
Husum IF Skidor presenterar 

 

 Husum IF Skidor 

   Race Weekend  

2019 
        

  

Husumskidan 

Sprint klassiskt 

Första start kl. 10.30 

Dubbelklasser 

En fartfylld tävling! 

Lördag 26 januari 

Söndag 27 januari 

CoreIT Racet 

Distanslopp Fristil 

Första start kl. 11.00 

Dubbelklasser 

Utlottning av Surf-

plattor från CoreIT 



Program 
 

Lördag 
08.30   Tävlingsexpedition och sekretariat öppnar samt  
   omklädningsrum på Husumskolan. 
09.45  Lagledarmöte i mat-tältet 
10.30   Första start Prologer Husumskidan Sprint.  
11.00  Mattältet öppnar 
11.40  Start D/H 0-6 år, D/H 7-8 år, Prisutdelning efter målgång 
ca 12.15 Godisregn i samarbete med Ica Supermarket Husum 
ca 12.30 Start Kvartsfinaler  
ca 15.30 Prisutdelningar 
ca 16.00 Tävlingsdagen avslutas 
   Prisutdelningar sker för klasserna 9-20 och motion sker  
   direkt efter avslutad tävling. 
 

Söndag 
09.00  Tävlingsexpedition och sekretariat öppnar samt 
   omklädningsrum på Husumskolan 
10.30   Lagledarmöte i mat-tältet 
11.00  Första start CoreIT Racet. Mattältet öppnar 
ca 13.00 Prisutdelning    9-14 år 
ca 14.00 Godisregn i samarbete med Ica Supermarket Husum 
ca 14.15 Prisutdelning 15-20 år och Motion 
ca 14.30 Utlottning av 2 st Surfplattor från CoreIT 
ca 15.00 Tävlingarna beräknas avslutas 
 

Mat tältet 

Under tävlingshelgen kommer det att finnas tillgång till mattält med 
servering av lunch, hamburgare, toast, korv, fika, dricka.  
 

Lunch Lördag = Pasta med köttfärssås. 

Lunch Söndag = Ris och kycklinggryta. 
 

Omklädning: 

Omklädningsrum kommer att finnas tillgängliga på Husumskolan un-
der helgen. Vi rekommenderar omklädningsrummen där, då omkläd-
ningsrummen på Degersjön ej är i bästa skick och i behov av renove-
ring som tyvärr inte skett. 
 

Alla start- och resultatlistor hittar ni på vår hemsida, 
www.husumskidor.se  

http://www.husumskidor.se


 
 
 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Volkswagen T-roc Sports Editon 





 
 
 

 



         Husumskidan Sprint 

      27 januari 
              Första start kl. 10:30 

      Startordning 

          

Klasser Distans Prisutd 

H 11-12/   600 m Efter tävling 

D 11-12   600 m Efter tävling 

H 9-10   600 m Efter tävling 

D 9-10   600 m Efter tävling 

H 13-14   800 m Efter tävling 

D 13-14   800 m Efter tävling 

H Motion 1150 m Efter tävling 

D Motion 1150 m Efter tävling 

H 17-20 1150 m Efter tävling 

H 15-16 1150 m Efter tävling 

D 17-20 1150 m Efter tävling 

D 15-16 1150 m Efter tävling 
    

D/H 0-6 (ej tid)   400 m Vid målgång 

H 7-8 (ej tid)   800 m Vid målgång 

D 7-8 (ej tid)   800 m Vid målgång 

 

Husumskidan 

Klasser 0–6 år, 7–8 år åker ett distanslopp intervallstart, ej Heat.  

Klasser 9–20 år, åker först prolog och därefter åker samtliga åkare tre heat var-
dera i kvarts-, semi- och final. Motionsklasserna åker direkt finalheat  efter 
prolog.  Vid få anmälda kan junior– och motionsklass slås samman till gemen-
samma heat. Men vid resultatsammanställning utgör de varsin klass. 

Mer information finner du på nästa sida.  
Priser till alla deltagare i 0-16 år samt  Plats 1-3 i Junior- och Motionsklasser. 



 Tävlingsinfo och regler Husumskidan Sprint 

Vi tror att detta tävlingskoncept kommer att göra så att fler tycker att det är roligt att tävla och att 
alla får åka lika mycket.  

Klass 0–6 år och 7–8 år åker ett distanslopp intervallstart, ej heat efter prolog. 

Lagledarmöte kl. 09.45  (OBS Tiden!) 

Viktigt att ALLA klubbar är representerade på lagledarmöte, då det är viktigt att alla  

förstår denna tävlings koncept och regler.  

Klass 9–20 år, samtliga åkare åker efter prolog tre heat vardera i kvarts-, semi-och final.  

Motionsklass åker endast finalheat, startar innan kvartsfinalrundorna. 

