
 

PM - 2017-01-28 – HIF 100 Sprint  
 
Plats:   Degersjön Fritidsområde i Husum (Utås 100) 

 

Tävlingsledare: Jan Gidlund (070-2167280) 

 

Tävlingsstart: Klockan 17.00. 

   

Stil:  Klassisk stil, intervallstart vid prolog samt semifinal och ev. final i 

sprintheat med max 6st åkare i heaten.  

 

Banor/sträckor/märkning: D/H 0-8 = 550 m (åker enbart prologen) 

D/H 9-10 = 800 m 

D/H 11-12 = 800 m 

D/H 13-14 = 800 m 

D/H 15-16 = 1000 m 

D/H 17-20 = 1000 m 

Öppen = 800 m (åker enbart prologen) 

 

Tävlingen sker på konstsnö, en kort sträcka i starten är dock blandad 

med natursnö om cirka 100 meter på Degersjöns is. 

 

Regler:  Svenska Skidförbundets regler gäller. Samtliga tävlande,  

  funktionärer och åskådare deltar på egen risk, arrangören fritar 

  sig från alla ersättningsanspråk. 

Vi uppmanar åkarna att tänka på att det är en tävling i klassisk stil, 

teknikkontrollanter kommer placeras efter banan för att stävja ”skate 

skär”. 

 

Nummerlappar: Hämtas klubbvis i sekretariat. från cirka 16.00 (eller 16.15, beror på hur 

snabbt vi kan sortera) tävlingsdagen. 

  Ej återlämnad nummerväst debiteras med 500 kr. 

     

Efteranmälan: Godtas i mån av plats och görs i sekretariatet före kl.16:30, sker 

efteranmälan efter 16.00 så vänligen tillse att ni erhåller nummerväst 

direkt vid anmälan!  

  Dubbel avgift. 

   

Strykningar:   Meddelas till sekretariatet snarast! 

 

Lagledarmöte:  ca 16.30, speakern meddelar plats. 

 

Vallning:  Sker utomhus på anvisade platser. 

 

Test av banor och skidor: Testspåret kan användas fram till att första start går klockan 17.00, 

därefter finns det EJ tillgång till att prova skidor och fäste, vi beklagar 



detta men måste förhållas oss till snömängd och rådande omständigheter 

för sprinten. 

 

Sprintheat:  Kommande heat anslås på sekretariat eftersom klasserna är klara. 

Vänligen kontrollera när eventuellt heat skall åkas noggrant så inget 

misstag sker. 

 

Prisutdelning: Sker utomhus vid klubbstugan.  

0-8 år får pris direkt vid målgång.  

9-14 år klockan 20.15 

15-20 år klockan 21.15 

Alla förutom öppen klass som fullföljer loppet får pris. 

 

Dusch/omklädning: Omklädningsrum kommer att finnas tillgängliga i Husumskolan under  

hela helgen.  Vi rekommenderar omklädningsrummen i skola/sporthall 

då omklädningsrummen på Degersjön ej är bästa skick och i behov av  

renovering som tyvärr inte skett. 

 

Temperatur:  Uppgifter om temperatur kan fås från kl 07.00, tävlingsdagen på 

  telefon 070-3958863.  

 

Parkering:  Sker på av parkeringsvakter anvisad plats.  


