
 
                      

 

 

General Information 

 
Saltsjöbadens SLK & Täby SLK 

har nöjet att bjuda in till LVC-kval i GS för  
D/H 13-14 den 5-6 februari 2022 i Nolbybacken, Sundsvall 

Värdegrunder 

Visa respekt för varandra på tävlingar samt övriga gäster i anläggningen 
Åkare, föräldrar och ledare skall vara en god förebild för sporten. 

 
Program:  lördagen den 5 februari och söndagen den 6 februari 2022,  
  GS damer och herrar födda 2008 - 2009.   
 
Regler:  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina 
   tävlingsregler, samt tillägg till tävlingsreglerna. 
 
Anmälan:   Via IdrottOnline, senast onsdag, 2 februari 2021. Efteranmälan fram 

till 30 min före lagledarmötet, 75 kr extra avgift. 
 
Anmälningsavgift:  150 kr per åkare i ordinarie startavgift samt 100 kr per åkare i extra 

avgift pga av extra kostnader i samband med flytt av tävling, totalt 
250 kr per åkare. Faktureras i efterskott klubbvis. 

 
Tävlingsbacke:   Nolbybacken, Kvissleby, 20 min från Sundsvall www.nolbybacken.nu 
 
Liftkort:   Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i liftkassan. 

Kostnad 230 SEK/åkare och dag. 
  
Preliminärt tidsschema: 
 

Nummerlappar  08:30-09:00 (utdelning klubbvis) 
Lagledarmöte 09:00 i målområdet 
Besiktning 09:15 – 09.35 
Prel start åk 1 damer 10:00  
Prel start åk 1 herrar 11:00 
Besiktning åk 2 13:00 – 13.30 
Prel start åk 2 damer 14:00 
Prel start åk 2 herrar 15:00 



 
                      

 

 

General Information 

 
Tävlingsledare:  Lördag 5 februari 

Christian Rudberg, Täby Slalomklubb 
072-8891827, christian.rudberg@hm.com 
Söndag 6 februari 
Håkan Nyman, Saltsjöbadens Slalomklubb 
070-3143121, hakan.nyman@nvbs.se 

 
Boende:  Det finns ett flertal hotell och vandrarhem med närhet till backen, 

såsom de större hotellkedjorna (Scandic, Elite, Clarion) samt 
vandrarhem. 

 
Publicering:  Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt 

deltagar-, start- och resultatlistor publiceras på respektive klubbs 
hemsida, Facebook samt Idrott Online 

 
Övrigt:  Nolbybacken har försäljning av grillade hamburgare och varmkorv, 

samt kaffe, fikabröd mm 
 
 För att ge en positiv och lugnare miljö för tävlande ska inga 

föräldrar vara i tävlingsarenan, dvs. på start samt delta i 
besiktningen. Respektive klubb ansvarar för att skapa en positiv och 
lugn miljö för tävlande och att förståelse finns för detta inom den 
egna klubben och att det efterlevs. Föräldrar är välkomna till av 
arrangörsklubben speciellt anvisade platser i anslutning till 
målområdet. 

 
Covid-19 Med anledning av Covid-19 gäller följande restriktioner för 

arrangemanget i enlighet med beslut av Stockholms alpina 
tävlingskommitté: 
- Vi följer FHMs och RFs råd under corona pandemin 
- Vi följer FHMs och RFs reseråd gällande tex samåkning 
- Vi stannar hemma vid minsta symptom 
 

En flytt av tävling till annan ort innebär större belastning för tävlingsorganisationen än 
normalt, varför vi kan behöva be medföljande vuxna att hjälpa till med plogning och hasning. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagarens skyldighet 

att hålla sig informerad om eventuella programändringar på respektive klubbs hemsida. 
 

Allt deltagande sker på egen risk. 



 
                      

 

 

General Information 

 

Varmt välkommen till GS-tävlingar i Nolbybacken! 

 


