Inbjudan LAXSPELEN 2019
Välkommen till Rådhusparken Umeå centrum, Lördag den 23
februari 2019!
Täfteå IK Skidor hälsar dig och din förening varmt välkomna till Laxspelen, Lördag den 23 februari. I år
körs tävlingen vid Rådhusparken Umeå centrum. Tävlingen avgörs i Sprint klassisk stil, med första
start kl. 10.00, och individuell tävling för de upp till 8 år (klassisk stil)
Tävlingen utgör även DM (distriktsmästerskap) för klasserna H/D11 och äldre. Där prisutdelning sker per
enkel åldersklass.
KLASS

STRÄCKA

STIL/ANMÄRKNING

AVGIFT

H/D 0-6
H/D 7-8
Öppen 1

600m
600m
600m

Klassisk stil OBS Ej tidtagning
Klassisk stil OBS Ej tidtagning
Klassisk stil

80kr
80kr
80kr

H/D 9-10
H/D 11-12
H/D 13-14
H/D 15-16

600m
600m
600m
600m

Sprint klassisk stil
Sprint klassisk stil
Sprint klassisk stil
Sprint klassisk stil

120kr
120kr
120kr
120kr

Klassisk stil gäller för samtliga klasser!

Klasserna H/D 0-6 samt H/D 7-8 kör intervallstart utan tidtagning ett varv. Klassen Öppen 1 är motionsklass för
alla 9 år och äldre, för dig som vill prova åka skidor under tävlingslika former, och kör också ett varv. D v s
dessa klasser deltar inte i ordinarie sprinttävling.
Sprinttävlingen innehåller prolog samt två heat per åkare.

ANMÄLAN
Anmälan sker via Idrottonline, senast onsdag 20 februari. Efteranmälan är endast möjlig i mån av
utrymme och då mot dubbel avgift, för klasserna från H/D 9 och äldre.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Faktureras i efterhand. Vid inställd tävling p.g.a kyla eller snöbrist faktureras 50% avanmälningsavgiften.

NUMMERLAPPAR
Nummerlappar avhämtas klubbvis på tävlingsplatsen från kl. 08:30. Ej återlämnad nummerlapp debiteras
med 250 kr. Observera att fakturaadress till aktuell klubb skall lämnas vid hämtning av nummerlappar

PRISER
Medaljer/Pokaler upp till och med 12 år. Nyttopriser i övriga klasser.

PRISUTDELNING
Vid 2-3 tillfällen i direkt anslutning till tävlingsplatsen.

LAGLEDARMÖTE
Hålls i anslutning till tävlingsplatsen kl. 9.15

INFORMATION
Fortlöpande på Täfteå IK Skidors hemsida. (Se adress nedan)

STARTTIDER
En komplett startlista för tävlingen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via Täfteå IK Skidors hemsida (se
adress nedan) fredag 22 februari.

VÄDERINFORMATION
Lämnas på tel 070-3150325 från kl. 08.00 på tävlingsdagen, samt via Täfteå IK Skidors hemsida (se adress
nedan).

KÖLDGRÄNS
-15° C

RESERVDAG
Finns ej.
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlingen är nationell. Samtliga tävlande och åskådare
deltar eller följer tävlingen på egen risk.
Läs mer på vår hemsida: http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929

