
  

  

Skistar Wintergames presenteras av :   

        

Arrangörer : 

 

 

Vemdalens Alpina, Klövsjö alpina & SkiStar Vemdalen 
inbjuder härmed till:  

SkiStar Winter Games Vemdalen 10-12 januari 2020

Program Fredag 10/1  
 Klövsjö GS H14, Björnrike SL H/D16 

 Lördag 11/1  
 Klövsjö GS H16, Björnrike SL H/D12, H/D14 

 Söndag 12/1 
 Klövsjö GS D16, Björnrike GS H/D12, D14 

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

 
Aktiviteter  ”Alla i Bana” och Skicross i samarbete med  Svenska skidförbundet. 

 
Regler  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina  tävlingsregler samt                                                                     

tillägg till tävlingsreglerna. 

Anmälan Via länken http://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=10692&orgid=3707 
150 :-/tävling. VIF Alpina fakturerar samtliga anmälningsavgifter till åkares klubb efter tävlingarna(Ej 
till enskild åkare) 
Avanmälan efter anmälans stängning: Ska ske senast kl.12.00 dag före tävling för att den ska bli 
godkänd enl. SSF:s regler, i annat fall debiteras startavgift. Avanmälan kan endast ske via mail till: 
maud_enqvist@hotmail.com 

Startordning Vi följer SSF:s regler för ungdomstävlingar. Det innebär omvänd startordning i andra åket. Alla åkare 
startar på sin ordinarie plats i andra åket, oavsett om de kört ur i första. 

Resultat Presenteras på idrotten-online men tävlingen livestreamas också. Då åkare inte fullföljt bägge 
åken(DNF), presenteras tid på det åk som fullföljts. Har åkaren blivit diskvalificerad(DSQ) i första åket, 
presenteras inte tid i andra åket. 

Startlista  Finns på Vif:s Alpina hemsida under respektive årsgrupp och arena. 

Tävlingsbackar Mittbacken & Storslalombacken Björnrike. Storslalombacken i Klövsjö 

Lagledarmöte  Björnrike:Kl.08.00.  Plats: Målfållan. Klövsjö: Kl. 08.15 Plats: Målfållan  

SkiPass  Giltigt Skipass krävs för deltagande. 

Nummerlappar Björnrike Torg, torsdag och fredag kväll samt på morgonen före tävlingarna. I Klövsjö                                  
vid SkiStarshop. 

Tävlingsfrågor: Jörgen Tjärnås mail: jorgen.tjarnas@skistar.com 

Boende  SkiStar.com 

Publicering  Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt deltagar-, ranking-, start- och 
resultatlistor publiceras på  hemsidan: https://www.svenskalag/vifalpina.se 
 
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! 

 

Välkommen till Vemdalen! 
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