
   
 
På uppdrag av Svenska Skidförbundet bjuder Billingens skidallians in till 
Smart Energy cup för seniorer 19-20 februari 2022 
 

 
 
Smart Energy Cup - Längdåkning - Svenska Skidförbundet (skidor.com) 
 
TÄVLINGSPLATS:   Billingens fritidsområde, Skövde 
 
DISTANS/TEKNIK:  Lördag 19 februari sprint fristil, D 21, H 21 
 

Söndag 20 februari intervallstart 10 km fristil, D 21, H 21 
 

Exakta tider och övrig information kommer i ett PM några dagar innan tävlingarna. 
 
ANMÄLAN:  Alla åkare för svenska klubbar anmäler sig via SSF TA, via IdrottOnline. Utländska åkare 

anmäler sig via e-post till anmalan@billingensskidallians.se 
 

Startavgift 300:- per tävling och efteranmälan 450:- per tävling. Åkare är anmäld till 
tävlingen först när avgiften är betald enligt SSF:s regler. 
Betalning till Plussgiro 134 54 92-1 
 
Sista anmälningsdag till tävlingarna är tisdag 15 februari 2022. Efteranmälan via 
IdrottOnline tillåts fram till 12:00, 18 februari 2022. avanmälan kan göras i IdrottOnline 
mellan 17:00-18:00 dagen före respektive tävlingsdag. 

 
Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50 % av anmälningsavgiften. 

 
CHIP:   Det är inte tillåtet att starta utan FIS kod och personligt chip/transponder. Vid 

borttappat/glömt chip finns det chip att hyra vid sekretariatet för 150 kr/dag. 
 
NUMMERVÄSTAR: Nummervästar och coachvästar hämtas föreningsvis i TC Billingecentret och kvitteras 

med namn, telefonnummer och mejladress av den som hämtar ut västarna. Ej 
återlämnad nummerväst och coachväst debiteras med 500:- per väst. 

 
TÄVLINGSREGLER:  FIS ICR 2021. Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar/närvarar vid 

tävlingen på egen risk. 
 
PRISER:   Lördag: 10 st. Priser / klass 

Söndag: 10 st. Priser / klass. 
Prisutdelning sker utomhus efter målgång för varje klass. 

 

Förutsättningarna för genomförandet kan komma att ändras om FHM ändrar sina riktlinjer och allmänna råd. 

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/tavling/Nationellt/SmartEnergyCup/
mailto:anmalan@billingensskidallians.se


LAGLEDARMÖTE: Lagledarmöte kommer att ske digitalt kl. 18.00 dagen före respektive tävling, det vill 
säga fredag 18 februari och lördag 19 februari. Länkar till mötena kommer att finnas i 
tävlings-PM. 

 
VALLABODAR: Vallabodar och uppställningsplatser finns i nära anslutning till skidstadion och uthyres 

från kl. 14.00 torsdag 17 februari till söndag 20 februari. Med anledning av fortsatt 
negativ utveckling av Covid-19 kan vallabyn komma att bli ett stängt område, där det 
kommer att råda restriktioner. 

 
Vallabodar och uppställningsplatser bokas via google-formulär, 
https://forms.gle/Jf9PxyfrPywpAYNd9 senast fredag 21 januari. 

 
Nyckel till vallabodar lämnas ut enligt överenskommelse mot en depositionsavgift på 
200:- som betalas kontant (ej swish). 
Vallabod ca. 10m2:   3 500 kr / bod 
Vallabod 22-24 m2:    5 500 kr / bod 
Uppställningsplats vallabuss upp till 10 m:  2 500 kr 
Uppställningsplats vallabuss över 10 m:  3 500 kr 
Uppställningsplats tält inklusive el:  2 000 kr 

 
SEKRETARIAT:  Sekretariatet vid Billingecentret kommer att vara öppet enligt följande: 

torsdag 17 februari för utlämning av nycklar till vallabodar och information kring 
uppställningsplatser enligt överenskommelse, 
fredag 18 februari kl. 10.00-18.00, 
lördag 19 februari kl. 07.00-18.00 och 
söndag 20 februari kl. 07.00-16.00. 

 
SERVERING/MAT: Enklare mat serveras i anslutning till tävlingsområdet. För förslag om servering i 

närheten se mer i kommande PM. 
 
BOENDE:  Frågor om boende hänvisas till hotell och vandrarhem i närområdet: 

Hotell Billingehus   Scandic Billingen  
Hotell Majoren    Hotell Prisma 
Hotell Skövde   Vandrarhemmet östergatan 
Flämslätt   Lundsbrunn Resort 
Jula hotell, Skara   Hotell Bellevue, Hjo 
Mössebergs kurort, Falköping 

 
Vid bokning ange “Smart Energy Cup”. 

 
UPPLYSNINGAR:  Projektledare: Magnus Ramsin, 0709391009, pl@billingensskidallians.se  

Tävlingsledare: Stein Östenssen, 0766262192, tl@billingensskidallians.se  
 
HEMSIDA: https://billingensskidallians.se Följ vår hemsida som uppdateras löpande. 
 
ÖVRIGT: På grund av rådande pandemi kan förutsättningarna för tävlingarna ändras med kort 

varsel. Det kan komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan ny 
information komma med kort varsel. Det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt 
uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen. För snabb informationsspridning 
kommer vi att använda Billingens Skidallians hemsida. https://billingensskidallians.se. 

 
Billingens skidallians hälsar aktiva, ledare med flera varmt välkomna till Skövde! 
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