
                                                                                                                           

Inbjudan öppet DM stafett Fredag 20 januari 2023. 

Klasser Banlängder   Anm.avgifter:                       
H17- ca 3x10km Sträcka: 1o2 klassiskt, 3 fristil 510kr 
H35- ca 3x10km Sträcka: 1o2 klassiskt, 3 fristil 510kr 
D17- ca 3x5km Sträcka: 1o2 klassiskt, 3 fristil 510kr 
D35- ca 3x5km Sträcka: 1o2 klassiskt, 3 fristil 510kr  

Start: 19.00 startlistor publiceras 18 jan på www.hskskidor.se  

Information: Info finns i Inbjudan, PM, Startlistor och Resultat publiceras på www.haverodalssk.se . För 

att komprimera tävlingen kommer eventuella lag som inte har gått ut på sträcka 3 att starta gemensamt 

när segrarlaget i tävlingen går i mål. 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. 

Nummerlappar:  Hämtas föreningsvis på anvisad plats från kl. 18,00 Ej återlämnad nummerlapp 

debiteras med 500kr. Obs Faktura för anmälningsavgifter återfinns i respektive klubbs nummerlappspåse. 

Strykningar: Eventuella strykningar skickas på SMS till Per 070-3396166, nummerlappar återlämnas på 

bord vid målet. 

Anmälning/Faktura: Anmälan senast onsdag 16 januari på SSFTA, se stöd för laganmälan på nästa sida. 

OBS! Fakturor på anmälningsavgifter ligger i respektive nummerlappspåse! Efteranmälan till 18 januari, 

ordinarie avgift +175kr. 

Tävlingsbanor/Uppvärmning: All åkning ska ske i rätt åkriktning! Åkning är tillåten under tävlingen 

med undantag för start-, mål- och varvningsområde.  

Dusch/WC: Omklädning, dusch och toaletter finns i anslutning till tävlingsområdet. 

Försäljning: Fika och korv mm. finns till försäljning, betalning via Swish.  

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. Genom 

anmälan godkänner respektive person att namn publiceras i start-/resultatlistor och att bilder publiceras 

på sociala medier. 

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

                        

                       

 

 

  

http://www.haverodalssk.se/
https://www.holmen.com/sv/


Länk till SSFTA manual se sida 5-8Administrera laganmälningar  

Under fliken Anmälningar administreras klubbens anmälningar till tävlingar.  

1. Välj fliken Anmälningar och sök fram evenemanget.  

2. Klicka på Tävlingar i raden för evenemanget.  

3. För tävlingar med discipliner där man tävlar i lag finns en länk Laganmälningar. Klicka på 

Laganmälningar i raden för en tävling.  

4. För att anmäla ett lag, klicka på Ny laganmälan under Funktioner i högra kolumnen.  

5. Välj klass och ange namn på laget. (Kom ihåg att ändra ”#” i föreslaget lagnamn till en 

siffra.)  

6. Välj organisation och sök fram de personer som ska ingå i laget. Som standard är 

tävlingens gren vald så att endast aktiva medlemmar i den grenen listas. För att få fram alla 

medlemmar i klubben, välj ”Alla grenar” och klicka på Sök. Läs mer om grenar och lag 

nedan.  

7. Lägg till åkare genom att markera dem2 i vänstra listan och klicka på knappen ”-->”. Ta 

bort åkare genom att markera dem i högra listan och klicka på knappen ”<--”.  

8. Med knapparna till höger om högra listan kan man ändra ordningen på lagmedlemmarna.  

9. Klicka på Spara för att spara laganmälan. Det går bra att anmäla lag utan personer. Man 

kan senare gå in i laganmälan och ändra vilka personer som ska ingå i anmälda lag. Läs mer 

under Ändring i laganmälan. 

https://www.skidor.com/download/18.156165cb184888ed59a16f81/1668786631500/SSF%20TA%20Manual%20-%20Anm%C3%A4lningar.pdf

