Nyheter inför säsongen 2017-2018
Två tävlingsserier
Inför säsongen 2017-2018 inför vi två tävlingsserier i Sverige för junior- och senioråkare.
Syftet är att vi vill skapa ett stegrande och stimulerande tävlingssystem med en tydlig riktning där de aktiva ges möjlighet att
steg för steg utvecklas mot sina långsiktiga mål.
Gemensamt för serierna är att endast åkare som tävlar för Sverige räknas i sammandraget.



Sverigecupen (FIS/ENL)
Denna serie är öppen för alla åkare oavsett ranking.

o
o
o


10 tävlingar, varav en finalhelg.
Sex tävlingar, FIS/ENL, arrangeras före 31/12. Tre storslalomtävlingar och tre slalomtävlingar.
Två helger i januari. Två storslalomtävlingar och två slalomtävlingar
Ledarbib (gul) till bästa svenska åkare i sammanställningen

Alpine Elite Tour (FIS)
Alpine Elite Tour är fram till 31/12 öppen för åkare som är rankade top 100 bland svenskar på FIS listan i GS eller SL.
1/1 kan alla åka Alpine Elite Tour

o
o
o


Totalt 12 tävlingar
Alla tävlingar räknas i sammanställningen
Ledarbib (grön) och pris till bästa svenska U18 åkare. Ledarbib (gul) till bästa svenska åkare i
sammanställning

Förtydligande över generella regler för FIS tävlingar i Sverige

o
o

o
o

Tävlingsperioden i Sverige varar säsongen 2017-2018 från den 18 november till den 30 april.
Alla FIS-tävlingar (Sverige och världen) fram till 31/12 är öppna för åkare rankade topp 100 av svenska
åkare på FIS listan.
För åkare som är opunktade eller rankade över topp 100 i Sverige erbjuds under perioden fram till 31/12
Sverigecupen/ENL som är öppen för alla åkare oavsett ranking.
Inga utlandstävlingar för opunktade (såväl utomhus- som inomhustävlingar). Fart undantaget.
SSF förbehåller sig rätten att nominera åkare.

YJSM och ÄJSM



YJSM och ÄJSM – NJC
o YJSM – 1-2 års junior
o ÄJSM – 3-5 års junior
Juniormästerskapen ska genomföras inom de aktuella åldersspannen för att åkarna ska få chansen att
mäta sig inom sina respektive årgångar.
ÄJSM och YJSM kan ansökas av en och samma arrangör för att genomföras på samma sätt som USM. De
körs då som separata tävlingar. Inte att förväxla med separata resultatlistor från en tävling.
Genom att sanktionera tävlingarna till NJC minskar vi kvoten för utländska åkare.

Mästerskap och tävlingsfria helger









Centrala aktiviteter Ungdom U 16 åkare födda 2002
o 9-10 december 2017
Skidgymnasiehelg
o 1-4 februari 2018
Tävlingsfri helg
o 17-18 februari 2017
Nationell tävling
Tävlingsfria helger junior & senior
o V 51 och 52, 2017
o V 11
USM – vecka 12
YJSM & ÄJSM – V 10
SM – V 12

