
 
TÄVLINGS-PM 

VOLKSWAGEN CUP 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. 
 
Av hänsyn till varandra och för att minska risken för smittspridning rekommenderar vi att alla som 
befinner sig på ackrediterat område använder sig av munskydd hela tiden. Detta gäller inte tävlande som 
har skidor under fötterna. 

 

ARRANGÖR  SK Bore Torsby 

TÄVLINGSPLATS Torsby skidtunnel och sportcenter 

TÄVLINGSPROGRAM 

Datum Klass Tävling  Teknik Stäcka Starttid 

23/1 Volkswagen cup 

 Herrar 21- sprint prolog klassisk stil 1,4 km 09.00 

 Damer 21- sprint prolog klassisk stil 1,4 km  

Herrar kvartsfinaler klassisk stil 1,4 km 11.15 

Damer kvartsfinaler klassisk stil 1,4 km  

   

24/1 Herrar 21-, intervallstart klassisk stil 15 km 10:00 

Damer 21-, intervallstart klassisk stil 10 km 12:00 

Banorna stängs för träning 5 minuter före start båda dagarna.  

 

TÄVLINGS-PM 

Detta PM innehåller all information för båda dagarna. Det kan komma att uppdateras och då läggs den 

uppdaterade filen ut på hemsidan www.skbore.se.   

 

BANOR OCH SPÅR 

Bankartor och banprofiler finns på hemsidan www.skbore.se.  

Information om var och hur uppvärmning, testning, drickalangning och stavlangning får ske lämnas på 

lagledarmötena fredag och lördag kl. 18.00. 

 

OFFICIELL TRÄNING 

Fredag 22/1 kl. 16.00-17.00 officiell träning sprintbana 

Lördag 23/1 kl. 14.00-16.00 officiell träning distansbana 

 

http://www.skbore.se/
http://www.skbore.se/


 

START 

För att komma till start ska åkarna följa anvisningarna på plats. Endast tävlande tillåts komma till startområdet. 

 

TÄVLINGSSEKRETARIAT 

Sekretariatsbyggnad, byggnad E på stadionskiss, intill starten.   

Öppettider: 

Torsdag 21 januari  kl. 14.00-18.00 för utlämning av nycklar till vallabodar m.m. 

Fredag 22 januari  kl. 10.00-18.00 

Lördag 23 januari  kl. 07.00-18.00 

Söndag 24 januari  kl. 07.00-16.00 

 

NUMMERLAPPAR 

Nummerlappar hämtas ut av en ledare per klubb på anvisad plats vid sekretariatet på morgonen respektive 

tävlingsdag. Ledaren ska bära ledarväst (se rubriken för ackrediteringar).  

Nummerlapp som inte återlämnas debiteras klubben med 500 kr.  

Till sprintheat ska även bennummerlapp användas, den klistras på anvisat ben.  

 

STRYKNINGAR 

Görs i första hand själva via SSF TA av lagledare innan/under respektive lagledarmöte. Annars via e-post till 

kansliet@skbore.se.  

 

CHIP 

Personliga chip används vid båda tävlingarna. Om deltagare glömt/tappat chip finns det att hyra för 150:-/dag.  

Utländska åkare hyr chip för 150:-/dag och använder samma chip samtliga tävlingsdagar.  

Foreign skiers rent their chip, come to secretary.  

 

LAGLEDARMÖTEN 

Lagledarmöten hålls digitalt via Teams kl. 18.00 på fredag och lördag.  

Här finner ni länk till fredagens lagledarmöte och lördagens lagledarmöte.  

 

START- OCH RESULTATLISTOR 

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

Live, FIS Webb och SSF TA samt på klubbens hemsida www.skbore.se.  

 

RANKINGLISTOR 

På tisdag före aktuell tävlingshelg presenteras rankinglistor på hemsidan www.skbore.se under rubriken 

startlistor. Därefter kommer dessa att uppdateras minst en gång per dag inför tävlingarna. Håll er uppdaterade 

om aktuell ranking.  

 

WILD CARDS 

Deltagare som tilldelas wild cards kommer att meddelas senast onsdag 20/1.  

 

mailto:kansliet@skbore.se
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlhOWI3MWMtYzM2Ny00M2E1LWE2ODgtMDhhOTk5YjczMTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c7f2bfb-2ef0-4462-8e40-961d2ddd6b51%22%2c%22Oid%22%3a%22b334be23-c7e0-4e95-b332-90359c6ec875%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQwMGNlNzEtNWMxZC00ZTQxLWI1ZGItYmY3Y2ZhMGE1OGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c7f2bfb-2ef0-4462-8e40-961d2ddd6b51%22%2c%22Oid%22%3a%22b334be23-c7e0-4e95-b332-90359c6ec875%22%7d
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VALLBODAR OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER FÖR VALLABUSSAR OCH -TÄLT 

Nycklar till vallabodar hämtas i sekretariatet mot kontant depositionsavgift, se sekretariatets öppettider ovan. 

Klubbar som kommer med vallabussar eller ska ställa upp vallatält ska kontakta Håkan Glad 070-309 05 13 för 

anvisad plats.  

