
VÄLKOMMEN TILL SUNDSVALL PÅ 
MID SWEDEN RACE 2023 7/4-10/4 

 
Under påskhelgen arrangerar Nolby Alpina och Sundsvalls Slalomklubb tävlingar i storslalom, slalom och 
parallellslalom för klasserna U10 regionalt, U12, U14 och U16 nationellt. Varmt välkomna att tävla och fira 
påsken i Sundsvall! 
 
Anmälan:  Anmälan via idrottOnline. Obs! Enskilda anmälningar för varje tävlingsdag, även 

till parallellslalomen. Avanmälan 12.00 dagen innan tävling annars debiteras 
startavgiften. 

 Entries for international racers by email to: tavlingsslk@gmail.com 
 

Anmälningsavgift:  150 kr per gren (GS, SL, PSL) faktureras till den tävlandes klubb. Efteranmälan 
debiteras med 100kr extra per gren. 
 

Kvalregler:  Deltagande i söndagens slalom krävs för deltagande i parallellslalomen. Övriga 
kvalregler kommer läggas ut på sslk’s hemsida senast 9/4. 
 

Priser:  Kombinationspris delas ut baserat på fredagens och söndagens resultat.  
Pokaler 1-8 i varje deltävling i GS/SL. 
Pokaler 1-4 i parallellslalom. 
Fina priser efter fredagens och lördagens tävlingar. 
 

Tider/regler/övrig info: Publiceras löpande på Nolbys och Sundsvalls SLK hemsidor 
 
Liftkort:  Giltigt liftkort krävs och köps på plats (Nolby). För tävlande i Sundsvall köps liftkort i 

förväg via webben - https://sundsvallsslalombacke.axess.shop/ (Rubrik 
Tävlingskort) 

 
Boende:   Erbjudanden 
 
 
FREDAG 7 April – GS I NOLBYBACKEN 
Separat deltävling som även ingår i kombinationstävlingen. U10 regional, U12, U14, U16 nationell. 
Prisutdelning: Direkt i anslutning till tävlingen, Nolbybacken. 
Tävlingsledare: Mikael Carlsson, NOLBY, tfn 070-605 94 32  
 
SÖNDAG 9 April – SL I SUNDSVALLS SLALOMBACKE 
Separat deltävling som även ingår i kombinationstävlingen. U10 regional, U12, U14, U16 nationell. 
Prisutdelning: Direkt i anslutning till tävlingen, Sundsvalls slalombacke. 
Tävlingsledare: Angelica Pettersson, SSLK, tfn 070-304 79 49 
 
MÅNDAG 10 APRIL – PSL I SUNDSVALLS SLALOMBACKE 
Parallellslalom för klasserna U10 regional, U12, U14, U16 nationell. 
Prisutdelning: Direkt i anslutning till tävlingen, Sundsvalls slalombacke. 
Tävlingsledare: Mikael Strand, SSLK, tfn 070-240 56 56 
 
INFORMATION OCH PUBLICERING 
Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna, publikation av deltagare, ranking, start och 
resultatlistor publiceras på våra Nolby’s och Sundsvalls hemsidor samt på vår Facebookgrupp: Mid Sweden Race 
och övrig media. 
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra tidsschemat. Det är åkarens ansvar att hålla sig underrättad. Vi förbehåller oss 
även rätten att stänga anmälan vid totalt 250 anmälningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nolby Alpina och Sundsvalls SLK 
hälsar alla varmt välkommen till Nolbybacken och Södra berget! 
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