
   

PM Fjällrävenloppet 2022  

  

Hägglunds SK Ski Team har nöjet att inbjuda till Fjällrävenloppet med start och mål på 

Skyttis IP. Tävlingsklasserna över 40km räknas även som DM-status för åkare 

representerande klubbar i Ångermanland. 40km är seedningsgrundande för Vasaloppet 

och 15km för Tjejvasan.  

 

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. 

 

Vi 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  

Starttider  40 km kl. 12:00, klassisk stil med gemensam start.  

15 km kl. 12:10, klassisk stil med gemensam start. Resultatlista 

presenteras på hemsidan, www.hagglundsskiteam.se  

Banor 40 km körs som varvlopp 4*ca10 km. Kolla loppets hemsida för 

aktuell bana. Testspår för vallning finns till höger om starten. 

OBS! Lilla Fjällrävenloppet går tidigare under dagen och vi vädjar 

http://www.hagglundsskiteam.se/
http://www.hagglundsskiteam.se/


om att visa respekt för de tävlande och inte åka i de 

tävlingsbanorna. 

Tävlingsklasser  Klasser 40 km D21- D65, H21- H65. Samtliga med DM-status för 
Ångermanland.  
40 km Motion Dam, Herr. Seedning Vasaloppet    

15 km Motion Dam, Herr. Seedning Tjejvasan   

OBS! Motionsklasserna erbjuds även utan tid om så önskas.  

Officiell 

vätskekontroll 

Fjällrävenloppets officiella vätskekontroll placeras på stadion i 
samband med varvning ca 10km. 

Parkering  På anvisade parkeringsplatser, ingen kostnad. Parkering sker i 
mån av plats vid skyttis idrottsplats annars parkering vid isladan. 

Nummerlappar  Nummerlappar kan hämtas från kl. 10:30 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.   

Priser  Priser till D och H Tävlingsklasser (oavsett klass):   

Varupriser från Fjällräven och presentkort på Naturkompaniet till 
placeringarna 1–3. Varupriser till placeringarna 4–13. Vid DM 
gäller att plakett utdelas till plats 1–3, vid minst 2 deltagare.   
Ensam åkare flyttas till närmaste yngre klass. Priser delas ut 

direkt i målgång.  

Bland alla åkare utlottas priser på startnummer startnummer och 
priserna kan hämtas i korridoren vid  Tävlingsexpeditionen, 
bakom Cafeteriaköket. 
Spurtpris till första Herr och Dam i 40km loppet vid första 
varvning.  

Anmälan  Anmälan görs direkt i tävlingskalendern 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 https://ta.skidor.com  

 

Anmälningsavgift  (t. o. m. 9 februari) 40 km 350 kr, 15 km 150 kr.  

Därefter 100 kr extra oavsett klass fram till 12 februari kl. 

11:00.  Anmälningsavgiften insättes på HSK:s plusgirokonto 51 

85 63-2 eller Swish 123-419 88 91, märkt med 

”Fjällrävenloppet 2022” samt klass och namn i samband med 

https://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=12772&orgid=32632
https://ta.skidor.com/


Seedning Vasaloppet  Åkare anmälda via IdottOnLine eller med angivet VasaID 

seedas automatiskt till Vasaloppet. Vi kommer även att mejla 

in resultat till Vasaloppet och Tjejvasan snarast efter tävlingen. 

Åkare ansvarar själv för ev. uppseedning, som sker enligt 

Vasaloppets seedningsregler.  OBS! Vid färre än 100 deltagare 

över 41 km gör Vasaloppet ingen automatisk seedning, utan 

seedningen görs på plats i Vasaloppets seedningskontor, under 

tävlingshelgen. 

 

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.   

Tävlingsregler Svenska Skidförbundets tävlingsregler 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 /Brutet lopp “Repet” för 41 km kommer att dras vid varvning kl 15:30. 

Fortsättning på eget ansvar (utan tid), efter att chipet 

återlämnats vid målfållan. Detta gäller även om åkare av 

annan anledning bryter loppet. 

 

Publicering Genom anmälan godkänner du att ditt namn publiceras i start- 

och resultatlistor, på internet, samt att bilder och 

filmsekvenser från loppet där du kan finnas med, läggs ut på 

internet via länk från vår hemsida. 

 

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

servicebyggnaden men vi rekommenderar att ni håller avstånd. 

Överdragskläder Arrangören tar inget ansvar för överdragskläder, eller andra 

personliga saker. Kvarglömda och upphittade ting kan hämtas på 

klubbens Kansli i Arnäs IP. 

anmälan. OBS! Avgifter skall vara betalda i förväg (dvs före 

lördag 12 feb)! 

Vid efteranmälning på plats går det att betala med Swish. 



Servering  Alla åkare får GRATIS dryck och smörgås i Cafeterian efter loppet. 

Dessutom finns hamburgare och fika till försäljning. Vi kommer 

hålla Cafeterian öppen hela dagen. Hamburgare och korv 

serveras ute 

Sjukvård Sjukvårdsväska och hjärtstartare finns på start och målområdet. 
Räddningsskoter med pulka finns ute i spårområdet. Kontakta 
närmaste funktionär eller ring tävlingsledaren i behov av hjälp. 
Jourhavande sjukvårdare Jonas Alexandersson 070-695 63 62 
Tävlingsledare: Rikard Hägglund 070-108 89 22 
Räddingsskoter: 070-332 90 10 
 

Temperatur Aktuellt temperatur kan följas på 
https://vader.hagglundsskiteam.se/ 
 
Beslut om inställd tävling på grund av kyla tas klockan 09:00. 

Information  För aktuell information ,se Hägglunds SK Ski Teams hemsida 
www.hagglundsskiteam.se   
eller skicka mejl till: fjallravenloppet@hagglundsskiteam.se 

Tävlingsledare Rikard Hägglund 070-108 89 22  

Assisterande tävlingsledare Jonas Hägglund 070-581 74 93   

Sekretariatschef Kristina Johansson 070-525 23 43 

  

Välkomna önskar Hägglunds SK Ski Team med sponsorer!  

 

https://vader.hagglundsskiteam.se/
mailto:fjallravenloppet@hagglundsskiteam.se

