
 

 

Härlövs IF inbjuder till 
 

DM i längdåkning Skåne 

50 km Herrar, 30 km Damer 
 

Klassisk teknik 
 

söndagen den 5:e februari 2017 
 

OBS! SOM VÄDERPROGNOSERNA SER UT JUST NU (20/1) 

KOMMER TÄVLINGEN INTE KUNNA ARRANGERAS 5/2, OCH 

TÄVLINGSPLATSEN KAN KOMMA TILL ATT ÄNDRAS TILL 

BOCKEBODA STRÖVOMRÅDE. HÅLL DÄRFÖR UTKIK EFTER 

UPPDATERINGAR I TÄVLINGSKALENDERN OCH PÅ HÄRLÖVS 

IF’S HEMSIDA.   
 

Klasser  MÄSTERSKAPSKLASSER  

50 km: H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 

30 km: D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 

Sammanslagning av klasser vid för få deltagare. Deltagare i 

mästerskapsklass måste vara ansluten till en skånsk skidklubb. 

 

ÖVRIGA TÄVLINGSKLASSER (endast för medlemmar i skidklubb) 

15 km: H17-20, D17-20  

5 km: D13-14, D15-16, H13-14, H15-16 

2,5 km: D9-10, D11-12, H9-10, H11-12 

 

MOTIONSKLASSER (öppna även för klubblösa) 

Vasaloppsklass (DH17-): 50 km 

Vuxna (DH17-): Lång – 30 km, Mellan – 15 km, Kort – 5 km 

Ungdom (DH9-16): U-Lång - 5 km, U-Kort - 2,5 km 

Åkteknik  Klassisk 

Regler  Svenska Skidförbundets regler gäller.  

 

Anmälan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efteranmälan 

 För klubbanslutna via din klubbs IdrottOnline-sida.  

 För klubblösa motionärer via länken 

http://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=8258&orgi

d=1987  (tryck ”till anmälan”, ange ”motionär” och fyll i 

dina personuppgifter).  

 Vid behov går det även att anmäla sig via e-post till 

anmalan.skidor@harlovsif.se. Ange för- och efternamn, 
födelsedatum, kön, klass, och klubb/ort.  

 Vid anmälan till motionsklasser, så stämmer inte 

klassnamnen på idrottonline – titta därför efter 

banlängderna för att anmäla i rätt motionsklass. 

 Sista anmälningsdag 2:e februari.  

 

 

På tävlingsplatsen senast 45 min före första start i respektive 

distans.  

 

http://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=8258&orgid=1987
http://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=8258&orgid=1987
mailto:anmalan.skidor@harlovsif.se


Anmälnings- 

avgifter  

DH 17- (50 km): 200 kr, vid efteranmälan 300 kr. 

DH 17- (30 km): 160 kr, vid efteranmälan 240 kr. 

DH 17- (15 km och kortare): 130 kr, vid efteranmälan 195 kr. 

DH-16: 90 kr, vid efteranmälan 135 kr. 

Skidklubbar faktureras efter tävlingen, klubblösa betalar kontant 

eller via Swish på tävlingsplatsen.  

 

Plats  Skepparslövs Golfbana (Uddarp), vägvisning vid kyrkan i 

Skepparslöv och vägen Skepparslöv – Träne.  

Start  50 km klasser startar från 09.30 (Vasaloppsklassen först!) 

30 km klasser från 11.00 

15 km klasser från 12.30 

5 km klasser från 13.00  

2,5 km klasser från 13.30 

 

Parvis intervallstart för 50 km, övriga individuell intervallstart. 

Tidtagning Elektronisk tidtagning. Ett kardborreband med chip i delas ut 

tillsammans med startnummer, och ska fästas på höger ankel med 

chipet på yttersidan. Tänk på att inte bära chipet nära målet 

innan start då detta kan ge upphov till felaktig registrering.  

 

Bana  

 

Slinga på 5 km för banor längre än 2,5 km. 

 

Service   Vätskekontroll 

 

 Omklädnad, 

dusch 

 Servering 

 PM, Startlista 

 Nummerlappar  

 

 

 

 Vallaservice   

Vätska erbjuds vid mål och 

varvning. 

Varm dusch, inomhus (spara på 

varmvattnet). 

Skepparslövs Golfkrog. 

Anslås på tävlingsplatsen. 

Hämtas i klubbhuset på 

Skepparslövs Golfbana, senast 45 

min före första start i respektive 

distans. 

Enklare hjälp med fästvallning 

erbjuds under loppet. 

 

Priser  

 

 

 

 

Vasaloppseedning 

Hederspriser i mån av deltagare i alla tävlingsklasser. Lottade 

priser i vasaloppsklass och motionsklasser. Plaketter i DM-klasser 

utdelas vid Skånes Skidförbunds årsmöte 2017. Prisutdelning 

tidigast 14.30. 

 

50 km-distansen är seedningsgrundande för Vasaloppet, och 15 km 

eller mer är seedningsgrundande för Tjejvasan. Obs att ni själva 

måste skicka in er tid via blankett på www.vasaloppet.se.   

 

Tävlingsledare  Håkan Widerberg, tel. 0733-67 04 00 

 

Mediakontakt  

 

Hemsida 

Niklas Nilsson, tel. 0706-67 07 24  

 

www.harlovsif.se/skidor  

  

 

Välkomna! 
 

http://www.vasaloppet.se/
http://www.harlovsif.se/skidor

