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GEMENSAM VALLNING 

VOLKSWAGEN UNGDOMSCUP 2020 
Under säsongen 2018-2019 testades för första gången att genomföra gemensam 

vallning på både ICA-cup och Folksam cup. I utvärderingarna efter cuperna 

svarade 94% på ICA och 79% på Folksam att de ville se en fortsättning med 

upplägget. 5% svarade nej på Folksam, resterande svarade att de var osäkra. 

Utifrån det blir det en fortsättning säsongen 2019-2020.  

Vallaleverantör för Volkswagen Ungdomscup 2020 är Swix. 

 

 

Här kommer praktiska detaljer inför vallningen på  

Volkswagen Ungdomscup 2020. 

 

• Efter sista anmälan, den 23 februari meddelas vallaleverantören antal 

deltagare/distrikt, samt vallare/distrikt. 

• Ändras antalet deltagare/distrikt så ska det meddelas till 

vallaleverantören på plats i Bollnäs. 

• Leverantören finns på skidstadion vid Bolleberget från torsdag 

eftermiddag kl. 14.00. 

• För Volkswagen Ungdomscup gäller helt fluorfria vallor. 

• Grundparaffin delas ut på torsdag mellan kl. 14.00 – 18.00 sen läggs 

endast liquid på till respektive tävlingsdag. 

Vallan hämtas distriktsvis av en representant från respektive distrikt, 

plats meddelas senare. 

• Ingen ny glidvalla läggs på mellan skicrossen och sprinten 

I övrigt är det valla till ett par tävlingsskidor/distans som delas ut. 

• Leverantören håller ett informationsmöte på torsdag kväll, exakt tid 

meddelas senare. 

• Leverantören testar fram valla för dagen och distrikten hämtar sen ut 

dem på en bestämd tid. Tider för kommande tävlingar ges på 

informationsmötet. 

• Leverantören finns på plats under tävlingen och kan ge råd och tips. 

• Leverantören kommer via SMS (telefonlista görs på vallamötet, torsdag 

kväll) meddela om de upptäcker några förändringar i föret.  
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• Distrikten vallar till sina deltagare och ska själva ta med vallautrustning 

för påläggning och rengöring. 

• Gällande struktur så kommer leverantören gå ut med en 

rekommendation, men här får distrikten göra egna val.  

Utrustning ska tas med av distrikten. 

• Gemensamt ansvar gäller för att genomföra det här på bästa sätt och att 

samtliga distrikt följer vallaleverantörens instruktioner och endast 

använder de utdelade produkterna. 

• Kostnaden för vallningen kommer i år att betalas via den klimatfond som 

Svenska Skidförbundet och Vattenfall har. 

 

 

 

Tillsammans kan vi genom detta: 

• Förenkla logistiken för distrikten  

• Hålla ner den totala kostnaden  

• Ge samma villkor till alla distrikt  

• Få en vallning på ungdomars villkor  

• Minska mängden fluorvalla som används 

• Få en bättre arbetsmiljö för alla vallare och aktiva 

• En hållbarare idrott  

• På sikt få fler ungdomar som fortsätter med längdskidåkning  

 

 

 

Stort tack till Swix och Vattenfall som gör det här möjligt! 

 

   

   

Vid eventuella frågor kontakta: 

 

Jenny Limby, barn-och ungdomsansvarig SSF:  

mail jenny.limby@skidor.com eller mobil 070-370 0093 

eller 

Henrik Johansen, Swix 

mail H.Johnsen@brav.com  eller mobil 0047 900 217 96 
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