
 
 

 
 

Inbjudan till Saltis Cup 

Saltis Cup är vår egen hemmatävling och ett kul sätt att prova på tävlandet under lugnare former. 
Saltis Cup är öppen för alla barn födda 2013 och tidigare. 

Alla föräldrar med tävlande barn behövs som funktionärer! Som föräldrar har vi en viktig uppgift i 
att heja på alla barn, men också i att bistå/komma in i en tävlingsorganisation. Alla föräldrar 
ombedes också att parkera på toppen av backen och inte försöka klämma in sig på nedre 
parkeringen! Detta är av säkerhetsskäl. En ambulans måste kunna köra in och vända på vår nedre 
parkeringsplats. 

Saltis cup 1: Onsdag 26 Januari 2022 
Saltis cup 2: Onsdag 9 Februari 2022 
Saltis cup 3: Tisdag 22 Februari 2022 KM (Klubb Mästerskap) 
Saltis cup 4: Tisdag 22 Mars 2022 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tider Saltis Cup (gäller för deltävlingar 1, 2 och 4)   

Parallell slalombana U10/U12, Slalombana U14/U16 

D/H 9-10 (U10) 
17.00-17.30 Nummerlappsutdelning/Bansättning 
17.30-17.45 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
17.45 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
18.00 Första start 
 
D/H 11-12 (U12) 
17.30-18.00 Nummerlappsutdelning 
18.30-18.50 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
18.50 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
18.50 Första start 
 
D/H 13-14 (U14) 
19.00-19.30 Nummerlappsutdelning 
19.20-19.40 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
19.40 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
19.40 Första start 
 
D/H 15-16 (U16) och D/H 17- 
19.30-20.00 Nummerlappsutdelning 
20.10-20.30 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
20.30 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
20.30 Första start 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tider Saltis Cup deltävling 3 – Klubbmästerskap 
 
SL för alla 
 
D/H 9-10 (U10) 
16.45-17.15 Nummerlappsutdelning/Bansättning 
17.15-17.30 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
17.30 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
17.45 Första start 
 
D/H 11-12 (U12) 
18.15-18.45 Nummerlappsutdelning 
18.45-19.00 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
19.00 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
19.15 Första start 
 
D/H 13-14 (U14) 
19.15-19.45 Nummerlappsutdelning 
19.45-20.00 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
20.00 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
20.15 Första start 
 
D/H 15-16 (U16) och D/H 17- 
20.00-20.30 Nummerlappsutdelning 
20.30-20.45 Banbesiktning/Funktionärsmöte (målomr) 
20.45 Funktionärer på plats (starter, portdomare etc) 
21.00 Första start 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Regler Saltis Cup deltävlingar 1, 2 och 4 
U10 och U12 genomför två åk på tid i Parallell slalombana. Banan sätts inte om mellan 
åldersgrupperna, ev parallellförflyttning vid behov. U14 och U16 två åk på tid i slalombana. Flickor 
startar först och därefter pojkar. Åk 2 genomförs med omvänd startordning. Endast ett par skidor 
per åkare är tillåtet. 
 
Regler Saltis Cup deltävling 3 Klubbmästerskap 
Två åk genomförs i slalombana, utan paus mellan åken. Banan sätts inte om, ev. parallellförflyttas 
någon enstaka port. Flickor startar först och därefter pojkar. Åk 2 genomförs med omvänd 
startordning. Endast ett par skidor per åkare är tillåtet. 
 
Resultat Saltis Cup 
Om färre eller lika med 4 deltävlingar (varje åk är en deltävling) genomförs, stryks det sämsta 
resultatet. Om fler än 4 deltävlingar genomförs stryks de två sämsta resultaten. Observera! 
Resultatlistor med namn på deltagare kommer att publiceras på vår hemsida under fliken Tävling. 
Anmälan räknas som godkännande för publicering av namnuppgift. 
 
Anmälan Saltis Cup 
Anmälan görs i förväg till sin grupps lagledare senast tre dagar innan tävling. Anmälningsavgiften 
är 50 kr. Denna betalas med Swish när man hämtar ut sin nummerlapp. Inga efteranmälningar på 
plats.  


