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PM 
 
Plats:   Degersjön Fritidsområde i Husum (Utås 100) 
 
Tävlingsstart: Klockan 11.00. 
   
Stil: Klassisk stil, intervallstart, enkelklasser (klasser kan komma att 

slås samman vid få anmälda). 
 

Banor/sträckor: D/H 0-6    0,5 km  
D/H 7-8    1.0 km 
D/H 9-10    1.5 km 
D/H 11-13    2,5 km 
D/H 14-16    5,0 km 
D 17-20, D21   5,0 km 
H 17-20, H21  10,0 km 
Öppen 1     2,5 km 
Öppen 2    5,0 km 
 
Tävlingen sker på såväl natur- och 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:  10.15, plats meddelas av speaker. 
 
Vallning:  Sker utomhus på anvisade platser. 
 



Testning av Då varvning sker under loppet, respektera att all 
Banor och skidor åkning i spåret skall ske i åkriktningen. Särskilt anvisad plats 

finns för skidtestning. Överträdelse beivras och kan leda till 
diskvalificering. 

  
Plats för testning av skidor finns markerad på särskild spårkarta. 

   
Resultat:  Anslås på sekretariat efterhand klasserna är klar samt på  

hemsidan, www.husumskidor.se  
 
Prisutdelning: Sker utomhus vid klubbstugan. Tider meddelas på tävlingsplatsen. 

Priser till alla i klasser 0-16 år samt 1-3 i Junior- och seniorklasser.  
 

Dusch/omklädning: Omklädningsrum med dusch möjlighet kommer att finnas 
tillgängliga i Husumskolans sporthall. Omklädningsrummen i 
Degersjön lämpar sig inte för duschning. 
 

Matservering: Tält med matservering samt fikaförsäljning kommer att finnas 
under dagen, i anslutning till tältet säljs även fika & hamburgare. 

 
Temperatur: Köldgräns -15oC. Beslut om eventuellt inställd tävling pga. kyla 

läggs ut på klubbens hemsida senast kl. 08.00. 
 

Väderstation finns 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  

ENDAST SWISHBETALNING: 123 089 85 85 
 
Tävlingsledning: Ulrik Ulander, Tävlingsledare 
  Ulrika Hübenette, Tävlingssekreterare och Tidtagningschef 
  Tommy Nordberg, Banchef 
  Annika Sjöström, Sjukvård 
 
Upplysningar: Ulrik Ulander, 070-524 49 60 
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