
 
IF 10K Alpine, bjuder in till 

Funäsfjällen Winter Opening 2021 
U12-U16 Region 4, Tävlingsarena Funäsdalen 

 
Ett samarrangemang av IF 10K Alpine, Tänndalens IF,  

Tänndalen och Funäsdalen Berg & Hotell 
 

 

Denna inbjudan gäller ungdomstävlingar som körs på racearenan i Funäsdalen. För FIS-tävlingar i 
Funäsdalen, samt Ungdoms- och veterantävlingar i Tänndalen se separata inbjudningar. 
 
Tävlingsprogram: Fredag 8/1:     U12 Dam och Herr GS, Funäsdalen (Förmiddag) 
                            U14 Dam och Herr GS, Funäsdalen (Eftermiddag) 

 
Lördag 9/1:     U16 Dam GS, Funäsdalen (Eftermiddag) 

U16 Herr SL, Funäsdalen (Förmiddag) 
 
Söndag 10/1: U16 Dam SL, Funäsdalen (Förmiddag) 
 U16 Herr GS, Funäsdalen (Eftermiddag) 
 

Regler:   Tävlingen genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler 
samt tillägg till tävlingsreglerna. Deltagande sker på egen risk. 

 
Anmälan:  Via Tävlingskalendern IdrottOnline senast 6/1 23:59.  

Öppen för Region 4. OBS! Ingen efteranmälan. 
 
Priser:   Ungdomsklasser, pokaler placering 1-5. Medaljer till alla deltagare.  
 
Upplysningar:   Administrativa frågor, info@10kalpine.com 
 
Anmälningsavgift:  150kr/deltagare/start. 

Avanmälan senast kl 12 dagen före tävlingsdag. 
Faktureras klubbvis i efterskott efter faktisk start.  

 
Liftkort:  I anläggningen används AXESS lifkortssystem. Alla måste ha liftkort vid 

varje åk. Liftkorten gäller i båda anläggningarna.  Köp skipass online: 
www.hotellfunäsdalen.se eller www.tanndalen.com 
 
Dagspass: Vuxen 495kr Ungdom 390kr 
2-dagar: 970 kr, 765kr 
3 dagar: 1380kr, 1115kr 
4 dagar: 1790kr, 1360kr 
5 dagar: 2095kr, 1575kr 
Veckokort: 2260kr, 1775kr 

 
Nummerlappar:  Hämtas klubbvis vid tävlingssekretariatet, utanför målhuset.  
 

Lagledarmöten:  Digitalt lagledarmöte kl. 20:00 kvällen innan tävling. Lagledare max 3 
per klubb (en per U12/U14/U16) anmäl deltagande här: 
https://forms.gle/am6LzhhuRtg7VZ6T6 

 



 
IF 10K Alpine, bjuder in till 

Funäsfjällen Winter Opening 2021 
U12-U16 Region 4, Tävlingsarena Funäsdalen 

 
Ett samarrangemang av IF 10K Alpine, Tänndalens IF,  

Tänndalen och Funäsdalen Berg & Hotell 
 

 

Preliminära tider: Se separata program för respektive tävling. Publiceras på 
www.funaswinteropening.se   
OBS! Åkare besiktigar själva, inga ledare medföljer. U12 och U14 GS 
kommer att ha en representant från 10K-FIS grupp som följer dem 
genom besiktning och vid start åk 1 och åk 2.  
I samband med jurybesiktning tillåts ledare att besiktiga banan. 
Max 1 ledare per klubb tillåtet i startområde för att hjälpa åkare. 

Ytterligare information ges på lagledarmötet. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 
 
Tävlingsledare: Jörgen Nordlund, jorgen@10kalpine.com, 070-633 01 93. 
Arrangemang:  Agneta Ekstrand, info@10kalpine.com, 070-219 51 51 
 
Resultat:   Resultaten publiceras på www.funaswinteropening.se och 

Tävlingskalendern. Under tävlingens gång publiceras diskningslistor på 
FWO Facebooksida www.facebook.com/FWO2021 

 
Livestream:  Tävlingar i Funäs fredag-söndag kommer att livestreamas via Facebook. 
 Livetiming: live.skidor.com 
 
Publicering:   Anmälan innebär medgivande till att bilder och livestream från 

tävlingarna samt deltagar-, diskning-, start- och resultatlistor får 
publiceras i press samt på arrangör och medarrangörers hemsidor och 
sociala medier.  

 
COVID-19: Läs separat Handlingsplan Covid-19 på www.funaswinteropening.se  
 Vi gör allt vi kan – gör det ni också. Tillsammans får vi det att fungera! 

I korthet: 
• Vi följer FHM:s och Skidförbundets riktlinjer. 
• Kom inte till arrangemanget om ni inte är helt friska. 
• Ingen publik får förekomma.  
• Munskyddskrav för ALLA inom avspärrat tävlingsområde. Vi 

rekommenderar att ni bär det även utanför avspärrat område 
under hela tävlingsdagarna.  

• Det åligger varje åkare att föra en feberlogg från 3 dagar innan 
ankomst och under hela vistelsen. Uthämtning av nummerlapp 
är bekräftelse på att åkaren fört logg och är frisk. 10K Alpine 
självskattningsschema kan med fördel användas som mall, finns 
på hemsidan.  
 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att hålla 
sig informerad om eventuella programändringar på lagledarmöten och FWO Facebooksida 
www.facebook.com/FWO2021 

Välkommen till en härlig helg i Funäsfjällen! 


