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Tävlingsplats: Degersjön, Husum (Utås 100, 896 91 Husum) 
 
Första start: Kl. 10.30, Klassisk stil, dubbelklasser, Prolog intervallstart.  
 Start- och resultatlista kommer att finnas på klubbens hemsida 

samt anslås på tävlingsplatsen. 
 
Tävlingsklasser, Distans (ett lopp) 
Banlängd   D/H 0-6    400 m    50 kr  K 
Avgifter & teknik: D/H 7-8  1000 m 100 kr K 
   

Prolog och heat 
D/H 9-12    600 m 100 kr K 

  D/H 13-14    900 m 100 kr          K 
  D/H 15-16  1150 m   100 kr K 
  D/H 17-20   1150 m 120 kr K 
  D/H Motion     900 m 120 kr          K  
  FN-klasser anmäls via mail: tavling@husumskidor.se 
   
Tävlingsform: Klasser 0–6 år och 7–8 år åker ett distanslopp intervallstart, ej 

Heat.  
Klasser 9–20 år, efter prolog åker samtliga åkare tre heat 
vardera i kvarts-, semi-och final.  
Motionsklasserna åker bara ett finalheat i kvartsfinalrundan. 
 
Alla klasser delas efter prolog in i heat. Vi kommer att eftersträva 
6 åkare/heat, men ett enskilt heat kan dock innehålla max 7 
deltagare. A-heat ska normalt alltid innehålla 6 åkare. Övriga heat 
kan innehålla 3-7 åkare. 
Tanken med heaten är att de skall vara så jämna som möjligt, vi 
kommer därmed att tillämpa upp- och nedflyttning mellan heaten 
i så kallade heatgrupper, detta genom att de två sista i ett heat 
går ned en heatgrupp och de två främsta underliggande 
heatgrupp kliver upp en grupp, se exempel nedan.  
 

Heatindelning:  1-7 åkare – 1 heat, 8-13 – 2 heat, 14-20 åkare – 3 heat, 21-27 
åkare – 4 heat, 28-34 åkare – 5 heat.  

  
 Mellan varje runda (kvart, semi, final) så flyttas 2 åkare upp och 

ner mellan heaten, se exempel nedan. 
 
Exempel på indelning av heat: 
18 deltagare delas in i tre heat. A – 6st, B – 6 st, C – 6 st 
 
Kvartsfinaler: 
Heat A - åkare 1-6 i prolog, Heat B – 7-12 i prolog,  
Heat C - 13-18 i prolog 
 
 

mailto:tavling@husumskidor.se


Semifinaler: 
Heat A - Åkare 1-4 från kvartsfinal A samt åkare 1-2 kvartsfinal B 
Heat B - Åkare 5-6 från kvartsfinal A, åkare 3-4 kvartsfinal B samt 
åkare 1-2 från heat C. 
Heat C - Åkare 5-6 från kvartsfinal B samt 3-6 från kvartsfinal C 
 
Finaler: 
Heat A - Åkare 1-4 från semifinal A samt åkare 1-2 semifinal B 
Heat B - Åkare 5-6 från semifinal A, åkare 3-4 semifinal B samt 
åkare 1-2 från semifinal C. 
Heat C - Åkare 5-6 från semifinal B samt 3-6 från semifinal C 

 
Tidsplanering: Prolog klass från D/H 9–10 uppåt, Start 10.30 
  D/H 0–6 år, D/H 7–8 år, Start: ca 11.40 
  Kvartsfinaler Start: ca 12.15 
  Semifinaler Start: beroende på antal heat 
  Finaler Start: beroende på antal heat 
 
Parkering:  På av parkeringsvakter anvisad plats, avgift 20: - 
 
Vallning:  Sker utomhus. 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis i sekretariatet från kl. 09.00. 
  För ej återlämnad nummerlapp debiteras 500 kr. 

 

Prisutdelning: Priser till samtliga ungdomar samt 1-3 i junior och motionsklasser. 
Prisutdelning för 0-6 år, 7-8 år sker vid målgång. Motionsklass 
efter A-final. I tävlingsklasserna 9-20 år sker prisutdelningen efter 
genomförda tävlingar. 
 

Anmälan:  Anmälan sker via IdrottOnline (TA) senast onsdag den 23 januari 
2019. 

  Anmälan kan även göras via e-post till: tavling@husumskidor.se, 
den skall då innehålla: FÖDELSENUMMER, NAMN och FÖRENING. 

  Startavgifterna faktureras klubbarna i efterhand. 
Vid ev. efteranmälan i mån av plats uttages dubbel startavgift.  

  Vid inställd tävling debiteras 50% av anmälningsavgiften. 
Efteranmälan kan göras på plats på tävlingsdagen fram till 10.00. 

   
Startlistor &  Anmälan till tävlingen innebär godkännande av att start- och 
Resultatlistor: resultatlistor publiceras på Internet, samt att bilder tagna vid 

arrangemanget kan komma att publiceras via Internet eller 
publikation. 

 

Bansträckning: Bansträckning: Snötillgången kan påverka bansträckning och 
längd i de olika klasserna. Information om detta uppdateras på 
www.husumskidor.se. 

 
Lagledarmöte: 10:00, plats meddelas av speakern. Det är extra viktigt att delta 

på lagledarmöte då det är en speciell form av Sprinttävling med 
viktiga detaljer som ska informeras om och ett tight schema med 
alla heat. Både funktionärer och deltagare måste ha koll på vad 
som gäller. 

   
Matservering: Tält med matservering samt fikaförsäljning kommer att finnas 

under helgen, i anslutning till tältet säljs även hamburgare. 
Lördag: Pasta med köttfärssås 

 Söndag: Ris med Kycklinggryta 
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Övrig upplysningar: Ulrik Ulander, 070-524 49 60  
    

 
Tävlingsregler:  Svenska Skidförbundets. 
  Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar respektive följer 
  tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från alla ansvar. 

 

Information från  Tävlingsledningen ber redan nu om överseende för att dagen kan 
Tävlingsledningen: bli lång, syftet är att försöka tillgodose ungdomarnas önskan om 

fler sprinttävlingar och då göra det på sådant sätt att ALLA tillåts 
åka lika mycket och inte ”slås ut” i heaten. Modellen som 
tillämpas har tidigare provats på Tannbergssprinten i Lycksele 
med gott resultat! 

  
Vi kommer göra vårt bästa för att presentera de nya heaten så 
fort som vi bara kan, men vänligen notera möjliga starttider redan 
på morgonen på den mall som sätts upp (utan namn). 

 
Väder:  Temperaturuppgifter finns på vår hemsida, 

www.husumskidor.se/vaderihusum eller via tel. 070-395 88 63. 
 
  Beslut om eventuellt inställd tävling presenteras på vår 

hemsida, senast lördag kl 07.30. 
 

Välkommen! 


