
 

 
 

 

Program:   Lördag den 5:e februari, Mälarcupen Slalom (SL) D/H 11-12 

   - Herrar förmiddag 

   - Damer eftermiddag  
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Regler:   Tävlingen genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina   
   tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. 

Anmälan:   Via IdrottOnline, senast onsdag 2:a februari 2021. Efteranmälan före 
   lagledarmöte  

Anmälningsavgift:  150 SEK per åkare faktureras klubbvis. Efteranmälan mot 75 SEK  
   extra avgift via swish på plats. 

Tävlingsbacke:  Vinterstadion, Saltsjöbaden www.saltislalom.se 

Liftkort:   Avgift om 150:-per åkare. Varje klubb gör en (1) total-betalning för  
   samtliga åkare (och hanterar internt individuella betalningar gentemot 
   åkare/föräldrar). Detta sker i samband med nummerlappsutdelning. 
   Inget liftkort=Ingen nummerlapp 

Tidsprogram:  08:30 - 09:00 Nummerlappsutdelning, herrar 
08:45 Jurybesiktning 
09:00 Lagledarmöte i målområdet - endast en lagledare per klubb 
09:10 - 09:25 Insläpp banbesiktning (klubbvis, ca 3 min mellanrum i 
bokstavsordning) 
09:40 Besiktning stänger  
10:00 Första start åk 1, H11-12 
ca 11:45 Första start åk 2, H11-12, omvänd startordning 
 
12:30 - 13:00 Nummerlappsutdelning, damer 
12:45 Jurybesiktning 
13:00 Lagledarmöte i målområdet - endast en lagledare per klubb 



 

13:10 - 13:25 Insläpp banbesiktning (klubbvis ca 3 min mellanrum i 
bokstavsordning) 
13:40 Besiktning stänger 
14:00 Första start åk 1, D11-12 
15:45, prel. Första start åk 2, D11-12, omvänd startordning 

 
Observera att tider kan komma att förskjutas. Ev. förändringar 
meddelas via högtalare 

 

 

Prisutdelning:  Pokal till placering 1-10 i varje klass sker direkt efter protesttidens  
   utgång.  

Tävlingsledare:  Johan Sjöqvist,  johansjoq@gmail.com alt 070-9293599 

Övrig information:  Hemsida, www.saltislalom.se samt E-mail: info@saltisslalom.se  

Parkering:   Parkering/Avlämning sker toppen av backen med infart från   
   Slalomvägen. 

Övrigt:   Vinterstadion har enklare försäljning av kaffe, fikabröd m.m Saltis är 
   kontantfri och accepterar enbart Swish 

Publicering:   Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt  
   deltagar-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida:   
   www.saltisslalom.se, samt IdrottOnline.  

Värdegrund: Visa respekt för varandra på tävlingar samt övriga gäster i 
anläggningen 

Åkare, föräldrar och ledare skall vara en god förebild för sporten! 

För att ge en positiv och lugnare miljö för tävlande ska inga föräldrar 
vara i tävlingsarenan d v s på start samt delta vid besiktning. 
Respektive klubb ansvarar för att skapa en positiv och lugn miljö för 
tävlande och att förståelse för detta finns inom den egna klubben och 
att det efterlevs. Föräldrar är välkomna till av arrangörsklubben 
speciellt anvisade platser i anslutning till målområdet. 

 

 

 



 

 
 
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  

 


