PM Lilla Fjällrävenloppet 2022
Hägglunds Ski Team SK har härmed nöjet att inbjuda till Lilla Fjällrävenloppet.
Distriktstävling på skidor för barn, ungdom och junior.
Vi följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och deltar endast om vi är friska
samt att vi fortsatt ser till att hålla avstånd.
Deltagare som anmäler sig till tävlingen godkänner tävlingens förutsättningar samt att
namn och bilder publiceras på arrangörens hemsida och sociala medier.
Datum

Lördag 12 februari 2022

Tävlingsplats

Skyttis Idrottsplats, Örnsköldsvik

Första start

Kl. 10:00, klassisk stil.
Tävlingen genomförs med individuell start med 15 sekunders
mellanrum från knattemix upp till H/D 12.
Gemensam start (masstart) för klasserna.
• H13 och H14, startar samtidigt
• H15 och H16, startar samtidigt
• D13 och D14, startar samtidigt
• D15 och D16, startar samtidigt
• H17-20
• D17-20

Lagledarmöte

Startlista och resultatlista publiceras på hemsidan,
www.hagglundsskiteam.se
Kommer att ske digitalt fredagen den 11:e februari kl. 19:00-19:30
via Teams, länk enligt följande: Klicka här för att ansluta till mötet

Tävlingsklasser

Parkering
Nummerlappar

Individuell start:

Gemensam start:

Knattemix

0,6 km

D13, H13

3,3 km

D7, H7

1,4 km

D14, H14

3,3 km

D8, H8

1,4 km

D15, H15

5,4 km

D9, H9

2,1 km

D16, H16

5,4 km

D10, H10

2,1 km

D17-20

7,5 km

D11, H11

3,3 km

H17-20

10,8 km

D12, H12

3,3 km

Para-klasser

Enl. önskemål

Öppen 2

3,3 km

På anvisade parkeringsplatser, ingen kostnad. Parkering sker i mån
av plats vid skyttis idrottsplats annars parkering vid isladan.
Nummerlappar hämtas föreningsvis från kl. 08:30 utanför
sekretariatet på stadion. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med
500 kr.

Chip

Tillhandahålls av Hägglunds Ski Team SK. Ej återlämnat chip
debiteras med 750 kr.

Prisutdelning

Ingen prisceremoni. Varje åkare tar ett pris från prisbordet i
samband med målgång.

Anmälan

Via SSF Tävlingskalender på Idrott Online, senast torsdag 10
februari. Vid eventuell efteranmälan, i mån av plats, uttas förhöjd
avgift 50%. Efteranmälan sker via e-post till:
fjallravenloppet@hagglundsskiteam.se senast Fredag 11/2 15:00
Ange:
• Förening
• Förnamn
• Efternamn
• Födelseår
• Klass

Anmälningsavgift

Barn/Ungdom 120 kr, Junior 140 kr.
Vid inställd tävling pga. snöbrist eller kyla faktureras endast 25% av
anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.

Ombyte/Dusch/WC Dusch och omklädning samt WC kommer finnas öppen i
servicebyggnaden.

Servering

Vi kommer att erbjuda försäljning av fika inomhus i Cafeterian.
Hamburgare serveras utomhus.

Upplysningar

Tävlingsledare Rikard Hägglund 070-108 89 22
Assisterande tävlingsledare Jonas Hägglund 070-581 74 93

Sjukvård

Sjukvårdsväska finns på start och målområdet. Kontakta närmaste
funktionär eller ring tävlingsledaren i behov av hjälp.
Tävlingsledare: Rikard Hägglund 070-108 89 22
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i, resp. besöker
tävlingen på egen risk.

Tävlingsregler

Välkomna önskar Hägglunds Ski Team SK med sponsorer!

