
  Hestra IF   

inbjuder till  

Höstrulleträffen  

Distans rullskidskytte. 

Söndagen den 6 september 2020 på Viared Borås.  

Hestra IF arrangerar en distanstävling skidskytte i samband med vår årliga rullskidtävling Höstrullen. (2017 års rullskid SM)  

Tävlingen genomförs med anpassningar för Covid-19 och de regler Folkhälsomyndigheten satt upp, som för närvarande är 50 deltagare 

Tävlingsplats  Viareds industriområde Borås, strax utanför Borås  Här hittar du arenan  

Program  11:00 Lagledarmöte  
11:30 – 12:30 Inskjutning  

12:30 Banan tillgänglig för att provas  
13:15 Första start (Tävlingsklasserna) 

Disciplin  Distans. Med modifierade banlängder för de olika klasserna  

Tävlingsklasserna  

Tidstillägg istället för 

straffrunda. 

H/D 10 – 11        L+,L, stöd        ca 3 km 
H/D 12 – 13        L+L+L, stöd     ca 4,5 km 
H/D 14 – 15        L+L+L               ca 6 km 
H/D 16 –22         L+S+L+S           ca 7,5 km 
H/D 23 Senior    L+S+L+S           ca 10 km 
H/D 35 Veteran L+S+L+S           ca 10 km 
 
Öppen klass: Distans förenklad variant, ståprick. 
 Ö1 L+L, stöd Springskytte ca 2,5 km,  
 Ö2 L+L+L, stöd Rullskidskytte ca 3,5km,  
 Öppen klass kommer endast att genomföras om regler för antal deltagare för arrangemang ändras av 

Folkhälsomyndigheten. 

 

Servering  Ingen servering 

Dusch och Ombyte  Ingen vid tävlingsarenan pga. Covid-19 

Anmälan   Via IndTA-Online på er föreningshemsida (tävlingsklasser)  
Sista anmälan 2020-09-03. 

Startavgift  Tävlingsklass ungdomar 150 kr från H/D 18-19 200kr (Kommer debiteras deltagarens förening) 
Öppna klasser 50 kr Betalas med swish vid anmälan.  

Ingen avgift kommer att tas ut om tävlingen blir inställd pga. Covid-19 

Publik Ingen publik är tillåten på hela arenan pga. Covid-19 

Frågor  niklas@dinmaskin.se 

Övrigt  Max 50 deltagare, ungdomsklasser prioriteras, först till kvarn. 

Åkstil är fristil, Ej tävlingshjul 
Tävlingsvapen endast luftgevär.  
Vapen i tävlingsklasserna: Deltagaren ska ha tillgång till ett eget vapen under tävlingen.  

Vapen i öppen klass tillhandahålles av arrangören/Skidskytte syd 
Hjälm är obligatoriskt 

Föräldrar som assisterar på skjutvallen anses vara funktionärer. 

Prisutdelning sker direkt efter att sista åkaren kommit i mål och när resultatet är klart.  

Mer information om hela dagens tävlingar finns på hestraif.se  

Tävling sker på egen risk  

Tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer håll god hygien och håll 

avstånd. 

  

Vi önskar alla tävlande, ledare och funktionärer varmt 

välkomna till Borås och Viared  

https://www.google.se/maps/place/Hj%C3%A4lpmedelcentralen/@57.7072,12.8522893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465009d2a8089933:0x544f047911b77927!8m2!3d57.7071971!4d12.854478
https://goo.gl/maps/SEkmdKomBx52

