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UPPLANDS SKIDFÖRBUND 

Ski Team Ungdoms cup 2023 (fd Volkswagen Ungdoms cup) 
 

Då finns det ett nytt namn för ungdomscupen för våra 13/14-åringar. Ski Team ungdoms cup 

2023. 

I samband med lanseringen av detta namn har det kommit en del ny information från 

arrangören om bla tiden för när den definitiva anmälan ska vara inskickad. I tidigare 

information från oss ledare skrev vi att anmälan skulle skickas in 2023-02-05. Detta är nu 

ändrat till 2023-01-19. 

Vad innebär då detta? 

• Tidigare meddelade uttagningskriterier gällande att genomföra minst 3st individuella 

tävlingar stryks. Det finns därmed inget krav på att genomföra ett visst antal tävlingar 

för att få deltaga på Ski Team Ungdoms cup 2023. Vi vill dock uppmana till att 

fortsätta tävla så mycket som möjligt då det ger både gemenskap, glädje och 

utveckling i skidåkningen. 

• Genomförda tävlingar ligger fortfarande till grund för hur kostnaden fördelas för 

deltagarna. USF står för kostnaden för 4 åkare i var klass. Totalt 16st. Dessa 4 åkare i 

var klass är de med bäst resultat på genomförda tävlingar. Kostnaden för övriga 

utöver dessa 16 tas av åkarens förening för vidare hantering. 

• Den inplanerade ungdomscupfinalen i Uppland (Vassundaskidan) kommer att 

genomföras som en final. 

 

Anmälan 

Mejla in din anmälan senast 23-01-17 till mats.omnell@gmail.com.  

På anmälan anger ni 

• För och efternamn 

• Personnummer År-Mån-Dag 

• Ev sjukdomar, allergier eller specialkost 

• Klädstorlek 

• Kontaktinformation vårdnadshavare Namn, Mailadress, Telefonnummer 

• Övrigt bra att veta 

Vi uppskattar om ni även skickar ett mail med ett Nej tack om ni inte önskar deltaga. På så 

sätt vet vi att alla fått informationen 
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Mer om ungdomscupen finns att läsa här: https://volkswagenungdomscup.varby.nu/  

Finalhelgen inkl resa från Uppland 

• När: 9–12/3 2023. Avresa med buss eller tåg på förmiddagen torsdag 9 mars. 

Hemkomst söndag 12 mars på kvällen. Tävlingar 10–12 mars 

• Var: Vårby IK, Örnsköldsvik 

• Hur: Resa med buss eller tåg. Boende på golv i skolsal och måltider i skola. 

• Kostnad: 2250: - per deltagare. Kostnad för resa tillkommer utöver detta. 

Mer detaljerad info om resa, utrustning mm kommer senare. 

 

Vid frågor, funderingar och anmälan hör av er till  

Mats Omnell, Bålsta SK, mats.omnell@gmail.com eller 0706060343.  

Per Eklund, IK Rex, per_eklund@hotmail.com eller 0703714613 

 

 

 

 


