
 

PM – 2019-01-27  
 
Plats:   Degersjön Fritidsområde i Husum (Utås 100) 

 

Tävlingsledare: Ulrik Ulander (0705244960) 

 

Tävlingsstart: Klockan 11.00. 

   

Stil:  Fri stil, intervallstar, dubbelklasser. 

 

Banor/sträckor/märkning: D/H 0-6 = 400 m  

D/H 7-8 = 1.0 km 

D/H 9-10 = 1.4 km 

D/H 11-12 = 2,7 km 

D/H 13-14 = 2,7 km 

D/H 15-16 = 5,4 km 

D 17-20 = 5,4 km 

H 17-20 =  8 km 

Motion Dam- = 5,4 km 

Motion Herr = 8 km 

Öppen 1 = 2,7 km 

Öppen 2 = 5,4 km 

 

Tävlingen sker på såväl natur- som konstsnö, längre sträckor sker med 

varvning, bansträckningar presenteras på hemsidan. Bansträckningar 

kommer även att presenteras på sekretariat. 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 senast kl.10:00. 

  Efteranmälan = Dubbel avgift. 

   

Strykningar:   Meddelas till sekretariatet snarast! 

 

Lagledarmöte:  10.30, i mattältet. 

 

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. 

  

Slinga för testning av skidor finns markerad på särskild spårkarta. 

   

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 12.45 (kan korrigeras på tävlingsdagen) 

15-20 år, Motion klockan 14.15 

 

Priser till alla i klasser 0-16 år samt 1-3 i Jun- och motionsklasser.  

 

Efter avslutade tävlingar sker utlottning av, från CoreIT sponsrade 

surfplattor av märke/modell Lenovo Tab, vilket är en 10” Android platta 

med möjlighet till WLAN och 4G. Utlottning sker med 1st platta i 

tävlingsklasser för dam samt 1st platta i tävlingsklasser för herr. Som 

tävlingsklasser definieras klass med tidtagning samt ej öppen klass. 

Denna utlottning sker cirka 14:45, enbart åkare kvar på tävlingsplatsen 

kan vinna. 

 

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. 

 

Matservering: Tält med matservering samt fikaförsäljning kommer att finnas under 

helgen, i anslutning till tältet säljs även hamburgare. 

 Söndag: Ris med Kycklinggryta 

 

Temperatur: Väderstation finns numera på Degersjöns friluftsområde och information 

om temperatur, vind och luftfuktighet nås på 

www.husumskidor.se/vaderihusum 

 

Parkering:  Sker på av parkeringsvakter anvisad plats, 20:- avgift.  

http://www.husumskidor.se/

