
INBJUDAN
Nationell senior cup

4-5 december 2021

Välkomna till Bruksvallarnas Skidstadion där Funäsdalens IF och Bruksvallarna bjuder in till
nationell senior cup, som under två dagar kommer att direktsändas av SSF & Expressen.

Program

4 december, lördag Sprint, Fri teknik
D 21 – kval
H 21 – kval
D 21 – finaler
H 21 – finaler

5 december, söndag Intervallstart, Klassisk stil
D 21 – 10 km
H 21 – 15 km

Anmälan
Då tävlingarna håller FIS-status måste alla deltagare ha en aktiv FIS-kod för att
kunna intresseanmäla sig.

Åkarna sorteras in efter FIS-punkter, sprintpunkter på lördagens tävling och
distanspunkter söndag. Juniorer tillåts att anmäla sig till tävlingarna och sorteras
in efter FIS-punkter.

Sista anmälningsdag tisdag 30 november.
Svenska åkare anmäler sig via SSF TA.
Utländska åkare anmäler sig via mail funasdalens.if@telia.com

Fredag den 3 december presenteras en rankinglista på hemsidan
www.bruksvallsloppet.se.
Slutlig startlista presenteras efter respektive lagledarmöte. Åkare som är
anmälda men inte kommer att starta uppmanas att meddela sitt återbud så snart
som möjligt.

http://www.bruksvallsloppet.se


Efteranmälan Efteranmälan kostar 450 kr/person och kan göras fram till
lagledarmötet för respektive tävling.

Startavgifter 300 SEK/tävlingsdag.
Vid inställd tävling tillfaller 50 % av anmälningsavgiften arrangören.

OBS! Fakturering efter anmälningslistan för svenska åkare.
Ingen förinbetalning eller betalning på plats.
Utländska åkare betalar med kort vid hämtning av nummerlapp.

Chip Svenska åkare medtager sitt personliga chip.
Utländska åkare får låna chip.

Tävlingsexpedition Hotell Bruksvallslidens bottenvåning, entre från baksidan

❏ Lördag 4/12 kl: 07.00 – 15.00

❏ Söndag 5/12 kl: 07.00 – 15.00

❏ En lagledare från varje klubb hämtar nummerlappar.

Lagledarmöte Kommer att ske digitalt kl 18.00 dagen innan respektive tävlingsdag
dvs, fredag den 3:e och lördag den 4:e december

Blomsterceremoni Direkt efter sista målgång i varje klass i målområde. Top 3.

Prisutdelning 15 min efter sista målgång på skidstadion. Pris till topp 10.

Logi Destination Funäsfjällen tel +46 684-155 80
www.funasfjallen.se och www.bruksvallarna.se

Upplysningar Funäsdalens IF Kansli +46 76-8074199
funasdalens.if@telia.com och www.bruksvallsloppet.se

Tävlingsregler FIS ICR.
Tävlande, ledare och funktionärer medverkar resp. närvarar vid tävlingen på
egen risk.

Övrig info Vi följer fortfarande de allmänna rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheterna. Vid minsta symtom stanna hemma.

http://www.funasfjallen.se
http://www.bruksvallarna.se
mailto:funasdalens.if@telia.com
http://www.bruksvallsloppet.se


Tävlingsledare Magnus Myhr +46 70-38 202 12
Bitr. tävlingsledare Sandra Landén +46 70-679 17 67
Tävlingssekreterare Cristina Persson +46 76-807 41 99

www.bruksvallsloppet.se

Välkomna!
önskar

Bruksvallarna & Funäsdalens IF

http://www.bruksvallsloppet.se/

