
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄVLINGS PM BAUHAUS CUP & JVM-TEST 

6-8/1 2023 I LYCKSELE 

ARRANGÖR: Lycksele IF  

TÄVLINGSPLATS: Tannens skidstadion 

TÄVLINGSPROGRAM: 

Dag Klass Tävling Teknik Sträcka Starttid (Prel) 

Fredag 6/1  D17-18 SPRINT Bauhaus Cup Klassisk  9.00 (prolog)    

10.30 (finalheat) 

 D19-20 SPRINT Bauhaus Cup Klassisk  Efter 9.00 (prolog)   

10.30 (finalheat)  

 H17-18 SPRINT Bauhaus Cup Klassisk  Efter 9.00 (prolog)    

12.10 (finalheat) 

 H19-20 SPRINT Bauhaus Cup Klassisk  Efter 9.00 (prolog) 

12.10 (finalheat) 

Lördag 7/1 H17-18 DISTANS Bauhaus Cup Fri stil 10 km 10.00 

 H19-20 DISTANS Bauhaus Cup Fri stil 10 km 11.00 

 D17-18 DISTANS Bauhaus Cup Fri stil 10 km 12.00 

 D19-20 DISTANS Bauhaus Cup Fri stil 10 km 13.10 

Söndag 8/1 D17-20 JVM-TEST masstart Klassisk 20 km 10.30 

 H17-20 JVM-TEST masstart Klassisk  20 km 12.00 

 

BANOR OCH SPÅR: Bankartor och spårprofiler kommer finnas på tävlingarnas officiella 

webbplats: 

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

test-6-8-januari-2023/  

http://www.bauhaus.se
https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.lyckseleif.org/
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information om var och hur uppvärmning och skidtestning får ske 

kommer att ske på lagledarmötet på torsdagen. Även uppvärmning 

och skidtestning sker ALLTID i rätt åkriktning! 

Ta med Pannlampa till träningen då det inte finns elljus hela 

sträckan! 

Tider för officiell träning:  Torsdag 5/1 Kl. 12:00-15:00 

Fredag 6/1 Kl. 15:00 -17:00 

Lördag 7/1 Kl. 15.00 - 17:00 

TÄVLINGSEXPEDITION: Expeditionen är beläget på stadion med följande öppettider:  

Fredag 6/1 kl. 7.00-16.00 

Lördag 7/1 kl. 08.00-16.00 

Söndag 8/1 kl. 08.30-15.00 

NUMMERLAPPAR: Hämtas föreningsvis på tävlingsexpeditionen och kvitteras med 

namn, mobilnummer och mailadress. På sprinten och masstarten ska 

bennummerlapp bärs på vänster ben.  

OBS! Kvitto på betald startavgift skall uppvisas. Medtag bg/pg-

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

Inga nummerlappar lämnas ut innan betalning av anmälningsavgift är 

arrangören tillhanda.  

Om inte anmälningsavgiften är betald, så gäller betalning på plats på 

expeditionen för att få hämta ut nummerlapp. Betalning av 

anmälningsavgift/efteranmälningsavgift kan göras med Swish på 

expeditionen. 

http://www.bauhaus.se
https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.lyckseleif.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummerlapp återlämnas av åkaren själv på anvisad plats i målfållan 

efter genomförd tävling. Det är åkarens eget ansvar att lämna 

nummerlappen när man själv vet att man åkt klart för dagen. 

Ej återlämnad nummerlapp debiteras åkarens klubb med 500 kr. 

Till sprintheaten hämtas nummerlappen ut personligen inne på 

tävlingsexpeditionen och kvitteras med namn. 

COACHVÄSTAR: Även coachvästar hämtas ut och registreras på tävlingsexpeditionen.  

CHIP:  Personliga chip användas vid samtliga tävlingar. 

Chip finns att hyra för 150kr/dag för de som glömt sitt chip hemma. 

Betalas med swish. Vi uppmanar de tävlande att kontrollera sitt 

chips funktion på tävlingsexpeditionen innan första tävlings start. 

 

LAGLEDARMÖTE: Lagledarmöte genomförs digitalt kvällen före aktuell tävling. Obs! 

