
                                                      
 

 
 
 

USM-kval Super-G 4 februari 2022 

Preliminärt tidsprogram 

 
 

 
Lagledarmöte: Digitalt torsdag 3 februari kl 20.00. 
 Länk till lagledarmöte på teams 
 
Inåkning:    Kl 07.00-08.00 i backe Björnstigen (backe nr 10) 
 

https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/vemdalen/vinter-i-
vemdalen/kartor/ 

 
OBS!! MYCKET VIKTIGT! Inga fartskidor får användas i någon 
annan backe än tävlingsbacken. Förutom under inåkningstiden i 
backe Björnstigen ska all åkning i systemet ske på GS-skidor 
(eller kortare). Det är av yttersta vikt att alla åkare följer dessa 
riktlinjer, då det skett olyckor med vanliga besökare i backarna 
tidigare. Om fartskidor används i systemet i annan backe än 
tävlingsbacken kommer helgens GS-tävlingar ställas in enligt 
besked från anläggningen. 

 
Nummerlappar:   Lämna ut kl 07.00 – 07.30 för damer och herrar för SG 1 (inkl 

träningsåk) och SG 2 i Björnidet. OBS! Nummerlappsbyte och ny 
startordning till SG 2 (nummerlappar i SG 1 samlas in när första 
tävlingen är slut). 

 
 
 
Herrar 15-16: 
 
Besiktning träningsåk  Kl 08.00 – 08.30 
och SG 1: (träningsåk och SG1 körs i samma bana, eventuell 

parallellförflyttning efter träningsåk vid behov) 
 
Start träningsåk: Kl 08.45 
 
Start SG 1: Kl 09.35 
 
Besiktning SG 2: Kl 10.45 – 11.15  
 OBS! Ny startordning och ny nummerlapp 
 
Start SG 2:  kl 11.30 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM2NGRhYjQtOGM3My00NDk3LTk3MWUtMzllNTM4NzY3NGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9378966-7c2b-4ac9-855d-ef6136c378c5%22%2c%22Oid%22%3a%22413e204b-2535-4f2b-a81c-0012038e716e%22%7d
https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/vemdalen/vinter-i-vemdalen/kartor/
https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/vemdalen/vinter-i-vemdalen/kartor/


                                                      
 

 
 
Damer 15-16: 
 
Besiktning träningsåk Kl 12.40 – 13.10 
och SG 1: (träningsåk och SG1 körs i samma bana, eventuell 

parallellförflyttning efter träningsåk vid behov) 
 
Start träningsåk: Kl 13.20 
 
Start SG 1: kl 14.10 
 
Besiktning SG 2:  Kl 15.20 – 15.50 
 OBS! Ny startordning och ny nummerlapp 
 
Start SG 2:  16.05 
 
 
 
Samtliga: 
 
Prisutdelning: Kl 17.20 nedanför målhuset, pokaler till de 10 bäst placerade 

damerna och herrarna. 
 
 
Kontakt: 
  
Tävlingsledare:  Jonas Måhlen, Lidingö Slalomklubb 

 jonas@mahlen.se, 073-312 91 18 
 
Banchef    Thomas Ericsson, Sollentuna SLK 
    coachthompa@gmail.com, 070-267 73 75    
    
  

 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagarnas skyldighet att 

hålla sig informerad om eventuella programändringar. 
 

Allt deltagande sker på egen risk! 

 

Varmt välkomna till USM-kval i Björnrike! 

mailto:coachthompa@gmail.com

