
 

PM - 2017-01-29  
 
Plats:   Degersjön Fritidsområde i Husum (Utås 100) 

 

Tävlingsledare: Jan Gidlund (070-2167280) 

 

Tävlingsstart: Klockan 11.00. 

   

Stil:  Fri stil, intervallstart. 

 

Banor/sträckor/märkning: D/H 0-6 = 500m  

D/H 7-8 = 1.6 km 

D/H 9-10 = 1.6 km 

D/H 11-12 = 3.1 km (1,6km + 1,5km) 

D/H 13-14 = 3.1 km (1,6km + 1,5km) 

D/H 15-16 = 6.1 km (1,6km + 3x 1,5 km) 

D 17-20 = 6.1 km (1,6km + 3x 1,5 km) 

H 17-20 =  9.1 km (1,6km + 5x 1,5 km) 

D 21- = 6.1 km (1,6km + 3x 1,5 km) 

H 21- = 9.1 km (1,6km + 5x 1,5 km) 

Öppen = 3.1 km (1,6km + 1,5km) 

 

Tävlingen sker på konstsnö, längre sträckor sker med varvning, 

bansträckningar presenteras på hemsidan. Bansträckningar kommer även 

att presenteras på sekretariat samt vid starten. Ett klassiskt spår kommer 

anläggas i ytterkant av spårbädden. 

 

Regler:  Svenska Skidförbundets regler gäller. Samtliga tävlande,  

  funktionärer och åskådare deltar på egen risk, arrangören fritar 

  sig från alla ersättningsanspråk. 

Då snömängden ej tillåter längre spår utan varvning tillämpas är det 

viktigt att alla efterlever och tillämpar ur spår regeln på korrekt sätt. 

  

Nummerlappar: Hämtas klubbvis i sekretariat. från kl 09.00 tävlingsdagen. 

  Ej återlämnad nummerväst debiteras med 500 kr. 

     

Efteranmälan: Godtas i mån av plats och görs i sekretariatet före kl.10:00. 

  Dubbel avgift. 

   

Strykningar:   Meddelas till sekretariatet snarast! 

 

Lagledarmöte:  ca 10.30, speakern meddelar plats. 

 

Vallning:  Sker utomhus på anvisade platser. 

 



Test av banor och skidor: Då varvning sker under loppet, respektera att all åkning i spåret, 

inklusive test av banor och skidor skall ske i åkriktningen. Överträdelse 

beivras och kan leda till diskvalificering. 

 Tillgång till ett mindre testspår finns. 

 

Resultat:  Anslås på sekretariat efterhand klasserna är klar. 

 

Prisutdelning: Sker utomhus vid klubbstugan.  

0-8 år får pris direkt vid målgång.  

9-14 år klockan 13.00 

15-20 år klockan 14.00 

Tour priser delas ut vid 14.15 eller 14.30 (direkt efter ordinarie 

prisutdelning) 

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, 20:- avgift.  


