Förutsättningar för att arrangera
FOLKSAM CUP RIKSFINAL för 15-16
åringar 2020-2021 med option på
fortsatt arrangerande 2022
Folksam Cup är en tävling som årligen utser Sveriges bästa skiddistrikt i åldrarna
15-16 år. Tävlingen avgörs under fredag till söndag med invigning på fredagen.
Tävlingsdelen omfattar en tekniksprint fredag eftermiddag, individuell tävling med
prolog och jaktstart under lördag och avslutas med distriktsstafetter på söndag.
Tävlingen är en distriktskamp.
Upplägget kan i samråd med arrangören komma att ändras under tre årsperioden.
Övrig information om uttagningskriterierna och tävlingsupplägget finns att läsa på
hemsidan.

Ansökan
Skriftlig ansökan skall vara SSF tillhanda den 6 maj 2018 från de arrangörer som
önskar arrangera Folksam Cup riksfinal. Ansökan avser att arrangera Folksam Cup
riksfinal under två år (2020 och 2021) med option på ett tredje år (2022).
För att arrangera Folksam cup bör ni som arrangör tänka igenom följande punkter
och senare skicka in till SSF hur ni planerar att lösa dessa punkter.
–
–
–
–
–

SISU Idrottsutbildarna
Infrastruktur på tävlingsplatsen
Tävlingsarrangemanget
Kringarrangemang
Namngivet organisationsschema (inklusive kontaktuppgifter)

För varje punkt finns en detaljerad beskrivning i kravspecifikationen.
Självfallet får man som sökande arrangör lägga till punkter som man finner
passande för att belysa det unika med sin ansökan.
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Övrigt
Arrangören bekostar resa, logi och mat för TD och assisterande TD under
tävlingarna samt besök hos arrangören om TD så önskar (ersättningsnivåerna ska
vara enligt SSFs tävlingsregler).

Vad är avgörande för SSFs val av arrangör av Folksam Cup riksfinal
för 2020-2021?
–
–
–

Infrastruktur – bra infrastruktur på tävlingsorten och ett så samlat
arrangemang som möjligt.
Tävlingsarrangemang – kreativ och nytänkande arrangör som har ambitionen
och förmågan att arrangera Folksam Cup inom regelverkets ramar.
Kringarrangemang – för att förstärka totalupplevelsen av Folksam Cup och
den positiva bilden av arrangörsorten.

Ansökningshandlingar skall skickas in senast 6 maj 2018 till
Ludvig Remb, ludvig.remb@skidor.com
alternativt Riksskidstadion 791 19 Falun
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Kravspecifikation för ansökning av arrangering av Folksam Cup riksfinal
2020-2021
Kravspecifikationen är avsedd att belysa de områden av riksfinalkonceptet som
SSF beslutat är viktiga för arrangemanget, samt bevarande av arrangemangets
popularitet.
Kravspecifikationen är riktlinjer för riksfinalarrangören hur arrangemanget ska
genomföras. Vi vill lämna frihet till varje arrangör att göra sitt arrangemang inom
ramarna av regelverket och kravspecifikationen för Folksam Cup.

SISU Idrottsutbildarna

För att få stöttning och support vad det gäller planering, ekonomi och utbildning
omkring arrangemanget ska kontakt tas med SISU idrottsutbildarna i det distrikt
sökande klubb tillhör. Ta därför kontakt med ert SISU distrikt så snart som möjligt
för att undersöka era möjligheter. Information finns på SISU Idrottsutbildarnas
hemsida.
Följande ska senare skickas in till SSF:s ansvarig för Folksam cup vad gäller
SISU Idrottsutbildarna:
Namn och kontaktuppgifter till ”er” SISU konsulent.
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Infrastruktur
Bra infrastruktur och ett samlat arrangemang har stor betydelse för
arrangemanget. Med bra infrastruktur menas följande:
–

Transporter på tävlingsorten
Krävs transporter på tävlingsorten ska dessa i första hand ske med av
arrangören tillhandahållna bussar. Eventuella kostnader står arrangören för.

–

Nära och gemensamt boende (mat & logi)
Sträva efter koncentrerat boende som ligger nära de övriga aktiviteterna
(tävlingsarena och kringarrangemang). Ex. skola, militäranläggning etc.
Boendet ska främja deltagarnas möjligt att träffas och umgås med kompisar
såväl från det egna distriktet som mellan distrikten.
Detta boende ska endast vara avsett för deltagare och ledare.
Matservering med ändamålsenlig meny skall finnas så nära förläggningen som
möjligt.

Följande ska senare skickas in till SSF:s ansvarig för Folksam cup vad gäller
infrastruktur:
Hur löses eventuella transporter för arrangemanget?
Hur löses logi och mat?

Tävlingsarrangemanget
Tävlingsarrangemanget består av flera moment som är viktiga. Dessa är:
–

Distriktskampen
Individuella tävlingarnas samt stafetternas resultat ska räknas ihop enligt
bifogad tabell så att Sveriges bästa skiddistrikt i åldrarna 15-16 år kan koras.
Handläggs av arrangören.

–

Banorna/stadion
Det ska vara tävlingsbanor som främjar 15-16 åringarnas utveckling och
färdighet. Detta innebär utslagsgivande banor med teknik, balans, snabbhet
och koordinationsavsnitt.
Banorna ska vara anpassade för klassisk respektive fri teknik (tekniken växlar
varje år utom tekniksprinten som alltid går i fri teknik).
Följande banor skall anges:
Tekniksprint, ca 1 km
Prolog ca 2.5 km
Jaktstart 5 km
Traditionell stafett 5 km och 2,5km
Parstafett 700m- 900m.
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På stadionområdet ska det finnas ett kostnadsfritt vallautrymme (ca 15
m2/distrikt) där samtliga distrikt ska beredas plats. I detta ska funktioner som el
och belysning finnas.
–

Speaker/arenaproduktion/webbsändning
Erfaren speaker och en bra ljudanläggning som ger hög ljudkvalité över hela
stadionområdet.
För att höja mervärdet av eventet ska tävlingarna sändas med bild, liveljud,
hälsningsfunktion till speakern och liveresultat via tävlingens webb.

