
 
 

 

 

   

Tärna IK Fjällvinden  
inbjuder härmed till Lilla Tärnaspelen  

för H/D U8,U10 för Västerbottens åkare  
den 21-22 januari 2023 i Tärnaby 

 
Program: 21 januari slalom U8 och U10 
  22 januari storslalom U8 och U10 
 
Regler: Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina 

tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. U8 åkarna kör utan 
tidtagning. 

 
Anmälan: Via IdrottOnline, senast 18 januari. 
 
Anmälningsavgift: 150 kr per tävlingsdag. Betalas till bankgiro 135-5429 i samband med 

anmälan. Ingen kontant betalning på plats. Anmälan som inte betalats i 
förväg kommer att faktureras respektive klubb med en 
faktureringsavgift på 100:- 

 
Tävlingsbacke: Slalom i Ingemarbacken och storslalom i Anjabacken 
 
Lagledarmöte: 21 och 22 januari kl 09.00 i målfållan i respektive backe. 
 
Liftkort: Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i Ingemarbacken 

för 250:- per tävlingsdag. 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis tävlingsdagen vid målhuset i Ingemarbacken på 

lördagen och målhuset i Anjabacken på söndagen. 
 

Tävlingsledare: Patrick Winka tel: 070-696 89 42 
 
Boende: Hemavan Tärnaby 0954-301 50,  

Tärnaby Fjällhotell 0954-104 20 Tärnaby Sporthotell 0954-104 16 
https://tarnabyalpint.se/ eller https://hemavan.nu/  

 
Övrig information: Tärna IK Fjällvindens kansli 
  E-mail: info@fjallvinden.com Hemsida: www.fjallvinden.com 
 
Publicering: Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt     

deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida: 
www.fjallvinden.com samt Fjällvindens sociala medier. 

 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att  
hålla sig informerad om eventuella programändringar. Allt deltagande sker på egen risk! 
Borttappad nummer lapp debiteras åkare med 1000 kronor. 
 
Välkomna till Tärnaby! 

https://tarnabyalpint.se/
https://hemavan.nu/
mailto:info@fjallvinden.com
http://www.fjallvinden.com/
http://www.fjallvinden.com/


 
 

 

 

   

 
Tärna IK Fjällvinden  

inbjuder härmed till  
USM kval för D/H U15 och U16  

den 21 och 22 januari 2023 i Tärnaby 
 
 
Program:  21 januari slalom för damer och herrar U15-16 
  22 januari storslalom för damer och herrar U15-16 
  Detaljerat tidsprogram delas ut vid lagledarmötet. 
 
Regler:  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina  
                                  tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. 
 
Anmälan:  Via IdrottOnline, senast 18 januari 2023. 
 
Anmälningsavgift: 150 kr per tävling, betalas till Fjällvindens BG 135-5429. 

Ingen kontant betalning på plats. Anmälan som inte betalats kommer 
att faktureras respektive klubb med en faktureringsavgift på 100:- 

 
Tävlingsbacke: Slalom i Ingemarbacken, Storslalom i Anjabacken i Tärnaby. 
 
Lagledarmöte: 21 och 22 januari kl 09.00 i målfållan i respektive backe. 
 
Liftkort: Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i Ingemarbacken 

för 250:- per tävlingsdag. 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis tävlingsdagen vid målhuset i Ingemarbacken på 

lördagen och målhuset i Anjabacken på söndagen. 
 

Tävlingsledare: Patrick Winka tel: 070-696 89 42 
 

Boende:  Hemavan Tärnaby 0954-301 50, Tärnaby Fjällhotell 0954-104 20 
Tärnaby Sporthotell 0954-104 16 https://tarnabyalpint.se/ eller 
https://hemavan.nu/  

 
Övrig information: Tärna IK Fjällvindens kansli   

E-mail: infofjallvinden.com Hemsida: www.fjallvinden.com 
 

Publicering: Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt     
deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida: 
www.fjallvinden.com 

 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att  
hålla sig informerad om eventuella programändringar. Borttappad nummer lapp debiteras åkare med 

1000 kronor. Allt deltagande sker på egen risk! 
 

