Reviderad: 2013-02-12 av Tomas Edeblom och Peter Gustafsson

Alpina Klubben Vännäs deltar i ett antal olika evenemang med våra aktiva ungdomar under
året. Följande dokument beskriver i korta drag vad det är för arrangemang som vi deltar i.
Tävlingar som finns beskrivna är LVC, USM, DM, Kustracet, Intersport Cup och FIS
tävlingar. Det finns ytterligare ett antal enskilda tävlingar och de är inte beskrivna här

Lilla Världscupen (LVC)
LVC står för Lilla Världscupen och det är barn födda 1999-2002 som deltar, klasserna U12
och U14, LVC tävlingarna är sanktionerade av svenska skidförbundet och tävlingsserien körs
i hela Sverige.
U12 Klassen (11-12 år)
För U12 åkarna (födda 2001-2002) körs 6 stycken kvaltävlingar fördelat på 3 helger. I kvalen
deltar alpina föreningar från hela västerbotten. Disciplinerna är slalom och Storslalom.
Arrangörerna arrangerar i anslutning till detta även en tävling för klassen U10. Om de vill får
de även köra en U8-klass men detta är frivilligt.
U12 åkarna avslutar sin LVC kval serie med en regions final. Västerbotten tillhör Region 1
tillsammans med Norrbotten. Kravet för att åka regionfinalen är att man startat i 50% av
distriktets kval åk. Det innebär att åkarna måste starta i 6 av 12 åk för att vara kvalificerad till
regionfinalen. Totalt arrangeras 5 regions finaler i Sverige.
U14 klassen (13-14 år)
För U14 åkarna (födda 1999-2000) körs 9 stycken kvaltävlingar fördelat på 5 helger. I kvalen
deltar alpina föreningar från hela västerbotten, 2 av dessa kval tävlingar körs som en Regions
final där åkare från Norr och Västerbotten deltar. Alla U14 åkare får åka region finalen.
Disciplinerna i U14 kvalen är slalom och Storslalom och Super G.
U14 åkarna kvalificerar sig vidare till en landsdelsfinal. Disciplinerna på landsdelsfinalen är
Slalom, Storslalom och Super G, Kravet för att åka landsdelsfinalen är att man startat i 50%
av distriktets kval åk. Det innebär att åkarna måste starta i 9 av 17 åk för att vara kvalificerad
till regionfinalen. Totalt arrangeras 3 landsdelsfinaler i Sverige. I Norra landsdelsfinalen
deltar åkare från Jämtland-Härjedalen, Ångermanland, Hälsingland, Medelpad, Norrbotten,
och Västerbotten
På Svenska skidförbundets hemsida hittar ni mera information om Lilla Världscupen.
Länk: http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Alpint/LillaVarldscupen/
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Ungdoms SM (USM)
USM står för Ungdom Svenska Mästerskapen och det är barn födda 1997-1998 som deltar.
USM är uppdelad i en U15 final och en U16 final. Det körs 8 stycken kvaltävlingar på regions
nivå fördelat på 4 helger. Kravet för att åka USM är att man startat i 50% av regionens kval
åk. Disciplinerna under kvalserien och USM är Slalom, Storslalom, Super G och Störtlopp
USM 15 körs i disciplinerna Slalom, Storslalom och Super G, USM 16 körs i disciplinerna
Slalom, Storslalom, Super G och Störtlopp.
På Svenska skidförbundets hemsida hittar ni mera information om Ungdoms SM
Länk: http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Alpint/Barnungdom/USM/

FIS tävlingar
FIS tävlingar är internationella tävlingar för åkare födda 1996 och äldre. FIS tävlingar kan
delas in i Seniortävlingar och juniortävlingar. FIS tävlingar är åldersklassen 17 år och äldre,
Sen finns det en variant till som kallas Entry Leage (ENL) som också är en FIS tävling som
har lite lägre krav på backarna än en senior FIS.
Juniorerna och seniorerna kan välja att följa en tävlingsserie som kallas Sverigecupen.
Mästerskapen för juniorer och seniorer är Yngre Junior SM (YJSM) 17-18 år, Äldre Junior
SM (ÄJSM) 19-21 år och SM där alla från 17 år och uppåt deltar. Inga kvalificeringskrav
finns på någon av SM tävlingarna

Distrikt Mästerskap (DM)
Distrikt mästerskap avgörs normalt i alla fyra disciplinerna, slalom, storslalom, super G

Kustracet
Kustracet är ett samarrangemang mellan klubbarna Alpina Klubben Vännäs, UHSK, Vindeln
Alpina, Lycksele IF och Bygdsiljum. Det är en tävlingsform som riktar sig framförallt till de
yngre barnen. Tävlingen är öppen för klasserna U8, U10 och U12.
Denna tävling är en otroligt bra tävling för alla barn som nyligen har börjat tävla.
1 tävling arrangeras på respektive ort. Disciplinerna är normalt slalom och storslalom men att
arrangörerna ska vara öppna för andra alternativ.
Programmet för kustracet cup hittar ni på följande länk. Samlingsnamnet för dessa tävlingar
är Kusttouren.
http://www7.idrottonline.se/ImageVault/Images/id_449219/ImageVaultHandler.aspx
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Intersport Cup
Intersport cup är ett samarrangemang mellan klubbarna Alpina Klubben Vännäs och UHSK.
UHSK står som huvudansvarig för tävlingen. Det är en tävlingsform som riktar sig framförallt
till de yngre barnen men den är öppen för klasserna U8, U10 och U12Det är en tävling som
normalt körs på normala träningskvällar.
2 deltävlingar körs i Umeå (slalom) och 1 deltävling körs i Vännäs (Storslalom). Prisutdelning
sker efter den sist genomförda tävlingen.
Programmet för intersport cup hittar ni på följande länk. Samlingsnamnet för dessa tävlingar
är Kusttouren.
http://www7.idrottonline.se/ImageVault/Images/id_449219/ImageVaultHandler.aspx

