
                                                                                                                          

PM DM Stafett Fredag 20 januari 2023 

Informationen i PM:et gäller före information i Inbjudan och SSFTA, i de fall information skiljer 

Servering: Är öppen och Gulasch serveras från kl 17.00, även Korv, Toast, Fika mm finns till försäljning. 

Lagledarmöte: Kl 18:30 vid målet. Obligatorisk närvaro från varje förening  

Tävlingsbanor: Banskiss publiceras på www.haverodalssk.se 2,5km. Skatebädden användas på ett 

kortare parti att användas i två åkriktningar. V-Board är banmarkering som ska passeras på rätt sida. Låg 

kon motsvarar granruska och får passeras på fel sida om det inte innebär hinder för tex mötande åkare. 

Klassindelning Banlängder Starttid   
H17  4x2,5km Kl 19:00 
H35  4x2,5km Kl 19:00 
D17  2x2,5km Kl 19:01 
D35  2x2,5km Kl 19:01  
 
Start: Fyra startspår, H17 ställer upp framför H35, D17 ställer upp framför D35. 

För att komprimera tävlingen kommer eventuella lag som inte har gått ut på sträcka 3 i herrklasserna att 

genomföra en omstart då ledande lag varvar ut på 4:e och sista varvet på sista sträckan. Den 

sammanslagna tiden för sträcka 1, 2 och 3 läggs sedan ihop för dessa lag i efterhand för att få en korrekt 

totaltid för lagen. 

Uppvärmning: All åkning ska ske i rätt åkriktning! Åkning i tävlingsbanan är tillåten under tävlingen med 

undantag för start-, mål- och varvningsområde. 

Prisutdelning: Prisutdelning genomförs i klubblokalen. 
   

Startlistor: Startlistor publiceras 19 jan på www.haverodalssk.se 

Resultat: Liverresultat publiceras på www.haverodalssk.se 

Nummerlappar:  Hämtas föreningsvis i klubblokalen från kl. 18:00 Ej återlämnad nummerlapp debiteras 

med 500kr. Tävlandes nummerlappar återlämnas vid målet efter målgång. Vid brutet lopp meddelas 

sekretariatet och nummerlappen lämnas vid målet. 

Strykningar: Eventuella strykningar skickas på SMS till Per 070-3396166 eller på plats. Nummerlappar 

för strukna åkare lämnas vid nummerlappsutdelningen.  

Anmälning: Anmälan senast onsdag 18 januari. Aktuell laguppställning lämnas senast kl 18:00 OBS! 

Fakturor på anmälningsavgifter ligger i respektive nummerlappspåse!  

Anmälningsavgift: OBS! Faktura ligger i påsen med nummerlappar, den som tar ut nummerlapparna 

ansvarar för att fakturan kommer till respektive kassör. 

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

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