


LAGLEDARMÖTE FÖR 
SMART ENERGY CUP 

Bruksvallarna 
Söndag 5 december 2021



AGENDA 
Presentation av tävlingsledning, jury och SSF-representant

Tidsschema för tävlingarna

Information om nummerlappar och lottning

Väderprognos

Presentation av tävlingsarenan

Presentation av tävlingsbanorna

Skidtestning och uppvärmning

Banpreparering

Information från TD

Information från SSF



PRESENTATION AV TÄVLINGSLEDNING, 
JURY OCH SSF-REPRESENTANT 
TÄVLINGSLEDNING

• Tävlingsledare: Magnus Myhr
• Tävlingssekreterare: Cristina Persson
• Banchef: Christer Dahlgren 
• Tidtagning: Alfred, Elite Timing
• Speaker: Jonas Andersson
• Chef webb: Joakim Lagercrantz

JURY:
TD: Tomas Jons
TDA: Linda Andersson
Tävlingsledare: Magnus Myhr

SSF:
Lars Selin



TIDSSCHEMA SÖNDAG 5/12
07.00-15.00 Tävlingsexpedition öppen. Beläget på baksidan av Hotell Bruksvallsliden
07.00 Banorna öppnar
09.55 Banorna stänger
10.00 Start H21 
- ca 12.00 OBS! Blomsterceremoni i målfållan direkt efter sista målgång

12.15 Start D21
- ca 13.25 OBS! Blomsterceremoni i målfållan direkt efter sista målgång

ca 13.40 Prisutdelning topp 10 i vardera klass. Plats direkt utanför målfållan.



INFORMATION OM NUMMERLAPPAR 
OCH LOTTNING
Hämtas klubbvis vid tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen från kl. 07.00.

OBS! En lagledare från varje klubb hämtar nummerlapparna och kvitterar ut 
materialetgenom att ange sina kontaktuppgifter.

SM-lottning

Startordningen seedas utifrån FIS-punkter.

25% av de bästa FIS-rankade åkarna seedas och lottas sinsemellan och startar sist i 
startfältet. De utan FIS-punkter lottas först i fältet.

Vid målgång ska tävlande själv ta av sig sin nummerlapp och lämna den på anvisad 
plats i målområdet



VÄDERPROGNOS

ca -15 grader



PRESENTATION 
AV TÄVLINGSARENAN

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



PRESENTATION AV TÄVLINGSBANORNA

- Två spår från stadion upp till 
Södergrensbacken
- Ett spår i utförskörningen
- Två spår från dammvallen till stadion

D 21 - 3 varv
H 21 - 4 varv + final lap (sprintbanan)

Coaching är fri, förutom stadion och vid 
mellantid.
Coachzon vid mellantid 

Teknikzoner



PRESENTATION AV TÄVLINGSBANORNA

Kurvtagningszoner



Riktningsförändringszoner markering



Spårstart och spårsläpp markering

Start =

Slut =



SKIDTESTNING OCH UPPVÄRMNING

Skidtest och uppvärmning i stugbybacken. 
Två spår upp
Två spår ner
(högertrafik upp och ner)

Extra test spår för fästvalla i backen ut ur stadion.
Åk upp, gå ner

Ingen uppvärmning eller nedvärmning på tävlingsbanorna 
under pågående lopp.



SKIDTESTNING OCH 
UPPVÄRMNING

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)

Testzon fäste, brant parti

OBS!
Åk upp, gå ner



BANPREPARERING

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)

Väderprognosen säger stabilt väder

Banan prepareras ikväll från 22.00
Även testbacken (stugbybacken)



INFORMATION FRÅN TD

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)

▪ Klassisk teknik
– Teknikzon - diagonalåkning
– Kurvtagningsteknik zoner
– Upprepade spårbyten är inte tillåtet

▪ Ur spår regel gäller, även om två spår.
▪ Hårdare bedömning om ett regelbrott leder 

till fördel för den tävlande - diskvalifikation
▪ Teknikkontroller
▪ Regler för mössor - följ reglerna imorgon



INFORMATION FRÅN SSF
KONTROLLERA ANMÄLNINGARNA!!!
Tack för dagens tävlingar!

SRS-västar, test under vintern

BAUHAUS Cup Idre, ändrad distans lördag damer

Blomsterceremoni för topp 3 efter resp. målgång. Nr-västar på alla 
som syns i intervju och ceremoni.

Följ säsongen på Expressen, erbjudande finns
 
https://www.expressen.se/sport/langdskidor/sa-ser-du-nationella-skidcupen-
med-premium/ 

Hjälp oss att samla in data till Smart Energy Cup!

http://smartenergycup.gidas.se/

https://www.expressen.se/sport/langdskidor/sa-ser-du-nationella-skidcupen-med-premium/
https://www.expressen.se/sport/langdskidor/sa-ser-du-nationella-skidcupen-med-premium/
http://smartenergycup.gidas.se/


TACK FÖR ATT NI 
LYSSNAT. 

LYCKA TILL!


