
     

                             

                                                                    
  

 
 

Lidingö SLK & Täby SLK & Sollentuna SLK & Huddinge SK 
inbjuder till 

Alpina Ungdoms-SM 2022 i Åre, Duved 
14-20 mars 2022 

_________________ 

Träning   
Fartträning Måndag 14/3 Obligatorisk störtloppsträning, 1 officiellt träningsåk, Duved. 
 Onsdag 16/3 Frivillig Super-G träning, Störtloppet, Åre. 
 Störtloppsträningen leds av Thomas ”Tompa” Ericson. 
 SG träningen leds av Daniel ”Degen” Ericsson. 
 

Övrig träning  Det kommer att erbjudas möjlighet till GS och SL bana/träning under 12-17/3 i 
Hamrebacken, Duved för alla som är anmälda till USM. Denna planeras av arrangerande 
klubbar men bansättning kommer att fördelas ut på övriga deltagande klubbar/regioner. 
Träningsdetaljer meddelas senare. 

  

Program  
Måndag 14/3  Störtloppsträning – Träningsbacken, Duved 
Tisdag 15/3 USM Störtlopp, D/H 15 &  D/H 16 – Träningsbacken, Duved 
Onsdag 16/3  Super-G träning, D/H 15 &  D/H 16 – Störtloppet, Åre 
Torsdag 17/3  USM Super-G, D/H 15 &  D/H 16 – Störtloppet, Åre 
Fredag 18/3  USM Storslalom, D/H 16 – Störtloppet, Åre 
Fredag 18/3  USM Slalom, D/H 15 – Hamrebacken, Duved 
Lördag 19/3  USM Storslalom, D/H 15 – Störtloppet, Åre 
Lördag 19/3  USM Slalom, D/H 16 – Hamrebacken, Duved 
Söndag 20/3  Extra/backup dag 
 

Tävlingsledning  
USM Störtlopp:  Tävlingsledare – Thomas Ericson, SSLK  Banchef – Christian Hyttberg, HSK 
USM Super-G:  Tävlingsledare – Gustaf Martin-Löf, LSK Banchef – Daniel ’’Degen’’ Ericsson, TSLK 
USM Storslalom:  Tävlingsledare – Gustaf Martin-Löf, LSK]  Banchef – Daniel ’’Degen’’ Ericsson, TSLK 
USM U15 Slalom:  Tävlingsledare – Peter Dahl, HSK  Banchef – Johan Hovbrandt, HSK 
USM U16 Slalom:  Tävlingsledare – Anders Iveberg, HSK  Banchef – Christian Hyttberg, HSK 
 

Lagledarmöte   Digitala lagledarmöten hålls kl 20.00 den 13 - 18 mars. En lagledare per klubb. Inbjudan 
till dessa kommer finnas på hemsidan.  

 

Tidsprogram  Preliminärt tidsprogram för träning och tävling kommer finnas på IdrottOnline under 

 aktuell tävling samt på Facebook: www.facebook.com/groups/usm2021u15/
 snarast möjligt. Officiellt program anges på lagledarmötet. 
 

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

Anmälan   Görs via Tävlingskalendern IdrottOnline senast 11/3. Nationell tävling. 
Arrangörsklubbarna är Lidingö SLK, Täby SLK, Sollentuna SLK & Huddinge SK. Avanmäla 
efter det att anmälan stängts gör du via din lagledare på lagledarmöte.  

 

http://www.facebook.com/groups/usm2021u15/
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Anmälningsavgift  D/H 15 och 16 
 Störtlopp träning  150 sek 
 Störtlopp tävling  250 sek / tävling 
 Super-G tävling 250 sek / tävling 
 Storslalom 250 sek / tävling 
 Slalom  250 sek / tävling 

Anmälningsavgifterna faktureras i efterhand till resp. klubb enligt överenskomna rutiner. 
 
Liftkort Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och köps individuellt. Ladda ditt 
 SkiPass direkt i skistars app ’’SkiStar’’ eller köp digitalt på www.skistar.se.  

Under tävlingsdagarna inkl DH-träningen går det att köpa tävlingskort med cirka 40% 
rabatt. Korten gäller endast i den arena som tävlingarna går. Vid tävling i Duved går det 
att åka Hamreliften och Linbanan, i Åre är det endast giltigt i VM8:an. De rabatterade 
korten kan köpas vid Linbanan i Duved samt Fjällbyn i Åre för de som är anmälda som 
USM-tävlande och Skistar kommer att ha listor på dessa två platser (mao får 
efteranmälda inte möjlighet till rabatterade liftkort). 

 

Boende  Bokar och betalar ni själva. OBS! Kontrollera alltid avbokningsregler i händelse av 
 flyttade eller inställda tävlingar.  
 

Covid-19 Tävlingsregler utifrån Coronapandemin skall följa gällande ’’Covid-19 Policy för 
 tävlingar och träningar’’. Följande uppmaningar gäller alla deltagare:  

 Åkare som inte känner sig frisk skall stanna hemma  

 Vi följer FHM rekommendationer och håller avstånd för att undvika smitta  

 Vi följer tävlingsarrangörens uppsatta regler för att undvika smitta  

 Vi följer lokala reserestriktioner 
 

Info Löpande info, tider mm läggs ut i dessa kanaler. Stöd oss genom att gå in och följa oss på: 
 Facebook: www.facebook.com/groups/usm2021u15/ 
 Hemsidan: www.alpinausm.com 
 Instagram: @alpinausm 
 

Sponsring Vi planerar för ett toppevenemang för våra tävlande ungdomar & sponsorer! Som 
 sponsor syns du på racearenan, i såväl analoga & digitala kanaler inför, under och efter 
 USM veckan. För mer info om sponsring kontakta Joacim.Sjodin@bjornborg.com eller på 
 mob. nr. 0705593000. 
 

Kontakt  Projektgruppen: 
  Gustaf Martin-Löf, styrelsen@lidingoslalom.se, 0705100579 
  Per Werngren, info@tslk.se, 0708723205 
 
Publicering Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt deltagar-, ranking-, 
 start- och resultatlistor publiceras samt annan social media med anknytning till 
 USM 2022.  
 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att hålla sig 
informerad om eventuella programändringar på lagledarmöte och www.facebook.com/groups/usm2021u15/ 

 
Varmt välkommen till  

Ungdoms-SM & ÅRE 2022!       
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