
 

 

 

 

Uppåtväggen, Hundfjället 

Information för tävlande 
 

 

Lilla Uppåtväggen 11.00 
Kortare variant av Uppåtväggen där alla barn upp till 15 år kan vara med, ingen anmälan och alla barn får 

pris. Insläpp i tävlingsområdet är klockan 10.45, masstart vid 11.00.. 

 

Uppåtväggen Ungdom 12.00  
Tävling för ungdomar där man springer halva Väggen, här tävlar ungdomarna på riktigt mot varandra 

med tidtagning och placeringar. Man måste vara mellan 11-15 år samt ha målsmans underskrift på 

åkaravtalet, för att delta.  

Registrering av åkare och uthämtning av chip sker i sekretariatet vid tävlingsområdet på tävlingsdagen 

klockan 11.00-11.45. 

Tävlande som ej registrerat sig senast denna tid mister sin plats i tävlingen. Tävlande måste passera in i 

målfållan klockan 11.15-11.45 för kontroll av utrustning. Missar man besiktningen av utrustningen så får 

man inte delta i tävlingen 

 
Uppåtväggen 13.00 
Klassisk tävling för vuxna över 16 år.  Deltagarna ska springa uppför Väggen och sedan åka ner genom 

fyra pliktportar. Masstart och först i mål är det som gäller. 

Registrering av åkare och uthämtning av chip sker i sekretariatet vid tävlingsområdet på tävlingsdagen 

klockan 11.00-12.30. Tävlande som ej registrerat sig senast denna tid mister sin plats i tävlingen. 

Tävlande måste passera in i målfållan klockan 12.15-12.45 för kontroll av utrustning. Missar man 

besiktningen av utrustningen så får man inte delta i tävlingen 

  
Tävlingsregler Uppåtväggen och Uppåtväggen Ungdom 

 
• Alla deltagare kommer att bli försedda med ett chip som registrerar tid vid 2 resp. 3 punkter: 1) Mitt i 

branten (där vänder Ungdom) 2) vid toppen där vuxna vänder 3) i målet. (Ungdomsklassen får endast två 

registrerade tider på mitten och i mål)  

• Utrustningen skall vara väl förankrad under hela tävlingsmomentet, dvs även under uppfärd.  

• Start sker med ett startskott klockan 12.00 för ungdom och 13.00 för vuxna 

• Tävlingsdeltagarna har max 60 minuter på sig att genomföra tävlingen.  

• Tävlande ska befinna sig på vänster sida av nätet på väg uppför (nedifrån sett). 

• På mitten (ungdom)/toppen av backen rundas hänvisad markör.  

• Nedfärden ska ske genom två/fyra stycken pliktportar som står till höger om nätet (nedifrån sett) (två för 

ungdomar, fyra för vuxna). 

• Om tävlingsmomentet måste avbrytas så ljuder ett skott (efter startskottet). Första priset i respektive 

klass lottas då ut där eventuell vinnare ej är korad. 

• All utrustning som fraktas upp ska vara med vid målgång. OBS! Även remmar, handskar m.m. 

• Skidor/Snowboard skall vara minst 1 m långa, fångrem och alpin hjälm är obligatoriskt.  

• Arrangören SkiStar AB samt samarbetspartners avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på utrustning 

eller deltagare under tävlingen. 

• SkiStar AB tar sig rätten att under tävlingen dokumentera med bild och film. Materialet kan komma att 

användas i marknadsföringssyfte av SkiStar AB. 

• Ej godkänd utrustning innebär att man ej får starta. 

• Allt tävlande sker på egen risk!  

• Den som ej följer dessa regler är automatisk diskvalificerad.  


