
 

 

PM FÖR KLASSIKERSKIDAN 2018, 

FREDAGEN DEN 25 JANUARI, TÄVLINGSPLATS 

HESTRASTUGAN EKÅS 
 

TÄVLINGSINFO 
Tävlingen genomförs i klassisk teknik. Loppet kommer att gå på konstsnö med elljus. 
Banan är svagt kuperad av Vasaloppskaraktär.  

Klass Antal varv 

21 km tidtagning 8 

21 km utan tidtagning 8 

5 km Prova på 2 

 

Svenska Skidförbundets långloppsregler gäller. För att åka 22 km med 
tidtagning måste du ha fyllt 16 år, för samma sträcka utan tidtagning måste du vara 
minst 11 år. All deltagande sker på egen risk. 

START 
För alla deltagare med tidtagning sker gemensam start kl. 18.00, vid behov i 
grupper. Upprop för klass med tidtagning kl 17.45. För övriga åkare tillämpas öppen 
start mellan 18.10 – 18.30. Max tid 3 timmar.  
Vätska kommer att finnas vid varvning och vid målgång. 

EFTERANMÄLAN 

Efteranmälan kan du göra via länk på inbjudan fram till och med torsdagen den 24 
januari under förutsättning att du också gör betalning samma dag eller att du på 
annat vi kan visa att du erlagt anmälningsavgiften. 

Det är även möjligt att anmäla sig på plats under tävlingsdagen fram till, kl. 17.30 i 
mån av plats. Tävlingsdagen sker betalning kontant eller med Swish. 

DELTAGARTAK 

Maximalt 250 deltagare 

 

NUMMERLAPPAR 

http://www.hestraif.se/wp-content/uploads/2016/11/Bor%C3%A5sGIF_logga.jpg


Avhämtas tävlingsdagen i Hestrastugan mellan 16.30 och 17.30 för åkare som 
önskar tidsstart, övriga fram till 18.00. OBS! ingen utlämning av nummerlappar under 
torsdagen. 

PRISER 

Prisutdelning så snart som möjligt efter tävlingen inne i Hestrastugan. Priser kommer 
även att lottas ut till fullföljande deltagare i motionsklasserna.. 

VALLA SERVICE 

Om du vill ha hjälp med fästvallning behöver skidorna lämnas till 
Längdskidspeciallistens butik vid Hestrastugan senast 16.30. Kostnad 100 kr/par. 

HYRSKIDOR/LÅNESKIDOR 

Hyrskidor för vuxna kan bokas genom Längdskidspecialisten (tel 0708-610 201) i 
förväg. Pris för komplett utrustning 300 kr. Barn som saknar utrustning och vill prova 
på skidåkning på vår skidlekplats får låna utrustning utan kostnad.. 

SERVERING 
Servering i Hestrastugan, Kockessets soppa, varm & kall dryck, korv & bröd, mackor 
och lite sötsaker finns på menyn. Korv/hamburgare finns att köpa på vår grillplats. 
 

UPPLYSNINGAR 

Har du frågor kring arrangemanget kan du ringa Toivo 0768-24 33 56 eller Joakim på 
0705-40 53 35 

ÖVRIGT 

Ombyte i Hestrastugan. Parkering på anvisade platser. 
 

BANSKISS 2,7 KM  
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Spår 2,7 km 
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