Vemdalen 20190128
Ny tidpunkt för Vemdalsslalom från 2020 och framåt
Kort historik Vemdalsslalom och utmaning från 2020
En av Sveriges största ungdomstävlingar inom alpint med upp till 750 startande. Ett samarrangemang av
Klövsjö Alpina, Vemdalens Alpina och Skistar Vemdalen. Tävlingarna startade redan 1978 och låg till en
början i ”mellandagarna”, under många år har nu arrangemanget legat i perioden direkt efter nyår, senaste två
åren under Trettonhelgen.
Vemdalen har haft en stark utveckling som skidort senaste åren vilket gjort att antalet gäster som finns i
skidområdet under bl.a. jul/nyår/trettohelgen ökat markant senaste åren, vissa dagar mer än 10 000 skidåkare
i skidområdet. Det i sin tur har gjort att det är svårt att finna ledigt boende samt att priserna på boende
ökat/ökar år för år under den perioden. Utifrån hur kalendern ser ut 2020 så hamnar Vemdalsslalom i andra
halvan av nyårsveckan om vi kör vidare med samma upplägg som tidigare. Det skulle medföra drygt en
fördubbling av logipriserna inför nästa år gentemot i år kombinerat med problem att få arenorna tillgängliga
på samma sätt som tidigare då det under nyårsveckan är betydligt fler skidåkare i skidsystemet än
Trettonhelgen.
Ny tidpunkt för Vemdalsslalom
Genom att senarelägga Vemdalsslalom en vecka från 2020 och framåt kommer Vemdalsslalom ha möjlighet
att utvecklas (vilket är Vemdalens focus och ambition) som arrangemang då det ej ligger jul/nyårsperioden.
Regionrådet har valt att redan nu behandla och godkänna tidpunkten för Vemdalsslalom 2020 vilket blir 1012 januari, allt för att skidsveriges tävlingsarrangörer på region och distriktsnivå i god tid ska ha möjlighet att
anpassa sin regions, sitt distrikts tävlingskalender till 2020 om man önskar. Finns med som
informationspunkt vid AK Ordförandemöte 19 feb som hålls av Svenska Skidförbundet i Hammarbybacken.
Framtida datum för Vemdalsslalom
- 2020, 10-12 jan, beslutad
- 2021, 8-10 jan, planerad
- 2022, 14-16 jan, planerad
- 2023, 13-15 jan, planerad
Tack för tid och engagemang vid möte och diskussioner kring detta,
Olle Danielsson, Nationell Chef Alpint, Svenska Skidförbundet
Janne Åkerström, Regionsamordnare Region 2
Johanna Isaksson, Ordförande i Alpina Kommittén Jämtland Härjedalen
Ha en riktigt bra fortsättning på vintern 2018-19.
Vi ses i backarna och på Vemdalsslalom 2020 den 10-12 januari
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Josefine Karlgren, Ordförande Vemdalens Alpina
Anders Lundqvist, Destinationschef Skistar Vemdalen

