
 

  

 

   
 

Inbjudan LAXSPELEN 2021 

 

Välkommen till Täfteborg , söndag den 14 februari 2021! 

 
Täfteå IK Skidor har nöjet att bjuda in till Laxspelen. Då många tävlingar har ställts in passar vi på att försöka    
genomföra loppet under säkra förhållanden och utifrån de rekommendationer som finns. Detta medför att vi 
kör tävlingen som en distriktstävling i kretsen av särskilt inbjudna åkare födda 2005–2010 i distriktet.  

Med rådande läge i samhället kan förutsättningarna för idrottsarrangemang så som skidtävlingar 

ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att ni som tänker delta aktivt tar del av informationen 

som kontinuerligt uppdateras. Tävlingar arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi 

genomför tävlingen enligt de särskilda riktlinjer för tävling och publik som Svenska Skidförbundet 

anger. Ingen publik och tydligt avgränsad arena. 

 
 En förutsättning för att vi ska kunna genomföra tävlingen på ett så säkert sätt som möjlig behöver vi:  
 

- Minimera antalet medföljande ledare och föräldrar  

- Komma till tävlingen endast om vi här helt friska  

- Ingen publik är tillåten under tävlingen  

- Tänka på att hålla avstånd  

- Inga föräldrar i start och målområdet eller på spåret. Gäller både före och under tävling.  

 

FÖRSTA START 

KL. 11:00, fri stil, individuell start. 
 
STARTLISTOR 

Publiceras på lördag på: 

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929 

 
RESULTAT 
Inga resultat anslås på plats. Publiceras på:  

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929 

 

TÄVLINGSKLASSER 
H/D 11 1,5 km 
H/D 12 1,5 km 
H/D 13 3,0 km 
H/D 14 3,0 km 
H/D 15  4,5 km 
H/D 16 4,5 km 
 

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929
http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929


 

  

 

   
 

LAGLEDARMÖTE 
Kommer att ske digitalt lördag 13 februari  kl 19:00 Länk publiceras på Täfteå IKs hemsida 

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929  

 
UPPVÄRMNING 
Det är ok för anmälda åkare att åka banan under pågående tävling, för övriga är banan stängd under hela 
tävlingsdagen. Åkning sker alltid i rätt åkriktning. Visa hänsyn till tävlande som har företräde. Möjlighet till 
skidtest kommer att vara begränsad i och med att vi bara har tävlingsbanan att tillgå. 

ANMÄLAN 

Anmälan sker via Idrottonline, senast torsdag 11 februari.  

OBS! Endast åkare tillhörande klubbar i Västerbotten tillåts delta i denna tävling . Man 

ska ha varit registrerad som aktiv i klubb senast 2020-10-31 

Ingen efteranmälan.  

Med anmälan godkänner du at barnets namn publiceras på internet i start och 

resultatlistor 

 

MAX STARTANDE 

Vi kommer att begränsa antalet till 100 startande. Skulle vi få fler åkare kommer H/D  11 

att strykas från tävlingen. 

 

BANAN 

De intensiva snöfallen har gjord att det är dåligt stavfäste längs tävlingsbanan och att 

spåret är bitvis smalt. Så uppmana åkarna att släppa förbi åkare som kommer bakifrån 

med högre fart. 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT 

120 kr 

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

NUMMERLAPPAR 

Nummerlappar avhämtas klubbvis på tävlingsplatsen från kl. 9.00. Ej återlämnad nummerlapp debiteras 

med 250 kr. Observera att fakturaadress till aktuell klubb skall lämnas vid hämtning av nummerlappar 

 

PRISUTDELNING 

Ingen prisutdelning. 
 

OMBYTE/ DUSCH 

Det finns ingen möjlighet till ombyte eller dusch 

 

SERVERING 
Vi kommer inte att erbjuda någon försäljning av mat eller dryck 

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929


 

  

 

   
 

 

 

TEMPERATUR 
Beslut om inställd tävling presenteras på hemsidan senast kl 08:00 på tävlingsdagen.  

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929 

 

TÄVLINGSREGLER 

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande, funktionärer och medföljande förälder 
medverkar i, resp. besöker tävlingen på egen risk. 

 

 

 

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929
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