
Inbjudan Ungdomscup 2023 

(fd Volkswagen Ungdomscup) 

 

Ungdomscup 2023 är en rikstäckande tävling i klassisk stil mellan Sveriges skiddistrikt i 

ålderskategorin 13–14 år. Tävlingen består av en kvalificering i respektive distrikt och därefter en 

riksfinal i Örnsköldsvik. Från Göteborg deltager vi varje år med ett gäng glada ungdomar och så 

planerar vi även att göra i år. 

Fokus vid riksfinalen i Örnsköldsvik ligger på att ha kul, gemenskapen och distriktstävlingen. Här får 

ungdomarna chansen att träffa likasinnade från andra distrikt och tävla som ett lag genom både 

individuella lopp och stafetter i klassisk stil. 

Mer om ungdomscupen: Ungdomscup 13-14 år - Längdåkning - Svenska Skidförbundet (skidor.com) 

Finalhelgen inkl resa från Göteborg 

När: 8-13/3 2022 avresa med nattåg ons kväll 8/3, hemkomst mån morgon 13/3. Tävlingar 10-12/3. 

Var: Vårby IK, Örnsköldsvik 

Hur: Resa med nattåg (förutsatt att vi får tag i biljetter när dessa släpps, annars minibuss. Boende på 

golv och utspisning i skola. 

Kostnad: GSF bidrar med en rejäl slant men någon tusenlapp eller två i självkostnad är ett rimligt 

antagande nu.  

 

Uttagningskriterier distrikt Göteborg 

Det inledande steget i ungdomscupen är kvalificering i distriktet och vi har tillsammans med SSF slagit 

fast nedan uttagningskriterier. Syftet med dessa är att ungdomarna skall träffas och lära känna 

varandra, utvecklas i sin skidåkning och ha kul tillsammans redan innan finalhelgen i Örnsköldsvik. 

• Deltaga på minst 4st GSF-träningar (måndagar fr o m v45 – v5). 

• Deltaga på minst 3st distriktstävlingar t o m 30/1 enligt nedan: 

o 22/11 Kompisstafett (tisdag) (Skidome) Fri stil 
o Kvällscup 1, 2/12 IK Stern (fredag) (Skidome) Fri stil 
o Kvällscup 2, 16/1 Hindås SK (måndag) Klassisk stil 
o Kvällscup 3, 24/1 OK Landehof (tisdag) Fri stil 

• Ställs ovan distriktstävlingar in pga väder el annat kan en tävling genomföras i Västergötlands 

skiddistrikt. Undantag kan göras om många tävlingar ställs in även där. 

• Vi rekommenderar alla ungdomar att deltaga i många tävlingar då detta ger både 

gemenskap, glädje och utveckling i skidåkningen inför finalhelgen i Örnsköldsvik. 

Vad är nästa steg? => Anmälan 

För att kunna fortsätta planera resa och upplägg behöver vi veta hur många ungdomar vi blir. Vi ber 

er därför att kontakta er klubbledare nedan eller Jonas Johansson för en preliminär anmälan 

senast 30/11. Hör gärna av er och tacka nej om ni ej vill deltaga så vet vi det också. Baserat på 

denna anmälan bokas resa till och från Örnsköldsvik. 

Därefter gör vi en preliminär anmälan till arrangören Vårby IK i mitten december och till sist en 

definitiv anmälan i början av februari.  

Hör gärna av er med frågor och funderingar som uppkommer! 

Jonas Johansson, IK Stern Erik Österlin, SAIK  

jonas.pb.johansson@gmail.com erik.osterlin@telia.com  

0706-44 74 28 0706-43 49 51  

Övriga klubbar: Hör av er till Jonas Johansson ovan. 

 

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/barnungdom/tavlingar/ungdomscup13-14ar/
mailto:jonas.pb.johansson@gmail.com
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