från övriga skandinaviska länder ska anmälas av sitt nationella förbund 

enligt ICR.200.3 inom aktuell kvotering. Anmälan ska ske till 

kansliet@skbore.se . Kvitto på gjord betalning visas upp eller mejlas till 

kansliet@skbore.se före nummerlappen hämtas ut. Utlandsbetalning sker till 

IBAN SE176000 0000 0009 3371 1468 / BIC code/Swift HANDSESS 

  Startavgift 300:- per tävling och efteranmälan 450:- per tävling. Åkare är 

anmäld till tävlingen först när avgiften är betald enligt SSF:s regler. Betalning till 

bankgiro 546-7725eller swishnr 123 448 85 40. 

 Arrangören tillsammans med SSF har möjlighet att utdela fem (5) stycken 

wildcards i dam- respektive herrklass varje tävlingsdag till åkare med aktiv FIS-

kod. Kriterierna för att kunna ansöka om wildcard framgår på 

https://www.volkswagencup.se . Ansökan om wildcard skickas senast den 18 

januari till kansliet@skbore.se . Wildcards delas endast ut till senioråkare.  

Platser som inte utnyttjas av kvotgrupperna och wildcards tillfaller SSF:s åkare.  

Sista anmälningsdag till tävlingarna är måndag 18 januari 2021. Efteranmälan 

tillåts i mån av plats fram till lagledarmötet dagen före respektive tävlingsdag, 

därefter tillåts ingen efteranmälan. Efteranmälan görs via e-post till 

kansliet@skbore.se  

Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50 % av 

anmälningsavgiften.  

Det är inte tillåtet att starta utan FIS kod och chip/transponder. Vid 

borttappat/glömt chip finns det chip att hyra vid sekretariatet för 150 kr/dag. 
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Nummerlappar lämnas ut vid sekretariatet. En ledare från varje klubb hämtar 

nummerlapparna.  

TÄVLINGSREGLER:  SSF allmänna tävlingsregler gäller.  

Tävlingarna arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi genomför 

tävlingen enligt: 

https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2020 

/riktlinjerfortavlingochpublik/. Det kan komma nya riktlinjer från myndigheter 

och SSF och därför kan ny information komma med kort varsel. Det är 

deltagarnas ansvar att kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller kring 

tävlingen. För snabb informationsspridning kommer vi att använda SK Bores 

hemsida www.skbore.se. 

 ❏ Alla deltagare, ledare med flera och funktionärer har ett gemensamt ansvar 

att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 

❏ Vi uppmanar klubbar att minimera antalet medföljande på tävling. 

❏ Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning i anslutning till 

tävlingsområdet.   

❏ Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att 

erbjudas i anslutning till tävlingsområdet.  

❏ Det kommer att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan 

och tävlingsområdet. Tävlande, ledare med flera och funktionärer deltar 

respektive närvarar vid tävlingen på egen risk. Endast tävlande samt ledare 

med ackreditering kommer att ha tillgång till tävlingsbanorna från och med 

fredag 22 januari kl. 10.00, för mer info se kommande PM. 

PRISER:  Lördag: 10 st. priser/klass  

Söndag: 10 st. priser/klass.  

Prisutdelning sker utomhus efter målgång för varje klass. 

VALLABODAR:  Vallabodar och uppställningsplatser finns i nära anslutning till skidstadion och 

uthyres från kl. 14.00 torsdag 21 januari till söndag 24 januari. Vallabyn 

kommer att vara ett stängt område och där det kommer att råda restriktioner.  

Vallabodar och uppställningsplatser bokas via e-post till kansliet@skbore.se. 

Nyckel till vallabodar lämnas ut enligt överenskommelse mot en 

depositionsavgift på 200:- som betalas kontant (ej swish).  

I vallabyn får endast vallare med ackreditering vistas. I vallabodarna tillämpas 

principen en person per 10 m². 

Vallabod 12-15 m²: 3 000 kr/bod (max 1 person inne i vallaboden) 

Vallabod 21,8 m²: 3500kr /bod (max 2 personer inne i vallaboden) 

Uppställningsplats vallabuss upp till 10 m: 2 500 kr  

Uppställningsplats vallabuss över 10 m: 3 000 kr  

Uppställningsplats tält inklusive el 2000 kr  

ACKREDITERING  Ackreditering kommer att tillämpas under tävlingsdagarna. Endast de med 

ackreditering kan vistas inom en specifik del av tävlingsområdet och detta 

gäller alla. Om någon befinner sig i ett område utan korrekt ackreditering 

kommer denne att behöva lämna området omedelbart. Klubbar kommer att 

tilldelas 2 ledarvästar och 1 väst till teståkare. Klubbar som bokat 

vallabod/uppställningsplats kommer att tilldelas 3 stycken passerkort alt. 

annan ackreditering till vallabyn. Tänk på att hålla avstånd även i vallabodar, -
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bussar och -tält. Alla måste ta personligt ansvar för att hålla avstånd till 

varandra.  

LAGLEDARMÖTE  Lagledarmöte hålls digitalt via webbsändning i Teams varje dag kl. 18.00 

(fredag och lördag). Anmäl e-postadress för inbjudan till deltagare i 

lagledarmötet till kansliet@skbore.se  

SEKRETARIAT  Sekretariatet vid skidstadion kommer att vara öppet enligt följande:  

torsdag 21 januari för utlämning av nycklar till vallabodar och information 

kring uppställningsplatser enligt överenskommelse, 

fredag 22 januari kl. 10.00-18.00, 

lördag 23 januari kl. 07.00-18.00 och  

söndag 24 januari kl. 07.00-16.00. 

SERVERING/MAT  Mat serveras inte i anslutning till tävlingsområdet.  

För förslag om servering i närheten se mer i kommande PM. 

BOENDE  Frågor om boende hänvisas till: 

Valbergsängen sporthotell www.valbergsangen.se  0560-136 30 

Sahlströmsgården www.sahlstromsgarden.se  0560-100 26 

Torsby camping www.torsbycamping.se 0560-710 95 

För fler alternativ se www.visittorsby.se  

UPPLYSNINGAR  Tävlingsledare: Anna Bakken Andersson 070-6041091 anna.bakken@telia.com  

Kansliet: Öppettider mån-fre 13.00-16.00. Lovisa Modig 076-8207193 

kansliet@skbore.se  

Tekniska delegater (TD): Pär Dudal 073-2706306, par@dudal.se och Linda 

Andersson 070-6028486 linda.andersson2@ulricehamn.se  

Sv. Skidförbundet: Ludvig Remb 070-372 21 32 ludvig.remb@skidor.com 

 

HEMSIDA:  https://www.skbore.se  Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info. 

ÖVRIGT: På grund av rådande pandemi är det viktigt att alla regler och riktlinjer följs 

av alla deltagare, medföljande ledare och service. Överträdelser kommer att 

få konsekvenser, som till exempel indragen ackreditering m.m. Se mer i 

kommande PM.  

 Med anledning av pandemilagen (SFS 2021:4) kommer alla byggnader i 

anslutning till tävlingsplatsen att ha ett uträknat maxantal personer som får 

vistas i lokalen. Detta räknas ut enligt principen 1 person per 10 m². Det 

maximala antalet personer som får vistas i en lokal anslås på utsidan och måste 

respekteras.  

 

SK Bore Torsby hälsar alla aktiva och ledare med flera varmt välkomna till 
Torsby! 
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