
                              
 

 
 

Söndag 31 januari 2016 
 

 

 

Tävlingsplats: Degersjön Husum 
 
Första start: Kl. 11.00 Fri stil, intervallstart, dubbel klass.  

 
Startlistor erhålles i samband med att parkeringsavgift, 20 kr 
erlägges. 
Start- och resultatlista kommer att finnas på klubbens hemsida. 

 
Parkering:  På av parkeringsvakter anvisad plats. 
 
Vallning:  Sker utomhus. 
 
Nummerlappar: Hämtas klubbvis i sekretariatet från kl. 09.00. 
  För ej återlämnad nummerlapp debiteras 500 kr. 
 
 
Prisutdelning: Priser till samtliga. 
  Tid och plats för prisutdelning meddelas vid tävlingsplatsen. 
 
 
Anmälan:  Anmälan sker via IdrottOnline senast torsdag den 28 januari 

2016. 
  Vid avsaknad av IdrottOnline kan anmälan göras skriftligen via e-

post till: gerd.stromgren@husumskidor.se 
 Anmälan ska då innehålla: FÖDELSENUMMER, NAMN och ev. 

FÖRENING. 
  Startavgifterna faktureras klubbarna i efterhand. 

Vid ev. efteranmälan i mån av plats uttages dubbel startavgift.  
  Vid inställd tävling återbetalas 25% av anmälningsavgiften. 

Efteranmälan kan göras via mail fram till fredag den 29/1 kl. 
20:00. 

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

arrangemanget kan publiceras på Internet. 
 
   
  

mailto:gerd.stromgren@husumskidor.se


Tävlingsklasser, Knattar D/H 0-6 400 m    50 kr  F 
Banlängd  D/H 7-8  1,5 km 100 kr F 
Avgifter & teknik: D/H 9-10  1,5 km 100 kr F 

D/H 11-12  2,5 km 100 kr F 
D/H 13-14  2,5 km 100 kr F 

  D/H 15-16    5,0 km 100 kr F
  D 17-20     5,0 km 120 kr F 
  H 17-20   10,0 km 120 kr F 
  Öppen klass 2 (med tid)   2,5 km 100 kr F 
 
 
Bansträckning: Bansträckningen och längd på banorna kan korrigeras beroende 

på snöstatus i de olika klasserna. Information om detta 
uppdateras på Husums IF SK hemsida. 

   
 
Övriga upplysningar: Karl-Gunnar Häggkvist kvällstid 0663-109 83, 070-395 88 63 eller 
  Gerd Strömgren 070-303 82 79.  
      
Tävlingsregler:  Svenska Skidförbundets. 
  Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar respektive följer 
  tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från alla ansvar. 
 

Fika och hamburgare kommer att finnas till försäljning. 
 
Temperaturuppgifter kan fås från 07.00 tävlingsdagen på tel. 070-395 88 63 samt på 
hemsidan. 
 
 

Välkommen! 


