LOPPET

TM

INBJUDAN

ÖRNSKÖLDSVIK SWEDEN

FJÄLLRÄVENLOPPET ÖRNSKÖLDSVIK 2018-02-10
TÄVLINGEN

Hägglunds SK Ski Team inbjuder härmed till Fjällrävenloppet med start och mål på Skyttis IP.
Tävlingsklasserna över 41km räknas även som DM för åkare representerande klubbar i
Ångermanland. Loppet är seedningsgrundande för Vasaloppet och Tjejvasan.

KLASSER

41 km (Tävling)
41 km
16 km
7 km

ANMÄLAN

Görs direkt i tävlingskalendern (ta.skidor.com) på IdrottOnLine. Glöm inte ditt Vasa ID!
Åkare i tävlingsklasser anmäler sig via sin klubbs hemsida. SSF-ansluten klubb obligatorisk.
Åkare i motionsklasser kan gå direkt till ta.skidor.com (IdrottOnline)
Se även hjälp i SSF manual.

ANMÄLNINGSAVGIFTER

(t. o. m. 7 februari)
41 km 350 kr
16 km 150 kr
7 km 100 kr
Därefter 100 kr extra oavsett klass fram till 10 februari kl 10:00.
Anmälningsavgiften insättes på HSK:s plusgirokonto 51 85 63-2 eller Swish 123-419 88 91,
märkt med ”Fjällrävenloppet 2018” samt klass och namn i samband med anmälan.
Det går också att betala med Swish eller kort i samband med att man hämtar nummerlappen.

STARTTID

41 km kl. 11:00

PRISER

Tävlingsklasser både H och D oavsett klass: Varupriser från Fjällräven och presentkort på
Naturkompaniet till placeringarna 1-3. Varupriser till placeringarna 4-13, både H och D.
Spurtpriser vid första varvningen i tävlingsklass. DM-plaketter till plac 1-3.
Bland alla åkare utlottas priser på startnummer.

SEEDNING VASALOPPET

Åkare anmälda via IdottOnLine eller med angivet VasaID seedas automatiskt till Vasaloppet.
Vi kommer även att maila in resultat till Vasaloppet och Tjejvasan snarast efter tävlingen.
Åkare ansvarar själv för ev. uppseedning, som sker enligt Vasaloppets seedningsregler.

INSTÄLLT LOPP

Om tävlingen måste ställas in p.g.a. snöbrist, extrem kyla, eller annan orsak som ligger
utanför arrangörens kontroll återbetalas 75%.
För åkare anmälda via sin förenings IdrottOnline faktureras åkarnas förening
med 100 kr/person vid inställt lopp.

BESTÄMMELSER

Svenska Skidförbundets tävlingsbestämmelser gäller.
Tävlande deltar i tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig allt ansvar och
ersättningsskyldighet, för skador som kan inträffa under, eller i samband med tävlingen.
“Repet” kommer att dras vid varvning kl 13:00. Fortsättning på eget ansvar (utan tid).
Se Hägglunds SK Ski Teams hemsida www.hagglundsskiteam.se
eller skicka mail till: fjallravenloppet@hagglundsskiteam.se.

INFORMATION
TÄVLINGSLEDARE

Alf Westerlind

H 21- H65, D21- D65.
Motion Dam, Herr.
Motion Dam, Herr.
Motion Dam, Herr.

16 km kl. 11:10

Samtliga DM för Ångermanland.
Seedningsgrundande för Vasaloppet
Seedningsgrundande för Tjejvasan.

7 km kl. 11:20

070-541 75 32
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