
LAGLEDARMÖTE



Plats: Teknikbacken, Arboga

Tävlingsform: GS - Storslalom

Tävlingsklasser: Mix 0-8, U10, U12, U14, U16+
Klassen U16+ innefattar alla som är 15 år eller äldre.

Regler: Klass Mix 0-8 endast deltagartävling i två åk.
Övriga klasser avgörs två åk med sammanlagd tid. 
Svenska skidförbundet regler gäller.

Priser: Topp 10 i U10, topp 5 i U12 och U14, 
samt topp 3 i U16+. 
Alla får deltagarpris i klassen 0-8 år .

Startordning: U10, Mix 0-8, U12, U14, U16+

Utlottningspriser: Delas ut under lunchpausen. Priser från Dalskidan
i Sälen, ACDC Elektro, Netropolis, Karl-Hedin Arboga, Ahlsell mfl.
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Mix 0-8

Mix 0-8 startar nedanför starthuset. Mix 0-8 får ha ledare/förälder 
med sig i banan om de önskar de. 

U10 / U12 / U14 / U16 +

Dessa klasser startar i starthuset. 

Banan

Vi kommer dubbelstaka hela banan och 
även måla runt portarna.
Ca. 12-13 riktningsförändringar. 

Backens status?

Lite lös nysnö överst, under nysnön väldigt hård. Slätt och fint. 
-4 grader just nu och strålande sol utlovas imorgon. 



Nummerlappar
Får man när man betalar sitt tävlingsliftkort i cafeterian mellan 08.00-09.00.

Liftkort
120 :- gäller såväl åkare, ledare och föräldrar.  Liftkort köpes på plats, 
betalning via swish eller kontant.

Besiktning
På besiktning får ledare följa med. Endast en besiktning per deltagare. 
Mix 0-8 och U10 startar besiktning 09.00 och övriga klasser 09.05.

Protesttid
5 minuter efter att diskningslistan ropats ut av speaker efter åk 2.

Övrigt
Omvänd startordning mellan åk 1 och åk 2, gäller alla klasser.
Brutit eller diskad i åk 1, alla får starta åk 2.



Preliminärt tidsschema

Nummerlappar 08.00 09.00

Besiktning  (HD 0-8, U10) 09.00 09.25

Besiktning (U12, U14, U16+) 09.05 09.30

Åk 1 09.45 11.20

Åk 2 (HD 0-8) 11.20 11.50

Lunchpaus med utlottningspriser 11.50 12.30

Åk 2 (U10, U12, U14, U16+) 12.30 13.45

Prisutdelning FP Deltävling 5 13.55 14.15

Prisutdelning Totalt FP Cup 2023 14.15 14.40

Antal startande: 123 st
Mix 0-8: 27 st / U10: 37 st / U12: 30 st / U14: 22 st / U16+: 7 st



• Inga diskningslistor publiceras, alla diskningar läses upp av speaker.
Diskningstid: 5 minuter efter att diskningslistan har ropats ut efter åk 2.

• Resultatlistor publiceras endast digitalt på vår hemsida och i 
tävlingskalendern efter avslutad tävling.

• Pris till topp 10 i U10, topp 5 i U12 och U14 och topp 3 i U16+

• Prisutdelningar i målfållan efter avslutad tävling.

• Mix 0-8 får sitt deltagarpris när de lämnar tillbaka nummerlappen 
efter åk 2.

• Startlistor finns i tävlingskalendern och även på fpcup.se 

• Följ tävlingen live på http://live.skidor.com

• Se tävlingen live hemifrån på YouTube, länk:
https://youtu.be/wT7fXRsfvuo



Final

Efter prisutdelning för dagens deltävling startar prisutdelning för årets cup!
För att vara kvalificerad till finalpris krävs deltagande i minst 3 deltävlingar.
Mix 0-8 ingår inte i cupen.

Av fem deltävlingar så räknas de bästa tre i sammanställningen.
Vid lika poäng avgörs de genom placering på senaste deltävling som båda 
ställde upp på.

Man har deltagit även om man brutit en tävling.

Alla som uppfyller kravet på 3 deltävlingar kommer få finalpris!



Frågor?

Cafeterian är öppen under dagen, vi grillar även hamburgare.
(Denna presentation hittas på vår hemsida efter mötets slut.)

Välkomna till Arboga och Teknikbacken!


