
 

Åre Cupen 2023 

Alpin serietävling för ungdom  
i Åre Kommun samt Almåsa AK. 

 
1. Antal tävlingar. 

Totalt 4 tävlingar (7 åk) skall köras, 3 storslalom-,1 super G-tävlingar.  
 

2. Regler. 
Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler samt gällande 
tilläggsregler med undantag för nedanstående bestämmelser i händelse av att de inte överensstämmer 
med SSF regler. 
 

3. Utrustning. 
Hjälm är obligatorisk för alla deltagare. Fartdräkt får EJ användas i U 8- och U 10-klasserna. 
 

4. Köldgräns. 
Köldgräns är -15° C (vid temperatur mellan -15° C och -20° C kan man köra med överdragskläder 
på). Temperaturen skall utgöra ett genomsnitt mellan start och mål. 
Information om en tävling blir av skall gå att få av kontaktman kl 08.00 tävlingsdagen.  
 

5. Åldersgränser – Klassindelning 

 U 16  15-16 år  födda 2007-2008 

U 14   13-14 år  födda 2009-2010 

U 12   11-12 år  födda 2011-2012 

U 10   9-10 år  födda 2013-2014 

U 8   8 år och yngre födda 2015 eller senare 

 

6. Startordning. 
Arrangerande klubb bestämmer startordning för de olika klasserna, inom varje klass  
sker fri lottning för startordningen till åk 1 och med omvänd startordning för åk 2. 
 

7. Tidsprogram  
Detaljerat tidsprogram skall publiceras senast dagen innan tävling där besiktnings- och starttider för 
alla klasser framgår samt när, var och hur prisutdelning ska ske. Rekommenderas att köra tävlingen i 
block där man kör åk 1 och åk 2 och har prisutdelning för respektive block. Block 1 U 12-U 16, 
block 2 U 10 och block 3 U 8.  Arrangören avgör om det ska vara besiktning för U 10 eller ett 
genomåk i banan istället. 
 

 
 

   
 

 



8. Poängberäkning. 
Enligt SSF Poängtabell, se bilaga 1.Vid lika placering på ett åk räknas den högre poängen för båda. 
Poängen räknas på varje åk så att alla som startat i åk 1 får starta i åk 2 oavsett resultat i åk 1.För 
poängsammanställningen får de 5 bästa resultaten räknas. Alla som fullföljt minst ett åk är med i 
totalsammanställningen och får pris efter finalen. Vid lika totalpoäng i slutsammanställningen räknas 
högsta enskilda poäng tills åkarna skiljs åt. Vid ett eller flera inställda åk räknas 
poängsammanställningen om så att man ligger så nära originalplanen som möjligt procentuellt. 
 

9. U 8- klassen. 
U 8-klassen tävlar i egen bana om det är möjligt. Arrangören avgör om de åker 1 eller 2 åk. Andra 
åket körs så snart som möjligt. För U 8-klassen gäller att inga resultatlistor eller tidtagning får 
förekomma. Inga diskvalificeringar får förekomma i U 8-klassen. Ingen besiktning eller genomåk för 
U 8 behövs. 
 

10. Anmälningsavgift. 
Anmälningsavgift är 75 kr per deltagare och tävling som skall täcka ”saft och bullar” och medaljer 
till de tävlande. För deltagande i Åre Cup-finalen är anmälningsavgiften 100 kr per deltagare. Alla 
anmälningsavgifter regleras efteråt av deltagande klubbar. 
 

11. Anmälan. 
Anmälan skall göras via IdrottOnline till arrangerande klubb senast 2* dagar före tävlingsdagen. 
Strykningar skall vara arrangören tillhanda senast 30 minuter före start. Någon återbetalning av 
anmälningsavgifterna vid strykningar sker ej.  
*dvs torsdag kl 23.59 vid lördagstävlingar. 
 

12. Lagledarmöte. 
Tid för lagledarmöten ska anges i inbjudan och ska hållas senast 15 minuter före besiktning, max 2 
ledare per klubb och lagledarmöte.  
 

13. Banbesiktning. 
Besiktning ska ske enligt SSF tävlingsregler om inte annat anges vid lagledarmötet. Tider för 
besiktning anges i tidsprogrammet. 
 