Olika länkar för varje dag, se nedan: 

Torsdag 5/1 kl. 18.00 (Inför Fredagens tävling) LÄNK 

Fredag 6/1 kl. 18.00 (Inför Lördagens tävling) LÄNK 

Lördag 7/1 kl. 18.00 (Inför Söndagens tävling) LÄNK 

 

START- OCH  

RESULTATLISTOR: Start- och resultatlistor kommer att anslås digitalt på: ta.skidor.com 

och på hemsidan. Resultatlistor kommer endast att publiceras digitalt 

via FIS Live och SSF Live. Officiella resultat publiceras även på 

ta.skidor.com efter tävlingsdagens slut. Kommer även finnas på vår 

hemsida https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-

cup-jvm-test-6-8-januari-2023/  

http://www.bauhaus.se
https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.lyckseleif.org/
https://teams.microsoft.com/_#/meet/360252443366?launchAgent=marketing_join&laentry=hero&p=gLPiQV&anon=true&deeplinkId=73cf1ade-0382-4adf-b687-a3cf2c7b6486
https://teams.microsoft.com/_#/meet/390485736923?launchAgent=marketing_join&laentry=hero&p=nT4EhB&anon=true&deeplinkId=0401f3a4-0e77-4467-89c4-358213b8cdf2
https://teams.microsoft.com/_#/meet/395902525444?launchAgent=marketing_join&laentry=hero&p=kMjNjm&anon=true&deeplinkId=5aa9e9b9-8951-47d8-b13f-71f75a8c3040
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/
https://www.lyckseleif.org/langdskidor/tavlingar/bauhaus-cup-jvm-test-6-8-januari-2023/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVETIDTAGNING: Livetidtagning sker via http://live.skidor.com  

VALLABODAR: Lokalen där vallabodarna finns är låst på natten. 

Öppettider är: Torsdag 09:00-21.30 

  Fredag 06:00-21.30 

  Lördag 06:00-21.30 

  Söndag 06:00-16:00 

För biltrafik in till området med vallabodar gäller följande:  

Endast i och avlastning av utrustning-inte parkering. 

När man lämnar vallaboden på söndagen ska den vara städad. Ta 

med eget hänglås för er egen bod. 

Kontakt kring vallabodar/uppställning vallabuss: Tomas Nordin tel: 

070-3596259 

ÖVERDRAGSKLÄDER: Överdragskläder lämnas i startområdet. De tävlande hämtar dessa 

själva på samma plats efter målgång. 

VÄTSKA: Arrangören tillhandahåller INTE vätskestation under loppen. 

PRISUTDELNING: Kommer ske på stadion och annonseras av speaker. Fredag ca 30 

minuter efter sista finalen. Lördag ca 30 minuter efter sista målgång i 

H19-20 och 30 minuter efter sista målgång i D19-20. Söndag ca 30 

minuter efter målgång i Damklassen och ca 30 minuter efter sista 

målgång i Herrklassen.  

Priser skall hämtas personligen av den aktive vid den officiella 

prisceremonin, om inte särskilda skäl kan anges, annars tillfaller 

priset arrangören. 

http://www.bauhaus.se
https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.lyckseleif.org/
http://live.skidor.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJUKVÅRD:  På tävlingsplatsen ges sjukvård kopplat till tävlingarna och de 

tävlande. Ansvarig sjukvårdare är Monica Jonsson telefon: 070-625161 

OMKLÄDNING/DUSCH: Omklädning/dusch finns längst bort på Tannbergsskolan. Toaletter 

finns på stadion och i Tannbergsskolan 

PARKERING: Sker på anvisad plats, följ skyltning och funktionärers instruktioner. 

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

(inte lunch). Betalas med swish.  

 För de som förbokat lunch via länk, serveras den på 

Tannbergsskolans matsal som ligger i anslutning till tävlingsplatsen. 

Betalas med swish på plats. 

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

ICR med Svenska Skidförbundets tillägg. 

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. 

 

KONTAKTPERSONER:  Tävlingsledare: Daniel Csiky  telefon: 070-3667703 

Ass tävlingsledare: Johan Danielsson  telefon: 070-5566846 

Tävlingssekreterare: Adeline Jakobsson  telefon: 073-8341979 

Banchef: Petter Ögren  telefon: 070-6926110  

Stadionchef: Urban Blomberg  telefon: 070-3441613 

Ansvarig vallabyn: Tomas Nordin  telefon: 070-3596259 reserv: Johan 

Bålhammar 070-4324993 

 

http://www.bauhaus.se
https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.lyckseleif.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURY:  TD: Tomas Jons  telefon: 076-8159476 

TDA: Mattias Berglund  telefon: 070-3602836 

Tävlingsledare: Daniel Csiky  telefon: 070-3667703 

 

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

välkomna till Lycksele 

 

http://www.bauhaus.se
https://www.skidor.com/
https://www.lycksele.se/
https://www.lyckseleif.org/