Välkommen till Tärnaby!  

https://tarnabyalpint.se/
https://hemavan.nu/
http://www.fjallvinden.com/
http://www.fjallvinden.com/


 
 

www.lillavarldscupen.se 

 

 

  

Tärna IK Fjällvinden  

inbjuder härmed till  
Lilla Världscupen deltävling 
21-22 januari 2023 i Tärnaby 

 
 

Program:  21 januari slalom för damer och herrar U13-14 
  22 januari storslalom för damer och herrar U13-14 
  Detaljerat tidsprogram delas ut vid lagledarmötet. 
 
 
Regler:  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina  
                                  tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. 
 
 
Anmälan:  Via IdrottOnline, senast 18 januari 2023. 
 
 
Anmälningsavgift: 150 kr per tävling, betalas till Fjällvindens BG 135-5429. 

Ingen kontant betalning på plats. Anmälan som inte betalats kommer 
att faktureras respektive klubb med en faktureringsavgift på 100:- 

 
 
Tävlingsbacke: Slalom i Ingemarbacken, Storslalom i Anjabacken i Tärnaby. 
 
 
Lagledarmöte: 21 och 22 januari kl 09.00 i målfållan i respektive backe. 
 
 
Liftkort: Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i Ingemarbacken 

för 250:- per tävlingsdag. 
 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis tävlingsdagen vid målhuset i Ingemarbacken på 

lördagen och målhuset i Anjabacken på söndagen. 
 

http://www.lillavarldscupen.se/


 
 

www.lillavarldscupen.se 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Tävlingsledare: Patrick Winka tel: 070-696 89 42 
 
 
Boende: Hemavan Tärnaby 0954-301 50,  

Tärnaby Fjällhotell 0954-104 20 Tärnaby Sporthotell 0954-104 16 
https://tarnabyalpint.se/ eller https://hemavan.nu/  

 
 
Övrig information: Tärna IK Fjällvindens kansli   

E-mail: infofjallvinden.com Hemsida: www.fjallvinden.com 
 

 
Publicering: Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt     

deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida: 
www.fjallvinden.com 

 
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att  
hålla sig informerad om eventuella programändringar. Borttappad nummer lapp debiteras åkare med 

1000 kronor. Allt deltagande sker på egen risk! 
 

Välkommen till Tärnaby!  
 

http://www.lillavarldscupen.se/
https://tarnabyalpint.se/
https://hemavan.nu/
http://www.fjallvinden.com/
http://www.fjallvinden.com/


 
 
 

 
  

 

  

Tärna IK Fjällvinden  

inbjuder härmed till Mini Världscupen deltävling 
21-22 januari 2023 i Tärnaby 

 
Program:  21 januari slalom för damer och herrar U11-12 
  22 januari storslalom för damer och herrar U11-12 
  Detaljerat tidsprogram delas ut vid lagledarmötet. 
 
 
Regler:  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina  
                                  tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. 
 
 
Anmälan:  Via IdrottOnline, senast 18 januari 2023. 
 
 
Anmälningsavgift: 150 kr per tävling, betalas till Fjällvindens BG 135-5429. 

Ingen kontant betalning på plats. Anmälan som inte betalats kommer 
att faktureras respektive klubb med en faktureringsavgift på 100:- 

 
 
Tävlingsbacke: Slalom i Ingemarbacken, Storslalom i Anjabacken i Tärnaby. 
 
 
Lagledarmöte: 21 och 22 januari kl 09.00 i målfållan i respektive backe. 
 
 
Liftkort: Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i Ingemarbacken 

för 250:- per tävlingsdag. 
 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis tävlingsdagen vid målhuset i Ingemarbacken på 

lördagen och målhuset i Anjabacken på söndagen. 
 

Tävlingsledare: Patrick Winka tel: 070-696 89 42 



 
 
 

 
  

 

  

 
 
 
 
Boende: Hemavan Tärnaby 0954-301 50,  

Tärnaby Fjällhotell 0954-104 20 Tärnaby Sporthotell 0954-104 16 
https://tarnabyalpint.se/ eller https://hemavan.nu/  

 
 
Övrig information: Tärna IK Fjällvindens kansli   

E-mail: infofjallvinden.com Hemsida: www.fjallvinden.com 
 

 
Publicering: Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt     

deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida: 
www.fjallvinden.com 

 
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att  
hålla sig informerad om eventuella programändringar. Borttappad nummer lapp debiteras åkare med 

1000 kronor. Allt deltagande sker på egen risk! 
 

Välkommen till Tärnaby!  

 

https://tarnabyalpint.se/
https://hemavan.nu/
http://www.fjallvinden.com/
http://www.fjallvinden.com/

