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BESLUT GÄLLANDE UNGDOMSCUPER
2021
Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 har Svenska Skidförbundet
tillsammans med arrangörerna av Volkswagen Ungdomscup och Folksam
Cup idag tagit beslutet att ställa in cuperna utifrån ordinarie upplägg.
Hälsan för aktiva, ledare och funktionärer är alltid det som kommer i första
hand och utifrån det samt rådande restriktioner fanns ingen annan utväg.
Tillsammans med er distrikt började vi redan i höstas planera för ett alternativt
upplägg – allt för att göra det som går för våra ungdomar. Vi var alla överens om att i
det läget vi befinner oss är det lilla bättre än inget. Utifrån det har barn – och
ungdomsgruppen tagit fram ett upplägg för alternativa Volkswagen Ungdomscup
samt Folksam Cup.
I dagsläget befinner vi oss i en situation där inte ens det alternativa upplägget är
genomförbart som vi önskar. I samtliga distrikt är det inte ens genomförbart att göra
någon variant av upplägg just i dag. Vår önskan är att vi här och nu ändå planerar
för genomförande och helt enkelt får ta ytterligare ett beslut kring det den 10
februari. För att vi då ska kunna få ut informationen på bästa sätt och samtidigt ge er
distriktsledare chansen att ge direkt återkoppling genomför vi ett Teamsmöte den 10
februari kl 20.00. Inbjudan till det mötet skickas ut senare till samtliga distriktsledare.

Önskat innehåll alternativa Folksam Cup den 6 mars och
Volkswagen Ungdomscup den 13 mars 2021
•
•
•
•

Distanstävling på snö eller barmark, valfri längd.
Sprinttävling med teknikinslag på snö eller barmark.
Gemensam lunch (utomhus enligt restriktioner)
Distriktskamp i form av enkla, korta moment som går att genomföra oavsett
var man är. Exakt innehåll meddelas senare utifrån vilka restriktioner som då
gäller.

Har ett distrikt möjlighet ser vi det bara positivt om en av tävlingarna genomförs
som stafett. Utifrån rådande resektioner och förslagsvis med alternativ växling
utan kroppskontakt.

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, 791 19 Falun
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Utifrån förutsättningen att det här programmet går att genomföra i de allra flesta
distrikt kommer våra sponsorer skicka ut priser till ungdomarna.
Vi kommer även som belöning till ungdomarna erbjuda en intressant och
inspirerande föreläsning som genomförs i veckan efter cuperna.
Ligger nuvarande restriktioner kvar kan vi endast köra en tävling och då blir det
en distanstävling med uppmaning att lägga in teknikmoment. Det utifrån att det
då inte är möjligt att ha gemensamt ombyte och lunch.
När vi idag har stora variationer kring vad som är genomförbart i respektive
distrikt rekommenderar vi att det i år inte finns några kriterier för att åka det
alternativa upplägget. Finns möjligheten att genomföra det här på aktuella datum
ska självklart alla ungdomar som vill få vara med.
Vi vet att det från vissa distrikt fanns en önskan att genomföra det alternativa
upplägget för båda cuperna på samma datum. Med anledning av att det
upplägget för vissa distrikt skulle samla ett ganska stort antal ungdomar, samt
att våra sponsorer gärna ville ha olika datum för att vara med och stötta även det
alternativa upplägget valde vi att behålla ursprungsdatum.
Då årets cuper tvingas ställa in kommer Järpens SK och Duveds IF arrangera
Folksam Cup 2022 och 2023. Vårby IK som skulle arrangerat Volkswagen
Ungdomscup för första året 2021 får istället genomföra sitt första år 2022 och
sen de två efterföljande åren.

För att SSF ska få en samlad bild över det alternativa upplägget ber vi samtliga
distrikt att fylla i frågorna i den bifogade länken.
Vi önskar ett svar per distrikt.

https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ViewSurvey.aspx?survey=4955a50c-0c23-4a94-bb58f73dac3ec53b

Tveka inte att höra av er om det dyker upp funderingar.
Hälsningar Jenny Limby, jenny.limby@skidor.com
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