Volkswagen ungdomscup och Folksam cup
Finaler 2022
Information och intresseanmälan
Stockholms Skidförbunds längdkommitté satsar aktivt på distriktets skidungdomar. Två
viktiga aktiviteter som vi deltar i, som distrikt, är finalerna i Volkswagen ungdomscup och
Folksam cup. I dessa tävlingar möts ungdomar från landets skiddistrikt och tävlar både
individuellt och i stafetter i olika former. Arrangemangen brukar vara väldigt uppskattade
av ungdomarna, både för själva tävlingarnas skull men också för det sociala runt omkring
tävlingarna. Prata gärna med ledare eller äldre klubbkompisar som har varit med
tidigare.

Volkswagen ungdomscup final 11-13/3 (Vårby, Örnsköldsvik)
Finalen är en nationell tävling för 13- och 14-åriga killar och tjejer (år 2022 blir det
ungdomar födda 2008 och 2009). Åkstilen detta år kommer att vara fri stil i alla lopp. Mer
information om själva tävlingen och arrangemanget hittar du här:
https://volkswagenungdomscup.varby.nu/
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/barnungdom/tavlingar/VolkswagenUngdoms
cup
Vi ordnar gemensam resa från Stockholm, avfärd torsdag morgon.

Folksam cup final 5-7/3 (Järpen)
Finalen är en nationell tävling för 15- och 16-åriga killar och tjejer (år 2022 blir det
ungdomar födda 2006 och 2007). Åkstilen 2022 är fri stil i alla lopp. Mer information om
själva tävlingen och arrangemanget hittar du här:
http://www.folksamcup.se/
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/barnungdom/Tavlingar/Folksamcup/
Egen resa (tävlingen ligger sista helgen på sportlovet).
Kvalificering
För att få vara med och tävla i riksfinalerna krävs det att man under säsongen har
deltagit i minst tre längdskidtävlingar i Stockholms distrikt eller närliggande distrikt.
Kostnad
Kostnad för anmälningsavgift, all mat på plats, logi, valla och ledare subventioneras
kraftigt av Stockholms skidförbund. I år kommer åkare också få en väst av Stockholms
skidförbund. För Volkswagens ungdomscup arrangeras också resa. Egenavgift för
deltagarna har tidigare år legat på ungefär 500-600 kr för Folksam (utan resa) och 12001400 kr för Volkswagen (där gemensam resa ingår). Slutgiltig egenavgift kommer att
meddelas när upplägg beslutats och samtliga kostnader kan beräknas. Detta kommer att
vara i god tid innan slutgiltig anmälan.
Stockholmskläder
• När ungdomarna tävlar för Stockholm får de låna Stockholms skidförbunds
tävlingsdräkt. Dessa provas ut vid en träningsträff i februari, mer information om
det kommer
• Samtliga åkare som representerar Stockholms distrikt i ungdomscuperna kommer
att få Stockholms skidförbunds väst. Denna väst får åkaren på långlån och får
gärna använda på träning och tävling tills han/hon vuxit ur den. När åkaren vuxit
ur västen ombeds han/hon återlämna den så att en yngre åkare kan använda

•

den. Istället får åkaren då en ny väst i rätt storlek till kommande års tävling. När
man tävlar sista gången i Folksam hoppas vi att man kan beställa en väst i en
storlek som kan hålla lite längre, den får åkaren behålla. Ange storlek på väst i
intresseanmälan. Åkarna får sina västar under vintern och innan finalerna.
Åkare som inte tidigare erhållit Stockholms skidförbunds mössa eller ett
pannband (de som varit med tidigare har redan fått en mössa/pannband) kommer
också att få det inför tävlingarna.

Intresseanmälan:
Skickas senast 12 december till
Lagansvarig Volkswagen ungdomscup: Pelle.fochsen@gmail.com
Lagansvarig Folksam cup: Oskar.nederheim@hotmail.com
Anmälan är inte bindande. Ange följande i din intresseanmälan
•
•
•
•
•

Namn
Klubb
Födelseår
Kostpreferenser
Storlek på väst (Trimtex)

Ledare
Ledare för Stockholmslaget kommer från våra olika klubbar runt om i distriktet. För att få
en bra spridning och ge alla chansen att bidra till en av årets roligaste helger så
förväntas alla klubbar som skickar deltagare till respektive final också bidra med ledare
och vallare under tävlingshelgen. Kontakta respektive lagansvarig om du är intresserad.

