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Satsa på studier och elitträning på idrottsgymnasium!
Nationell Idrottsutbildning (NIU)

HUVUDSPONSOR

Stjerneskolan, Torsby

”
PRESENTING PARTNER

Terrängen runt Torsby är
idealisk för skidträning, elljusspår
går direkt från skolan ut i den
kuperade Valbergsterrängen.
Vi tränar på Hovfjället, där vi
har vi en flexibel träningsarena i
vilken skicrosstävlingar anordnas
årligen. Ski Sunne är nästa anläggning som ligger i våra trakter
och där finns med mycket goda
träningsmöjligheter och vi kan
där nyttja en egen backe. Alla
lokaler ligger i direkt anslutning
till skolan. Förutsättningarna
för bra skolgång i kombination
med träning på elitnivå kan med
andra ord inte vara bättre.

Riksidrottsgymnasium (RIG)
Åre gymnasieskola, Järpen

”

På Jämtlands Gymnasium
Åre tränar vi all typ av skidåkning. En vecka kan bestå av
race i skicross-bana, storslalomåkning, hoppträning och lek
i en av Sveriges bästa parker.
En morgon då det har kommit
mycket nysnö prioriterar vi friåkning. Målet är att göra dig till en
allsidig skidåkare, med kapacitet
att åka på elitnivå och med ett
livslångt skidintresse.
David Hansson, tränare
david.hansson@jgy.se
@areskidgymnasium
@jamtlandsgymnasiumare

Victor Maschel, tränare
victor.maschel@edu.torsby.se

LAGSPONSORER

@torsbyskicrossgymnasium
@torsbyskicross

Flag

@ skiteamswedenskicross
@ swedishskicrossteam

SKI TEAM SWEDEN SKICROSS
Årevägen 180, SE-830 14 ÅRE
skidor.com/skicross

KONTAKTA OSS!
Sportchef
Joar Båtelson
joar.batelson@skidor.com
+46 (0)70 484 02 01

Nationell chef
Malin Eriksson Tengman
malin.eriksson@skidor.com
+46 (0)70 226 09 05

SKI TEAM SWEDEN SKICROSS

2017/2018

SKICROSS-LANDSLAGET 2017/2018

Alexandra Edebo, IFK Mora
@swedishvikingprincess

Viktor Andersson, Vemdalens Alpina
@gvandersson

Lisa Andersson, Gävle Alpina
@missanderzzon

Victor Öhling-Norberg, Funäsdalens SLK
@victorohlingnorberg

Sandra Näslund, Kramfors Alpina
@sandranaeslund

Erik Mobärg, Edsåsdalens SLK
@mo_mountains @erikmobarg

Skicross Next Generation (SNG) är Svenska
Skidförbundets satsning på att ge fler barn
och ungdomar möjligheten att träna och tävla i
skicross.
SNG erbjuder eventhelger med träning eller
tävling, clinics för ledare och verktyg för att
klubbar lättare ska kunna upptäcka det roliga
med skicross. SNG förenklar uppstarten av
skicrossverksamhet, runt om i landet.
I vinter genomförs sex SNG-helger. De kryddas med ”extra allt” tack vare våra nya, spännande samarbetspartners – HUSKI Chocolate
och Garmin! Vid dessa tillfällen kan alla, oavsett
klubbtillhörighet, upp till klassen U-14 träna eller
tävla i skicross. Fr.o.m. 2018 tävlar U-16-åkare i
Scandic Svenska Cupen skicross.

HUSKI Chocolate bjuder på härlig inramning
med varm choklad till alla deltagare, musik och
action i målområdet plus ett läckert prisbord.
Hos Garmin kan du som åkare låna en actionkamera för att filma ditt åk. Vips, efter bara någon
dag, får du ditt redigerade åk i mejlkorgen.
@skicrossnextgeneration
skidor.com/sng

FIS världscup 2017/2018

David Mobärg, Edsåsdalens SLK
@mo_mountains @davidmobarg

Victor Sticko, IFK Mora
@victorsticko

7–9/12

Val Thorens, FRA

11–12/12

Arosa, SUI

14–15/12

Montafon, AUT

20–22/12

Innichen, ITA

12–14/1

Idre Fjäll, SWE

19–20/1

Nakiska, CAN

9–25/2

PyeongChang, KOR

2–4/3

Sunney Valley, RUS

17/3

Megeve, FRA

Skicross är action från start till mål. Sporten växer snabbt, både
bland utövare och publik. Reglerna är enkla – först ner vinner!
Du tävlar mot tre andra åkare samtidigt. De två
snabbaste över mållinjen i varje heat går vidare
till nästa omgång. När bara fyra åkare återstår
gör de upp om plats 1–4 i en final.
Banan är spännande och utmanande med
svängar, rullar och hopp i olika svårighetsgrader.
I kampen med de andra åkarna får du direkt ett
kvitto på om du är snabb.
Det är viktigt att ni är sportsliga mot varandra.

Att knuffas eller ta tag i motståndarna är inte
tillåtet enligt tävlingsreglerna. Blir du omåkt får
du se till att gasa och köra smart!
Stämningen och sammanhållningen inom
skicross-världen är oslagbar. Äldre åkare hjälper
yngre att utvecklas.
Bli inte förvånad om du möter landslagsåkare
när du är på tävling. Kanske får du åka lift med
dem. Passa på att ställ frågor. De delar gärna
med sig av sina erfarenheter.

Scandic Svenska Cupen Skicross är en nationelltävlingsserie för FIS-åkare från 17 år och
uppåt. Deltagarna utvecklas som skidåkare,
samlar poäng och tävlar om placeringar i den
totala cupen.
Nytt för i år är att även U16 tävlar samtidigt
som Svenska Cupen.
@svenskacupenskicross

Skicross Academy är ett förberedande träningsläger för FIS-åkare. Nya som ruinerade åkare
inom skicross, från alla nationer, kan delta.
Lägret arrangeras runt om i Norden. Här
coachas åkarna av erfarna tränare, bland annat
skicross-legendaren Lars Lewén.
@skicrossacademy
skidor.com/sa

