
      

Söndag 13 januari 2019 
1. Viktigt om vallning 
Elsystemet på Järvsjögården är under tävlingen extremt belastat. Därför kan vi inte tillåta att el tas 
från Järvsjögården för vallning. Det är alltså egna elverk som gäller. Alla måste respektera detta, 
annars riskerar vi att slå ut elen till tidtagningen vilket kan leda till att vi inte kan presentera 
resultatlistor i tid. 

 
2. Tävlingsjury/lagledarmöte 
Tävlingsjuryn som valdes under lördagen tjänstgör även under söndagens tävling.            
Lagledarmöte på tävlingsdagen kl. 09.15 vid scenen i stora salen på Järvsjögården 
I juryn ingår: tävlingsledare, spårchef, chef för tidtagningen och två representanter för de tävlande 
föreningarna. Ev. protest ska vara skriftlig och lämnas till tävlingsledaren senast 15 minuter efter det 
att inofficiell resultatlista publicerats. Till protesten ska bifogas 500 kr, viket återfås om protesten 
godkännes.  
 
3. Startlistor 
Startlistor finns i ”klubbpåsen”. Startlistor anslås också vid tävlingssekretariatet på start- och 
målområdet. Samma klassvisa startordning som under lördagen. Intervall start fristil. 
 
 
4. Fika till de tävlande 
I klubbpåsen finns ”fikabiljetter” till alla tävlande. Mot uppvisande av biljett i matsalen får man efter 
målgång, varm dryck och smörgås. 
 
För övriga finns förtäring att köpa i matsalen. 
 
5. Prisutdelning 
Prisutdelning sker när sista åkare gått i mål. Prisutdelningen är för den sammanlagda tävlingen 
både lördag och söndag. 
Lyssna på tävlingsspeakern som anger tid för prisutdelning. 
 
Resultatlistor anslås vid entrén till Järvsjögården, efterhand de blir klara. Resultatlisor kommer att 
finnas på vår hemsida www.jarvsjoby.com/skidor senast kl. 19. 00 på tävlingsdagen. 
 
 
6. Skidtest/uppvärmning 
Till höger om Järvsjögården, utanför avspärrningarna, finns ett spår som leder till spår för skidtest 
och uppvärmning. 
Vid besiktning av tävlingsspåren eller coachning under tävlingen är det absolut förbjudet att 
åka mot åkriktningen. Åk ej genom start och målområdet! Detta gäller alla såväl tävlanden 
som ledare och publik. 
 
 
 
 
 

 



7. Spår 
Spårkartor finns uppsatta dels på anslagstavlan vid nerfarten till start- och målområdet. På väggen 
på tävlingssekretariatet finns också en orienteringskarta över spåren. 
Observera, delvis ny sträckning för 1,5 km spåret. 
 
8. Teknik 
Söndagens tävling genomförs i Fristil i samtliga klasser. Svenska skidförbundets regler gäller.  
Klassiskt spår kommer att finnas på högra sidan av banan. 
 
 
9. Startordning 
Första start kl. 10.00 
H9-10, D9-10    1,3 km intervallstart, 30 s 
H21   10,0 km (6+4) intervallstart, 30 s 
H 17-20, H35, H45, H55, H65- 10,0 km (6+4) intervallstart, 30 s 
D21, D 17-20    6,0 km intervallstart, 30 s 
H15-16    6,0 km intervallstart, 30 s 
D 15-16    4,0 km intervallstart, 30 s 
 D35, D45, D55, D65-   4,0 km intervallstart, 30 s 
 H13-14, D13-14    3,0 km intervallstart, 30 s  
H11-12, D11-12    3,0 km intervallstart, 30 s 
 
10. Strykningar/efteranmälan 
Meddela eventuella strykningar i samband med att klubbpåsen med nummerlappar hämtas eller så 
snart som möjligt innan starta.  
 
 
11. Nummerlappar 
Nummerlappar hämtas föreningsvis i samlingssalen på Järvsjögården, på tävlingsdagen fr.o.m. kl. 
08.00. 
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 250 kr. 
 
12. Dusch och omklädning 
Möjligheter till dusch och omklädning finns på Järvsjögården. 
För herrar finns dusch och omklädning i källaren. För damer finns två utrymmen.  Dels i anslutning 
till bastun på plan två och dels på entréplanet direkt mitt emot entrén. 
Om alla hjälps åt kanske varmt vatten räcker till alla!   
 

 
 


