
                                                   

 

 

 

               

                                  

 

VÄLKOMMEN 

TILL BAUHAUSCUP & JVM-TEST 

6 – 8/1-2023 HÄLSAR LYCKSELE IF 

 

TÄVLINGSPLATS:  Tannens skidstadion, Lycksele 

DISTANS/TEKNIK:   Fredag 6/1 Bauhaus Cup 

D 17-18, D19-20 Sprint Klassisk teknik 

H 17-18, H 19-20 Sprint Klassisk teknik 

Lördag 7/1 Bauhaus Cup 

D 17-18, D 19-20 10 km Intervallstart Fristilsteknik 

H 17-18, H 19-20 10 km Intervallstart Fristilsteknik 

Söndag 8/1 JVM Test (Ingår EJ i Bauhaus cup, men har FIS status) 

D17-20 20 km Masstart Klassisk teknik 

H17-20 20 km Masstart Klassisk teknik 

ANMÄLAN:   Anmälan görs via SSF TA på IdrottOnline (svenska åkare), senast 3/1. 

Ej tillåtet att starta utan aktiv FIS kod och chip. För åkare som saknar 

chip finns det att hyra för 150kr/dag. 

Betalning i samband med anmälan till BG 515-2921  

Märk inbetalning med NAMN, KLUBB, och VILKEN DAG DET 

GÄLLER. En separat betalning för varje dag. 

https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.bauhaus.se/


                                                   

 

 

Anmälan är giltig först när betalning mottagits. Medtag bg/pg-

utdrag/kvitto som kan visas upp vid uthämtning av nummervästar. 

Nummervästar hämtas föreningsvis i tävlingsexpeditionen och 

därmed behöver man visa kvitto för samtliga nummervästar man ska 

hämta ut åt klubben. Kvitteras med namn, telefonnummer och 

mailadress av den som hämtar.  

Numrerade coachvästar hämtas föreningsvis i tävlingsexpeditionen 

och kvitteras med klubbnamn och telefonnummer av den som 

hämtar ut västarna 

Inga nummerlappar lämnas ut innan betalning av anmälningsavgift är 

arrangören tillhanda.  

Anmälningsavgift 400 kr för respektive tävlingsdag. 

För utländska åkare gäller följande: 

Att man anmäler sig via mail: tavlingssekr.lifskidor@gmail.com 

och betalar startavgift på plats (med swish eller kontant-jämna 

pengar. Ingen växling av pengar).  

 Utländsk åkare som studerar vid svenskt gymnasium och som 

föranmält detta till SSF tävlar på samma villkor i totala cupen som 

svenska åkare. OBS! Åkaren måste ha FIS-kod utfärdad från sitt 

hemland. 

Utländsk åkare som tävlar för svensk klubb likställs som svensk 

åkare efter stadigvarande bosättning i Sverige i minst ett år och kan 

då delta i totala cupen.  

Om utländska åkare som inte uppfyller kraven ovan deltar på 

deltävlingarna och placerar sig topp 30 så plockas dessa bort vid 

beräkningen av totala cupen. 

EFTERANMÄLAN: Efteranmälan fram till och med lagerledarmötet för respektive 

tävlingsdag.  

https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.bauhaus.se/
mailto:tavlingssekr.lifskidor@gmail.com


                                                   

 

 

1) Efteranmälan kan göras till tavlingssekr.lifskidor@gmail.com 

fram till och med kl. 17.00 dagen före respektive tävling.  

2) Sedan görs det endast via SSF TA där anmälan kommer 

öppnas tillfälligt kl. 17.00 dagen före respektive tävling och 

stängas vid lagledarmötets slut för sena strykningar och 

efteranmälningar. 

Efteranmälan kostar 600 kr (istället för 400kr) för respektive 

tävlingsdag. 

Betalning av anmälningsavgift/efteranmälningsavgift kan göras med 

Swish i nummerlappsutdelningen. 

VALLNING:  Vallabodar finns att hyra för en kostnad till 4000kr, dessa ligger i 

direkt anslutning till tävlingsplats. Vidare information kring bokning 

och övrigt hittar ni via länken: 

https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-

test-6-8-januari-2023/vallabodar/  

SERVERING/MAT: Det kommer finnas möjlighet att köpa enklare förtäring på stadion. 

(inte lunch). 

Möjlighet till förbokning av lagad lunch finns- görs via länk senast 14 

december. Blir det inte nog många förbokningar kan vi ej erbjuda 

lunchservering. En bokning för varje person! Lunchen kommer 

serveras på skolan som ligger bredvid stadion.  

ANMÄL FÖRBOKAD LUNCH FÖRE 14/12 (för få anmälningar-

ingen servering). LÄNK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0in2WcJ748p-

CRp4poYkuYQvLjD_BTeb5bdbiIsdQp7hotQ/viewform?usp=sf_lin

k  

TÄVLINGSREGLER: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller, vid FIS-tävling gäller 

ICR med Svenska Skidförbundets tillägg. 

https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.bauhaus.se/
mailto:tavlingssekr.lifskidor@gmail.com
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/vallabodar/
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/vallabodar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0in2WcJ748p-CRp4poYkuYQvLjD_BTeb5bdbiIsdQp7hotQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0in2WcJ748p-CRp4poYkuYQvLjD_BTeb5bdbiIsdQp7hotQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0in2WcJ748p-CRp4poYkuYQvLjD_BTeb5bdbiIsdQp7hotQ/viewform?usp=sf_link


                                                   

 

 

PRISER: Topp tio i respektive tävlingsklass erhåller sakpriser eller 

rikstäckande presentkort.  

 Priser skall hämtas personligen av den aktive vid den officiella 

prisceremonin, om inte särskilda skäl kan anges, annars tillfaller 

priset arrangören. 

LOGI:   Vi hänvisar till: http://visitlycksele.se/kontakt/  

ÖVRIGT: Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50% av 

anmälningsavgiften enligt SSFs regelverk. 

LAGLEDARMÖTEN: Kommer att ske digitalt, via Teams kl. 18.00 varje kväll före aktuell 

tävling. Första mötet är alltså Torsdag 5/1 kl. 18.00 inför Fredagens 

sprint. Länk kommer finnas på hemsidan. 

UPPLYSNINGAR: Tävlingsledare:  

Daniel Csiky telefon: 070-3667703 

Tävlingssekreterare:  

Adeline Jakobsson telefon: 073-8341979 

tavlingssekr.lifskidor@gmail.com  

TÄVLINGSJURY: Tomas Jons tel: 076-8159476 TD 

  Mattias Berglund tel: 070-3602836 Ass. TD  

  Daniel Csiky tel: 070-3667703 Tävlingsledare 

OFFICIELL  

WEBBPLATS: www.bauhauscup.se 

Följ vår webbplats, den uppdateras löpande med senaste nytt.  

Lycksele IF (Välj Längdskidor, Tävlingar, Bauhaus Cup och sedan 

vad du vill läsa om) 

Facebook: Lycksele IF Längdskidor 

https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.bauhaus.se/
http://visitlycksele.se/kontakt/
mailto:tavlingssekr.lifskidor@gmail.com
http://www.bauhauscup.se/
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/


                                                   

 

 

 

Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i och besöker tävlingarna på egen risk. Vi fråntar 

oss all ersättningsskyldighet för skada som kan uppkomma under eller i samband med 

tävlingarna. 

 

Lycksele IF hälsar alla aktiva, ledare, publik och media varmt 

välkomna till Lycksele 

https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.bauhaus.se/

