
Tour 100



Husums IF Skidor 100-års Jubileum!
Husums IF Skidor bildades 21:a februari år 1917 vid möte på folkskolan i Husum, 
då i formen som Husums Idrottsförening. Genom åren har varierande verksamhet 
bedrivits inom föreningen, kopplat till vår verksamhet kan nämnas såväl längd, 
backe som kombination för att idag enbart omfatta längd. 

Degersjöns friluftsområde anlades med skidspår år 1964, då med ett 2,2km längd-
spår som anlades med ideella krafter samt bidrag från Grundsunda Kommun och 
Mo och Domsjö AB. Betydelsen av ett ”eget” längdskidspår gick inte att ta miste 
på när man i mitten på 1960-talet anordnade ”Hålliform på skidor”, ett initiativ 
för motionsträning om 16 träffar på längdskidor som lockade inte förre än 150 
olika motionsåkare! 

Skidspåren på Degersjöns friluftsområde har både kompletterats samt breddats 
sedan anläggningen år 1964, men än idag är 2,2:an flitigt använd.

År 2017 firar Husums IF Skidor 100-års jubileum, detta jubileum 
kommer vi att förlägga under helgen vecka 4, lördag och söndag 
28-29 Januari 2017. Platsen blir Degersjöns friluftsområde i 
samband med klubbens tre skidtävlingar, Husumskidan, HIF 100 
Sprint samt CoreIT Racet!



Husums IF Skidor Tour 100
För att fira Husums IF skidors 100 års jubileum så upprättar vi en minitour där 
vinnarna i respektive klass dels kan vinna individuella priser samt deltager i ut-
lottning av fina priser. För att ha chans att vinna tourpriser samt utlottningspriser 
så måste man delta i ALLA TRE tävlingar.

100 års tour Samla poäng under 100 års touren.
Tourens totala prislista räknas i dubbelklass = 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 samt 17-20 
herrar och damer.
Vinnare i respektive klass enligt ovan vinner presentkort från Intersport, 
värde 500 kr! (10 klasser = 5000 kr)

Utlottningspriser Utlottning bland alla som genomfört hela Touren.
1 st kille och tjej vinner en flygning Örnsköldsviks Motorflygklubb.
1 st kille och tjej vinner en surfplatta från CoreIT
1 st kille och tjej vinner presentkort á 500 kr

Husumskidan
DM Distans  

klassiskt
Första start  

kl 11.00
Klassisk distans-

lopp med intervall 

start, enkelklass

Startintervall 30 

sekunder

SÖNDAG 29 JANUARI

LÖRDAG 28 JANUARI

CoreIT Racet
Distanslopp i fristil med intervall 
start, dubbelklass
Första start kl 11.00
Startintervall 30 sekunder

HIF 100 Sprint
Klassisk sprinttävling, dubbelklass (intervall start och utslagsheat). Första start kl 17.30
Tävling i fackelljus. 
Garanterat minst 2 lopp/deltagareStartintervall 15 sekunder Utslagningsheat: 4-6 deltagare/heat.



Program 100 års helgen

Skidtävlingar
Tour 100, tre tävlingar under två dagar

AktivitetsLand
Speed skate
Hundsläde   
BungySwing 
Hästturer  
Snowracer Rally (Teknikbanan)
m.m.

Utställare
Intersport

Mat tält
Lunchservering (ej hamburgare) 
Hamburgare, Korv
Fika
Dricka 

Underhållning (eventuellt)
Musikuppträdande
Eldslukare  
Kändis besök
Godisregn  
Operation Snösäkra Degersjön!

Utställning

Vedlotteriet

Simhallen
Ta med badkläder för simhallen i  
Husum är öppen dessa dagar.

Välkommen att fira 100 år med oss!

www.husumskidor.se

AKTIVITETER DEGERSJÖNS FRILUFTSOMRÅDE


