Folksam Cup 2019
Regler
Folksam Cup Västergötland
Folksam Cup kommer även 2019 hållas av SK Bore i Torsby, preliminärt datum är 16-18/3 (lör-mån pga.
nationella prov i åk 9). Nytt för i år är uttagningsprocessen som beskrivs nedan. Dom nya reglerna gör det
möjligt att åka med ett större lag än tidigare dvs. fler åkare.
Regler:
I enlighet med svenska skidförbundets regler kommer alla åkare i D15, D16, H15 och H16 som åker minst 1/2 av
distriktets tävlingar att erbjudas en plats till Folksam Cup finalen.
DM i sprint respektive traditionell (individuella tävlingar) kommer att räknas som 2 separata tävlingar.
GM, USM och Morapinglan kommer också att räknas som sanktionerad av distriktet.
Sista kvalificerande tävlingen innan anmälningstiden är Mullsjöskejten den 19/2.
Åkare som succesivt under säsongen uppfyller kriterier för kvalificering kommer att vidtalas.
Sanktionerade tävlingar se nästa sida.
Uttagen åkare skall:
Åka samtliga distanser vid riksfinalen (enskild och stafett).
Bo på förläggning tillsammans med laget.
Överlåta vallning till förbundets vallare.
Bära Västergötlands mössa, tävlingsdräkt och överdragskläder vid invigningsceremoni, i tävlingsområdet och
vid kamratmåltiden.
Åkaren erhåller Västergötlands mössa eller pannband. (Har man fått mössa eller pannband tidigare skall den
användas eller ny köpas för 200:-).
Västergötlands överdragsväst kommer att kunna beställas till reducerat pris (faktura till åkarens förening från
VSF). Övriga kläder lånas.
Uttagen åkare följer de lokala ordningsregler som arrangören sätter.
Kostnad:
Den uttagnes klubb kommer att debiteras max 1.000:- per deltagande åkare.
Resa:
Resa sker i minibuss.
Ledare:
Västergötland kommer att ha två lagledare och ett antal vallare på plats. Antalet vallare bestäms utifrån antalet
åkare.
Lagkaptener:

Fredrik Sundberg (Lidköpings VSK)
Petra Björk (IFK Skövde)

Vallachef:
Uttagen ledare skall:
Värna om alla ungdomar som representerar Västergötland.
Bo och äta i förläggningen tillsammans med åkarna.
Bära Västergötlands tilldelade kläder:
Representera VSF på kamratmåltid.
Uttagna ledare har sin mat och logi betald av VSF.
Mer info se www.folksamcup.se

Sanktionerade tävlingar säsongen 2018/19
- Konstsnöracet 28/12
- Tranemoloppet 6/1 alt Morapinglan 5-6/1
- DM & Borås Skidfestival (F+K) 19-20/1
- Hellidsloppet (F) 23/1
- Borås Klassiska (K) 2/2
- Skövde City Ski (K)/ Istrumskidan (K) Samarrangemang 3/2, två tävlingar på samma dag.
- USM 2019 8-10/2
- Västgötaloppet ungdom & junior (K) 10/2
- Mullsjöskejten (F) 19/2
- GM datum ?
Totalt 12 tävlingstillfällen, deltagande på 6 tävlingar ger möjlighet att tävla för Västergötland på Folksam Cup!!