Återlämning av vallabodsnyckel ska ske till Håkan Glad efter avsyning av boden.  

Klubbar som inte återlämnar vallabodsnycklar faktureras 1000 kr i efterhand.  

 

ÖVERLÄMNINGZONER – SKIDOR FRÅN VALLARE 

Eftersom inga tävlingsåkare får vistas i vallabyn så kommer det att finnas överlämningszoner av skidor från 

teståkare/vallare till åkare. Tänk på att hålla avstånd i överlämningszonerna. Mer information om detta ges på 

lagledarmötet.  

 

ACKREDITERINGAR 

Tidschema för respektive tävlingsdag presenteras på lagledarmötet dagen innan.  

Tillgång till olika områden på tävlingsarenan regleras med ackrediteringar. Detta tillämpas under fredagen och 

under tävlingsdagarna. Funktionärer kontrollerar ingångar till avskilda områden för att säkerställa att ingen 

obehörig kommer in. Endast de med rätt ackreditering kan vistas inom en specifik del av tävlingsområdet och 

detta gäller alla som befinner sig på tävlingsområdet. Om någon befinner sig i ett område utan rätt 

ackreditering kommer denne att avvisas och det kan bli konsekvenser i form av indragen ackreditering. 

Ackrediteringarna ska alltid bäras. 

Åkare 

Tillgång till tävlingsområdet på tävlingsdag ges genom att man bär tävlingsdagens nummerväst. Det vill säga 

från morgon när ni vill gå in på området och till målgång. Efter målgång ska denna väst lämnas på markerad 

plats och åkaren ska lämna området. Nummervästar hämtas ut klubbvis av ledare varje tävlingsdag.  

Observera att inte återlämnade nummervästar debiteras med 500 kr. 

Ledare och teståkare 

Klubbar kommer att tilldelas två västar till ledare och en till teståkare. Västar hämtas av en ledare per klubb i 

sekretariatet.  

Teståkare får vara på testområdet och tävlingsbanan under öppettider. När tävlingsbanan är stängd för tävling 

får teståkare inte stå på banan.  

Ledarvästarna ger access till att stå efter banan under lördagens och söndagens tävlingar. Tänk på att inte stå 

för nära andra ledare! 

Vallabyn 

Klubbar som bokat vallabod eller uppställningsplats för vallabuss eller -tält kommer att få 3 ackrediteringar till 

vallabyn, detta oavsett vilken typ av bokat utrymme.  

Tänk på att följa de regler om maxantal personer som samtidigt får vistas inne i en vallabod som är anslagna på 

boddörren.  

Observera att reglerna gäller även utanför tävlingstid. Det kommer att göras stickkontroller och vid 

överträdelser dras ackrediteringar in.  

 

DRICKALANGNING, STAVLANGNING OCH COACHING EFTER TÄVLINGSBANAN 

All dricka- och stavlangning får ges av respektive klubbs lagledare som har synlig ledarväst.  

Endast två lagledare från varje klubb får vistas vid tävlingsbanan.  

Kom ihåg att inte stå i klunga utan sprid ut er efter banan.  

 

ÖVERDRAGSKLÄDER 

Överdragskläder lämnas på anvisad plats i anslutning till startområdet och hämtas efter målgång.  



 

PRISUTDELNING 

Lördag: utomhus direkt efter målgång. 

Söndag: utomhus direkt efter målgång.  

SJUKVÅRD 

Sjuksköterska finns på plats.  

 

TOALETTER 

Mobila toaletter kommer att finnas i anslutning till tävlingsområdet.  

 

OMKLÄDNINGSRUM 

Inga omklädningsrum kan erbjudas i anslutning till tävlingsområdet. Vi hänvisar till omklädning på ert boende. 

 

PARKERING 

Parkering sker enligt anvisning från parkeringsvakt.  

 

FÖRSÄLJNING/SERVERING 

Ingen försäljning eller servering kommer att finnas i anslutning till tävlingsområdet.  

 

TÄVLINGSREGLER 

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.  

Tävlande, ledare och funktionärer medverkar på egen risk. Personligt ansvar för att förhålla sig till regler, 

riktlinjer och rekommendationer gäller.  

 

KONTAKTPERSONER 

Tävlingsledare: Anna Bakken Andersson 070-604 10 91 

Ass tävlingsledare: Fredrik Värmsjö 073-069 67 83 

Ansvarig vallabyn: Håkan Glad 070-309 05 13 

Sv. Skidförbundet: Ludvig Remb 070-372 21 32 

JURY 

TD: Pär Dudal 073-270 63 06  

Ass TD: Linda Andersson 070-602 84 86 

Tävlingsledare: Anna Bakken Andersson 070-604 10 91 

Ass tävlingsledare: Fredrik Värmsjö 073-069 67 83 

ÖVRIGT 

Tävlingen är publikfri. 

Vi vädjar till alla deltagare att följa de regler och restriktioner som gäller. Alla måste ta personligt ansvar för att 

tävlingen ska kunna genomföras på ett sätt som minskar risken för smittspridning.  

 



SK Bore Torsby hälsar alla aktiva, ledare och media varmt välkomna till Torsby! 
 


