
            

inbjuder till 

Husumskidan 
Lördag 25 januari 2020 

 

 
 
Tävlingsplats: Degersjön, Husum (Utås 100, 896 91 Husum) 
 
Första start: Kl. 11.00, Klassisk stil, intervall start. enkelklass  
  
Parkering:  Sker på av parkeringsvakter anvisad plats, 20:- avgift  

ENDAST SWISHBETALNING: 123 089 85 85 
 
Vallning: Sker utomhus på av arrangören angivna platser, måste 

respekteras. 
 
Skidtest: Testning av skidor skall ske på anvisad plats. Anslås på 

anslagstavlan på sekretariatet 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis i sekretariatet från kl. 09.00. 
  För ej återlämnad nummerlapp debiteras 500 kr. 

 

Prisutdelning: Priser till samtliga ungdomar samt 1-3 i junior och motionsklasser. 
Prisutdelning för 0-6 år, 7-8 år vid målgång. Tid och plats för 
övriga prisutdelningar meddelas på tävlingsplatsen. 
 

Anmälan:  Anmälan sker via IdrottOnline (TA) senast onsdag den 22 januari 
2020. Anmälan kan även göras via e-post till: 
tavling@husumskidor.se, den skall då innehålla: 
FÖDELSENUMMER, NAMN och FÖRENING. 

  Startavgifterna faktureras klubbarna i efterhand. 
Efteranmälan vid mån av plats. Vid ev. efteranmälan uttages 
dubbel startavgift.  

  Vid inställd tävling debiteras 50% av anmälningsavgiften. 
Efteranmälan kan göras via e-post info@husumskidor.se eller på 
plats på tävlingsdagen fram till 10.00. 

 
Startlistor &  Start- och resultatlista kommer att finnas på klubbens hemsida i  
Resultatlistor: PDF-format samt anslås på tävlingsplatsen. 

Anmälan till tävlingen innebär godkännande av att start- och 
 resultatlistor publiceras på Internet, samt att bilder tagna vid 

arrangemanget kan komma att publiceras via Internet eller 
publikation. 

 
Tävlingsklasser, D/H 0-6     0,5 km   50 kr K 
Banlängd   D/H 7-10    1,0 km  120 kr  K 
Avgifter & teknik: D/H 11-13    2,5 km 120 kr K 
  D/H 14-16    5,0 km 120 kr          K 
  D 17-20, D21   5,0 km   140 kr K 
  H 17-20, H21  10,0 km 140 kr K 
  Öppen 1    2,5 km 120 kr K 
  Öppen 2    5,0 km 120 kr K 

För FN-klasser skicka anmälan till e-post: tavling@husumskidor.se 
med uppgifter enligt ovan. 
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Bansträckning: Bansträckning: Snötillgången kan påverka bansträckning och 
längd i de olika klasserna. Information om detta uppdateras på 
www.husumskidor.se. 

 
Lagledarmöte: 10:15 på plats meddelas av speakern.  
   
Matservering: Tält med matservering samt fikaförsäljning kommer att finnas 

under helgen, i anslutning till tältet säljs även fika & hamburgare. 
 
Övrig upplysningar: Tävlingsledare Ulrik Ulander, 070-524 49 60  

    
Tävlingsregler:  Svenska Skidförbundets regler gäller. 
  Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar respektive följer 
  tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från alla ansvar. 

 

Väder:  Temperaturuppgifter finns på vår hemsida, 
www.husumskidor.se/vaderihusum eller via tel. 070-395 88 63. 

 
  Beslut om eventuellt inställd tävling presenteras på vår 

hemsida, senast lördag kl 08.00. 
 

Välkommen! 
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