
 
 

Öppen tävling i parallel ls lalom i Brösarp 
Fredag 18 jul i ✪  Tävlingsinfo 

 

ANMÄLAN 
Vi har 50 platser till kvalet och det är först till kvarn som gäller. Anmäl till bask@ornahog.se 
senast den 12 juli. Pris 100 kr/person. Uppge namn, ålder, klubb/ort/lag. Efteranmälan möjlig i 
mån av plats t o m tävlingsdagen kl 10.00, men då för 200 kr/person kontant. 
 
UTRUSTNING 
Tillgång till grässkidor för deltagande ingår i startavgiften. Pjäxor och stavar har vi begränsat 
antal att låna ut, och vi lämnar ingen garanti att storlekarna passar. Ta helst med egna stavar och 
pjäxor (yttre sulmått 247 mm–327 mm). Hjälm är obligatoriskt och vi rekommenderar handskar. 
 
KVALÅKNING 10.00–12.00 
Slalomfesten inleds med kval till eftermiddagens finaler. Varje deltagare har två kvalåk på tid men 
bara det snabbaste räknas. De 15 snabbaste åkarna är kvalificerade till finalerna plus ett ”wild 
card” som lottas ut bland övriga åkare. Du kan samtidigt tävla i lagform som t ex klubb/by/ 
familj/företag. För att bilda lag krävs minst 3 deltagare. Vinner gör det lag med bästa mediantid 
(sammanlagda kvaltider/antal åkare). Din kvaltid avgör även var i finalernas utslagningsträd du 
hamnar. T ex kan åkaren med bästa kvaltid inte möta åkaren med näst bästa kvaltid förrän i 
finalen. Kvalet är också ett sätt att prova på för er som aldrig åkt grässkidor. 
 
LUNCH OCH GRILL 12.00 
Var och en svarar för sin egen mat och grillar finns tända för de som vill grilla. Medtag eget 
grillbestyr! Dryck och snacks finns att köpa. I byn finns även pizzeria, café och restauranger. 
 
FINALER 14.00 
Finalerna sker i utslagsform genom parallellslalom. 16 åkare gör upp i åttondelsfinal, kvartsfinal, 
semifinal, bronsmatch och final. Två tävlande startar samtidigt på två parallellt stakade banor, en 
blå och en röd bana. Först i mål är vidare till nästa omgång. Varje port måste passeras med 
båda fötter och grensling diskvalificerar om tävlande inte börjar om från grenslad port.  
 
PRISCEREMONI 15.00 
Efter tävlingen har vi en kort prisceremoni. Segraren vinner ett presentkort på en skidresa med 
Nortlander Ski Tours värt 5 000 kr. Segrande lag vinner ett par grässkidor tillverkade av 
Christian Balek, tiofaldig världsmästare i FIS Grass Skiing World Championships.  
 
APRÈS SKI 17.00–19.00   
Efter tävlingen varvar vi ner på Talldungens sommarrestaurang Babianen  
& Kråkan. Möjlighet till middag och svalkande dryck i hotellets trädgård.  
Porchetta serveras för 175 kr/person (vegetariskt alternativ finns).  
Boka plats på telefon 0414-73 235. 
 

Arrangör och kontakt 
Brösarps Alpina Skidklubb, BASK 

Tel: 070-77 44 537, e-post: bask@ornahog.se 
www.ornahog.se 

www.facebook.com/Brosarpsalpinaskidklubb 
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