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INBJUDAN 
ver. 220110_0.973 

Falun Borlänge SK 
arrangerar 

Kopparskidan 
och 

Skandinavisk Cup  
 

13-15 januari 2023 – Nationalarenan Lugnet, Falun 
 

Välkomna till Nationalarenan Lugnet då Falun Borlänge SK bjuder in till 
internationell FIS-tävling för juniorer och seniorer! 
 
Arrangemanget kommer även att omfatta den Skandinavisk Cup som var planerad att 
genomföras i Rovaniemi  6-8 januari men som tyvärr måst ställas in. 
 
For information in English please contact our race secretary Agneta Andersson 
 +46 705911067, agneta@konferensbyran.se 
 
Vi använder klubbens hemsida för all information och vi uppmanar därför alla att följa 
den regelbundet. PM kommer att läggas ut i början av veckan före tävlingarna (vecka 2).  
 
Tävlingarna kommer att webbsändas genom ett samarbete mellan Svenska 
Skidförbundet och Expressen. 

  

https://www.skiforbundet.no/sc/rulessc/
mailto:agneta@konferensbyran.se
https://falunborlangesk.se/
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Tävlingsprogram 
Fredag 13 januari  Preliminära starttider 
 D17-20, 10 km, fri teknik 

H17-20, 10 km, fri teknik 
D21-, 10 km, fri teknik 
H21-, 10 km, fri teknik 
Intervallstart 

Meddelas i PM 
 

Lördag 14 januari  Preliminära starttider 
D17-20, sprint klassisk teknik 
H17-20, sprint klassisk teknik 
D21-, sprint klassisk teknik 
H21-, sprint klassisk teknik 

Meddelas i PM 
 

Söndag 15 januari  Preliminära starttider 

D17-20, 15 km, klassisk teknik, masstart 
H17-20, 15 km, klassisk teknik, masstart 
D21-, 30 km, klassisk teknik, masstart 
H21-, 30 km, klassisk teknik, masstart 
 

Meddelas i PM 
 
 

  

 
Officiell träning, lagledarmöten 
Officiell träning inför tävlingarna sker vid ett tillfälle för samtliga discipliner på torsdag 
eftermiddag. Tider för detta meddelas senare. 
 
Lagledarmöten sker digitalt via Teams på torsdagen, fredagen samt lördagen kl. 18:00.  
 
Anmälan   
 

Svenska 
deltagare 

Anmälan ska göras senast tisdag 10 januari via SSF TA 
Tävlingskalender. 
 

Deltagare från 
övriga nationer 
 

Anmälan ska göras genom respektive nationellt skidförbund.  
 
Anmälan ska göras senast måndag 9 januari via mail till 
agneta@konferensbyran.se 
Ange namn, tävling och klass, FIS-kod, klubb och faktureringsadress. 
 

 
Efteranmälan till tävling och strykningar efter detta datum hanteras enligt senare 
instruktion.  
 
Anmälningsavgiften är 300 kr/person och start för svenska deltagare och 220 kr/person 
och start för deltagare från övriga nationer.  
 

https://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=13912&orgid=80
https://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=13912&orgid=80
mailto:agneta@konferensbyran.se
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Anmälningsavgiften vid efteranmälan är 450 kr/person och start för svenska deltagare 
och 385 kr/person och start för deltagare från övriga nationer. 
 
Anmälningsavgiften betalas mot faktura som skickas via mail från Falun Borlänge SK. 
 
Vid inställd tävling faktureras 50% av anmälningsavgiften. 
 
Svenska och norska deltagare använder sin personliga transponder. Åkare från övriga 
nationer får låna chip av arrangören. Deltagare som saknar transponder kan hyra sådan 
för 150 kr/dag.  
 
Ej återlämnat chip debiteras deltagarens klubb med 500 kr.  
 
Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagarens klubb med 500 kr. 
 
Priser 
Priser i Skandinavisk Cup i enighet med regler för Skandinavisk Cup 2022/2023. 
 
Priser i Kopparskidan klass HD21 i form av prispengar och presentkort till åkare som 
representerar en klubb som är ansluten till SSF.  Storleken på prispotten kommer att 
vara i enlighet med Falun Borlänge SK:s ambition att verka för höjda prissummor inom 
längdskidsporten. Prisstege meddelas senare.  
 
Priser i Kopparskidan klass HD17-20 i form av sakpriser. 
 
Vallabodar, uppställningsplats  
Vi kan erbjuda ett begränsat antal vallabodar. Vidare finns plats för uppställning av 
vallafordon och tält där el är inkluderat i priset. Vallabodar och platser finns tillgängliga 
från onsdag kväll till söndag efter tävling. 
 

