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INBJUDAN DISTRIKTSSTAFETT 2022
Ulricehamns IF tillsammans med Svenska Skidförbundet inbjuder härmed till
distriktsstafetten för Sveriges skidjuniorer 17–20 år söndagen den 6 februari 2022.
4–5 februari står Ulricehamns IF även värd för BAUHAUS Cup.

Tävlingsplats

Skidstadion, Lassalyckan, Ulricehamn

Teknik, klasser

D 17-20

3 x 3 km Fri stil, alla sträckor

H 17-20

3 x 5 km Fri stil, alla sträckor

Första start

Prel. 09.30. Startordningen till bägge stafetterna
kommer att lottas.

Lag, regler

Lagen får endast bestå av åkare i klasserna H/D 17 –
20. Uppklassning av yngre åkare och nedklassning
av äldre åkare är inte tillåtet.
Alla medlemmar i laget måste representera samma
distrikt, mixlag med lagmedlemmar från olika
distrikt är inte tillåtet.

Anmälan

Varje distrikt får anmäla obegränsat med lag.
Laganmälan sker av ansvarig i distriktet via
formulär på arrangörens hemsida senast tisdagen 1
februari 2022. Vid anmälan anger distrikten namnen
och klubbtillhörighet på åkarna i laget.
Stafetterna håller nationell nivå vilket gör att åkare
inom de tillåtna åldersklasserna kan starta utan krav
på FIS-kod.
Avgift 450 kr per distriktslag. Betalning sker till BG
491-4263. Ange ”Anmälningsavgift + distriktets
namn” på inbetalningen.

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Betalningen ska vara tillhanda innan uthämtning av
nummerlapp. Betalning vid efteranmälan, 600
kr/lag, kan göras med Swish på
tävlingsexpeditionen.
Genom anmälan godkänner ni publicering av namn
på hemsidan.
Chip

Eget chip/transponder används.

Priser

De tre främsta distriktslagen i respektive klass
erhåller, förutom äran, även sakpriser.

Regler

Svenska Skidförbundets regler gäller. Allt
deltagande sker på egen risk.

Servering

På området finns servering med smörgås,
hamburgare, dryck mm. För lunchservering
hänvisas till restauranger i tätorten.

Övrigt

Under söndag eftermiddag arrangeras en
ungdomstävling, Lilla Ulricehamnsloppet.

Upplysningar

Tävlingens hemsida, se här
Tävlingsledare: Stefan Jalderyd
stefan.jalderyd@uif.se

tel. 070-524 29 55

Bitr. tävlingsledare: Viktor Kastanius
viktor.kastanius@uif.se

tel. 070-656 44 52

Välkomna till Världscupstaden Ulricehamn och 2022 års distriktsstafett
hälsar Ulricehamns IF och Svenska Skidförbundets
tävlingsprogramgrupp!
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