
   

             

                                

 
 

Inbjudan Rallarrullen 6 aug 2022 
Rullskidor klassisk stil masstart.  

I tävlingen ingår även Roslagsmästerskap för klubbar anslutna till Roslagsalliansen. 
 

Klassindelning Banlängder Anm.avgift Startplats                       

H, D -10  2km 110kr Lundåsvallen (åkning endast på bana) 

H, D 11-12   5km 160kr Hallstaviks busstation 

H, D 13-14  12km        160kr  Ronöholm 

H, D 15-16  16km    160kr Boda 

H, D17-20  22km 200kr Hargshamn 

H21-, D21-, H/D Motion 33km 300kr Hargshamn 

Det går att anmäla sig till motion på samtliga sträckor, anmälningsavgift enligt ålder. 

I startavgiften ingår entré till Hallstaviks utomhusbad. 

 

Information: Info finns i inbjudan, PM, Liverresultat publiceras på www.hskskidor.se, inget lagledarmöte. 

Nummerlappar:  Hämtas på respektive startplats från kl. 14.30 och återlämnas på vid målet.  
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500kr 
 
Strykningar: Eventuella strykningar skickas via SMS till Per 070-339 61 66. 

Anmälning/Faktura: Anmälan senast onsdag 3 aug. OBS! Fakturor på anmälningsavgifter delas ut klubbvis i 
samband med nummerlappsutdelning. Efteranmälan i mån av plats till ordinarie avgift +100kr betalas på 
startplats via Swish 123 267 47 52  

Priser/Prisutdelning: Priser till samtliga deltagare i ungdomsklasserna i samband med målgång. 

Tävlingsbanor: Start sker på respektive startplats kl 15.00 Banorna går delvis på vanliga vägar varför extra 
försiktighet måste iakttagas av deltagarna. Bansträckning 

Dusch/WC: Omklädning, dusch och toaletter finns i anslutning till tävlingsområdet. 
Entré till Hallstaviks fina utomhusbad med rutschkana  ingår i anmälningsavgiften och har öppet till kl 18. 
 
Försäljning: Fika och korv mm finns till försäljning, betalning via Swish.  

Logi: 8 rum med ca 30 bäddar finns vid Lundåsvallen för 150kr/bädd eller 600kr/rum. Uppställningsplats för 
husbil/husvagn med el och tillgång till dusch och WC finns tillgängligt för 120kr/dygn. 

Upplysningar: Se hemsida www.hskskidor.se Tävlingsledare: Jan Pettersson 070-6510811 

Adress tävlingsplats: Häverödals SK, Kilvägen 8, 763 91 Hallstavik. 

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller, deltagande sker på egen risk.  
OBS godkända hjul är motsvarande 2:or eller trögare, stavlängd enligt skidförbundets reglemente för klassisk 
åkning. Genom anmälan godkänner man att personuppgifter och eventuella bilder publiceras av Häverödals 

SK.  Välkomna till Lundåsvallen i Häverödal!  
Tävlingen arrangeras i samarbete med:                                

https://www.holmen.com/sv/
http://www.hskskidor.se/
https://connect.garmin.com/modern/activity/9001787425?share_unique_id=23

