
 

PM – HUSUMSKIDAN SPRINT  

 

2019-01-27  
 
 

 

 

Plats:   Degersjön Fritidsområde i Husum (Utås 100) 
 
Tävlingsledning: Ulrik Ulander, Tävlingsledare (070-5244960) 
  Tomas Hübenette, Startansvarig 

Jens Boveng, Tävlingssekreterare 
  Tommy Nordberg, Banansvarig 
 
Tävlingsstart: Klockan 10.30. 
   
Stil:  Klassisk stil, dubbelklasser. 

 
Banor/sträckor Distans, intervallstart 15 sek intervall (ett lopp) 
/märkning:  D/H 0-6 = 400 m  

D/H 7-8 = 1.0 km 
Prolog, intervallstart 15 sek intervall 
D/H 9-10 = 600 m 
D/H 11-12 = 600 m 
D/H 13-14 = 800 m 
D/H 15-16 = 1150 m 
D/H 17-20 = 1150 m 
D/H Motion = 1150 m (prolog och final) 

 
Lagledarmöte:  OBS TIDEN! - Kl. 09.45 i mattältet. 

 
Viktigt att samtliga klubbar är representerade då det är en ny 
tävlingsform vi provar där det är viktig information som ska 
förmedlas om upplägg, tidsplanering och regler. 
 
Tävlingsjury kommer att utses och sammanträder vid behov. 
Juryn kommer att bestå av Tävlingsledare, Banchef och  
3 representanter från deltagande klubbar. 
 

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 ett finalheat i kvartsfinalrundan. 
 

Heatindelning: 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. 

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



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 i underliggande 
heatgrupp kliver upp en grupp, 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 
 
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 
 

 
Banor: Tävlingen sker på konstsnö, bansträckningar presenteras på 

hemsidan samt anslås på anslagstavlan vid sekretariat. 
 
 Det kommer att finnas 6 spår i starten. I heaten kommer åkarna 

att ha sitt eget spår de första 30 metrarna, då de inte får byta 
spår. Efter 45 meter försvinner de två yttersta spåren. Efter 70 
meter finns 3 spår. Därefter kommer det att finnas 2 och 3 spår 
på olika delar av banan. Upploppet kommer att bestå av 4 spår.  

   
Längs banan kommer det att finnas partier där det helt saknas 
spår, detta görs för att öka säkerheten för åkarna vid svåra 
passager.  

 
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! 
 
Tidsplanering: kl. 10.30 Prolog startordning: 
  H 11-12, D 11-12, H 9-10, D 9-10, H 13-14, D 13-14 
  Herr Motion,  Dam Motion 
  H 17-20, H 15-16, D 17-20, D 15-16 
   



  kl. 11.40 
  D/H 0-6, H 7-8, D 7-8 
 
  kl. 12.15 Final Motionsklasser 
  kl. 12.30 Kvartsfinaler 
  kl. 13.45 Semifinaler 
  kl. 15.00 - Finaler 
  (Tiderna är ca tider) 
 
Regler:  Svenska Skidförbundets regler gäller. Samtliga tävlande,  
  funktionärer och åskådare deltar på egen risk, arrangören fritar 
  sig från alla ersättningsanspråk. 

 
Med den indelning av heaten som vi tillämpar så kommer alla att 
möta så jämbördigt motstånd som möjligt, men chansen att ta sig 
uppåt lever hela tävlingen. 
 
Heatplanering kommer att anslås på anslagstavlan så snart vi 
stängt efteranmälan. Där kommer starttiderna för respektive heat 
presenteras i respektive runda, kvart, semi och final och utan 
namn. 
 
Under tävlingens gång kommer startlistan och heatindelningen för 
nästa runda att anslås så fort som möjligt men det kan ibland bli 
nära inpå nästa heat. 
 
Det är varje åkares ansvar att säkerställa i vilket heat och vilken 
tid som åkaren skall starta vid varje runda. 
 
Vi kommer att tillämpa fasta startspår som tilldelas utifrån 
placering i prolog och sedan i heaten. Finns anslagen vid ingång 
till starten samt på anslagstavlan. 
 

Tjuv-/missad start:  Det kommer inte att finnas tid för tjuvstart, därför kommer de att 
hanteras enligt nedan: 
 
Vid start kommer det att finnas en startchef och biträdande 
startchef. De ansvarar för att avgöra om tjuvstart har skett. 
Startchefens beslut står fast och kan inte överklagas. 
 
Vid tjuvstart kommer inte heatet att avbrytas utan loppet fullföljs 
och den/de som tjuvstartar placeras sist i heatet. Åkaren kommer 
att få fortsätta att tävla vidare.  

 
 Den som missar starten i sitt heat kommer att placeras sist i 

heatet. Om någon tjuvstartat i samma heat som någon som 
uteblir till start så placeras den som tjuvstartat på näst sista plats 
och den som uteblev på den sista platsen i heatet. 

 
 Vid målgång används måldomare och ev. målkamera. 

Måldomarens beslut står fast och kan inte överklagas. Förseelser 
på banan kan man lämna in protest på enligt nedan. 



 Längs banan kommer det att finnas spårvakter för att kontrollera 
teknik och ev. förseelser längs banan. Förseelse med bristande 
teknik föranleder ingen annan åtgärd än tillsägelse till åkaren i 
samråd med ledare i aktuell förening. 

 
Protester: Ev. protest mot förseelser längs banan skall vara skriftlig och ska 

lämnas till tävlingsledaren så snart som möjligt efter det aktuella 
heatet, med hänvisning till det tajta tidsschemat. 500 kr ska 
medfölja protesten som återfås om protesten godkänns. 

 
Vallning: Sker utomhus på anvisade platser.  

OBS! det finns områden som är avstängda där ingen vallning får 
ske. Vänligen respektera. 

 
Testning av banor All åkning i spåret inklusive test av banor och skidor skall ske i  
och skidor: åkriktningen. Överträdelse beivras och kan leda till diskvalificering. 
  

Under tävlingen kommer det att finnas särskilt område markerat 
för testning av fäste och glid. Det kommer även att anslås på 
anslagstavlan och publiceras på hemsidan. 

  
Resultat: Anslås på sekretariat efterhand klasserna är klar samt publiceras 

på hemsidan. 
 
Prisutdelning: Sker utomhus vid klubbstugan.  

0-8 år får pris direkt vid målgång.  
Motionsklass kl. 12.45 
Övriga klasser sker efter att respektive klass A-final är avslutad. 
Priser till alla i klasser 0-16 år samt 1-3 i Jun- och motionsklasser.  
 
Direkt efter avslutade tävlingar och sista prisutdelning sker 
utlottning av 2 st presentkort från Intersport. 
Utlottning sker med 1presnetkort i tävlingsklasser för dam samt 
1st i tävlingsklasser för herr. Som tävlingsklasser definieras 
klasserna 9 år och uppåt.  
Vinnaren måste finnas kvar på tävlingsplatsen och måste hämta 
priset personligen. 

 
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. 

 Lördag: Pasta med köttfärssås 
 
Temperatur: Väderstation finns numera på Degersjöns friluftsområde och 

information om temperatur, vind och luftfuktighet nås på 
www.husumskidor.se/vaderihusum 

 

http://www.husumskidor.se/


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


