
 

 

Inbjudan Sälenparallellen 2022 

SkiStar Winter Games ska erbjuda barn och ungdomar vinterupplevelser i världsklass där vi inspirerar 

till alpin utförsåkning både i och utanför tävlingsarenan. Här ska alla deltagare känna skidglädje och 

gemenskap oavsett ålder eller resultat.  

Målsättningen med Sälenparallellen är 64 startande lag men vi kommer i ett första steg att öppna upp 

anmälan för 32 lag.  

Program  Lördag 9:e april Parallellslalom D/H U12, U14, 17 

Avgift  500 SEK per lag (faktureras i efterhand till lagledarens klubb) 

I samband med anmälan till tävlingen accepterar 

du de skriftliga villkor och regler som finns. Du godkänner även att vi 

använder oss av resultat/bild/namn på webben. 

Tävlingsbacke Ullabacken, Lindvallen 

Prisutdelning Lördag 9:e april efter avslutad tävling på Experiumtorget. Pris 1-3 och 

bästa klubblag (endast bestående av åkare från samma klubb) 

Digitalt lagledarmöte TBA 

Tider  Besiktning  07.30-08.00 

Omgång 1  08.30  

Final  13.30  

Tävlingsdomare TBA 

Tävlingsregler Se bilaga tävlingsregler 

Anmälan Varje lag ska innehålla: 

- 1 st U12 + namn och ålder, klubb 

- 1 st U14 + namn och ålder, klubb 

- 1 st U16 + namn och ålder, klubb 

- 1 st HD 17 + namn och ålder, klubb 

Lagen ska bestå av 2st av det ena eller andra könet. 

Fritt att mixa mellan olika klubbar. Det är alltid tillåtet att använda sig av 

en yngre åkare. 

Kontaktuppgifter till lagledare: namn, mail, telefon nr, klubb samt 

lagnamn ska finnas med i anmälan. 

Lagnamn ska vara klubbnamn, distriktsnamn eller påhittade namn. 

Kommersiella varumärken som namn är ej tillåtet. Tävlingsledningen 

godkänner alla namn. 

Anmälan mailas till event@skistar.com de 32 först anmälda lagen med 

en komplett laguppställning får en plats i tävlingen 
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Övriga lag läggs på en turlista där målet är att få ihop 64 lag. Deltagande 

lag annonseras på 

https://www.skistar.com/sv/inspiration/evenemang/skistar-winter-games-

salen/ fredag 25 mars. 

Ansvar  Alla deltagare som deltar gör det på egen risk. Organisatören eller 

Svenska Skidförbundet är inte ansvariga för eventuella förluster eller 

skador som uppkommer under eventet. Vi förbehåller oss rätten att 

ändra i schemat utan förvarning och det är deltagarnas ansvar att hålla 

sig informerade. Vi behåller oss rätten att stryka anmälningar som inte 

uppfyller kriterierna för ett korrekt sammansatt lag. 
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