
 
 

Inbjudan till Gästrike cup 1 
25 januari 2022 

Disciplin SL 

Klasser U8, U10, U12, U14, U16 och H/D17 

Arena Hemlingbybacken Gävle 

Anmälan Via idottonline (länk från resp klubbs hemsida) senast 23/1 

Avanmälan Via idottonline (länk från resp klubbs hemsida) 

Anmälningsavgift GASK Swischar på plats, KALP Betalas av klubben. 

Program U8 och U10: 
Nummerlappar: Finns upphängda i nummerordning vid klubbstugan från 17:00.  
Banbesiktning: 17.30 
Lagledarmöte: 17:45 i målområdet  
Tävlingsstart: 17:50  
Åk 2 direkt efter åk 1 
 
U12 -> 
Nummerlappar: Finns upphängda i nummerordning vid klubbstugan från 19:15. 
Banbesiktning: 19.40 
Lagledarmöte: 19:55 i målområdet 
Tävlingsstart: 20:00  
Åk 2 direkt efter åk 1 

Priser U8 får pris vid målgång åk 2, övriga i samband med finalen i Gästrike cup  

Regler Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler 
samt tillägg till tävlingsreglerna 

Tävlingsledare  Christopher Noack 070-3027313 

Publicering Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt deltagar-, 
ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida.  

Övrigt Kiosken är öppen med lättare förtäring. 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! 

 

 
VÄLKOMNA! 



 
 

Handlingsplan Covid19 
 

1. Kom inte om du har symptom! 

2. Vi uppmanar de tävlande att minimera antalet medföljande. Tävlingarna live-streamas, följ 
tävlingarna digitalt och inte på plats 

3. Backen är avstängd för allmänheten. 

4. Nummerlappshanteringen utomhus på ett säkert sätt  

5. Banbesiktning U8, U10, U12 med en ledare per 5 tävlande 

6. Banbesiktning gör U14 och äldre själva utan ledare/föräldrar 

7. Startområdet. Minimera antalet anhöriga innanför avspärrning. 

8. Låt ledarna göra jobbet! Låt de äldre ungdomarna ta eget ansvar!  

9. U8 startar nedanför starttornet 

10. U10 och äldre från starttornet 

11. Målområdet. Viktigt att alla närvarande håller avstånd. Allas ansvar!  

12. Tävlande och medföljande lämnar målområdet efter avslutad tävling  

13. Klubbstugan stängd för annat än väldigt få tävlingsnödvändiga funktionärer 

14. Toalettmöjlighet. Finns i begränsad omfattning i lifthuset.  

15. Ingen värmestuga är öppen. 

16. Ha ett ödmjukt och hänsynsfullt förhållningssätt!  

 