14. Tävlingsjury. 
Tävlingsledare, banchef och en representant från deltagande klubb (dock ej från arrangerande klubb) 
utgör tävlingsjury. 
 

15. Portdomarhjälp. 
Deltagande klubbar ska, om så behövs, hjälpa arrangerande klubb med portdomare. 
 
 

16. Priser. 
Vid varje tävling skall minst 3 priser i klasserna U 12-U 16 utlottas bland placeringarna 4 och bakåt. 
Medaljer till placering 1-3 skall delas ut i U 10- till U 16-klasserna (guld, silver, brons). I U 10-
klassen skall alla från placering 4- och bakåt få medalj. Även de som brutit något åk eller blivit 
diskvalificerade (Åre Cup medalj). I U 8-klassen skall alla deltagare få medaljer, även de som brutit 
något åk (Åre Cup medalj).  Prisutdelningen bör ske snarast efter tävlingen är genomförd (för U 8-
klassen helst när de är färdiga). Kontaktman för medaljer är: Åke Moänge, Åre Slalomklubb.  
 
 

17. Resultatservice. 
Arrangerande förening laddar upp resultatlistor efter varje tävling till SSF Tävlingskalender SSTA på 
IdrottOnline, poängsammanställning och regler publiceras på www.are-slk.se under Tävlingar. 
Klubbar som kan lägga upp resultaten på IdrottOnline rekommenderas att göra det. 



 
 

18. Information om Åre Cupen. 
Anette ser till att alla klubbar får information om årets tävlingar i god tid, även klubbar som inte 
arrangerar någon tävling. Sedan är det varje klubbs ansvar att se till att informationen når ut till alla 
berörda. Ändras klubbens kontaktperson eller adress skall detta genast meddelas till Anette. 
Arrangerande klubb skall skicka ut inbjudan till övriga klubbar senast 14 dagar innan tävling. 
Telefonnummer med kontaktperson 2ör väderinfo måste finnas med i inbjudan.  

 
19. Liftkort. 

Liftkort erfordras på alla tävlingar om inte annat framgår av inbjudan. Priser, åldersgränser och annat 
som rör liftkortshanteringen ska anges i inbjudan då det kan variera mycket mellan olika 
skidanläggningar. 
 

20. Tävlingsprogram:  

Datum Arrangör  Backe  Disciplin 

söndag 22/1 2023 Duveds IF  Hamrebacken Storslalom 

söndag 5/2 2023 Almåsa AK  Almåsa  Storslalom 

söndag 5/3 2023 Edsåsdalens SLK Edsåsdalen    Storslalom 

söndag 19/3 2023 Åre SLK  Hamrebacken Super G 

 

21. Kontaktpersoner/Deltagande klubbar. 
 
Almåsa AK: Helena Eriksson, Tel: ---  E-post helena.eriksson@bahnhof.se                       
Duveds IF: Dan Lang Tel: 070-3227262 E-post info@danlang.se  
Edsåsdalens SLK: Pether Lindblom Tel: 070-6002616 E-post: pether.lindblom@hotmail.com  
Hallens SK: Leif Svedin Tel: 070-2500010 E-post: leif.svedin@telia.com    
Hallens SK Kansli: Tel: 0640-30050 E-post: info@hallenssk.nu                              
Åre SLK: Charlotte Oldne Tel: 070-8761813 E-post: oldne.charlotte@gmail.com  
Åre SLK Kansli: Åre Slalomklubb Tel: 0647-53150 E-post: info@are-slk.se   
Åre Kommun: Anette Lundin Grip Tel: 0647-16214 E-post: anette.lundin-grip@are.se  
 

22. Coronaviruset och idrottsrörelsen 
Fr.o.m. 9/2 2022 finns inte längre några begränsningar. 
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen  
 
Åre  2022-10-05   
Vid pennan / Åke Moänge, Tel: 076 1062007, E-post: ake.moange@are-slk.se 
 
Ovanstående regler och tävlingsprogram har fastställts 5/10 2022 av arrangerande klubbar via dess 
kontaktpersoner. 