Indelning 

Klasserna delas in i heat där vi eftersträvar 6 åkare/heat, men ett enskilt heat kan innehålla max 7 

åkare. Vid indelningen kommer de 6 första från prolog att åka kvartsfinal A, åkare 7-12 i kvartsfinal B 

och så vidare. Om klasserna är ojämna kommer vi att eftersträva att alltid köra med 6 åkare i kvart A. I 

övriga heat kan antalet variera från 3 till 7 åkare. Antal heat: 1-7 st = 1 heat, 8-13 st = 2 heat, 14-20 st 

= 3 heat, 21-27 st = 4 heat. 

Upp– och nedflyttning 

Efter kvartsfinalerna  kommer vi att flytta om i sprintstegen. 1:a och 2:a placering i  

heaten flyttas upp ett heat. De två sist placerade åker ner ett heat.  

Exempel: 1:an och 2:an i Kvart B flyttas då upp till semi A. 5:an och 6:an i kvart A ner till semi B. 1:an 

och 2:an i kvart C upp till semi B, 5:an och 6:an i kvart B ner till semi C. 1:an och 2:an i kvart C upp till 

semi B och så vidare.   

Tidsschema 

Varje åkare måste hålla koll på vilket heat som den ska åka i. Heaten startar med 2 min mellanrum, vi 

har då ingen möjlighet att invänta åkare som inte är på plats.  

Vi kommer så snabbt som möjligt efter avslutad klass sätta upp nästa heatomgång.  

Vilket heat som ska in i startfållan kommer att ropas upp av startern ca 5 minuter innan start. Alltså 

är det viktigt att varje åkare själv ansvarar för att hålla koll på sitt heatnummer och starttid!  

Ett ungefärligt tidsschema för heaten kommer att finnas uppsatt.  Heatindelning kan komma att pre-

senteras ganska kort inpå start. Viktigt att alla lagledare förstår schemastrukturen och är förberedda.  

Startspår 

Vi kommer att tillämpa fasta startspår i samtliga heat utifrån placering. Startspår finns anslagen. 

Tjuvstarter/Missad start 

Den som tjuvstartar kommer att placeras sist i heatet, men kommer att få fortsätta tävla vidare under 

dagen. Den som uteblir från start placeras sist i heatet. Vid tjuvstart placeras denne näst sist före den 

som uteblivit till start. 

Då detta är nytt för oss som arrangör och för de flesta av er som deltar så är det viktigt att vi följer de 

angiva regler och tidsschema.  

Vi tar också tacksamt emot er återkoppling om arrangemanget och tävlingen. 



 
 
 
 

Tel: 070 - 655 30 95 

 
 

 

HUSUMS 

MEKANISKA AB 
Husbyn 162, Husum 

0663-614 15 



 

         28 januari 2017 
         Första start 11.00 

 

 

Klasser Distans Prisutd ca tider 

D/H 0-6 (ej tid) 400 m Vid målgång 

H 7-8 (ej tid) 1,4 km Vid målgång 

D 7-8 (ej tid) 1,4 km Vid målgång 

H 9-10 1,4 km 13.00 

D 9-10 1,4 km 13.00 

H 13-14 2,7 km 13.00 

D 13-14 2,7 km 13.00 

H 11-12/H12 FN 2,7 km 13.00 

D 11-12/D12 FN 2,7 km 13.00 

Öppen klass 1 2,7 km ej prisutdelning 

H 17-20 8,0 km 14.15 

H 15-16 5,4 km 14.15 

D 17-20 5,4 km 14.15 

D 15-16 5,4 km 14.15 

H Motion 8.0 km 14.15 

D Motion 5,4 km 14.15 

Öppen klass 2 5,4 km ej prisutdelning 
 

CoreIT Racet 

Tävlingen genomförs som ett distanslopp i fri stil.  

Priser till samtliga deltagare i 0-16 år samt  Plats 1-3 i Junior- och  
Motionsklasser. 

Utlottningspris 

Efter avslutad tävling kommer vi att lotta ut 2 st Surfplattor Lenovo 
Tab M10 sponsrade av CoreIT bland alla i tävlingsklasserna. 

 Vi lottar ut 1 surfplatta bland damerna och 1 st surfplatta bland her-
rarna. Vinnaren måste finnas på plats för att hämta priset personligen 
för att ta del av vinsten. Vinnaren kommer att fotograferas och  
bilderna kan komma att användas i marknadsföring av CoreIT. 



 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFp4SchMvKAhVL_HIKHYUPDAAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finvestera.antileon.se%2F%3Fp%3D2844&psig=AFQjCNGaqD_mIKTBL2KsMoaoqRf-RbnwHw&ust=1454019843989511


 

Nordbergs Såg 
Grundsundavallen 

070-302 42 88 

 

HUSUMS 

MEKANISKA AB 
Husbyn 162, Husum 

0663-614 15 



 

 

 

 

 

Nordgrens Buss 
Husum 

0663-101 16 



Sjögatan 11 0660-547 05 

 

Studieresa, bortamatch eller sällskapsresa 
Vi har lösningen för Er! 

 

 
    Tfn. 0662 - 104 15       070 - 314 10 58    
    info@ulandersbuss.nu       www.ulandersbuss.nu 




