
 
           

                                                                                               
 

Scandlines - Steep&Deep Cup  sæson 2014/2015. 
 
Den sjællandske Scandlines - Steep&Deep Cup (Alpin Cup) afholdes igen på Vallåsen i Sydsverige. 

 
Alle, der er udover begynderstadiet, kan være med. Der plejer at være omkring 75 deltagere i alle aldre til hver 
konkurrence.  

Scandlines og Steep&Deep er sponsorer for konkurrencerne. 

Udover de enkelte delkonkurrencer vil der bliver kåret en samlet vinder i hver klasse. Klasseinddelingen er den samme 
som til Kredsmesterskaber og DM. 

Med forbehold for ændringer i disciplin. 
 
Ved aflysning: Prøv først svensk text-tv side 427 
Vallåsens snetelefon 0046 430 331 50 
www.vallasen.se 
 
Foreløbig Tidsplan for konkurrencerne: 
Uddeling af liftkort og numre  fra  kl. 16.00  
Besigtigelse af bane 1. gennemløb kl. 17.50 (10 minutter – kun 1. besigtigelse) 
Start 1. gennemløb  kl. 18.10 
Slut 2. gennemløb senest  kl. 20.00 
 
Derefter medaljeoverrækkelse på stedet. Ca. kl. 20:30 (når resultatlister foreligger-så hold jer til) 
 
Pris (i danske kroner): 
Liftkort: (Husk evt  liftkortholder til armen)  110 kr. (120 Skr.) 
Konkurrencegebyr:   100 kr 
Eftermelding:                                                             50 kr 
 
Tilmelding: 
Tilmelding til din egen klubkontaktperson eller, hvis en sådan ikke findes, til  Per Lützen, mailadresse (mailto: 
ski@perlyt.dk ) senest mandag før konkurrencen med angivelse af navn, klub og fødselsdag/årgang. 
 
Ellers sker betaling på løbskontoret i den store varmestue på Vallåsen. Medbring gerne lige penge i kontanter. 
Betalingskort modtages ikke. 
 
Individuel transport: 
Man skal nå færgen i Helsingør senest 15.28 for at nå frem i fornuftig tid inden konkurrencen. 
I Helsingborg køres ad motorvej E 6 mod Göteborg. Efter Hallandsåsen drejes af ved første afkørsel mod Våxtorp. 
Herefter følges skiltene med skilift ca. 15 km. Køretid Helsingborg-Vallåsen ca. 1 time. 
Når du skal hjem skal du fra Helsingborg senest 23.30, hvis du køber en dagbillet. 
Priser og sejlplan - check selv, tlf. 33 15 15 15 eller www.scandlines.dk 
  
Ændringer i programmet og priser kan forekomme. Hold øje på Danmarks Skiforbunds hjemmeside: www.dskif.dk 
 
 
På vegne af Sjællandskredsens Alpin Udvalg 
Per Lützen 

Uge Fredag  Disciplin Arrangør Mail adresse Tilmelding 
Senest pr mail 

5 30.januar 2015 slalom Skiklubben Hareskov/ 
Copenhagen Alpin Racing Club 

ski@perlyt.dk 26. januar 2015 

9 27. februar 2015 storslalom Skiklubben Hareskov/ 
Copenhagen Alpin Racing Club 

ski@perlyt.dk 23. februar 2015 


