
 

 
PM: Ford Smart Energy Cup, Bauhaus Cup, FIS-tävlingar  

9-11 december 2022 
 
Tävlingsplats - Race location: Start och mål vid Skidstadion Idre Fjäll. 
 
Tävlingsexpeditionen – Raceoffice: Nummerlapparna går att hämta ut på tävlingsexpeditionen 
på stadion, fredag 08:00-till tävlingens slut,  lördag 07:00-till tävlingens slut, söndag 07:00-till 
tävlingens slut. Nummerlappar hämtas ut av klubbledare. Om du har anmält dig och betalt sista 
veckan, ska du kunna visa upp kvitto på betalning vid uthämtningen av nr-lapp. Betalning är 
möjlig att göra på plats med kort eller swish / You can get your bib at Stadium Idre Fjäll  
Friday 08:00- until the end of competition, Saturday 07:00- until the end of competition, Sunday 
07.00- until the end of competition. Bibs to be picked up by the teamleader. Foreign 
competitors will also get the chip together with the bib. Payment by card is possible before 
picking up the bibs./ Ej återlämnad nummerlapp och/eller chip debiteras klubben med 1000:-
/st. / If the bib and/or transponder is not returned, there will be a penalty fee, of 1000 SEK. 
 
Lagledarmöte – Teamcaptains meeting: torsdag / Thursday 08/12, fredag/ Friday 09/12 och 
lördag / Saturday 10/12 kl. 18.00 Digitalt / Digital meeting, Link: see Web idre2022.se  
 
Officiell träning- Official training:  
Sprintbanor är öppna för officiell träning torsdag kl: 14:00-15:00. 
Sprint tracks will be open for official training on Thursday at 14:00-15:00. 
Distansbanor är öppna för officiell träning fredag kl: 17:00-18:00. 
Distance tracks will be open for official training on Friday at 17:00-18:00.  
Distansbanor är öppna för officiell träning lördag kl: 17:00-18:00. 
The Distance tracks will be open for official training on Saturday at 17:00-18:00. 
 
Anslagstavla – Notice board: 



Information och banskisser anslås på anslagstavlan på Skidstadion Idre Fjäll i närheten av 
Tävlingsexpeditionen i Stadionhuset / 
Information about the races you can find on the Official notice board at the Stadium.  
Web: idre2022.se 
 
Dusch, Omklädning – Shower, Dressing room: 
Idre Fjäll, Sporthallen. Avgift 20 SEK. / Fee 20 SEK 
 
Tävlingsregler - Rules: 
Internationella Skidförbundets (FIS) tävlingsregler gäller. Tävlande och ledare deltar på egen 
risk./ 
International Ski Association FIS Rules, participation at your own risk for both leaders and 
athletes. 
 
Ackreditering - Accreditation: 
Det nya ackrediteringssystemet kommer att gås igenom på lagledarmötet på torsdag 8/12 kl. 
18:00 / New system for accreditation will be presented at team captain´s meeting on Thursday 
8/12 18:00 
 
Seedning - Starting order 
Sprint: Startordning utifrån FIS punkter (sprintlista 3). De utan FIS-punkter lottas sist i fältet. 
Startmellanrum: 15 sek. De 30 bästa går vidare till kvartsfinal. /  
Start list is created by using FIS-list (sprintlist 3). The ones without FIS-points are placed at the 
end of the start list. Startgap: 15 sek 
Distans/Distance: HD17-21: SM-lottning. (distanslista 3) 25% av fältet seedas. Det seedade 
fältet delas in i två grupper, A (50 %) och B (50 %). Seedningen börjar alltid med en B-seedad 
åkare, därefter en A-seedad osv. Det seedade fältet kompletteras med en C-grupp och en D-
grupp. C-gruppen seedas enligt FIS-punkter omedelbart före den B - A seedade gruppen. D-
gruppen innehåller alla åkare utan FIS-punkter och startordningen för dessa lottas. D-gruppen 
skall starta först i tävlingen. Startmellanrum 30 sek. / 
Startlist is created with a draw using FIS-list (distancelist 3). 25% of the entries are 
seeded into two groups, A-group(50%) and B-group(50%) who starts B, 
A, B, A and so on. The ones without FIS-points are placed at the beginning of startlist. Startgap 
30 sek. 
 
Tidtagning - Timing 
Svenska och Norska seniorer och juniorer har sitt eget chip. Utländska åkare får låna chip. 
Om lånat chip tappas bort, debiteras deltagaren 1000 kr.  
Vid målgång tar deltagaren själv av sig sin nummerlapp och lämnar den på anvisad plats i 
målområdet/ 
Transponders will be used for timing. 
Note! Foreign competitors use borrowed transponder. If the transponder 
is not returned, there will be a penalty fee, of 1000 SEK. 
The transponders shall be returned after the race. You have to remove your own bib and 
responder and place it where officials advice. 
 
 
 



Startlista - Startlist 
Startlistan presenteras torsdag/fredag/lördag efter lagledarmöte och lottning.  idre2022.se och 
ta.skidor.com  
Start list will be published on Thursday / Friday / Saturday after Team captains meeting.  idre2022.se 
and ta.skidor.com 
 
Resultatlista - Resultlist 
Resultatlistor kommer endast att publiceras digitalt via FIS Live, SSF Live och på vår 
hemsida idre2022.se Officiella resultat publiceras även på ta.skidor.com efter tävlingsdagens slut. 
/ Result list will be published on FIS Live, SSF Live and idre2022.se. Also on ta.skidor.com at the end 
of each day.  
 
