
USM KVAL GS 
Saltsjöbadens slalomklubb inbjuder 

till USM kval i Storslalom för U16 Region 4 
 
Program:   Den 7 februari i Storslalombacken i Björnrike D/H 15-16 
 
Regler:  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina 

tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. Tänk på att visa 
respekt för varandra på tävlingar samt övriga gäster i 
anläggningen. Friåkning enligt SLAO's regler. 
Åkare, föräldrar och ledare skall vara en god förebild för sporten! 

 
Anmälan:   Via IdrottOnline, senast 3 februari, 2021 
 
Efteranmälningar: Sker senast 30 min innan lagledarmötet. För efteranmälan 

debiteras 75 kr extra och betalas med Swish 
 
Avgift:   250 kr/deltagare, faktureras klubbvis i efterskott enligt policybeslut 
 
Priser:   Pokal för de 10 först placerade damerna och herrarna 

Inga utlottningspriser 
 
Tävlingsbacke:  Storslalombacken i Björnrike 
 
Nummerlappar:  Hämtas för både dam och herr i Björnidet kl 07.30 - 08.00 
 
Lagledarmöte:  Digitalt lördag 6 februari kl 20.00 för både dam och herr. En 

lagledare per klubb. Länk mailas ut. 
 
Besiktning:   Jury besiktning: 08.00, 10.15, 13.00, 15.15 
 

Damer åk 1: 08:15-08:45 
Damer åk 2: 10:30-11.00 

 
Herrar åk 1: 12.45-13:15 (vår förhoppning är att kunna starta 
tidigare) 
Herrar åk 2: 15:00-15.30 

 
Start:  
Damer åk 1: 09:00 
Damer åk 2: 11.15 
Herrar åk 1: 13:30 (vår förhoppning är att kunna starta tidigare) 
Herrar åk 2: 15.45 

 
Officiell anslagstavla:  Utanför målhuset 
 
Online resultat:  http://live.skidor.com 
 
Prisutdelning:  Med anledning av Covid-19 pandemin hämtas pokaler enskilt av 

respektive barn. Pristagarna uppmärksammas också i högtalarna. 
 
Liftkort:   Giltigt Skistar liftkort krävs 



 
Tävlingsledare:  Håkan Nyman, hakan.nyman@icloud.com, +46 703 14 31 21 
Publicering:   Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt 

deltagar-, start- och resultatlistor publiceras på 
www.saltisslalom.se samt live.skidor.com 

 
 
Uppmaningar med anledning av Covid-19 pandemin 
 
• Åkare som inte känner sig frisk ska stanna hemma 
• Vi följer FHM rekommendationer håller avstånd för att undvika smitta 
• Vi följer tävlingsarrangörens uppsatta regler för att undvika smittrisk 
• Tävlingarna är publikfria 
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet 
att hålla sig informerad om eventuella programändringar. 
 
 

Allt deltagande sker på egen risk! 

 

Varmt välkomna till USM kval i Björnrike! 