Vallabod, inkl el 16A 6000 kr  
Uppställningsplats för vallafordon, inkl el 16A 3500 kr 
Uppställningsplats för tält eller personbilsdraget släp, inkl el 10A 1500 kr 

 
Kabel från uppställningsplats till el central (ca 30 meter) ingår inte i priset utan ordnas 
av var och en. Meddela eventuella särskilda behov så försöker vi lösa dessa. Nycklar till 
vallabodar lämnas på tider enligt kommande PM. Ej återlämnad nyckel debiteras aktuell 
klubb med 1500 kr.  
 
Intresseanmälan om vallabod, uppställningsplats etc. görs senast måndag 9 januari till 
agneta@konferensbyran.se. Meddelande om tilldelning av vallabodar sker löpande – 
principen först till kvarn gäller. 
 

https://www.skiforbundet.no/sc/rulessc/
mailto:agneta@konferensbyran.se
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Kontakta Johan Eriksson vid frågor om vallabodar och uppställningsplatser via mail 
johan.eriksson@ortic.se  eller per telefon +46 705686014. 
 
Vallabodar etc. betalas mot faktura som skickas via mail från Falun Borlänge SK. 
 
Matservering 
Möjlighet finns för tävlande, servicepersonal, ledare och medföljande att äta en stadig 
lunch på arenan men den måste förbeställas. Lunch kan även serveras i matlåda som 
avhämtas. Tyvärr finns inte tillgång till mikrovågsugnar på arenan men matlådorna kan 
levereras varma eller kalla. 
 
Pris för lunch i serveringen: 110 kr inklusive varmrätt, sallad, bröd, dryck och kaffe.  
Pris för matlåda: 80 kr inklusive varmrätt och sallad. 
 
Serveringen har öppet fredag, lördag och söndag från kl. 11. Närmare tider meddelas i 
PM. 
 
Vi kommer även ha försäljning av enklare mat och fika i vår kiosk i vallabyn under 
tävlingsdagarna. 
 
Bokning av lunch och matlådor sker klubbvis senast måndag 9 januari via formulär: 
http://konferensbyran.se/konf/lunch23 

 
Förbokad lunch och matlådor betalas mot faktura som skickas via mail från Falun 
Borlänge SK. 
 
Logi 
Förslag till logi för deltagare i Kopparskidan framgår av bilaga 1. 
 
Tävlingsregler   
FIS ICR 2022. 
 
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar/närvarar vid tävlingen på egen risk. 
 
Tävlande som anmäler sig till någon av tävlingarna godkänner därmed att dennes namn 
och bilder från tävlingarna publiceras på internet. 
 
Tävlande som anmäler sig till någon av tävlingarna åtar sig därmed att följa gällande 
tävlingsregler såväl som instruktioner från tävlingens funktionärer. 
 
TD 
Pär Dudal, +46 732706306, TD 
Per Lindberg, +46 70-600 71 72, TDA 

mailto:johan.eriksson@ortic.se
http://konferensbyran.se/konf/lunch23
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Tävlingsledning  
Hans Jacobsson, +46 705305743, tävlingsledare 
Hugo Jacobsson, +46 730284755, assisterande tävlingsledare 
 
Tävlingssekreterare    
Agneta Andersson +46 705911067, agneta@konferensbyran.se 
 
Hemsida   
Falun Borlänge SK 
www.falunborlangesk.se  
 
Allmän information  
Falu kommun 

National arena Lugnet Falun 

Dala Sport Academy 

Världsarvet Falun 

Turistinformation 

 
Varmt välkomna till Falun och Dalarna! 

 
  

 

mailto:agneta@konferensbyran.se
https://falunborlangesk.se/
https://falunborlangesk.se/
https://www.falun.se/
https://www.lugnet.se/
https://www.dalasportsacademy.se/sv-SE
https://www.falun.se/varldsarvet-falun.html
https://www.visitdalarna.se/
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Bilaga 1 
 

Logi 
 

Scandic Lugnet Falun 
Pris inklusive helpension: 
1305 kr/enkel och natt 
1940 kr/del i tvåbädds och natt (970 kr pp) 
2580 kr/del i trebädds och natt (860 kr pp) 
Ev. fyrbädds 3140 kr/natt (785 kr pp) 
 
I priset ingår logi, frukost, lunch och middag. 
Priserna inkluderar moms 
 
Bokningskod: Kopparskidan 2023 
Bokning via e-mail: falun@scandichotels.com alt telefon +46 23 669 22 00 
 
 
First Hotel Grand Falun 
Pris inklusive frukost: 
940 kr/enkelrum och natt 
1140 kr/dubbelrum och natt 
 
I priset ingår logi och frukost. 
Priserna inkluderar moms 
 
Bokningskod: Kopparskidan 2023 
Bokning via e-mail: asa.magnusson@firsthotels.se 

 

mailto:falun@scandichotels.com