Teknikzon - Technical Zone  
Under söndagens tävling 11/12 i klassisk teknik kommer det vara en markerad teknikzon i 
tävlingsbanan. Denna kommer att vara markerad under officiella träningen lördag 10/12 
kl.17.00-18.00. Information kommer också i samband med lagledarmötet lördag 10/12 kl. 
18.00. / There will be a technical zone during the Sunday race in classic technique. This zone will 
also be marked at the official training on Saturday. 
Tävlingsorganisation - OC: 
Tävlingsledare: Sven Larsson Biträdande tävlingsledare Håkan Axelsson  
Tävlingssekreterare/Web: C-G Magnusson Anmälningar: Sigrid Larsson  
Banchef: Mattias Franzén, Stadionchef + Sjukvård: Trond Lia, Startchef: Ingemar Pihl 
Tävlingsexpedition: Helen Bojort, Jenny Franzén Målchef: Per Johansson  
Prisutdelning: Eva Axelsson, Jenny Franzén Spårvaktchef: Per Wall  
Vallabodschef: Göran Arnesson, Tidtagning: Elite Timing  
Tävlingsjury: TD Per Lindberg, TDA Annika Dahlman, Sven Larsson. 
 
Övrig info – Other info: 
Speaker: Jonas Andersson.      Web-Sändning: Dala-Storbild → Expressen TV (expressen.se/tv) 
SSF-representant: Jonas Braam  
 
Sjukvård – Medical service: Sjukvårdsansvarig Trond Lia finns på Skidstadion Idre Fjäll under 
tävling och Räddningstjänsten Idre Fjäll och jourhavande backläkare på Idre Fjäll har beredskap. 
Sjukvård nås via funktionär med radio /  
We have a nurse stationed at the Stadium during the races. Contact staff equipped with radio. 
 
Vallabodar / Parkering: Bokade 50 vallabodar, 17 Vallalastbilar/Vallahusbilar/Tält. 
Summa: 67 bokade vallaplatser, Eftersom det är begränsat utrymme så önskar 
vi att ni endast har en personbil/vallaplats vid övre och nedre vallabyn. 
Obs! Båda mycket nära skidspår och skidstadion. 

 
  

http://idre2022.se/
http://ta.skidor.com/
http://ta.skidor.com/


Fredag/Friday 9/12-2022 
Första start: Kl. 11.00. Sprint Prolog 1,5 km  
Individuell start, Fri teknik 
Heatselection ca 20 min efter avslutad prolog i målfållan. 

 Prolog Kvartsfinal  Semifinal  A-final 

D 21  11:00:00 13:00:00    

H 21 rullande 13:30:00    

Blomsterceremoni – Flower ceremony: DH21, placering 1-3 direkt efter målgång i målfållan. 
Prisutdelning – Prize giving ceremony : För klasserna DH 21 10 priser.  Utdelningen sker på 
Skidstadion Idre Fjäll efter avslutade finaler. / The Prize giving ceremony will be held at the 
Stadium after the race finish.  
 

Lördag/Saturday 10/12-2022 
Första start: Kl. 08.35   
Individuell start, Fri teknik  

Klass Starttider Distans 

H 21 08:35:00 15km (5x3,3km) 

H 19-20 10:10:00 10km (3x3,3km) 

D 21 11:15:00 10km (3x3,3km) 

D 17-18 12:00:00 10km (3x3,3km) 

D 19-20 13:25:00 10km (3x3,3km) 

H 17-18 14:15:00 10km (3x3,3km) 

Blomsterceremoni – Flower ceremony: DH21, placering 1-3 direkt efter målgång i målfållan. 
Prisutdelning – Prize giving ceremony: För klasserna DH 21, DH 17-18 och DH 19-20 delas det 
ut 10 priser. Priserna delas ut på Stadion ca 30min efter målgång. 
/ The Prize giving ceremony will be held at the Stadium approx. 30 min after race finish. 
 

Söndag/Sunday 11/12-2022 
Första start: Kl. 08.45   
Individuell start, Klassisk teknik  

Klass Starttider Distans 

D 21 08:45:00 10km (3x3,3km) 

H 21 09:40:00 10km (3x3,3km) 

D 17-18 11:00:00 7,5km (3x2,5km) 

D 19-20 12:10:00 7,5km (3x2,5km) 

H 17-18 13:00:00 7,5km (3x2,5km) 
H 19-20 14:10:00 7,5km (3x2,5km) 

Blomsterceremoni – Flower ceremony: DH21, placering 1-3 direkt efter målgång i målfållan. 
Prisutdelning – Prize giving ceremony: För klasserna DH 21, DH 17-18 och DH 19-20 delas det 
ut 10 priser. Priserna delas ut på Stadion ca 30min efter målgång. 
/ The Prize giving ceremony will be held at the Stadium approx. 30 min after race finish.  
 

Välkomna till trevliga dagar på Skidstadion 
 

 


