inbjuder till

Husumskidan
Lördag 1 mars 2014
Tävlingsplats:

Degersjön Husum

Start:

Kl. 11.00 KLASSISKT
Startlistor erhålles i samband med parkeringsavgift, 20 kr erlägges.
Start- och resultatlista kommer att finnas på klubbens hemsida.

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 måndag den 24 februari
2014.
Vid avsaknad av IdrottOnline kan anmälan göras skriftligen via epost till: gerd.stromgren@bredband.net
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 på plats fram till kl. 09:30 på
tävlingsdagen.

Startlistor &
Resultatlistor:

Anmälan till tävlingen innebär godkännande av att start- och
resultatlistor publiceras vid Internet, samt att bilder tagna vid
arrangemanget kan publiceras på Internet.

Tävlingsklasser,
Banlängd
Avgifter & teknik:

Knattar D/H 0-6
D/H 7-10
D/H 11-13
D/H 14
D/H 15-16
D 17-20
H 17-20

Folksam Cup:

För D/H 15-16 är Husumskidan distriktsfinal för uttagningarna till
Folksam Cup. För de tävlande innebär det först 2,5 km klassiskt,
intervall start följt av 5 km fri stil med jaktstart. Fristilsloppet
beräknas starta 30 min efter sista start i de klassiska loppen.
Efter tävlingarna hålls ett kort informationsmöte där det meddelas
vilka som kommer att representera Ångermanland vid Folksam
Cups riksfinal 14-16 mars i Östersund.
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Övrig 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.

Temperaturuppgifter kan fås från 07.00 tävlingsdagen på tel. 070-395 88 63 samt på
hemsidan.

Välkommen!