–

Tidtagning, resultat
SSF-Timing med chip ska användas som tidtagning. Resultatrapporteringen
ska vara snabb på såväl tävlingsplatsen som på tävlingens webbplats.

–

Priser
Alla som deltar skall få ett minnespris från arrangören.
Pris till de tre bästa distrikten efter varje dag.
Antingen ett litet pris till alla representanter i laget eller något laget kan dela på.
På den sista tävlingsdagen när distriktskampen är avgjord ska minst de tre
främsta distrikten erhålla hederspriser vid den avslutande prisutdelningen.
Under helgen sker en omröstning om vilket distrikt som anses vara det
”Trevligaste distriktet”, någon variant av pris ska sista dagen delas ut till det
distrikt som vinner omröstningen. (Tex en godis/frukt korg)
Dessutom ser vi gärna att det lottas ut några priser.
Följande ska senare skickas in till SSF:s ansvarig för Folksam cup vad
gäller tävlingsarrangemanget:
Beskrivning av hur distriktskampen kommer att beräknas
Kartor innehållandes: Ban- och stadionkartor, karta över start- och målområde
(inkl. stafettstart), parkeringsytor, omklädning/dusch och servering
Beskrivning och skiss av hur vallautrymmen kommer tillhandahållas
Namn på tilltänkt speaker
En plan för att sända arrangemanget med bild, ljud, hälsningsfunktion och
resultat via tävlingens webbsida.
Beskrivning av hur tidtagning och resultatrapportering kommer att hanteras

E-MAIL
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)10 708 69 00

ADRESS
Riksskidstadion, SE-791 19 Falun

ORG NR
802003-0287

BANKGIRO
720-7699

www.skidor.com

Kringarrangemang
Utse en organisation som arbetar med kringarrangemang för ungdomar i syfte att
skapa en positiv helhetsupplevelse. Engagera gärna ungdomarna i
arrangörsklubben, låt dem gärna tycka till och komma med idéer.
Kringarrangemang som är obligatoriska är följande, fler kan givetvis genomföras:
–
–
–

Mottagning och inkvartering av distrikten
Invigning
Kamratmiddag

Följande ska senare skickas in till SSF:s ansvarig för Folksam cup vad gäller
kringarrangemang:
Beskrivning av hur invigningen kommer att arrangeras
Beskrivning av hur kamratmåltiden kommer att arrangeras – viktiga punkter att ta
med är lokaler, effektiv servering av mat (för denna målgrupp, ta till
portionsstorlek), underhållning.

Marknadsföring och webbplats
– Folksam tillhandahåller en webbplats som arrangören ska använda sig av.
–
–
–

All information gällande tävlingsarrangemanget ska finnas tillgängligt på
arrangörens webbsida senast 14 dagar innan tävling.
Bilder med personer ska ha godkännande från individen innan publicering.
Det är viktigt att arrangören före, under och en tid efter arrangemanget är aktiv
med att uppdatera sina sociala medier.

Följande ska senare skickas in till SSF:s ansvarig för Folksam cup vad gäller
webbplats:
Ansvarig för tävlingens webbplats (anges i organisationsschemat)
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Deltagaravgift
Den totala deltagaravgiften ska godkännas av SSF.
Målsättningen är att den ska ligga kvar på nuvarande nivå.

Kickoff
Varje år arrangeras på hösten en Kickoff för ICA och Folksam ledare, där ska
minst en representant från arrangören delta under hela programmet som sätts av
SSF. Arrangören ska kunna presentera arrangemanget som helhet. Kostnaden för
detta står arrangören för.

Arrangörskonferens
Varje år arrangeras på hösten en arrangörskonferens, där önskvärt minst en
representant från arrangören deltar under hela programmet som sätts av SSF.
Kostnaden för detta står arrangören för.

Arrangörsbidrag
Ett arrangörsbidrag på 50 000 kronor betalas ut till arrangören från SSF när
utvärdering har kommit in till SSF.

SSFs-ansvarig för Folksam cup finns som ett stöd för arrangören och
avstämningar ska ske regelbundet. Den nya utsedda arrangören ska besöka
Folksam cup för att se och lära av föregående arrangör. Ett första
möte/besök med SSF-ansvarig för Folksam cup ska ske senast sista juni
2019 för genomgång av banor och arrangemanget.

SSF-ansvarig Folksam Cup
Roger Nyström
Klockarvägen 27
870 30 Nordingrå
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Bilaga 1
Organisationsschema Folksam Cup
OBSERVERA! Detta schema är enbart en hjälp för sökande arrangör och SSF för
att belysa de viktigaste funktionerna i den blivande organisationen.

Tävlingssekreterare

Medicinskt
/säkerhets
ansvarig
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Bilaga 2

Poängberäkning Folksam cup
Individuellt
Placering Poäng
1
25
2
22
3
20
4
19
5
18
6
17
7
16
8
15
9
14
10
13
11
12
12
11
13
10
14
9
15
8
16
7
17
6
18
5
19
4
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25…
2

Stafett
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25…

Poäng
200
176
160
152
144
136
128
120
112
104
96
88
80
72
64
56
48
40
32
32
32
32
32
32
32

Max 16 poänggivande åkare/distrikt.
Mixlag 8 poäng/åkare oavsett placering
Max antal poänggivande lag: två i traditionella stafetten, två i parstafetten.
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