
  

 

Remslespelen 2023 
 

Sollefteå Skidor IF bjuder in till den 73:a upplagan av Remslespelen, 
en distriktstävling på skidor för barn, ungdom och juniorer. 

 

Vi deltar endast om vi är friska samt att vi fortsatt ser till att hålla avstånd. 
 

 
Datum            Lördagen 21 januari 2023 
 
Tävlingsplats           Hallstabergets skidstadion 
 
Första start           Kl. 11.00, intervallstart i fri stil 

                      Startlista publiceras fredag 20 januari på hemsidan,    
    www.sollefteaskidor.se 

 
Lagledarmöte        Fredag 20 januari kl. 19.00 via Teams.   
 
 
Tävlingsklasser  H/D 0 -6 (ej tid)     600 m  

  H/D 7-8  (ej tid)  1,0 km  
  H/D 9-10  1,5 km  
  H/D 11-12  2,5 km  
             H/D 13-14  3,0 km 
  H/D 15            5,0 km 

   H/D 16  7,5 km 
                D 17-18  7,5 km 
   H 17-18  10 km 
              D/H 19-20, D/H 21 10 km 

  Öppen 1  1,5 km 
  Öppen 2  2,5 km 
  Öppen 3  5,0 km  
    

  
Paraklasser               Kontakta tävlingsledare Andreas Ribbefors alt Lena Källman för anmälan. 
 
Parkering                           På av parkeringsvakter anvisad plats, avgift 20:-. 

 
Nummerlappar                  Hämtas föreningsvis från kl. 08.30 i sekretariatet på stadion. 

Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500: - 
 
Transponder                     I tidtagningsklasser används transponders (chip) som tillhandahålls     

           av Sollefteå Skidor. Ej återlämnat chip debiteras med 750 kr. 
 
Prisutdelning  Alla 0-6 åringar som går i mål får Remslespelsmedalj.  

http://www.sollefteaskidor.se/


   Pokal i klasserna H/D 7-10 år, nyttopriser till D/H 11 år och äldre   
  Prisutdelning ca 30 min efter sista målgång i respektive klass. 
 
Anmälan  Anmälan görs via idrott online senast tisdag 17 januari. Vid avsaknad av 

idrott online kan skriftlig anmälan med namn, klubb, klass, födelseår göras 
via e-post: info@sollefteaskidor.com 

  
 Vid ev efteranmälan, i mån av plats, uttas förhöjd avgift. 50%.  
 
 

Anmälningsavgift       Knattar 0-6 år 80 kr, Barn/Ungdom 120 kr, Junior/Senior 140 kr.  
                                     Klubbar faktureras i efterhand. Övriga betalar i samband med   
    anmälan på bankgiro 212-9484. Märk med  ”Remslespelen”. 
                                     Vid inställd tävling p.g.a. kyla eller snöbristfaktureras endast 25% av 
                                    anmälningsavgiften. 
 
Ombyte/Dusch             Omklädning/dusch samt toaletter finns att nyttja i röda servicebyggnaden. 
 
Servering   Servering samt hamburgare/korv/toast finns att köpa. 
     
Upplysningar Tävlingsledare Andreas Ribbefors 070-208 75 50 samt Lena Källman, 070-

324 60 55  
    

Tävlingsregler  Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. 
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i, resp. besöker tävlingen 
på egen risk.  

 
 
 
 

Hjärtligt välkomna! 
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